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 This study concentrated on the contemporary Thai architecture design based on Thai 
culture. Since contemporary Thai culture required new functional architecture for both type and style. 
Because of their limited form, the traditional Thai architecture could not support the inquiry of this 
current time. Thus, this study attempted to design the contemporary Thai architecture based on this 
reason.  
 The design process mentioned on Thai handicrafts and related to Thai ways of life, nature 
and culture. The concept of this architecture design consisted of these following items. 
 1.  The center as the origin. 
 2.  The relationship of nature, culture and human. The nature located at  the center.  
 3. Organizing space based on Thai people traditional ways of life that related to Thai 
handicrafts form process of creation. 

 As mentioned, these concept designs turned to create the architecture space. The space 
contained the meanings above and also set up the architecture program including element, form and 
style. Besides, the requirement of new function on contemporary Thai culture as well as the site which 
together turned to form the perfect architecture. 

 Finally, this study have created the contemporary Thai architecture design which 
consisted of the symbolical theme on space construction. The form of centrifugal force represented 
the relationship of Thai handicraft creation and Thai people ways of life, nature and culture.  Since 
beginning, Thai handicrafts created from nature material and then later shown the several style of 
them on art creation.  Thus the ideology underlying the design of space and form of this Thai arts and 
crafts center concluded the whole concept and shown the architecture form as well as the sequence 
of space in reality to support the contemporary Thai architecture function requirement. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือและความรวมมอืจากบุคคล
หลายทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 รองศาสตราจารย ฤทัย ใจจงรกั และอาจารย สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยธุยา ในฐานะอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูใหคําปรึกษา ตรวจแกและใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธใหสมบูรณ
ตลอดการศึกษา, อาจารย วนดิา พึ่งสุนทร และคุณอุดม สกลุพาณิชย ที่กรณุารับเปนประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจวิทยานิพนธและใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการออกแบบ
สถาปตยกรรม  ตลอดจนครูบาอาจารยทุกทานผูเมตตาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทั้งหลายทั้งปวงให
ดวยความอุสาหะแกศิษยผูดอยดวยปญญา 
 เจาหนาที่ในหนวยงานตางๆที่ไดติดตอขอความอนุเคราะหในดานขอมูลและเอกสารประกอบ 
 สําหรับขั้นตอนการจัดทําผลงานนําเสนอในรูปแบบตางๆที่ปรากฏ ก็ดวยความชวยเหลือจาก
เพื่อนๆผูเปนกัลยาณมิตรและรวมอุดมการณ; คุณอธิภู ศัสตุระ ที่คอยใหความชวยเหลือในทุกๆดานอยาง
จริงใจเสมอมา, คุณปฎิเวธ ไชยโสต และคุณธนสาร เธียรตระการ เพื่อนยามยากที่มาพรอมใจและไมถอย, 
คุณพรรณนิภา ปณฑวณชิ ผูคอยหวงใยและอาสารับตรวจแกรูปแบบวิทยานิพนธใหดวยความเรียบรอย,  
คุณรสิตา สินเอกเอี่ยม พี่สาวผูใจดีสําหรับบทคัดยอภาษาองักฤษ  รวมทั้งกําลังใจจากเพื่อนๆ พี่ๆอีก
จํานวนหนึ่งที่มิไดกลาวนามซึ่งอยูรายรอบและพรอมใหความชวยเหลืออยูเสมอ  
 และเหนือส่ิงอืนใดขอขอบพระคุณตอบุพการีผูมีพระคุณอนัลนเหลือดวยความสํานึกและ
ระลึกถึงอยูเสมอ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาของโครงการ 
  
 งานศิลปหัตถกรรมเปนมรดกทางวัฒนธรรมทีม่ีคุณคายิ่ง เปนผลงานที่ตกทอดจากอดีตอัน
เกิดจากฝมือและปญญาสรางสรรคของมนุษย เพื่อมุงสนองประโยชนใชสอยในชวีิตประจําวันและความ
พึงพอใจทางวฒันธรรมที่ผสานสอดคลองกันอยางลงตัวสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ งาน
ศิลปหัตถกรรมจึงเปนดั่งศูนยรวมของสหวิทยาการที่มีคุณคาทางศิลปะ วิทยาศาสตรและปรัชญา  เปน
เอกลักษณของชาติและสืบทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมมาจนถึงปจจุบัน 
 ประเทศไทยมีการทําผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมมากมายหลากหลายประเภท ลักษณะรูปแบบ
และประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑหัตถกรรมเหลานี้ไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับสภาพของสังคมแตละยุคสมัยตลอดมา จนถึงสมัยปจจุบันทีสั่งคมไทย
เปลี่ยนแปลงความเจริญอยางรวดเร็วในหลายๆดานทําใหสังคมเมืองและสังคมชนบทมีความแตกตาง
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ชาวชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังคงมีฐานะยากจนอยูเปนจาํนวนมากเปน
เหตุใหรัฐบาลมนีโยบายเรงรัดกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสูชนบท โดยมุงสงเสริมอาชพี
หัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัว1 เพื่อเปนการเพิ่มรายไดแกครอบครัวของราษฎรชนบท พื้นฐาน
การผลิตงานหัตถกรรมจึงเปล่ียนแปลงจากการผลิตเพื่อสนองประโยชนไชสอยในชีวิตประจําวันเปนการ
ผลิตเพื่อจําหนายเปนจํานวนมากในลักษณะอุตสาหกรรมหัตถกรรมหรือหัตถอุตสาหกรรม2 สนองความ
ตองการของตลาดสังคมเมืองทั้งภายในประเทศ ตางประเทศและตลาดนักทองเที่ยว งานหัตถกรรมไทยใน
ปจจุบันจึงมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นในเชิงคุณคาทางเศรษฐกิจที่นํารายไดมาสูครอบครัวของราษฎรชนบท
และการพัฒนาประเทศ นอกเหนือจากการใหคุณคาที่เปนเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย
เยี่ยงในอดีต 
 กระบวนการสงเสริมอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัว และกระบวนการพฒันา
รูปแบบผลิตภณัฑหัตถกรรมไทยนั้นไดมีการดําเนินการในดานตางๆ ไดแก การเผยแพรขอมูลขาวสาร  

                                                  
 1 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : ดานสุทธากา
รพิมพ, 2538), 6. 
 2  เร่ืองเดียวกัน,  393.  
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การฝกอาชีพ การอบรมใหความรูทางวิชาการ การบริหารจัดการ การใหความชวยเหลือดานการเงินตางๆ
เหลานี้แลว แตอยางไรก็ตามผลิตภัณฑหัตถกรรมไทยก็ยังประสบปญหาอยูในหลายๆดาน ไดแก3 
 1.ปญหาดานคุณภาพและปรมิาณการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑสวนใหญที่ผลิตไดไมสนองความ
ตองการของผูบริโภคและไมเปนที่ยอมรับ ทัง้นี้อาจเนื่องจากการผลิตของผูผลิตไทยจะเนนปริมาณ
มากกวาคุณภาพของสินคาและผลิตไมตรงตามรสนิยมของตลาด 
 2.ปญหาดานรูปแบบผลิตภัณฑ ที่มีลักษณะแบบดั้งเดิมและมีประโยชนใชสอยจํากัดทําใหไม
ตรงกับความตองการของผูบริโภค 
 3.ปญหาการขาดแคลนปจจัยการผลิต ไดแก แรงงานและวัตถุดิบ กลาวคือวัตถุดิบมีราคา
แพงและขาดแคลนตลอดจนมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน สวนแรงงานมักขาดประสบการณและไมเปนที่
สนใจของแรงงานที่จะประกอบอาชีพหัตถกรรม เนื่องจากคาจางแรงงานโดยเปรียบเทียบจะต่ํากวา
ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 4.ปญหาดานขอมูลขาวสาร ซึง่เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมหัตถกรรมไทยให
สามารถแขงขันกับประเทศคูคาและการสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคได แตในปจจบุันผูผลิต
ของไทยยังมีขอจํากัดดานการไดรับขอมูลทางการตลาดที่ทันการณสมัย จึงทําใหการผลิตมักจะทําตาม
แบบที่เคยทํามาในอดีต เปนผลใหสินคาไมเปนที่ตองการของตลาด 
 5.ปญหาดานการตลาด เนื่องจากผูผลิตของไทยเปนผูผลิตรายยอย มีสถานที่จําหนายสินคา
นอย มีการพัฒนานอยมากในดานการศึกษาแนวโนม ความตองการของตลาด ทัง้นี้เนื่องจากขอจาํกัด
ดานการศึกษา เงินทุน และการบริหารจัดการ 
 จากปญหาดังกลาวขางตนไดพิจารณาเห็นวาปญหาดานการตลาดเปนปญหาสําคัญเรงดวน
ควรที่จะชวยเหลือสงเสริมในลําดับตนๆ กลยุทธหนึ่งที่สําคัญในการสงเสริมการตลาดไดแก การจัดแสดง
และจําหนายสินคา ซึ่งเปนสื่อกลางที่จะนําผูขายไปสูผูซื้อโดยตรง เปนประโยชนตอทั้งผูขายและผูซื้อ คอื
ผูขายไดขายสินคาและไดขอมูลความตองการของผูซื้อ สามารถนําไปพฒันาสินคาใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดไดมากขึ้น ดานผูซื้อเองก็ไมตองเสียเวลาเดินทางไปซื้อสินคาถึงแหลงผลิต จึงเปนการ
ขยายตลาดมาสูผูบริโภคโดยสงเสริมใหสินคาหัตถกรรมที่ผลิตออกมากระจายไปสูผูบริโภคไดมากและ
สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริมศักยภาพใหสามารถพัฒนาไปสูการสงออกขยายตลาดออก
ไปสูตลาดตางประเทศไดดวย เปนประโยชนในอันที่จะแสดงใหผูบริโภคและภาคธุรกิจเอกชนหรือ
ผูประกอบการไดรับรูถึงภาพรวมและความหลากหลายของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย เปนการกระตุน
ใหมีการใช การลงทุนและไดเล็งเห็นคุณคาของศิลปหัตถกรรมของไทยมากขึ้น ซึ่งปจจบุันประเทศไทยยัง
ขาดแคลนสถานที่สําหรับรองรับความจําเปนดังกลาวอยางเพียงพอ 

                                                  
 3 จงรัก พันธุสุวรรณ, “รายงานการศึกษาการสงเสริมการตลาดหัตถกรรมไทย,” สํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2542, 1. (อัดสําเนา) 
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 ดังนั้นจึงควรมีสถานที่สําหรับรองรับในกิจกรรมดังกลาว อันไดแกสถานที่สําหรับจัดแสดงและ
จําหนายสินคาศิลปหัตถกรรมไทยที่ตั้งอยูในเมืองเพื่อรองรับสินคาศิลปหัตถกรรมจากแหลงผลิตใน
ทองถิ่นตางๆของประเทศ การจัดสรางศูนยรวบรวมงานศิลปหัตถกรรมไทยหรือศูนยแสดงสินคา
ศิลปหัตถกรรมไทยขึ้นมาจึงถอืเปนแนวทางหนึ่งที่สอดคลอง ทั้งนี้เพื่อทําหนาที่เปนตลาดกลางสําหรับ
รองรับและกระจายสินคาศิลปหัตถกรรมที่มาจากแหลงผลิตในทองถิ่นตางๆของประเทศ สามารถใชเปนที่
จัดกิจกรรมตางๆดานการสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทยที่จะเกิดขึ้นได และเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญตอการ
สรางความมั่นคงอันจะเปนหลักประกันตออาชีพชางฝมือท่ีผลิตงานหัตถกรรม ทั้งเปนการตอบรับ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑซึ่งเปนการสนับสนุนใหชุมชนได
ใชภมูิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและเสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของชมุชน และอาจจะ
ขยายผลไปถึงการอนุรักษและสงเสริมงานศิลปหัตถกรรมของไทยที่ยั่งยืนตอไปไดอีกทางหนึ่ง  
 เพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณอันดีงามของศิลปหัตถกรรมไทย ศูนยแสดงสินคา
ศิลปหัตถกรรมไทยดังที่เสนอจึงควรมีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่สะทอนถึงคุณคาและเอกลักษณของ
ศิลปหัตถกรรมไทยและแสดงออกทางสถาปตยกรรมที่มีลักษณะไทยดวยอยางสอดคลองสัมพันธกัน ซึ่ง
จะสงผลดีในทางที่จะชวยสงเสริมภาพพจนของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยและปลุกเราใหสาธารณะชน
หรือผูบริโภคไดหันมาใหความสนใจเลือกใชสินคาที่เปนงานศิลปหัตถกรรมของไทย เกิดความเขาใจและ
เล็งเห็นคุณคาของศิลปหัตถกรรมไทยไดดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของโครงการ 
 
 1.เพื่อใหเปนแหลงจัดแสดงและจําหนายสินคาศิลปหัตถกรรมไทย อํานวยความสะดวกแกผู
ซื้อหรือผูสนใจทั่วไปใหทราบถึงรายละเอียดตางๆของสินคา และเปนการสนับสนุนผูผลิตที่อยูในทองถิ่น
ตางๆของประเทศใหมีชองทางขยายตลาดสินคาศิลปหัตถกรรมของตนไดมากขึ้น ทั้งตลาด
ภายในประเทศ ตลาดตางประเทศ และตลาดนักทองเที่ยว    
 แนวคิดเบื้องตนเปรียบสถาปตยกรรมเปนดังงานหัตถกรรมชิ้นหนึ่ง และสื่อความหมายใน
เร่ืองการกําเนิดงานหัตถกรรม คือเปนกระบวนการแปรรูปวสัดุธรรมชาติและมาจากธรรมชาติอันเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตงานหัตถกรรมผานกรรมวิธีที่เหมาะสมกับคุณสมบตัิของวัสดุนั้นๆและตองอาศัย
การทําดวยมือเปนสําคัญซึ่ง ”การสัมผัสดวยมือ” ถือเปนสื่อกลางสําคัญในการสัมผัสโลกธรรมชาติและ
ถายทอดมาสูงานที่ทํา ผสานกับความชํานาญและประณีตทางฝมือชางรวมกับความยึดถอืทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อและธรรมชาตจินไดมาซึ่งรูปทรงของงานหัตถกรรมอันทรงคุณคา ใน
แงมุมหนึ่งงานหัตถกรรมจึงเปนตัวสะทอนถึงความผูกพันระหวางชีวิตกับธรรมชาตินั่นเอง  
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            วัสดุธรรมชาต ิ                  กรรมวธิีดวยมือ                     งานหัตถกรรม 
           
            โลก(ดิน,น้ํา,ไฟ,ลม)                +วัฒนธรรม  
 
แผนภาพที่ 1 กระบวนการเกิดรูปงานหัตถกรรม 
 
 จากแนวคิดขางตนพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑหัตถกรรมจะแบงเปนประเภทตางๆตามประเภท
วัสดุที่นํามาทําเปนงานหัตถกรรม เชน ไมไผและหวาย-เครื่องจักสาน ดิน-เครื่องปนดินเผา เปนตน พื้นที่
จัดแสดงสินคาแตละประเภทควรมีความแตกตางกันไปตามเนื้อหาของวัสดุประเภทนั้นๆ โดยมีแนวทาง
การออกแบบจากกรรมวิธีการเกิดรูปของงานหัตถกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับคุณสมบัตขิองวัสดุนั้นๆอยู
โดยธรรมชาติ แปลงมาเปนกรรมวิธี (ภาษาทางสถาปตยกรรม) ในการสรางพื้นที่จัดแสดงสําหรับสินคา
ประเภทนั้นๆ เปนการสื่อถึงงานหัตถกรรมที่มาจากวัสดุแตละประเภทโดยรูปท่ีวาง นอกจากนี้ยังใชจัด
แสดงสินคาหัตถกรรมจากแหลงผลิตในทองถิ่นตางๆเพื่อจําหนายและเผยแพรประชาสมัพันธผลิตภัณฑ
หัตถกรรมและแหลงผลิตหัตถกรรมนั้นๆใหเปนที่รูจักโดยทั่วไป โดยมีการหมนุเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป
เร่ือยๆ เปนระยะๆ 
 2.เปนศูนยบริการขอมูลขาวสารดานศิลปหัตถกรรมไทย เชน ขอมูลการผลิต การตลาด 
รูปแบบผลิตภณัฑ และแหลงผลิตงานศิลปหัตถกรรมในทองถิ่นตางๆของประเทศไทยแกผูบริโภค 
ผูประกอบการธุรกิจตลอดจนผูสนใจทั่วไป เปนการใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรประชาสัมพันธงาน
ดานศิลปหัตถกรรมไทยใหเปนที่รูจัก ยอมรับ สรางความเขาใจอันดีเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมไทยและ
เล็งเห็นคุณคาของศิลปหัตถกรรมไทยไดดียิ่งขึ้น  
 3.สงเสริมใหมีการควบคุมและพัฒนาปรับปรุง คุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ
ศิลปหัตถกรรมไทย เพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองตรงตามความตองการและไดมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับของตลาดในระดับตางๆ โดยยังคงไวซึ่งเอกลักษณทองถิ่นและเอกลักษณศิลปหัตถกรรมไทย
ดวยการกําหนดเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกผลิตภัณฑที่จะมาแสดงภายในศูนยฯ  
 
ขอบเขตของโครงการ 
  
 1.ดานการสงเสริมและขยายตลาดสินคาศิลปหัตถกรรมไทย 
 เปนแหลงรวบรวม จัดแสดงและจําหนายสินคาศิลปหัตถกรรมไทยจากแหลงผลิตในทองถิ่น
ตางๆของประเทศไทย ทั้งที่จัดแสดงเปนการถาวรและแบบชัว่คราว  ซึ่งทั้งหมดเปนงานศิลปหัตถกรรม
จําพวกเครื่องใช  เครื่องเรือน  เครื่องแตงกาย เครื่องประดับตกแตง ของฝากของที่ระลึก ที่มคีุณภาพและ
มาตรฐานฝมอือยูในระดับที่เปนงานศิลปหัตถกรรมจนถึงระดับประณีตศิลป  
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ทั้งนี้ “สินคาศิลปหัตถกรรม” หมายถึง ส่ิงที่ตองใชฝมอืในการประดิษฐและมคีวามงามทางศิลปแฝงอยู
โดยอาจจะใชเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องทุนแรงชวยในการผลิตดวยก็ได 
 2.ดานการสงเสริมและพัฒนาศิลปหัตถกรรมไทย 
     - บริการขอมูลขาวสารจากการสํารวจ การทําสถิติหรือการวิจัยทางการตลาด  ทั้งดาน
ปริมาณความตองการสินคา และรูปแบบของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดผูบริโภคเปนขอมูลยอยกลับไปยังผูผลิตเพื่อใชเปนแนวทางการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของ
ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม แตทัง้นี้ตองเปนไปในแนวทางที่ยังคงไวซึ่งเอกลักษณของทองถิน่และ
เอกลักษณของศิลปหัตถกรรมไทย   
     - เผยแพรความรูความเขาใจเกีย่วกับศิลปหัตถกรรมไทย และสนับสนุนกิจกรรมตางๆดาน
การสงเสริมและสรางความเขาใจอันดีแกสาธารณะชนและผูบริโภคที่มีตอคุณคาของงานศิลปหัตถกรรม
ไทย เชน จัดทําเอกสารแนะนําแหลงผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทยทั่วประเทศแจกแกผูสนใจ ใชเปนสถานที่
จัดงานนิทรรศการแนะนําและการออกรานจาํหนายสินคาศิลปหัตถกรรมจากแหลงผลิตตางๆ เปนตน 
 
วัตถุประสงคของวิทยานิพนธ 
  
 1.ศึกษาออกแบบที่วางทางสถาปตยกรรมเพื่อสนองประโยชนใชสอยในกิจกรรมตางๆ ที่
สอดคลองกับความตองการในยุคปจจบุัน โดยมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมไทยเปนพื้นฐาน 
  2.ศึกษาแนวทางการสรางสรรครูปแบบสถาปตยกรรมไทยในบริบทวัฒนธรรมรวมสมัย และ
นําเสนอรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
 
วิธีการศึกษา 
  
 1.การรวบรวมขอมูล  เปนขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปหตัถกรรมไทย กรรมวิธีการผลิต 
คุณคาและความสัมพันธดานวฒันธรรม  ปริมาณและประเภทของผลิตภัณฑหัตถกรรม วัสดุที่ใช โดย
แบงเปน 
       1.1 ศกึษาขอมลูภาคเอกสาร   
     1.2 ศึกษาขอมลูภาคสนาม   
 2.การวิเคราะห  นําขอมูลท้ังหมดมาทําการวิเคราะหแยกแยะและประเมินคาขอมูล 
       2.1 ขอมูลทางกายภาพ  ปริมาณและประเภทของผลิตภัณฑ วัสดุ  และ
คุณสมบัติทางกายภาพของวสัดุ   
       2.2 ขอมูลทางวัฒนธรรม  คณุคาและความหมายของงานหัตถกรรม กรรมวิธี
การผลิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา คติความเชื่อ  กิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวของ 
 3.การตีความขอมูลที่ไดวิเคราะหแลวในขอ 2.  
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 4.การสรุปผลและตั้งโครงการ   เปนการประมวลผลจากการศึกษาวิเคราะห ทั้งกายภาพและ
วัฒนธรรมรวมกับผลการตีความเนื้อหาขอมลูที่วิเคราะหนํามาสรุปผลเปนโครงการ และใชเปน
ขอพิจารณาประกอบแนวความคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมตอไป 
 5.การออกแบบและสรางแบบจากผลการวิเคราะห ตีความและสังเคราะหแนวความคิด 
 
แหลงขอมูล 
  
 1.ขอมูลภาคเอกสาร   สามารถสืบคนขอมูลไดจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาตางๆ  หอสมุดแหงชาติ  หองสมุดและศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการตางๆที่
เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการสงออก เปนตน 
 2.ขอมูลภาคสนาม  เปนขอมลูประกอบจากแหลงผลิตศิลปหัตถกรรมตางๆ ในประเทศ ขอมูล
จากกรณีศึกษาและขอมูลจากการสํารวจและสังเกตจากที่ตั้งของโครงการ   
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บทที่ 2 
ศิลปหัตถกรรมไทย  

 
1. ความหมายและคุณคาของศิลปหัตถกรรมไทย  
 
 1.1 ความหมายของศิลปหัตถกรรม 
 หัตถกรรม มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 ความวา “การ
ทําดวยมือ การชาง” ซึ่งเปนความหมายอยางกวางๆ ทั้งนี้ไดมีผูใหความหมายของหัตถกรรมไวเพิ่มเติมอีก
ดังนี้ 
 หัตถกรรม หมายถึง ส่ิงที่สรางขึ้นดวยฝมือมนษุย โดยมวีัตถุประสงคเพื่อการใชประโยชนเปน
สําคัญ1   
 หัตถกรรม หมายถึง งานที่ใชฝมือในการดัดแปลงวัสดุที่มีอยูตามธรรมชาติมาเปนเครื่องมือ 
เครื่องใชในชีวติประจําวัน หรือโอกาสพิเศษในครอบครัวและในสังคม2 
 จากความหมายดังกลาวงานหัตถกรรมจึงควรหมายถึง งานฝมือตางๆ ไดแก  งานจักสาน 
งานปน งานแกะสลัก งานถักทอ เปนตน ที่มจีดุประสงคเพื่อประโยชนในการใชสอยเปนสําคัญ 
 กระบวนการดัดแปลงวัสดุธรรมชาตใินงานหัตถกรรมนั้นเปนงานประเภทที่ตองใชแรงมือทํา
เปนสวนใหญ และอาจมีอปุกรณหรือเครื่องมือซึ่งเรียกวา “เทคโนโลยี” เขามาชวยบาง เชน กี่ทอผา เครื่อง
ปนดาย แปนหมุนที่ใชในการปนขึ้นรูปทรงของเครื่องปนดินเผา เปนตน การทําหัตถกรรมผูทําตองมีความ
สนใจหรือมใีจรักที่จะทํา มีความสามารถและฝมือ งานหัตถกรรมจึงไดชื่ออกีอยางหนึ่งวา “งานฝมือ” ผูที่
ทําก็ไดชื่อวา “ชางฝมือ” ซึ่งสวนมากไดจากการเรียนรูและความคุนเคยจากการทํากันภายในครอบครัวสืบ
ตอกันมาหลายชั่วคน3 การสรางงานหัตถกรรมมักเปนไปตามเทคนิควิธีและรูปแบบที่ถายทอดโดยผูรูซึ่ง
เปนรูปแบบตามแบบแผนประเพณีที่มีอยูในแตละกลุมชน 

                                                           
1 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ผูจัดพมิพ), ศิลปหัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย, 2532), 13. 
2 มโน พิสุทธิรัตนานนท, ศิลปะพื้นบาน (ม.ป.ท. : คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี-

นครินทรวิโรฒ ภาคใต, 2539), 5. 
3 เร่ืองเดียวกัน. 
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 สวนคําวา “ศิลปหัตถกรรม” ซึ่งหมายถึง ส่ิงที่สรางขึ้นดวยฝมือมนุษยแสดงออกซึ่งความ
ชํานาญของผูสรางตอบสนองประโยชนใชสอยและ  มีคุณคาทางความงามอยางแยกกันไมออก4 
 “ศิลปหัตถกรรม” ในที่นี้จึงเปนคําที่บงชี้ระดับของงานหัตถกรรมที่สูงขึ้นอันเกิดจากการ
พัฒนารูปแบบใหสามารถตอบสนองประโยชนใชสอยไดอยางสมบูรณที่สุด ประกอบกับความชาํนาญใน
กรรมวิธีและฝมือทางเชิงชางที่สูงขึ้นในการสรางงานหัตถกรรมตางๆ สงผลใหงานหัตถกรรมนั้นๆมีความ
งดงามและมีคุณคาทางศิลป (Art) เปนการพัฒนาจากงานหตัถกรรม (Craft) ไปสูงาน “ศิลปหัตถกรรม 
(Arts and Crafts)”5 ทั้งนี้ศิลปเขามาเกี่ยวของในแงของการเสริมสรางงานหัตถกรรมนั้นๆใหมีความ
สวยงามขึ้นโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของประโยชนใชสอยเปนปฐม ดังนั้นงานศิลปหัตถกรรมจึงมีคุณคาดาน
ประโยชนใชสอยและคุณคาดานความงามผสมผสานกันอยู  
 “สินคาหัตถกรรม” โดยความหมายของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาหัตถกรรมไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม หมายถงึ ส่ิงที่ตองใชฝมือในการประดิษฐและมีความงามทางศิลปะแฝงอยูโดย
อาจจะใชเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องทุนแรงชวยในการผลิตดวยก็ได6 
 จากความหมายขางตนนี้จึงเปนการขยายขอบเขตของงานหัตถกรรมหรืองานศิลปหัตถกรรม
ออกไปเมื่อตองกลายมาเปนสินคา เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันที่
ไมไดอาศัยเพียงสองมือและเครื่องมือพื้นฐานเทานั้นในการสรางงานหัตถกรรมแตไดนําเอาเครื่องจักร 
เครื่องทุนแรงหรือเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใชในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตดวย เพื่อใหสามารถผลิต
ไดในระบบอุตสาหกรรมหรือการผลิตแบบมวล (Mass Production)  
  
 1.2 คุณคาของศิลปหัตถกรรมไทย 
 ศิลปหัตถกรรมมีความสําคัญ เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 
เนื่องจากชีวิตความเปนอยูของมนุษยจะตองสัมพันธเกี่ยวของกับส่ิงของ เครื่องมือ เครื่องใช ซึ่งเปน
ประดิษฐกรรมที่มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อแกปญหาในการดํารงชีวิตตามสภาพแวดลอมตางๆ งานหัตถกรรม
จึงเปนดังกระจกที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในแตละยุคสมัย เปนตัวบอกเลา
ประวัติศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและลักษณะวัฒนธรรมของกลุมชนในภมูิภาคตางๆของผูเปน
เจาของการสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ดวยวางานศิลปหัตถกรรมเปนการรวมเอาความรูทาง
วิทยาศาสตร ศาสนา-ปรัชญา และสุนทรียศาสตรเขาไวดวยกันเปนหนึ่ง แสดงใหเห็นถึงความพากเพียร
อุตสาหะและภูมิปญญาที่สืบทอดกันมา คุณคาของศิลปหัตถกรรมจึงพอจะกลาวไดดังนี้ 
                                                           

4 สาวิตรี เจริญพงศ, วิวัฒนาการของศิลปหัตถกรรมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร: 
เครื่องปนดินเผา เครื่องจักสาน ดอกไมประดิษฐ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), ง. 

5 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ศิลปหัตถกรรมไทย, 13. 
6 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : ดานสุทธากา

รพิมพ, 2538), 5. 
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 1.คุณคาดานประโยชนใชสอย สรางขึ้นบนพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่สนองตอบตอความ
ตองการเพื่อการอํานวยความสะดวกสบายทางกายภาพหรือเพื่อการแกปญหาในการดํารงชีวิต  
 2.คุณคาดานความเชือ่และคานิยม งานศิลปหัตถกรรมแตเดิมนั้นผูสรางและผูใชเปนคนคน
เดียวกันคือสรางขึ้นเพื่อใชเอง การที่ผูสรางจะมีคานิยมและความเชือ่ถือตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด อยางไรก็ยอมจะ
ถายทอดสูงานที่ตนสรางดวยตามความรูสึกนึกคิดของตนเอง โดยมีแบบแผนของกลุมวัฒนธรรมที่ตน
ดํารงอยูเปนตัวหลอหลอมอีกทีหนึ่ง งานศิลปหัตถกรรมจึงเปนตัวสะทอนความเชือ่และคานิยมของผูสราง
หรือกลุมชนหนึ่งๆ ไดอยูในตัวของมันเอง 
 3.คุณคาดานประวัติศาสตรและโบราณคดี  เนื่องจากงานศิลปหัตถกรรมเปนสิ่งที่มนุษยสราง
ขึ้นอยางมีจุดประสงค และเปนสิ่งที่ทําสืบทอดกันมาแตอดีต งานศิลปหัตถกรรมจึงสามารถถายทอด
ความเปนอดีตไดเปนอยางดีในฐานะเปนขอมูลหลักฐานที่เปนรูปธรรมทางประวัติศาสตรและโบราณคดี 
 4.คุณคาดานความเปนเอกลักษณของสังคมและวัฒนธรรม  งานศิลปหัตถกรรมเกิดขึ้น
ภายใตความแตกตางทางสภาพแวดลอม ฐานทรัพยากร ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชื่อศาสนา
และภูมิปญญา ที่หลอมรวมจนเกิดเปนแบบแผนทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุมขึ้นมาและเปนเอกลักษณ ที่มี
ระบบคุณคาและแบบแผนการดําเนินชีวิตรวมกัน ภายใตเงื่อนไขดังกลาวงานศิลปหัตถกรรมไทยก็เปนไป
ในแนวทางเดียวกันนี้ซึ่งยอมจะมีเอกลักษณเปนของตนเองทั้งโดยภาพรวมของวฒันธรรมไทยและที่
แตกตางออกไปเฉพาะกลุมวฒันธรรมยอยในแตละทองถิ่นของประเทศ 
 5.คุณคาดานความงาม การสรางงานศิลปหัตถกรรมยอมประกอบขึ้นดวยความตองการทาง
ประโยชนใชสอยเปนหลักแตผูสรางก็ไดพิจารณาถึงรูปทรงที่เหมาะสมและความสวยงามนาใชสอย
ประกอบกันไปดวยโดยไดแสดงออกผานทางรูปทรง โครงสราง ลวดลาย วสัดุและฝมืออันวิจิตร ประณีต 
 6.คุณคาดานเศรษฐกิจ ดวยการผลิตเปนสินคาและของที่ระลึกจากการทองเที่ยว เปนตัว
สรางงานสรางรายไดใหแกประชาชน และทองถิ่น จนถึงสรางรายไดเขาสูประเทศในฐานะสินคาสงออก 
  
2. วิวัฒนาการศิลปหัตถกรรมในประเทศไทย 
  
 งานหัตถกรรมเกิดจากความจาํเปนเพื่อการดํารงอยูของมนษุย ที่ทําใหมนษุยตองคิด
ประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใชขึน้มาเพื่อสนองความตองการและแกปญหาในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานตางๆ 
ดวยการดัดแปลงวัสดุในธรรมชาติใกลตัวใหมีรูปรางรูปทรงที่เหมาะสมตอการใชสอยไดตามความ
ตองการ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการสรางสรรคงานหัตถกรรมของมนุษย  
 เมื่อสังคมมนุษยเจริญขึ้นมีการอยูรวมกันเปนสังคมที่เรียกวาสังคมแบบชาวนา คือรูจักการ
เพาะปลูกพืชและการสะสมอาหาร มนุษยจึงไมจําเปนตองออกแสวงหาอาหารอยูเสมอเชนสังคมแบบเดิม 
ทําใหมีเวลาที่จะคิดสรางสรรคส่ิงตางๆ รูจักการแบงงานกันทําตามความถนัด จึงเกิดมีอาชีพตางๆขึ้น
ตามลําดับ งานหัตถกรรมจึงเปนอาชีพหนึ่งของกลุมผูมีฝมือในการประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยวัสดุจาก
ธรรมชาติ เมือ่มีการผลิตซ้ําๆ กันมากจนเกิดความชาํนาญและมีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุน
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หนึ่ง มนุษยไดพัฒนาหัตถกรรมใหมปีระโยชนใชสอยไดดียิง่ขึ้นเรื่อยๆ และเรียนรูถึงคุณสมบัติของวัสด ุ
รูจักเลือกสรรวัสดุใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละประเภทและการใชเทคโนโลยีที่คิดคนขึ้นตาม
ความกาวหนาของยุคสมัยมาพัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตลอดจน
การปรุงแตงความงามทางศิลปในงานหัตถกรรมเพื่อสนองความตองการทางจิตใจตามคตินิยมเพิ่มเติม
จากความตองการดานประโยชนใชสอย 
 ดานงานหัตถกรรมของไทยนั้นมีมาแตโบราณและมีความผูกพันกับความเปนอยูของคนไทย
มาเปนเวลาชานาน โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตรและการขุดคนทางโบราณคดี ทาํใหทราบวาคนบน
ดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจบุันมีฝมอืในงานหัตถกรรมมาตั้งแตยุคหินกลางเมื่อราว 20,000 ถึง 
10,000 ปมาแลว7 หลักฐานที่พบจะเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมประเภทที่ใชในชีวิตประจาํวนั เชน ภาชนะ
ดินเผา เครื่องถักทอ เครื่องประดับ ลูกปดตางๆและการทําเครื่องโลหะ เปนตน รูปแบบหตัถกรรมที่ผลิต
เปนสินคาในยุคแรกนั้น เร่ิมตนผลิตเปนหัตถกรรมพื้นบานในรูปอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งเปนระบบการ
ผลิตที่ใชฝมือและแรงงานของสมาชิกในครอบครัว โดยใชวสัดุที่หาไดในทองถิ่น อาท ิตนกก ไมไผ หวาย 
เปนตน  งานหัตถกรรมในชวงแรกๆ จะมีรูปลักษณะเรียบงายคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก และมี
เอกลักษณที่แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น เนื่องจากอิทธพิลของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีที่แตกตางกัน การผลิตจะทําขึ้นเพื่อใชสอยในครอบครวัเปนสวนใหญ  ตอมาเมือ่มี
ความเจริญมากขึ้น จากวิทยาการที่กาวหนาทําใหมีการพฒันานําเครื่องทุนแรงเขามาชวยในบางขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตแตยังคงตองอาศัยแรงงานที่มีฝมือและความชํานาญเปนหลัก การผลิตงาน
หัตถกรรมของไทยมีทัง้ที่ผลิตกันภายในครัวเรือนเปนงานหัตถกรรมพื้นบานเพื่อประโยชนในการใชสอย 
รวมท้ังเพื่อสนองความตองการของตลาดในทองถิ่นและที่พัฒนาไปในรูปอตุสาหกรรมหัตถกรรม ซึ่งมุง
ประโยชนในเชิงการคา รูปแบบการผลิตงานหัตถกรรมเปลี่ยนไปเปนวิธีการระดมชางฝมือจํานวนมากมา
ทําการผลิตรวมกัน เพื่อใหสามารถผลิตไดปริมาณที่มากขึน้และรวดเร็วขึ้น นับเปนจุดเริ่มตนของระบบ
การผลิตในรูปแบบหัตถกรรมโรงงานหรือ “หัตถอุตสาหกรรม” 
 การผลิตสินคาหัตถกรรมในรูปแบบหัตถกรรมโรงงานหรือหัตถอุตสาหกรรมนี้ไดเร่ิมมีการ
พัฒนาอยางจรงิจังในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยรัฐมนีโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจ (สมัยจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม พ.ศ.2481–2487 และ พ.ศ.2492–2500) ศิลปหัตถกรรมจึงไดรับการสนับสนุนใหพัฒนา
เขาสูระบบอุตสาหกรรมโดยการดําเนินการของรัฐ8 จากการที่ภาครัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยเฉพาะในดานที่จะเปนการชวยใหประชาชนมีงานทําและเพิ่มพูนรายได 
นอกจากนี้ยังสามารถพฒันาใหเปนอุตสาหกรรมขนาดยอมไดอีกดวย จึงไดจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรม
ขึ้นมาเมื่อ พ.ศ.2495 มีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนสวนหนึ่งรับผิดชอบดําเนินการสงเสริมใหเกิด
                                                           

7 วัฒนะ จูฑะวภิาต, ศิลปะพื้นบาน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสิปประภา, 2545), 12. 
8 สาวิตรี เจริญพงศ, วิวัฒนาการของศิลปหัตถกรรมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร : 

เครื่องปนดินเผา เครื่องจักสาน ดอกไมประดิษฐ, 90–92. 
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อุตสาหกรรมที่จําเปนทุกประเภทขึ้นในประเทศ และงานหัตถกรรมก็เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมนั้นโดย
ไดแนะนําใหมกีารนําเครื่องทุนแรงที่จําเปนเขามาชวยในการผลิต เพื่อสามารถผลิตไดในปริมาณที่มากขึ้น 
อยางไรก็ตามการสงเสริมของรัฐบาลในชวงแรกๆนั้น เปนการผลิตเพื่อสนองตอบความตองการของตลาด
ภายในประเทศมากกวาการสงไปขายยังตลาดตางประเทศ เพราะยังขาดเงินทุนและเทคโนโลยีในการ
ผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนความรูความชํานาญในการบริหารงานธุรกิจโดยเฉพาะดานการตลาด ซึ่งรัฐบาล
ในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนตนมา จึงไดมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรี9 สงเสริมการ
ลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ โดยเฉพาะนักลงทุนจากตางประเทศใหเขามาลงทุนในประเทศไทยมาก
ขึ้น การผลิตสินคาศิลปหัตถกรรมก็ไดเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยการพัฒนาของ
ภาคเอกชน ตั้งแตอุตสาหกรรมขนาดยอมหรอืในครอบครัว ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญและมุงผลิตเพื่อ
การสงออกมากขึ้นดวย ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการเปนสินคาสงออก 
โดยมีการพัฒนากรรมวิธีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดโดยเฉพาะตลาดตางประเทศและนักทองเที่ยว 
 จากนั้นคือหลัง พ.ศ.2520 เปนตนมา ศิลปหัตถกรรมไทยไดดําเนินไปใน 2 แนวทาง คือ การ
หวนกลับมาฟนฟูและอนุรักษงานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิม และแนวทางของการพัฒนาตอไปควบคูกับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี10 ในแนวทางของการฟนฟูและอนุรักษศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิม
นั้นเกิดขึ้นดวยเหตุผลตางๆกัน คือ การมุงสรางอาชีพแกราษฎรในทองถิ่น การรักษาไวซึ่งมรดกของชาติ 
การอนุรักษสภาวะแวดลอมดวยการรณรงคใหหันมาใชวัสดธุรรมชาติ โดยมีมูลนิธิสงเสริมศิลปาชพีพิเศษ
ในพระบรมราชนิูปถัมภไดมบีทบาทสําคัญในการบุกเบิก กระตุนใหมีการตื่นตัวในการฟนฟูศิลปหัตถกรรม
ไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน สวนแนวทางของการพัฒนาตอไปควบคูกับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีก็ไดดําเนินการตอบรับกบันโยบายสงเสริมการสงออกสนิคา
อุตสาหกรรมและการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
 ศิลปหัตถกรรมไทยในปจจุบันจึงมีบทบาททั้งในดานเอกลักษณทางสังคมวัฒนธรรมของชาติ 
และบทบาทในเชิงเศรษฐกิจที่สรางงานสรางรายไดใหแกคนไทย ตามที่ไดมกีารสงเสริมมาโดยตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาโดยหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน และดังปรากฏอยูในปจจบุันซึ่งงาน
ศิลปหัตถกรรมยังคงมีบทบาทสําคัญในโครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ“ (One Tambon One 
Product :  
 
 

                                                           
9 เร่ืองเดียวกัน, 110–114. 
10 เร่ืองเดียวกัน, 135. 
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OTOP)∗ ของรัฐบาล ในฐานะเปนสวนหนึ่งของการเสริมสรางความเขมแขง็ใหแกชุมชนจากภูมิปญญา
ทองถิ่นตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง   
 
3. หัตถกรรมในวิถีชีวิตไทย 
 
 งานศิลปหัตถกรรมมีความสมัพันธกับชวีิตความเปนอยูของคนไทยมาแตโบราณ เพราะเปน
งานที่เกี่ยวของกับส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของคนทุกระดับในสังคม ตั้งแตชนชั้นสูงจนถึงชาวบาน
สามัญชน การสรางงานศิลปหัตถกรรมไทยตามลักษณะสงัคมและแบบแผนวัฒนธรรมไทย แบงออกได
เปน 2 ประเภทหลักๆ คือ งานศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่สรางขึ้นโดยชาวบานทั่วไปหรือโดยชางพื้นบาน 
และงานศิลปหัตถกรรมชั้นสูงที่สรางโดยชางหลวง 
 งานศิลปหัตถกรรมที่สรางขึ้นอยางประณีตดวยฝมือของ “ชางหลวง” ซึ่งมีความละเอียด
ประณีตทางฝมือมากเนื่องจากเปนชางที่มาจากการคัดเลือกชางพื้นบานฝมือดีใหเขามามีหนาที่สราง
ผลงานสนององคพระมหากษตัริยหรือราชสํานัก รวมทั้งที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาดวย ผลงาน
ศิลปหัตถกรรมของชางหลวงนี้ จะใหความสําคัญเปนพิเศษแกการประดับตกแตง ความประณีตงดงาม 
วิจิตรดวยฝมือเชิงชางชั้นสูงที่สืบทอดวิวัฒนาการตามแบบแผนประเพณีหลวง นอกเหนือไปจากประโยชน
ใชสอยที่ตองคาํนึงถึงอยูแลวในเบื้องตน เรียกงานศิลปหัตถกรรมเชนนี้วา “ศิลปหัตถกรรมชั้นสูงหรือ
ประณีตศิลป” ทั้งนี้เพื่อส่ือความหมายแหงเกียรติยศขององคพระมหากษตัริยตามคตินิยม ใหสมกับ
ฐานันดรศักดิ์ของผูใชและเปนเครื่องบงบอกตําแหนงและฐานะทางสังคมไปดวย ซึ่งตางไปจากงาน
ศิลปหัตถกรรมที่สรางขึ้นโดยชางพื้นบานเพื่อการใชสอยในชวีิตประจําวัน ทีจ่ะคํานึงถึงดานประโยชนใช
สอยเปนสําคัญกวาดานความสวยงาม มีการสื่อความหมายอยางตรงไปตรงมา สืบทอดปรับปรุงดัดแปลง
ตามการปรับเปลี่ยนของสังคม มีศิลปและความงามเปนเอกลกัษณแตกตางกันไปตามประสบการณ 
ความชาํนาญ คานิยมและพื้นฐานทรัพยากรในแตละทองถิ่น เรียกงานศิลปหัตถกรรมประเภทนี้วา  
“ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน” 
                                                           

∗ จากการริเร่ิมของรัฐบาลเมื่อ พ.ศ.2544 เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการแกไขวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีแนวคิดที่ตองการใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑ 1 ประเภท โดย “ผลิตภัณฑ” 
หมายรวมถึง สินคา บริการ สถานที่ทองเทียวและกิจกรรมตางๆ ที่ใชวัตถุดิบและทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อ
เนนการสรางความเจริญมั่นคงใหแกชุมชน สรางอาชีพ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีรายไดที่มั่นคงและ
ตอเนื่อง ประชาชนพึ่งตนเองได รวมทั้งกระจายเครือขายในการผลิตและการบริโภคในประเทศเพื่อ
ทดแทนการนําเขา โดยการสนับสนุนสงเสริมใหชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหตรง
ตามความตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยรัฐใหความชวยเหลือดานความรู การ
บริหารจัดการ และการผลิตโดยใชเทคโนโลยีทันสมัย มีสัญลักษณรูป “ปลาตะเพียน” เปนเครื่องหมาย
การคา. 
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 งานศิลปหัตถกรรมพื้นบานนั้นอยูในวิถชีีวิตความเปนอยูของชาวบานในทองถิ่นชนบท ที่
เปนไปอยางเรียบงายตามธรรมชาต ิเปนสังคมเกษตรกรรมอยูรวมกันเปนหมูบานในแตละครอบครัวอาศยั
อยูรวมกันเปนครอบครัวใหญระหวางเครือญาติ ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คนสวนใหญมิไดนับถือแต
ศาสนาพุทธแตยังมีอิทธิพลความเชื่อจากศาสนาพราหมณและความเชื่อเรือ่งภูตผี ไสยศาสตร เทวดา โชค
ลาภและฤกษยามโหราศาสตรรวมอยูดวย มีวดัเปนศูนยกลางชุมชนและใชเปนที่พบปะกันของคนใน
ชุมชนเพื่อประกอบพธิีกรรมทางศาสนา การกุศล ตลอดจนการแสวงหาศิลปวิทยาการ บานเรือนปลูก

 
ภาพที่ 2 การทาํหัตถกรรมเครื่องมือจับสัตวน้าํ 

ที่มา : ปยภรณ วงศเรือง, หัตถกรรมไทย, หนังสือ 
 ชุดภูมิแผนดิน, อันดับท่ี 4 (กรุงเทพฯ :  
 บริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด, 2525), 24. 

 
ภาพที่ 1 การทาํหัตถกรรมหัวโขน 

 ที่มา : Tira Seeboonruang, and William Warren, 
 Thai folk arts and crafts, Thai life series,  
 vol.6, no.1 (Bangkok : National Identity  
 Board, Prime Minister's Office, 1998), 1. 

ภาพที่ 3 การทอผา 
ที่มา : กรมศิลปากร, ชางศิลปไทย, หนังสือ 
 ชุดการอนุรักษเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
 ของกรมศิลปากร, ชุดที่ 1, อันดับที่ 2  
 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด  
 พับลิชชิ่ง, 2537), 238. 

 
ภาพที่ 4 การแกะสลักไม 

ที่มา : Tira Seeboonruang, and William Warren,  
 Thai folk arts and crafts, Thai life series,  
 vol.6, no.1 (Bangkok : National Identity  
 Board, Prime Minister's Office, 1998),  
 26. 
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สรางแบบงายๆ ดวยวัสดุที่หาไดในทองถิ่น มกัตั้งอยูใกลแมน้ําลําคลอง อาชีพหลักของชาวบานคือการ
เพาะปลูก การประมงและการเลี้ยงสัตว สวนการคาขายเปนการแลกเปลี่ยนกันระหวางผลผลิตจาก
เรือกสวนไรนากับของที่จําเปนบางอยาง เชน เส้ือผา เกลือ ฯลฯ หลังเสร็จส้ินฤดูทํานา มีเวลาวางผูหญิงก็
จะทอผา ทําเครื่องปนดินเผา ผูชายทําเครื่องจักสาน เครื่องมือดักจบัสัตวตางๆ ตีเหล็ก แกะสลักไม เปน
ตน  และจะมีการละเลนรื่นเริงเปนครั้งคราวในเทศกาลงานบุญและวันนักขัตฤกษตางๆตามวาระที่เวียน
มาในรอบป 

กลาวไดวาวิถีชวีิตความเปนอยูของคนไทยตั้งแตคร้ังโบราณมีความผูกพันใกลชิดกับงาน
ศลิปหัตถกรรมมาโดยตลอดซึง่สอดแทรกอยูในทุกกิจกรรมการดํารงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย และในทุก
ระดับชั้นทางสังคม ซึ่งประกอบดวยงานหัตถกรรมประเภทตางๆ ไดแก เครื่องใชในครัวเรือน, เครื่องมือทํา
มาหากิน เครื่องมือดักจบัสัตวตางๆ เครื่องมือทอผา เครื่องประดับ เครื่องใชประกอบพิธีกรรมเนื่องดวย
ศาสนาและคติความเชื่อ และเครื่องใหความบันเทิงไดแกเครื่องดนตรีและเครื่องประกอบการละเลนตางๆ 
 
4. กระบวนการสรางสรรคงานศิลปหตัถกรรม 
  
 มนุษยจากแงมมุทางมนุษยวิทยาตางดําเนินไปตามกระบวนการวัฒนธรรมที่ประกอบไปดวย 
1.การไดมาซึ่งสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิต (Acquiring) 2.การประดิษฐ (Manufacturing) 3.การใช (Using) 
และ 4.การทิ้ง (Disposing) ทั้งสี่ระบบถือเปนมิติตางๆของวฒันธรรมมนุษยในทุกชาติทุกภาษาและทุก
ระดับอารยธรรม11    
 งานศิลปหัตถกรรมจัดเปนประดิษฐกรรม (Artifacts) ของมนุษยซึ่งนับเปนขัน้ที่สองของ
กระบวนการทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการดําเนินชีวิตของมนุษย ภายใตอิทธพิลของวิถีชีวิต
ความเปนอยู สังคม ประเพณี ความเชื่อ ภูมปิระเทศและภูมิอากาศ เพราะเหตุที่มนุษยตองดํารงชีวิตและ
ปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม งานศลิปหัตถกรรมจึงตั้งอยูบนพื้นฐานความตองการในการ
ดํารงชีวิตของมนุษยในสภาพแวดลอมเปนสําคัญ มีลักษณะแตกตางกันไปตามพื้นฐานสภาพแวดลอม
และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ซึ่งประกอบดวยปจจัยตางๆที่กอใหเกิดงานศิลปหัตถกรรมดังนี้ 
 1.ความจําเปนดานประโยชนใชสอยเพื่อการดํารงชีวิต 
 2.สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร 
 3.ฐานทรัพยากรหรือวัสดุทองถิ่น 
 4.ประวัติศาสตรหรือภูมิปญญา 
  5.แบบแผนกรรมวิธีและรูปแบบ 
 6.ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติความเชื่อ และศาสนา 
                                                           

11 วัฒนะ วฒันาพันธุ,บุบผา วฒันาพันธุและสามารถ ศรีจํานงค, ศิลปพื้นบานลานนา : การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการดํารงอยู (เชียงใหม : Within Design CO., Ltd, 2544), 153. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

15

 

 ในขั้นตอนการประดิษฐหรือการสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมนั้น เปนกระบวนการแปรรปู
วัสดุธรรมชาตทิี่มีอยูในทองถิน่ใหเกิดเปนรูปแบบขึ้นตามความตองการประโยชนใสชสอยในกิจกรรมตางๆ
ของมนุษย โดยใชกรรมวธิีที่เหมาะสมกบัคุณสมบัติและธรรมชาติของวัสดุนั้นๆ ทั้งนี้ตองอาศัยการทําดวย
มือเปนสําคัญซึง่ไดรับการฝกฝนพัฒนาในดานทักษะฝมือจนเกิดความชํานาญแลว มีความประณีตและ
จัดเจนในกรรมวิธีโดยตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อเปาหมายในการสรางสรรครูปแบบของงาน
ศิลปหัตถกรรมที่นอกจากจะสามารถสนองประโยชนใชสอยตามวัตถุประสงคทางกายภาพไดสมบูรณดี
แลัว มนุษยก็ยงัตองการคุณคาทางสุนทรียภาพประกอบกันไปอีกดวย เพื่อสนองความตองการทางจิตใจ
ของมนุษยในรปูของสัญลักษณ (Symbolism) อันเปนระบบที่เกื้อหนุนชีวิตที่สําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งใน
ขั้นตอนของกรรมวิธีการสรางนี้เปนโอกาสที่มนุษยจะสอดใสรูปแบบเขาไปในงานศิลปหัตถกรรมที่ตน
กําลังสรางอยูนั้น เปนการใหคาทางสุนทรียภาพเพื่อสนองความตองการทางจิตใจใหมีอยูในงาน
ศิลปหัตถกรรมนั้นๆดวย ในแงหนึ่งศิลปหัตถกรรมจึงเปนกระบวนการสรางมติิดานจิตใจใหกับวัตถ ุ
 อยางไรก็ตามในขั้นตอนการกําหนดรูปแบบจนถึงกรรมวิธีในการสราง ยอมตองมีปจจัยทาง
วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมเขามีอิทธิพลรวมดวยไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชื่อ ศาสนา 
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ปจจัยเหลานี้จะเปนตัวกําหนดรูปแบบใหสอดคลองกับความตองการ
ทางประโยชนใชสอย ขณะที่กรรมวิธีที่สืบทอดกันมาจากคนรุนกอนไดใชเวลาในการทดลองปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงแกไขมาอยางชาๆผานการเรียนรูจากภูมิหลังประวัติศาสตรหรือภูมปิญญาทีส้ั่งสมอยูใน
ทองถิ่นหรือกลุมวัฒนธรรมนั้นๆ จนเกิดความลงตัวของรูปแบบและกรรมวธิี กลายเปนแบบแผนการ
ปฏิบัติที่ใชถายทอดสืบตอกันมา ซึ่งไดแสดงออกมาใหเห็นในงานศิลปหัตถกรรมที่มีความลงตัวทั้งดาน
ประโยขนใชสอยทางกายภาพและคุณคาทางสุนทรียภาพหรือความตองการดานจิตใจ 
 
 
 
 
                         
                                                                                  
                                 
                                                   
 
              
 
 
 
 

 ฐานทรัพยากร 
    -วัสดุทองถิ่น/  
   -วัสดุธรรมชาติ 

  ความตองการ 
     -กายภาพ 
       -จิตใจ 

    
      แบบแผน 

        -รูปแบบ  
        -กรรมวิธี 

 ศิลปหัตถกรรม 
   -ประโยชนใชสอย 

      -สัญลักษณ 

แผนภาพที่  2 ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดงานศิลปหัตถกรรม 
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แผนภาพที่  3 ตัวแบบกระบวนการสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรม 
 
5. เอกลักษณและรูปแบบผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย 
 
 5.1 เอกลักษณศิลปหัตถกรรมไทย 
 งานศิลปหัตถกรรมเปนงานที่สรางขึ้นดวยมือของชางฝมอื มรูีปแบบและวัสดุที่หลากหลาย
แตกตางกันไปตามแตละทองถิ่นและกลุมวัฒนธรรม สวนใหญมักเปนไปเพื่อการใชสอยในวิถีความ
เปนอยูมากกวาการอื่น ดังนั้นงานศิลปหัตถกรรมประเภทตางๆจึงมีรูปลักษณะแตกตางกันไปตามถิ่นที่
กําเนิดทั้งโดยรูปแบบและกรรมวิธ ีแมจะเปนของชนิดเดียวกันที่มีใชอยูทั่วไปในภูมิภาคตางๆของประเทศ
ไทยแตก็อาจจะมีลักษณะรูปแบบท่ีแตกตางกันได ทั้งนี้เนื่องจากความตางกันของแบบแผนวัฒนธรรมที่
สืบตอกันมาของแตละกลุมชนอันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ-สังคม คติความ
เชื่อและศาสนาที่แตกตางกัน ลักษณะตางๆที่แสดงออกมาในงานศิลปหัตถกรรมของกลุมวัฒนธรรมหนึง่ๆ 
ยอมมีความจําเพาะเปนแบบฉบับของตนเองจนอาจเรียกไดวาเกิดเปน “เอกลักษณ“ ขึ้นมานั้นเอง ซึ่ง
ลักษณะที่เปนเอกเหลานี้ของงานศิลปหัตถกรรมเปนคุณคาที่มีผลในแงของความนาสนใจ ความเปน
ตัวแทนหรือสัญลักษณของทองถิ่น ซึ่งสะทอนคุณคาทางวัฒนธรรมของกลุมชนผูเปนเจาของงาน
ศิลปหัตถกรรมนั้นๆ 
 สําหรับงานศิลปหัตถกรรมของไทยเองก็มีการแสดงออกทางเอกลักษณตามเงื่อนไขปจจัย
ตางๆ ดังกลาวเชนเดียวกัน และในกรอบของภาพรวมทางสงัคมวัฒนธรรมไทยที่ประกอบดวยแบบแผน
วัฒนธรรมหลักๆ 2 ลักษณะที่มีความสมัพันธตอกันมาโดยตลอดจนถึงปจจบุันคือ แบบแผนวัฒนธรรม
หลวงและวัฒนธรรมราษฎร อนัเปนแบบแผนของกลุมชนชั้นปกครองและกลุมชนชั้นชาวบานตามลําดับ 
โดยมีพระพุทธศาสนาเปนเครื่องรอยรัดสรางความสัมพันธและโลกทรรศนรวมกัน ซึ่งเปนปจจัยที่มอีิทธิพล
ตอศิลปวัฒนธรรมของไทยอยางมาก งานศิลปหัตถกรรมไทยในฐานะผลผลิตหนึ่งของกระบวนการทาง
วัฒนธรรมไทยยอมตองมีความจําเพาะของลกัษณะรูปแบบที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมตามแบบแผน
ของไทย ดวยโลกทรรศน และสุนทรียภาพแบบไทย ที่อาจถือไดวาเปนเอกลักษณของศิลปหัตถกรรมไทย 

ความตองการ วัสดุธรรมชาติ กรรมวิธีดวยมือ 
/หัตถกรรม งานศิลปหัตถกรรม 

   กายภาพ                ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ          ประวัติศาสตร/ภูมิปญญา       รูปแบบ/ประโยชนใชสอย 
 

         จิตใจ                             โลกทรรศน                       แบบแผนวัฒนธรรม          ระบบคุณคา/สุนทรียภาพ 
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 ดังนี้จึงพอจะกลาวถึงเอกลักษณของศิลปหัตถกรรมไทยไดโดยถือเปนขอสังเกตบางประการ 
คือ 
 1.เอกลักษณของงานศิลปหัตถกรรมไทยแตละประเภทขึ้นอยูกับกลุมคนที่เปนผูสรางและ
กลุมคนผูใช แบงออกไดเปน 3 กลุม12 คือ  
   1.ศิลปหัตถกรรมไทยที่สรางขึ้นเนื่องในสถาบันกษัตริย มีพระมหากษัตริยและชนชั้น
เจานายเปนผูใช 
   2.ศิลปหัตถกรรมที่สรางขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนา เปนงานที่สรางขึ้นดวยความ
ศรัทธา เพื่อแสดงสถานภาพแตกตางไปจากสามัญชนของผูใชที่มีทั้งพระภกิษุและสามเณร ซึ่งจะมี
ลักษณะพิเศษตางไปจากงานศิลปหัตถกรรมที่เปนเครื่องใชของชาวบานทัว่ไป ดวยวาจะมีความละเอียด
ประณีตและใชวัสดุพิเศษ เชน เครื่องมุก เครื่องถมลงยา และงานประเภทที่ทําจากวัสดุพื้นบานแตมักมี
รูปแบบที่พิเศษออกไป ทั้งนี้เพื่อประโยชนใชสอยโดยตรงหรือเพื่อเปนเครื่องแสดงความเคารพ ความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และการสรางขึ้นถวายเปนพุทธบูชา 
   3.ศิลปหัตถกรรมของชาวบาน ที่มีชาวบานเปนผูสรางและผูใช คือ ศิลปหัตถกรรม
พื้นบานซึ่งมปีระโยชนใชสอยในชีวิตประจาํวนั เปนงานศิลปหัตถกรรมที่มีความหลากหลายมากที่สุด โดย
แตละทองถิ่นแตละชุมชนจะมเีอกลักษณเฉพาะถิ่นแตกตางกันไป 
 2.มีความบันดาลใจจากสภาพแวดลอมธรรมชาติและวฒันธรรมตามพื้นภูมิที่แตกตางกันของ
ทองถิ่น โดยถายทอดออกมาในรูปของศิลปและการสรางสรรครูปแบบขึ้นใหม13 ซึ่งปรากฏในรูปทรง 
โครงสราง ลวดลาย และการใชสี 
 3.มีความละเอยีดประณีต วิจติร ออนชอย ตามหลักความงามแบบอุดมคติหรือสุนทรียภาพ
เชิงพุทธอันเปนสุนทรียภาพแบบไทย 
 4.มีฐานานุศักดิ์ตามฐานะหรอืสถานภาพทางสังคมของผูใชซึ่งมักแสดงออกใหสัมพันธกัน
ดวยระดับความวิจิตรประณีตของรูปแบบและฝมือ 
 
 5.2 ประเภทของงานศิลปหตัถกรรมไทย 
 งานศิลปหัตถกรรมไทยปจจบุนัมีลักษณะการผลิตแบงไดเปนสองลักษณะคือ หัตถกรรม
โรงงานหรือหัตถอุตสาหกรรม กับหัตถกรรมในครอบครัว 
 หัตถกรรมโรงงานหรือหัตถอุตสาหกรรม เปนการผลิตงานหัตถกรรมในโรงงานขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ใชเครื่องมือ เครื่องทุนแรงและเทคนิคทันสมัยมากขึ้น ที่มีการผลิตเปนสินคาจํานวนมาก และ
สวนมากผลิตเพื่อเปนสินคาสงออก 
                                                           

12 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ผูจัดพิมพ), ศิลปหัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย, 2532), 51. 

13 กรมศิลปากร, ศิลปะและหัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งกรุพ, 2532), 10. 
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 หัตถกรรมในครอบครัว เปนการผลิตงานหัตถกรรมภายในครอบครัวที่มีแรงงานประกอบ
อาชพีอยูตามบานของตนเองในชนบท สวนใหญยึดเปนอาชพีรองจากการทาํเกษตรกรรม ใชเครื่องมือ 
เครื่องทุนแรงในการผลิตแบบงายๆ และใชวตัถุดิบที่หาไดในแหลงผลิตหรือในทองถิ่นเปนหลัก โดยทักษะ
ในการผลิตเปนความรูที่ไดรับถายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือไดรับการอบรมแนะนําจากหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของใหการสงเสริม ผลิตภัณฑมีลักษณะเปนเอกลักษณของทองถิ่นหรือเอกลักษณของชาติ โดยทํา
เปนของใชและของประดับไปดวย หรือเปนของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว 
 สําหรับรูปแบบผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยสามารถแบงไดเปน 3 แนวทางกวางๆคือ 
รูปแบบอนุรักษหรือรูปแบบประเพณี รูปแบบสรางสรรคหรือรูปแบบรวมสมยั และรูปแบบตามความ
ตองการของตลาด โดยทั้ง 3 แนวทางนี้มีอยูในงานศิลปหัตถกรรมซึ่งแบงออกเปนประเภทตางๆ ตามวัสดุ
และกรรมวิธีการผลิตไดดังนี้ 
 1.เครื่องจักสาน (Basketry)  
 2.เครื่องถักทอ (Textile Weaving) 
 3.เครื่องปนดินเผา (Pottery) 
 4.เครื่องไม (Woodwork) 
 5.เครื่องกระดาษ (Paperwork) 
 6.เครื่องโลหะ (Metalwork) 
 7.เครื่องเขิน (Lacquer work) 
 8.เครื่องหนัง (Leatherwork) 
 9.อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Ornaments) 
 10.ดอกไมประดิษฐและดอกไมแหง (Artificial Flowers) 
 11.งานประดิษฐเบ็ดเตล็ด 
 
 1.เครื่องจักสาน (Basketry) 
 การจักสานเปนคําที่เรียกตามวิธีการที่เกิดจากการนําเอาวัสดุมาผานกระบวนการที่เรียกวา 
"จัก" เปนการนําวัสดุมาทําใหเปนเสน เปนแฉก หรือเปนริ้ว เพื่อความสะดวกในการสาน ซึง่วัสดุที่ผาน
กระบวนการนี้เรียกวา "ตอก" จากนั้นจึงเปนขั้นตอนที่เรียกวา "สาน" เปนการสรางรูปทรงและลวดลาย
ตางๆ โดยการนําเสนตอกมาขัดกัน 
 วัสดุที่ใชสําหรับจักสาน นิยมใชไมไผและหวาย กรรมวิธีการผลิตเครื่องจักสาน จะใช
เครื่องมือและอปุกรณอยางงายๆ ไดแก มีดจกัตอกและแผนโลหะเจาะรูเพื่อเลียดเสนตอกไมไผและหวาย
ใหมีขนาดตางๆ กัน การขึ้นรูปผลิตภัณฑจะสานดวยมือเปนหลัก หรือใชสวนอื่นๆของรางกายมาชวยเสริม 
เชน การใชเอว หรือเทา  
 งานจักสานมีพืน้ฐานมาจากสงัคมเกษตรกรรมผูผลิตคือ เกษตรกรในชนบทที่ใชเวลาวางจาก
การทําไรทํานา เลือกใชวัสดุในทองถิ่นมาผลิตงานหัตถกรรมเพื่อไวใชสอยในครัวเรือนหรือจําหนายเปน
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รายไดเสริมใหกับครอบครัว ลักษณะงานจักสานแบงกลุมตามประโยชนใชสอยของสังคมชนบทไดเปน 5 
ประเภทใหญๆ คือ 
 1.เครื่องใชในการเกษตรกรรมและเครื่องใชในชีวิตประจาํวนั เชน ภาชนะเครื่องใชตางๆ ไดแก 
กระจาด กระชอน กระดง กระบุง ตะกรา ฝาช ีเปนตน รวมทัง้เครื่องมือใชในการดักจับสัตวน้ํา ไดแก ลอบ 
ไซ ของ ชะนาง สุมปลา อจีู ฯลฯ 
 2.เครื่องปูลาด และใชเปนวัสดกุอสรางที่อยูอาศัยหรืออาคาร โดยใชไมไผหรือหวายสานเปน
แผนใหญ เรียกเสื่อลําแพน เส่ือหวาย ใชปูรองนั่งกับพื้น ทําเปนฝาผนัง หรือบุฝาเพดานของที่พักอาศัย 
 3.เครื่องสวมศีรษะ เชน งอบ หมวก กุบ กุยเลย ฯลฯ ใชใสปองกันแดด ฝน 
 4.เครื่องเรือน เครื่องประดับตกแตง เชน เกาอี้ โตะ แคร ชั้นวางของ โคมไฟ เปนตน 
 5.เครื่องเลนกีฬาและของเลนตางๆ เชน ตะกรอ 
 
                   
 
 
  
  

 
 
  
 
 
  
 
 

  
ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

ที่มา : Tira Seeboonruang, and William Warren,  
 Thai folk arts and crafts, Thai life series,  
 vol.6, no.1 (Bangkok : National Identity  
 Board, Prime Minister's Office, 1998),   
 37. 

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 
ที่มา : ปยภรณ วงศเรือง, หัตถกรรมไทย, หนังสือ 
 ชุดภูมิแผนดิน, อันดับที่ 4 (กรุงเทพฯ :  
 บริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด, 2525), 19. 

 
ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ศิลป 
 หัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : การทอง 
 เที่ยวแหงประเทศไทย, 2532), 132. 

 

ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน 
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, รูปแบบผลิตภัณฑ 
 หัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการ 
 พิมพ, 2538), 80. 
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 2.เครื่องถักทอ (Textile Weaving) 
 การทอมีวัตถุดบิสําคัญที่ใชในการทอคือเสนใยที่ไดจาก ฝาย และไหม ผลผลิตที่ไดจาก
กรรมวิธีการทอคือ "ผา" ซึ่งมีลักษณะเปนผืนรูปแบบการทอผาที่ปรากฏของแตละทองถิ่นจะมีเอกลักษณที่
แตกตางกันออกไปตามเทคนิควิธีในการทอและการทําลวดลาย ประเภทของผาทอแบงตามกรรมวิธีการ
ทอมี 3 ประเภท คือ 
 1.ผาพื้น เปนผาทอลายขัด ใชเสนยืนและเสนพุงสีเดียวกันตลอดทั้งผืน เปนผาพื้นเรียบไมมี
ลาย 
 2.ผาลาย เปนผาทอลายขัดใชเสนยืนตางสีหรือเสนพุงตางสีทอเปนลายทางหรือลายตาหมาก
รุก เชน ผาขาวมา ผาโสรง ผาหางกระรอก เปนตน 
 3.ผายกดอก เปนผาทอลายพเิศษตางจากลายขัดธรรมดา ลายผาเกิดจากการใชตะกอบนกี่
มากขึ้นประมาณ 3-8 ตะกอ เชน ลายสองกางปลา ลายเกล็ดเตา ลายดอกพิกุล เปนตน 
 นอกจากการทอผาทั้ง 3 แบบดังกลาวแลวยังมีการทอผาแบบพิเศษที่เปนการยกลายใหเกิด
บนพื้นผา โดยการใชเสนพุงพิเศษทอตัวลายโดยเฉพาะ ไดแก ผาขิต ผาจก ผายก และการใชเสนยืนพิเศษ
ทอผามุก ลายผาเหลานี้ชางทอผามักจินตนาการจากสิ่งแวดลอมธรรมชาติ เชน ใบไม ดอกไมและรูปสัตว
ตางๆ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา ผาชนดิดังกลาวนี้ไดแก 
 ผามัดหมี่  กรรมวิธีทําใหเกิดลวดลายโดยการผูกมัดเสนใยกอนนําไปยอม เวลายอมสีจะไม
ตดิบริเวณที่มัดไวและเกิดเปนรอยดาง 
 ผาจก เปนการทอผาและปกไปพรอมๆกัน  
 ผาแพรวา ผายกดอก 
 ผามีบทบาทมากในวิถีชีวิตประจําวันของมนษุยตั้งแตเกิดจนตาย ทั้งเพื่อการใชสอยโดยทั่วไป
และใชในการประกอบพธีีกรรมตามความเชือ่ตางๆ ความสําคัญของผาพอกลาวไดเปน 3 ประการดวยกนั
คือ 1.เพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต เพราะเปนหนึ่งในปจจัยสีท่ี่ตองใชเพื่อการ
ดํารงชีวิต 2.เปนเครื่องแสดงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 3.เปนเคร่ืองแสดงถึงการแบงหนาที่ระหวาง
ชายและหญิง 
 นอกจากการทอผาแลว งานทอยังรวมถึงวัสดุอื่นๆที่เปนเสนใยธรรมชาติดวย เชน การทอเสื่อ
ที่มีกกและกระจูดเปนวัสดุทอ โดยมีกรรมวิธีเชนเดียวกับการทอผา 
 
  
 
 
         
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

21

 

 
 
  
 
 
  
  
  

 
  
 3.เครื่องปนดนิเผา (Pottery) 
 วัตถุดิบที่ใชในการปน ไดแกดิน ดินที่มีความเหนียวและมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการทํา
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา ไดแก ดินดําและดินขาว ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่สําคัญ
ขึ้นอยูกับคุณภาพของเนื้อดินและสวนประกอบของแรธาตุชนิดตางๆ ที่ผสมกันเพื่อใชเปนวัตถุดิบ 
นอกจากนี้ยังตองมีเทคโนโลยี อันไดแก เตาเผาและเชื้อเพลิง ที่เหมาะสมอีกดวย 
 เครื่องปนดินเผามีทั้งที่ไมเคลือบผิวและเคลือบผิว ชนิดที่ไมเคลือบผิวมีการผลิตเปน 2 
ลักษณะคือ ลักษณะแรกผลิตเพื่อสนองประโยชนใชสอยโดยทั่วไปภายในทองถิ่น รูปแบบและกรรมวิธกีาร
ผลิตเปนไปตามแบบดั้งเดิมสืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ สวนอีกลักษณะหนึ่งนั้นเปนการผลิตเพื่อสนอง
ประโยชนใชสอยตามความตองการของตลาดภายนอกทองถิน่ ไดแก นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ เปนของที่ระลึก หรือประดับตกแตงอาคาร ตลอดจนเปนสินคาสงออก รูปแบบที่ผลิตเปนการ
เลียนแบบ ยอขนาด หรือดัดแปลงจากรูปแบบเครื่องปนดินเผาพื้นบาน และแบบโบราณ เชน คนโท หมอ
น้ํา แจกัน ตุกตาชาววัง ซึ่งแหลงผลิตในรูปแบบนี้ จนมีเอกลักษณเปนที่รูจักกันดีไดแก เครื่องปนดินเผา
ดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา และเครื่องปนดินเผาคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เปนตน 
 สวนเครื่องปนดินเผาชนิดเคลือบผิว ปจจบุันไดพัฒนากรรมวิธีการผลิตขึ้นโดยใชเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาชวย จึงสามารถผลิตไดในปริมาณมาก รวดเร็ว และควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑไดใน 
ระบบอุตสาหกรรม นอกจากการเคลือบผิวแลวยังมีการตกแตงดวยเทคนิควิธีตางๆตามแบบอยางดั้งเดิม
ซึ่งยังคงใหแรงฝมือคนอยูเชนเดิม งานเครื่องปนดินเผาชนิดนี้ไดแก เครื่องสังคโลก เครื่องเบญจรงคและ

 
ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑผาทอ 

ที่มา : Tira Seeboonruang, and William Warren,  
 Thai folk arts and crafts, Thai life series,  
 vol.6, no.1 (Bangkok : National Identity  
 Board, Prime Minister's Office, 1998),  
 54. 

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑผาทอ 
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, รูป 
 แบบผลิตภัณฑหัตถกรรมไทย  
 (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการ 
 พิมพ, 2538), 15. 
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เครื่องเบญจรงคลายน้ําทอง เครื่องลายคราม เครื่องเคลือบสี และผลิตภัณฑของที่ระลึกขนาดเล็กอื่นๆ ที่
ใชกรรมวธิีเดียวกันนี้ 
 วิธีการปน โดยใชมือกดบบี วิธกีารบด การตีดวยไม วิธีการเทพิมพ วิธีการตดัแผน วิธีการใช
แปนหมุนหรือแปนนิ่ง จากนั้นจึงเปนการตกแตงลวดลาย การเผา การทาผิวและการเคลือบ 
 
                  
 
 
 
  
 

  
 4.เครื่องไม (Woodwork) 
 ไม วัสดุธรรมชาติที่คนไทยคุนเคยดีและรูจักนําไมมาใชประโยชนเพื่อการดํารงชีวิตมาแต
โบราณกาล เพราะเปนวัสดุที่ใกลตัวและหาไดงาย เปนทั้งวัสดุกอสรางที่พักอาศัย เปนแหลงอาหาร 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรคตลอดจนนํามาดัดแปลงเปนงานหัตถกรรมเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตโดยทั่วไป ไดแก การสรางบานเรือนเครื่องไม  ทําเปนเครื่องเรือน
ตางๆ เชนโตะ ตู  ตั่ง เตียง เกาอี้ หบีผา เปนตน ทําเปนยานพาหนะตางๆ เชน เกวียน รถลากและเรือ ทํา
เปนเครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือน เชนกระตายขูดมะพราว ครกตําขาว สาก  เชี่ยนหมาก เปนตน เปน
เครื่องมือในการประกอบอาชพีตางๆ เชน เครื่องมือในการทอผา เครื่องมือท่ีใชในการทําไรนา คราด ไถ 
แอก สวนประกอบของเครื่องมือชางตางๆ ซึ่งมีไมเปนสวนดามใชจบัถือ เปนตน เครื่องเลนและเครื่อง
ดนตรีไทย เชน ซอ ระนาด เกราะ กรับ กลอง จะเข พิณ ฯลฯ ตลอดจนทําเปนเครื่องใชในพธิีกรรมความ
เชื่อหรือเนื่องดวยศาสนา เชน  สัตตภัณฑ ตุงกระดาง ธรรมาสน เปนตน 
 งานหัตถกรรมประเภทเครื่องไมเปนการนําไมมาผานกระบวนการแปรรูปดวยวิธีการตางๆ ใน
ลักษณะลดทอนหรือการเอาออก (Take Off) เชน ตัด กลึง แกะสลัก ขุด ฉลุ ไส ขัด ประกอบกับการตอเขา
ไมในรูปแบบตางๆ ใหออกมาเปนผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการ ซึ่งมีรูปแบบต้ังแตเรียบ
งายไปจนถึงงานศิลปหัตถกรรมเครื่องไมแกะสลักที่มีลวดลายวิจิตรบรรจงดวยศิลปเชิงชางชั้นสูง ทั้งนี้
ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมเครื่องไมที่ผลิตเพื่อจําหนาย ไดแก บาน

  
ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 

ที่มา : William Warren, Thai Style  
 (Bangkok : Asia Books, 1993), 31. 

ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 
ที่มา : William Warren, Thai Style (Bangkok :  
 Asia Books, 1993), 40. 
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ไทย เครื่องไมแกะสลักประดับตกแตง เครื่องเรือนไมแกะสลัก เครื่องใชในครัวเรือน ของเลนไม และ
จําพวกของเบ็ดเตล็ดและของที่ระลึก 
 
 
  
 
 
 
 
 

                    
 
 
  
 5.เครื่องกระดาษ (Paperwork) 
 วัสดุแผนบางทําจากพชืเสนใยตางๆซึ่งใชทําเปนเยื่อกระดาษ เชน ฟางขาว ชานออย ไม
จําพวกไมเนื้อออน ไมไผ ไมสน ไมยูคาลิปตัส ปอแกว ปอสา ปาน เปนตน  ประโยชนของกระดาษนําไปใช
เขียนหรือพิมพหนังสือ กระดาษหอของ บรรจภุัณฑ หรือผลิตภัณฑของที่ระลึกตางๆ เปนตน 
 ผลิตภัณฑกระดาษของไทยที่คนไทยคิดทําขึ้นใชจากวัตถุดบิในทองถิ่นคือ กระดาษขอย 
กระดาษสา ที่ทําจากเปลือกตนขอยและตนปอสาตามลําดับ เปนกระดาษที่ทําดวยมือตามกรรมวิธี
พื้นบานมาแตโบราณ  สวนผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมกระดาษนั้นมีอยู 2 ลักษณะตามสภาพการใชวัสดุ
ขึ้นรูปคือ 1.ผลิตภัณฑจากกระดาษแผน ไดจากกระดาษแผนสําเร็จรูป คือ กระดาษสา หรือกระดาษชนิด
อื่นๆมาทําเปนเครื่องใชสอยตางๆหรือเครื่องเลนเพื่อความบันเทิงและเครื่องตกแตง ไดแก สมุดไทย รม 
และวาว เปนตน  และ2.ผลิตภัณฑจากกระดาษอัด เปนผลิตภัณฑที่ไดจากเศษกระดาษชนิดตางๆ นํามา
อัดขึ้นรูปเพื่อประโยชนใชสอยตางๆ เรียกวา ปาเปยร มาเช (Papier Mache') ซึ่งเปนกรรมวิธีที่ใชทํารปู
หัวโขนในศิลปการแสดงโขนของไทย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆอีก เชน รูปภาพนูนสูงและ
นูนต่ํา รูปลอยตัวเปนรูปรางตางๆ และเปนภาชนะ เชน กลอง ถาด ตะกราและอื่นๆ 
 

  
ภาพที่ 13 ผลิตภัณฑเครื่องไม 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, รูปแบบผลิต 
 ภัณฑหัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : ดาน 
 สุทธาการพิมพ, 2538), 255. 

ภาพที่ 14 ผลิตภัณฑเครื่องไม 
ที่มา : Tira Seeboonruang, and William  
 Warren, Thai folk arts and crafts,  
 Thai life series, vol.6, no.1  
 (Bangkok : National Identity  
 Board, Prime Minister's Office,  
 1998), 26. 
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 6.เครื่องโลหะ (Metalwork) 
 โลหะ คือวัตถุดบิที่ใชทําหัตถกรรมประเภทนี้จําแนกเปน 2 ประเภทหลักคือ โลหะเหล็ก ไดแก
เหล็กกลาซึ่งมีความเหนียวสามารถดึงออกเปนเสนตีขึ้นรูปได และเหล็กหลอซึ่งใชหลอมเหลวเทลงแบบให
เปนรูปรางตางๆได แตดึงและตีขึ้นรูปไมไดประเภทหนึ่ง และอีกประเภทหนึ่งไดแก โลหะที่ไมใชเหล็ก หรือ
โลหะผสมที่ไมใชเหล็ก ซึ่งสามารถนํามาผสมกันเกิดเปนวัสดุใหมได โลหะประเภทนี้แบงออกเปน 3 พวก
คือ 1.โลหะหลักพื้นฐาน ไดแก ทองแดง ตะกัว่ ดีบุก นิเกิล สังกะสี และอลูมเินียม เปนตน 2.โลหะผสม ได
แก ทองเหลือง  บรอนซ ซิลเวอร และพิวเตอร เปนตน และ 3.โลหะมีคา ไดแก ทองคํา เงิน และทองคําขาว  
 งานหัตถกรรมประเภทนี้ไดจากการนําสินแร หรือโลหะมาหลอมและหลอขึน้รูปเปนเครื่องมือ 
เครื่องใชตางๆ ในการดํารงชีวติ จัดเปนผลิตภัณฑที่ตอบสนองดานประโยชนใชสอยที่ใหความคงทนและมี
ความสวยงาม มีเอกลักษณพิเศษแตกตางจากผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมที่ทําจากวัสดุธรรมชาติชนิดอื่น
และตองใชเทคโนโลยีสูงในการผลิต ซึ่งกรรมวิธีการผลิตนั้นจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ  
 1.การขึ้นรูปโดยการตี เชน การทํามีดแบบพื้นบาน และอุปกรณการเกษตรตางๆ  
 2.การหลอ เพื่อใหไดส่ิงที่เปนรูปทรงสามมิติ เชน การหลอพระพุทธรูป   
 รูปแบบผลิตภณัฑเครื่องโลหะแบงตามวัสดทุี่ใชผลิตเปนประเภทได 7 ประเภทใหญๆ ไดแก 
เครื่องเหล็ก, เครื่องทองลงหิน, เครื่องทองเหลือง, เครื่องทอง, เครื่องเงิน, เครื่องถมและเครื่องลงยา, เครื่อง
พิวเตอร และเครื่องอลูมิเนียม โดยทําเปนภาชนะตางๆ เครื่องประดับ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ อาวธุ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของโลหะนั้นๆ ดวยเปนสําคัญ 
 

  
ภาพที่ 15 ผลิตภัณฑเครื่องกระดาษ 

ที่มา :ปยภรณ วงศเรือง, หัตถกรรมไทย, หนังสือ 
 ชุดภูมิแผนดิน, อันดับที่ 4 (กรุงเทพฯ :  
 บริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด, 2525), 48. 

ภาพที่ 16 ผลิตภัณฑรมกระดาษ 
ที่มา : Tira Seeboonruang, and William  
 Warren, Thai folk arts and crafts,  
 Thai life series, vol.6, no.1  
 (Bangkok : National Identity  
 Board, Prime Minister's Office,  
 1998), 2. 
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 7.เครื่องเขินหรือเครือ่งรัก (Lacquer work) 
 รัก เปนยางไมชนิดหนึ่งคือ ตนรัก มีคุณสมบตัิเปนกาวธรรมชาติสีดําใชทาเคลือบบนพื้นผวิไม
หรือไมไผหรือวสัดุอื่นทําใหพื้นผิวนั้นประสานติดแนนแนบสนิทเปนเนื้อเดียวกันและมีความมันเงางาม 
ปองกันน้ําซมึ ความรอน ความชื้นและสารเคมีไดดี  
 เครื่องเขินหรือเครื่องรักเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมที่ทําขึ้นโดยใชยางรัก สี ชาด มุก 
ทองคําเปลวหรือเงินเปลว เปนวัตถุดิบในการตกแตงพื้นผิวภาชนะที่มีโครงเปนเครื่องจักสานหรือไมจริง
หรือวัสดุอื่นๆ เคลือบทาดวยยางรักหลายๆชั้น แลวตกแตงใหสวยงามดวยการเขียนลวดลาย การปดทอง 
ประดับมุก การประดับกระจกสีหรือการขุดผิวใหเปนรองลึกแลวฝงรักสีตางๆเปนลวดลาย รูปแบบ
ผลิตภัณฑหัตถกรรมเครื่องรักมีการสรางสรรคขึ้นในหลายรูปแบบ เชน ขันหมาก หีบผา ขนัโตก เปนตน ซึ่ง
เปนรูปแบบดั้งเดิม และ กรอบรูป แจกัน ตลับ กระปุก ฯลฯ ทีส่รางสรรคขึ้นใหมเพื่อเปนสินคาของที่ระลึก
โดยใชกรรมวธิตีางๆไดแก กรรมวิธีเครื่องรักแบบโบราณที่ตกแตงดวยสีชาด ประดับดวยสมกุผสมดวยยาง
รักปนขดเปนลวดลาย จากนั้นอาจจะประดับดวยกระจกสีหรือเขียนสีหรือปดทองลงบนลวดลายที่ขดไว
นั้น และเครื่องรักดวยกรรมวิธีอื่นๆ คือ เครื่องรักลายขุด เครื่องรักประดับมกุ เครื่องรักลายทอง เครื่องรัก
ประดับกระจกและเครื่องรักสี 
          
 
 
 

  
ภาพที่ 17 ผลิตภัณฑเครื่องโลหะ 

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, รูปแบบ 
 ผลิตภัณฑหัตถกรรมไท (กรุงเทพฯ :  
 ดานสุทธาการพิมพ, 2538), 233. 

ภาพที่ 18 ผลิตภัณฑเครื่องโลหะ 
ที่มา : Tira Seeboonruang, and William Warren, 
 Thai folk arts and crafts, Thai life series,  
 vol.6, no.1 (Bangkok : National Identity  
 Board, Prime Minister's Office,  
 1998),106. 
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 8.เครื่องหนัง (Leatherwork) 
 หนังในที่นี้ไดแกหนังสัตว เชน หนังวัว หนังควาย หรือหนังอืน่ๆ หนังสัตวดิบประกอบดวยเสน
เอ็นและใยตางๆ ประสานกันเปนเนื้อหนัง สวนของหนังดิบท่ีใชทําผลิตภัณฑคือหนังแทซึ่งเปนหนังชั้น
กลางใตหนังกําพราชั้นบน หนงัแทกอนนําไปใชตองนําไปผานกระบวนการฟอกหนังดวยกรรมวิธีทางเคมี
ตางๆ อันเปนผลใหหนังมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ความแข็ง ออนนิ่ม ยดื หดและความทนทาน  หนังที่
ตากแหงดีแลวนํามาใชประดษิฐเปนงานหัตถกรรม ที่รูจักกนัดีคือ การทําหนังตะลุงของภาคใต ซึ่งเปน
การละเลนพื้นบานอยางหนึ่ง โดยการนําหนังวัวหรือหนังควายมาฉลุเปนภาพตัวหนัง นอกจากหนังตะลุง
แลวเครื่องใชอืน่ๆที่ใชหนังเปนสวนประกอบไดแก กลองตางๆ และผลิตภัณฑจากหนังที่รับเทคนิค
วิทยาการในการทําเครื่องหนังมาจากชาวยุโรปและอเมริกา ไดแก รองเทา กระเปา เข็มขัด และของใช
เบ็ดเตล็ด 
 รูปแบบผลิตภณัฑศิลปหัตถกรรมเครื่องหนังแบงได 2 ประเภทใหญๆตามวิธีการผลิตคือ 
 1.เครื่องหนังแกะสลักลวดลาย เชน รูปหนังตะลุง หนังใหญ ผลิตภัณฑของที่ระลึกอื่นๆ เชน 
พัด พวงกุญแจ โคมไฟ ฯลฯ 
 2.เครื่องหนังตัดเย็บและจักสาน รูปแบบของผลิตภัณฑเนนที่ประโยชนใชสอยมีความ
สวยงาม ประณีต มีการออกแบบเปลี่ยนแปลงไปตามรสนิยมของตลาด เชน กระเปา รองเทา เข็มขัด และ
ของใชเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
 

  
ภาพที่ 20 ผลิตภัณฑเครื่องรัก 

ที่มา : Tira Seeboonruang, and William Warren,  
 Thai folk arts and crafts, Thai life series,  
 vol.6, no.1 (Bangkok : National Identity  
 Board, Prime Minister's Office,  
 1998), 108. 

ภาพที่ 19 ผลิตภัณฑเครื่องรัก 
ที่มา : Tira Seeboonruang, and William  
 Warren, Thai folk arts and crafts,  
 Thai life series, vol.6, no.1  
 (Bangkok : National Identity  
 Board, Prime Minister's Office,  
 1998),19. 
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 9.อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Ornaments) 
 รัตนชาติ คือวัตถุธรรมชาติที่มคีุณคาประเภทสารอนินทรีย ไดแก แรและหินตางๆ หรือ
สารอินทรีย สามารถนํามาตกแตงดวยการเจียระไนใหสวยงามตามความตองการเรียกวา อัญมณ ีมี
คุณสมบัติคือความสวยงาม คงทน หายาก และคุณคาอื่นๆตามประเพณี สมัยนิยม และความเชื่อทาง
โหราศาสตร ประเภทรัตนชาติที่พบในประเทศไทย ไดแก เพชร ทับทิม ไพลิน โกเมน นิล บษุราคัม เพทาย 
พลอยสีมวงและสีกุหลาบ เพอริดอต แอมิทิสต โอปอ ไขมุก อะความารีน และสปนเนล 
 ผลิตภัณฑอัญมณีและเครื่องประดับ มีกระบวนการผลิตที่เปนหัตถกรรมเขามาเกี่ยวของคือ  
 1.การเจียระไน คือ การนําแรรัตนชาติไดแก  เพชร พลอย มาตกแตงใหมีรูปรางตามแบบฉบับ
โดยการตัดหรือฝนใหมีรูปเหลี่ยมหรือมน พรอมกบัการขัดใหเปนเงางาม ซึง่ตองอาศัยฝมอือันประณีต  
 2.การทําตัวเรือนเครื่องประดับ  ส่ิงสําคัญคือการออกแบบและการขึ้นรูปตัวเรือนที่ทําจาก
โลหะมีคาตางๆ เชน ทองคํา เงนิ ทองคําขาว สเตนเลส  พิวเตอร เปนตน อาจประดบัดวยอัญมณ ีหรือไม
ประดับก็ได 
    
 
 
 
 
 

 

  

ภาพที่ 21 ผลิตภัณฑเครื่องหนัง 
ที่มา : William Warren, and Luca Invernizzi Tettoni, Arts and  
 Crafts of Thailand (Bangkok : Asia Books, 1994), 139. 

ภาพที่ 22 ผลิตภัณฑเครื่องประดับ 
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, รูปแบบผลิต 
 ภัณฑหัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : ดาน 
 สุทธาการพิมพ, 2538), 232. 

ภาพที่ 23 ผลิตภัณฑเครื่องประดับ 
ที่มา : ปยภรณ วงศเรือง, หัตถกรรมไทย, หนังสือ 
 ชุดภูมิแผนดิน, อันดับท่ี 4 (กรุงเทพฯ :  
 บริษัท ไทยประกันชีวิต จาํกัด, 2525), 42. 
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 10.ดอกไมประดิษฐและดอกไมแหง (Artificial Flowers) 
 ดอกไมประดิษฐเปนผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมที่สรางสรรคขึ้นเลียนแบบธรรมชาต ิสําหรับ
นําไปใชประดบัเครื่องแตงกาย ตกแตงภายในอาคารสถานที่และใชในงานพิธีหรือเทศกาลตางๆ เพื่อความ
สวยงามและสรางบรรยากาศอยางธรรมชาติ โดยวัสดุที่ใชในการประดิษฐมหีลายลักษณะดวยกัน เชน 
พลาสติก ผาโพลีเอสเตอรหรือผาอื่นๆ กระดาษสา เสนใยพืชธรรมชาติตางๆ และวัสดุอื่นๆตามความคิด
สรางสรรคของผูประดิษฐ 
 ดอกไมแหงคือการนําดอกไม ใบไม กิ่งไม และสวนประกอบอื่นๆของพืชพรรณมาทําใหแหง
สนิทคงรูปความเปนธรรมชาตขิองเดิมไว จากนั้นจึงนําไปทําเปนผลิตภัณฑดอกไมแหงในลกัษณะจัดเปน
ชอดอกไมแหงสําเร็จรูป ซึ่งอาจมีการฟอกสี ยอมสีเพิ่มเติมเพื่อใหผลิตภัณฑมีความสวยงามแปลกตาและ
มีสีสันที่คงทนมากขึ้น หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือการนําไปทําเปนบุหงารําไปโดยการนําดอกไมแหงมาฉีกเปน
ฝอย หรือตัดใหเล็กลง คลุกเคลากับหัวน้ําหอมกอนบรรจุลงภาชนะหรือบรรจุภัณฑรูปแบบตางๆ สําหรับ
เปนของที่ระลึกแจกในงานเทศกาล หรือใชในโอกาสตางๆ 
 
                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 11.งานประดษิฐเบ็ดเตล็ด 
 งานศิลปหัตถกรรมประเภทนี้ไดแกงานที่ไมอาจจัดเขาประเภทใดไดแนนอนทั้งดานวิธีการ
และวัสดุซึ่งนอกเหนือจากทั้งสิบประเภทขางตนและการผลิตมีจํานวนไมแพรหลายนัก โดยมากทําเปน
เฉพาะรายหรือทําเพียงบางกลุมเทานั้นในเขตระดับจังหวัดหรือภูมิภาคของไทย เชน ตุกตาไทย เครื่องแกว 
ผลิตภัณฑจากหิน ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย เขาสัตว กระดูกสัตว และกะลามะพราว เปนตน รูปแบบ
ของผลิตภัณฑประเภทนี้ก็มีทําเปนทั้งเครื่องใช  เครื่องประดับตกแตงและของที่ระลึก 
                              

  
ภาพที่ 24 ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ 

 
 

ภาพที่ 25 ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ 
ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, รูปแบบผลิต 
 ภัณฑหัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : ดาน 
 สุทธาการพิมพ, 2538), 352. 
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6. สถานภาพของศิลปหัตถกรรมไทยและการเปลี่ยนแปลงในปจจุบนั14 
  
 การเปลี่ยนแปลงของหัตถกรรมสวนหนึ่งมีความสัมพันธกบัการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ไทย เพราะวัฒนธรรมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนซึ่งรวมทั้งผูที่ผลิตงานหัตถกรรม
ดวย เมื่อวฒันธรรมมีการเปลีย่นแปลงยอมสงผลกระทบถึงการสรางงานหัตถกรรมดวยเชนกัน 
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา เปนสาเหตุอันสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานอื่นๆตามมา รวมทั้งสถานภาพ
ของงานศิลปหัตถกรรมกลาวคือแตเดิมนั้น งานศิลปหัตถกรรมเปนผลผลิตของชาวบานทีท่ํากันใน
ครัวเรือน ในชมุชนที่ทํากันในยามวางหลังจากการทําเกษตรกรรม ชาวบานจะทําเครื่องมือเครื่องใชไวเพื่อ
ใชเอง หรือเพือ่แลกเปลี่ยนกับชุมชนใกลเคียง แตหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจลงมาถึงในระดับ
ชาวบาน การพฒันาชนบทซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีจากภายนอกเขามา ความเปนอยูของชาวบานก็
เปลี่ยนแปลงไป เครื่องใชในครัวเรือนตลอดจนเครื่องใชในการประกอบอาชีพจึงถูกแทนที่ดวยวัฒนธรรม
เครื่องใชจากภายนอกซึ่งเปนสินคาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑพลาสติกไดเขามามี
                                                           

14 นวลลออ ทินานนท, “การเปลี่ยนแปลงและสถานภาพของศลิปะพื้นบานไทย,”วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8,1 (มกราคม-มิถุนายน 2543) : 
27-33. 

  
ภาพที่ 26 ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว  

ที่มา : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, รูปแบบผลิต 
 ภัณฑหัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : ดาน 
 สุทธาการพิมพ, 2538), 334. 

ภาพที่ 27 ผลิตภัณฑตุกตาไทย 
ที่มา : Tira Seeboonruang, and William  
 Warren, Thai folk arts and crafts,  
 Thai life series, vol.6, no.1  
 (Bangkok : National Identity  
 Board, Prime Minister's Office,  
 1998), 73. 
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บทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนไทยมากขึ้น การทํางานหัตถกรรมเพื่อใชเองจึงคอยๆ ลดจํานวน
ลง และการทํางานหัตถกรรมเพื่อสรางรายไดไดเขามามีบทบาทมากขึ้น อปุกรณที่มีอยูคูครัวเรือน เชน 
ตะกรา ฝาช ีกระบุง กระจาด ในบางทองถิ่นไมมีการสานใชเอง จนถึงกับการเลิกใชไป เครื่องมือท่ีใชใน
การทํามาหากนิดักจับสัตวตางๆ เชน ของ ลอบ ไซ อจีู และเครื่องใชเบ็ดเตล็ด ชาวบานก็ไมสานใชเอง 
กลับหาซื้อจากตลาด ซึ่งมีการผลิตเปนจํานวนมากและมีรูปแบบเหมือนๆกนั เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหงาน
หัตถกรรมขาดเอกลักษณของทองถิ่นไป  
 เครื่องใชในการแตงกาย เชน ผาทอ ที่คนแตละทองถิ่นจะสืบสานจากบรรพบุรุษ ซึ่งทําใหมี
รูปแบบลวดลายที่เปนเอกลักษณหรือมีกรรมวิธีเฉพาะทองถิน่ที่ชาวบานจะทอใชเอง หรือเพื่อใชในโอกาส
ตางๆ เชน ทอเปนผาไหว ปจจบุันแทนที่จะทอใชเองกลับเปนการซื้อหาผาจากตลาด เชน ผาใยสังเคราะห 
เพื่อใชแทนผาที่ตนเคยทอใชเอง สวนผาที่เคยทอเพื่อใชเองกลับกลายเปนการทอเพื่อขาย เนื่องจากเปน
หนทางทํารายไดสูครอบครัวมากขึ้นและมีพอคาคนกลางมารับซื้อ ในดานคณุคาผาทอจึงเปนเพียงสินคา
ที่ทําตามรูปแบบของตลาด ทําใหทันตามกําหนดเวลารับซื้อ งานจึงขาดคุณภาพ ขาดความประณีต ความ
ละเอียดออนเชนในอดีต 
 การเปลี่ยนแปลงดานหนาที่การใชสอย งานฝมือและภูมปิญญาของชาวบานแทบทุกแขนง
ไดรับผลกระทบในดานการใชสอยเปนผลจากการรับเทคโนโลยีและสินคาแบบใหมจากสวนกลางที่รับมา
จากตะวันตก โดยเหตุนี้ทําใหงานหัตถกรรมไทยหมดบทบาทที่จะอยูคูกับวถิีชีวิตประจําวนัของคนไทย 
เชนในอดีต แตภายหลังไดรับการฟนฟูขึ้นมาจากหนวยงานตางๆ ทั้งสวนราชการและเอกชน ที่พัฒนาใหมี
การผลิตงานศิลปหัตถกรรมเปนสินคาเพื่อการสงออกและขายนักทองเที่ยวในรูปแบบของที่ระลึก โดยมี
การคิดคนและปรับปรุงดัดแปลงรูปแบบใหตอบสนองความตองการแบบใหมของนักทองเที่ยว ซึ่งไมได
ตองการนําไปเพื่อประโยชนใชสอยจริงในชีวิตประจําวัน แตจะนําไปเปนของที่ระลึก ประดับตกแตงหรือ
เปนของสะสมเทานั้น เกิดเปนสินคาแบบใหมทเรียกวา “สินคาวัฒนธรรม (Cultural Commodities)”15

ตามความตองการของนักทองเที่ยวที่ตองการมาสัมผัสกับวถิีชีวิตจริงหรือวฒันธรรมขนานแทของคนไทย
และตองการซื้อสินคาที่มีสัญลักษณเปนตัวแทนของวัฒนธรรมไทยหรือทองถิ่นนั้นๆ ดังนั้นการผลิตจึงเปน
การทําเพื่อปอนเขาสูตลาด เพื่อผลทางการคา ทําใหบทบาทของงานศิลปหัตถกรรมเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมดังกลาว 
 การเปลี่ยนแปลงดานการผลิต กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมแตเดิมนั้นมักทํากันใน
ครอบครัว โดยคนๆเดียวเปนผูสรางจนจบกระบวนการออกมาเปนชิ้นงานและชนิดของงานหัตถกรรมที่ทํา
นั้นก็ขึ้นอยูกับแหลงวัตถุดิบที่ใกลตัว สรางงานที่มีประโยชนใชสอยตามความตองการ ประณีต งดงาม  
แตเมื่อการผลิตงานหัตถกรรมตองเขาสูกระแสการผลิตเพื่อการคา มีพอคาคนกลางมารับซื้อ ในบางพืน้ที่
มีโรงงานผลิต กระบวนการผลิตก็เปลี่ยนเปนลักษณะการแบงงานรับชวงตอกันมิไดจบภายในคนๆเดียว
                                                           

15  วัฒนะ วฒันาพันธุ, บุบผา วฒันาพันธุ และสามารถ ศรีจํานงค, ศิลปพื้นบานลานนา : การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการดํารงอยู, 196. 
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อีกตอไป ซึ่งจากกระบวนการผลิตดังกลาวดานฝมือและความชาํนาญในการทํางานหัตถกรรมของชางจงึ
ขาดตอนไปไมสามารถสรางผลงานเองไดครบทั้งกระบวนการ ความรูจริงและความประณตีในงาน
หัตถกรรมประเภทนั้นๆ จึงขาดหายไปดวย 
 การเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบที่แสดงเอกลักษณของทองถิน่ เนื่องจากเปนการผลิตแบบมวล 
(Mass Production) ทําใหงานศิลปหัตถกรรมมีรูปแบบออกมาเหมือนๆกันในแทบทุกภูมิภาคที่มีผูผลิต
งานหัตถกรรมประเภทนั้นๆไดก็จะผลิตงานออกมาคลายคลงึกัน ขาดความประณีต เกิดปญหาดาน
เอกลักษณและคุณคาทางศิลปของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ที่ในปจจบุนัแตละพื้นที่จะผลิตงานออกมา
มีรูปแบบที่คลายคลึงกันตามความตองการของตลาดเปนตัวกําหนด โดยจะมีพอคาคนกลางเขามา
เกี่ยวของในกระบวนการผลิตและการตลาด16 ทําหนาที่ในการจัดหาวัตถุดิบ เครื่องมือ รวมทั้งรูปแบบ
ผลิตภัณฑใหแกผูผลิตที่กลายเปนเพียงแรงงานรับจางราคาถูก 
 จากการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆจึงทําใหสถานภาพของงานศิลปหัตถกรรมไทย
เปลี่ยนแปลงไปดวย จึงสรุปไดวาในปจจบุันงานศิลปหัตถกรรมไทยไดเขามามบีทบาทสําคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศภายใตระบบทุนนิยมอยางเต็มตัว  การสรางงานศิลปหัตถกรรมไดรับการสงเสริม
และยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจใหมมีูลคาสูงขึ้น สามารถทําเปนอาชีพหนึ่งที่สรางรายได รูปแบบการ
ผลิตเปนการผลิตเปนจํานวนมากแบบมวล (Mass Production) ดวยระบบอุตสาหกรรมเพื่อเปน
สินคาออกสูตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีรูปแบบที่ไมจํากัดดานประโยชนใชสอยเฉพาะ
โดยตรง และมีการพัฒนารูปแบบใหสอดคลองกับความตองการของตลาดมากขึ้น  
 อยางไรก็ตามภายใตบทบาททางเศรษฐกิจของศิลปหัตถกรรมนี้ ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรม
ไทยยังคงประสบปญหาอีกในหลายๆดาน ไดแก 
 1.ปญหาดานคุณภาพและปรมิาณการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑสวนใหญที่ผลิตไดไมสนองตรงตาม
ความตองการของผูบริโภคและไมเปนที่ยอมรับ เนื่องจากการผลิตที่เนนปริมาณมากกวาคณุภาพของ
สินคาและผลิตไมตรงตามรสนิยมของตลาด 
 2.ปญหาดานรูปแบบผลิตภัณฑ ที่มีลักษณะแบบดั้งเดิมและมีประโยชนใชสอยจํากัด ไมตรง
ตามความตองการของผูบริโภค 
 3.ปญหาการขาดแคลนปจจัยการผลิต ไดแก แรงงานและวัตถุดิบ กลาวคือวัตถุดิบมีราคา
แพงและขาดแคลนตลอดจนมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน สวนแรงงานมักขาดประสบการณและไมเปนที่
สนใจของแรงงานที่จะประกอบอาชีพหัตถกรรม เนื่องจากคาจางแรงงานโดยเปรียบเทียบจะต่ํากวา
ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ 

                                                           
16 สุวรรณ วุฒธยาคม, “รายงานการศึกษาการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑหัตถกรรม

พื้นบานใหไดเปรียบในเชิงการแขงขัน,” สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม, ม.ป.ป., 64. (เอกสารอดัสําเนา) 
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 4.ปญหาดานขอมูลขาวสาร ซึง่เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมหัตถกรรมไทยให
สามารถแขงขันกับประเทศคูคาและการสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคได แตในปจจบุันผูผลิต
ของไทยยังมีขอจํากัดดานการไดรับขอมูลทางการตลาดที่ทันการณสมัย จึงทําใหการผลิตมักจะทําตาม
แบบที่เคยทํามาในอดีต เปนผลใหสินคาไมเปนที่ตองการของตลาด 
 5.ปญหาดานการตลาด เนื่องจากผูผลิตของไทยเปนผูผลิตรายยอย มีสถานที่จําหนายสินคา
นอย มีการพัฒนานอยมากในดานการศึกษาแนวโนม ความตองการของตลาด ทัง้นี้เนื่องจากขอจาํกัด
ดานการศึกษา เงินทุน และการบริหารจัดการ 
 สําหรับปญหาดานการตลาดนี้เปนปญหาที่สําคัญอันดับตนๆที่ตองชวยเหลือสงเสริมไป
พรอมกบัการสงเสริมในดานการผลิตและพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมที่มีทั้งหนวยงาน
ของภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง แตในดานการตลาดนั้นยังคงไดรับ
การสงเสริมไมเพียงพอ ผูผลิตหรือกลุมผูผลิตยังไมสามารถขยายตลาดสินคาของตนเองออกไปไดซึ่งถือ
เปนจุดออนที่สําคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องกับความจําเปนสําหรบัการสงเสริมการผลิตตอไป ทั้งนี้ในขณะที่
ผูผลิตที่เปนกลุมมีกําลังการผลิตสวนเกินอยูเปนจํานวนมาก17 แตกลับพบวาการหาตลาดของผูผลิตเปน
การกระทําเชิงรับ18 กลาวคือเนนการผลิตขึ้นมากอนแลวจึงพิจารณาวาจะจําหนายอยางไรและที่ใด การ
ไดตลาดจึงอยูในวงจํากัด 
 อยางไรก็ตามดานการตลาดสินคาหัตถกรรมไทยนี้ ผูผลิตมีชองทางการจําหนายอยูทั้งตลาด
ภายในประเทศและสงออกตลาดตางประเทศ โดยสามารถจาํแนกตลาดภายในประเทศได 3 ลักษณะ19 

ดังนี้ 
 1.จําหนายเองโดยตรง มีทั้งการจําหนายสงใหกับรานคาตางๆนําไปจําหนายตอและการ
จําหนายปลีกแกลูกคาโดยตรง ไดแก นักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมการผลิตยังแหลงผลิต หรือนําไป
จําหนายตามงานเทศกาลตางๆ ตามแหลงโบราณสถาน สถานที่ทองเที่ยว ตลาดทองถิ่นหรือเขารวมออ
กรานในงานแสดงสินคาที่หนวยงานราชการจดั 
 2.จําหนายผานพอคาคนกลาง  โดยมีพอคามารับซือ้หรือส่ังซือ้ถึงแหลงผลิตแลวนําไป
จําหนายตอยังผูบริโภคอีกทอดหนึ่ง 
 3.หนวยงานราชการชวยนําไปจําหนายให เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม นําไปจาํหนายที่
หองแสดงสินคาของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค  งานแสดงสินคา หรืองานนิทรรศการ 
 สวนตลาดตางประเทศนั้นก็ไดมีผูผลิตจําหนายเชนกัน โดยการจําหนายผานพอคาคนกลาง 
และจําหนายสงหรือปลีกดวยตนเองโดยไมผานพอคาคนกลาง ทั้งนี้ในปจจบุันมีหนวยงานของรัฐไดแก 
                                                           

17 เร่ืองเดียวกัน, 59. 
18 เร่ืองเดียวกัน. 
19 จงรัก พันธุสุวรรณ, “รายงานการศึกษาการสงเสริมการตลาดหัตถกรรมไทย,” สํานักพัฒนา

อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2542, 104–105. (อัดสําเนา) 
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กรมสงเสริมการสงออก และกรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดใหการสนับสนุนสงเสริมในดานนี้เพิ่มมากขึ้น 
สินคาศิลปหัตถกรรมไทยจึงมโีอกาสขยายตลาดออกไปยังตลาดตางประเทศไดมากขึ้นและมีแนวโนมที่
สูงขึ้นอีกดวย  
 ปจจุบันตลาดสินคาหัตถกรรมไทยกําลังมีแนวโนมสูงขึ้นตามกระแสความนิยมใชของไทย 
และการใหความสําคัญในเชิงคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมของชาติที่มีตองานดานศิลปหัตถกรรม อีกทั้งยงัมี
รูปแบบและคณุภาพเปนที่นิยมของคนไทยทั้งในสังคมชนบทในลักษณะของหัตถกรรมพื้นบาน สังคม
เมืองหรือกรุงเทพฯ และกลุมผูซื้อจากตางประเทศที่ตองการนําไปจําหนายตอเปนสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย รวมถึงนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในลักษณะของสินคาตกแตงหรือของขวัญของที่ระลึก
ตางๆหากไดมีการสงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่องและครบวงจรยอมทําใหงานศิลปหัตถกรรมไทยมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจสําหรับประเทศไดเปนอยางดี 
 
7. สรุป 
  
 งานศิลปหัตถกรรม คือ ส่ิงที่มนุษยคิดทําขึ้นจากวัสดุธรรมชาติดวยฝมือและภูมิปญญา เพือ่
สนองประโยชนใชสอยตามความตองการของมนุษยทั้งดานกายภาพและความพึงพอใจ   
 งานศิลปหัตถกรรมไทยนอกจากจะมีความหมายดังกลาวแลวยังมีความจําเพาะลงไปอีกใน
ดานเอกลักษณที่แสดงออกถึงความเปนไทย ทั้งนี้ยอมเปนไปตามแบบแผนของกลุมวัฒนธรรม ซึ่งโดย
ภาพรวมแลวกค็ือกลุมวัฒนธรรมไทย แตอยางไรก็ตามยอมตองมีความแตกตางกันไปตามลักษณะของ
กลุมวัฒนธรรมยอยในแตละภมูิภาคของประเทศดวย ซึ่งมีสภาพแวดลอมและพื้นฐานทรัพยากรที่
แตกตางกันเปนตัวกําหนดเงือนไขปญหาและการแกปญหาในการดํารงชีวติที่แตกตางกันตามไปดวย เปน
เหตุใหศิลปหัตถกรรมไทยมีความหลากหลายทั้งชนิด รูปแบบและวัสดุที่ใชสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรม
ตางๆ  
 วิวัฒนาการของงานหัตถกรรมไทยนั้นเริ่มตนจากภาพรวมเดียวกันของการสรางงาน
หัตถกรรมของมนุษยชาติที่เกิดจากการเรียนรู และการแกปญหาในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานตาม
สภาพแวดลอมตางๆกัน จนเกิดการคิดทํา ดัดแปลงวัสดุธรรมชาติรอบตัวใหกลายมาเปนเครื่องมือ 
เครื่องใชตางๆที่สามารถแกปญหาและสนองประโยชนใชสอยตามความตองการไดเปนอยางดี ซึ่งตอง
อาศัยการสังเกตเรียนรูและนํามาแกไขปรับปรุง ตลอดจนการแสวงหาวัสดุใหมๆ มาใชเพื่อท่ีจะพัฒนางาน
หัตถกรรมที่ทําขึ้นนั้นใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชสอยบนเงื่อนไขและขอจํากัดที่มใีนกาลสมัยนั้นๆ  
 เมื่อสังคมมนุษยมีความเจริญขึ้นจนเกิดเปนกลุมวัฒนธรรมตางๆในดานของคนไทยและ
สังคมไทยเองก็มีพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของตัวเองขึ้นมาเชนกัน อนัประกอบดวยวัฒนธรรมหลวง
และวัฒนธรรมราษฎรซึ่งมีแบบแผนทางสังคมเปนตัวกําหนด โดยที่ทั้งสองระดับวัฒนธรรมนี้ตางก็มี
ความสัมพันธตอกันและสงอิทธิพลใหแกกันมาโดยตลอด ศิลปหัตถกรรมไทยจึงมีระดับตามระดับของ
แบบแผนวัฒนธรรมดังกลาว ที่เรียกวาศิลปหัตถกรรมชั้นสูงและศิลปหัตถกรรมพื้นบาน 
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 สังคมไทยมีการพัฒนามาโดยลําดับ มีการติดตอคาขายกันทั้งในประเทศและตางประเทศ 
การผลิตงานศิลปหัตถกรรมก็ไดรับการพัฒนาขึ้นเปนเงาตามตัวเพื่อตอบสนองความตองการใชสอยทีม่าก
ขึ้นจนกลายเปนการผลิตเพื่อการคา มีการปรับปรุง ดัดแปลงพัฒนารูปแบบ และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาชวยในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อใหทันตอความตองการของตลาด และสุดทายที่การ
พัฒนาประเทศภายใตแนวคิดระบบทุนนิยมเต็มรูปแบบในปจจบุันไดทําใหวัฒนธรรมกลายเปนสินคา 
งานหัตถกรรมตางๆซึ่งเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมในสังคมเดิมก็ไดกาวเขาสูกระแสหลักนี้อยางเต็มตัว 
เปลี่ยนบทบาทจากสิ่งจําเปนใชสอยในชีวิตประจําวันของคนไทยเปนบทบาททางเศรษฐิจในลักษณะของ
สินคาที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่เรียกวา “สินคาวัฒนธรรม” โดยมีกลไกตลาดเปน
ตัวกําหนดรูปแบบการสรางสรรคอีกทีหนึ่ง การสรางงานหัตถกรรมเพื่อใชสอยเองมีนอยลงแตเปลี่ยนเปน
การสรางงานในฐานะอาชีพหนึ่งในสังคมเพื่อผลิตเปนสินคาจําหนายแกผูบริโภคจึงเกิดเปนขั้วของผูผลิต
กับผูบริโภคงานหัตถกรรมขึ้นอยางชัดเจน รูปแบบหนาที่ใชสอยของหัตถกรรมตางๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปโดย
การปรับเปล่ียนใหกลายเปนของประดับตกแตง ของที่ระลึก หรือเปนการใชสอยทางสัญลักษณของ
วัฒนธรรมมากกวาประโยชนใชสอยจริงทางกายภาพ ซึ่งในแงนี้ก็ไดมีความพยายามปรับปรุงพัฒนาดาน
รูปแบบและสงเสริมดานคานิยมมาโดยตลอดเพื่อใหเกิดการใชสอยจริงมากขึ้นอยางที่เปนอยูในปจจบุัน
ซึ่งก็ถือไดวาประสบความสําเรจ็ดีในระดับหนึ่ง กลาวไดวางานหัตถกรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง
รูปแบบและเนือ้หาทั้งนี้เปนการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตรูปแบบใหมๆที่เกิดขึ้นและสามารถจะ
ดาํรงความสัมพันธกับวิถชีีวิตของผูคนในสังคมตอไปไดทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
และความแตกตางของบริบททางสังคมวัฒนธรรมไทยในอดตีกับปจจุบัน 
 ดังนั้นภายใตภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของไทยในปจจบุนั ระบบการจัดการ
และการกําหนดแนวทางการสรางสรรครูปแบบงานหัตถกรรมที่ถูกตองเหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปนที่ควรได
มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติลงไปอยางชัดเจนตองานหัตถกรรมในแนวทางตางๆ อันไดแก แนวทางการ
อนุรักษ การสรางสรรคและแนวทางในเชิงพาณิชย ที่ลวนแตมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ซึ่งก็คือ
รากฐาน การพฒันาและความสอดคลองกับความจําเปนทางวิถีชีวิตของสังคมไทยและของงานหัตถกรรม
ไทยในปจจบันนั้นเองที่ทั้งสามดานนี้ตองไดรับการจัดการไปพรอมกันและสงผลเกื้อกูลกัน อันจะนํามาซึ่ง
ดุลยภาพทางสถานภาพของงานหัตถกรรมไทยที่ดานหนึ่งเปนภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณคาที่ควรตองรักษาและสืบทอดในขณะเดียวกันก็ตองมีการปรับตัวพฒันาทั้งรูปแบบ กระบวนการ
ผลิตและหนาที่การใชสอยเพือ่ใหสอดคลองกับความตองการหรือวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความจาํเปนของยุคสมัยประกอบกบัการปลกูฝงคานิยมทางศิลปหัตถกรรมไทยของคนไทยเองอยาง
ตอเนื่องเปนวัฒนธรรมประจาํชาติ งานศิลปหัตถกรรมไทยจึงจะสามารถดํารงอยูไดตอไปในสังคมไทย. 
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บทที่ 3 
ปรัชญาและแนวคิด 

 
1. ประเด็นปญหาและแนวคิดพื้นฐาน 
 
 ปจจุบันขณะทีสั่งคมไทยกําลังปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวัตน กระแสวัฒนธรรม
ทองถิ่นนิยมตางก็กําลังตื่นตัวขึ้นเปนกระแสตานเพื่อความดํารงอยู การตื่นตัวในวงการสถาปตยกรรมไทย
ก็เชนกันซึ่งแสดงออกในรูปของความพยายามคนหาเอกลักษณไทยในงานสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยที่
ผสมผสานจิตวิญญาณและวฒันธรรมทองถิน่เขากับเทคโนโลยีและวิถีชีวิตสมัยใหม 
 ในชวงเวลาที่ผานมาสถาปตยกรรมในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางรวดเร็ว ปจจัยตางๆเหลานี้ลวนสงผลตอ
รูปแบบสถาปตยกรรมโดยตรง ทําใหงานสถาปตยกรรมในปจจบุันมีความหลากหลายประเภทมากขึ้น ซึ่ง
ตางจากในอดตีที่จํากัดอยูเฉพาะอาคารประเภทวัด วัง และเรือนพักอาศัย ความพยายามที่จะสรางสรรค
รูปแบบทีม่ีลักษณะไทยโดยมพีัฒนาการตอเนื่องจากรูปแบบในอดีตจึงเปนขอจํากัดสําหรับอาคาร
ประเภทใหมๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการใชสอยอื่นๆของวัฒนธรรมรวมสมัย ดังนั้นโดยการ
อาศัยรูปแบบลักษณะไทยจากรูปแบบประเพณีที่มีอยูนั้นจึงจําเปนตองพิจารณาถึงรูปแบบที่มีเอกลักษณ
ไทยในลักษณะและระดับที่แตกตางกันไปตามความสําคัญและความเหมาะสมของอาคารแตละประเภท
ดวย โดยพิจารณานํามาใชรวมกับการจัดที่วางในรูปแบบสมัยใหม แตทั้งนี้การนําองคประกอบตางๆจาก
รูปแบบเหลานั้นมาใชก็ตองการความเขาใจและความระมดัระวังสูง 
 อีกดานหนึ่งรูปแบบสถาปตยกรรมไทยในอดีตนั้นเปนรูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวสูงจึงมี
ความออนไหวตอการรับรูของคนทั่วไป การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในเชิงพัฒนาการจึงจําเปนตองรักษาเคา
โครงตามรูปแบบเดิมอยูบางอยางคอยเปนคอยไปและตองอาศัยระยะเวลาพอสมควรเพือ่ใหสังคมมีความ
พรอมพอที่จะยอมรับรูปแบบสถาปตยกรรมไทยที่อาจเปลี่ยนแปรไปจากการรับรูในปจจุบนัโดยสิ้นเชิง 
 เมื่อพิจารณารูปแบบสถาปตยกรรมไทยในอดีตดานลักษณะไทยทั้งแงรูปธรรมและนามธรรม
แลวจะเห็นวารูปแบบสถาปตยกรรมนอกจากจะกอรูปตามลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพแลว ยังมี
การกอรูปจากปรัชญาหรือคตคิวามเชื่อทางศาสนาซึ่งไดแปลงคติความเชื่อเหลานั้นออกมาในรูป
สัญลักษณทางสถาปตยกรรม โดยรูปธรรมที่ปรากฏยอมตองสื่อความหมายไปถึงเนื้อหานามธรรมที่แฝง
อยู ในทางกลับกันเนื้อหานามธรรมก็ยอมกอใหเกิดเปนรูปธรรมอยางหนึ่งอยางใดขึ้นมาเพือ่เปนสื่อกลาง
ตามความหมายของเนื้อหานามธรรมนั้นๆ การรับรูสถาปตยกรรมผานรูปแบบที่ปรากฏยอมรับรูไดถึง
เนื้อหาสาระที่สถาปตยกรรมนั้นแฝงแสดงอยู สถาปตยกรรมจึงเปนสัญลักษณทั้งในแงเนื้อหาและ
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ความหมาย ดังนั้นสถาปตยกรรมไทยจึงเปนกระบวนการสรางรูปที่วางและสัญลักษณที่มีผลมาจาก
เนื้อหานามธรรมหรือคติความเชื่อกับความเหมาะสมตามสภาพแวดลอมและหนาที่ใชสอยทางกายภาพ 
 หากยึดตามหลักการนี้ การออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยก็ควรเริ่มที่เนื้อหาทาง
นามธรรมในแงมุมวฒันธรรมไทยเปนพื้นฐานอันสอดคลองไปตามเนื้อหาของโครงการนั้นๆ โดยพิจารณา
ถึงการสรางรูปที่วางและสัญลักษณในสถาปตยกรรมไปตามเนื้อหาเหลานั้นหรือนัยหนึ่งคือการสราง
สัญลักษณออกมาในรูปท่ีวางดวยกระบวนการทางสถาปตยกรรม ซึ่งก็อาจจะสามารถนําการออกแบบ
สถาปตยกรรมไปสูการแสดงออกทางเอกลักษณไทยในงานสถาปตยกรรมได 
 
2. แนวความคิด 
 
 การแสวงหาแนวความคิด 
 ศิลปหัตถกรรมไทยเปนผลผลิตจากวัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรม และสัมพนัธอยางลึกซึ้งกับ
วิถีชีวิตความเปนอยูประจาํวันของคนไทยนับเนื่องจากอดีตถึงปจจบุัน เปนพัฒนาการของภูมิปญญาและ
กระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับสรรพส่ิงแหงธรรมชาติแวดลอมแลวปรับตัวสรางสรรคขึ้นเปนวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับวถิีการดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมน้ันๆ  
 การสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมนั้น เปนกระบวนการที่เกิดจากความตองการของมนุษย
แลวทําการแปรรูปวัสดุธรรมชาติใกลตัวที่หาไดในทองถิ่นใหมีรูปทรงรูปรางลักษณะตางๆ โดยผาน
กรรมวิธีที่สอดคลองกับคุณสมบัติหรือธรรมชาติของวัสดุนั้นๆดวยการใชมือทําเปนหลักจนเกิดเปนสิ่งของ
เครื่องมือเครื่องใชตางๆนํามาใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคทั้งทางกายภาพและจิตใจ เปนการดึงเอา
ศักยภาพที่มีอยูในธรรมชาตมิาทําใหปรากฏในรูปลักษณใหม โดยมีองคประกอบทางวฒันธรรมและ
สภาพแวดลอมเขามีอิทธิพลรวมดวย (ดูแผนภาพที่ 2, 3) 
 การดํารงชีวิตของคนไทยในวัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมนั้น คนไทยมีโลกทรรศนที่เคารพตอ
ธรรมชาติ และมองตนเอง (มนุษย) วาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาตจิึงดําเนินชีวิตใหสมดุลกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ มีทัศนคติตอโลกและชีวิตตามหลักแหงไตรลักษณธรรม ดวยโลกทรรศนเชนนี้คนไทยจึงมี
วัฒนธรรมที่อยูรวมกับธรรมชาติและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิต เปนทั้งแหลงอาหาร ยารักษา
โรค ตลอดจนสิ่งอํานวยประโยชนตอชีวิตนานปัการ การสรางสรรคศิลปหัตถกรรมขึ้นเพื่อประโยชนใชสอย
ใดๆก็ไดอาศัยทรัพยากรหรือวัสดุและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติทั้งส้ิน ดวยกระบวนการนี้มนุษยจึงเปน
ตัวกลางในการเชื่อมโยงธรรมชาติมาสูรูปลักษณทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของมนุษยเอง สาระสําคัญ
ของงานศิลปหัตถกรรมจึงอยูที่กระบวนการสรางสรรคตามวิถีทางอันสอดคลองกับธรรมชาติ มีธรรมชาติ
เปนศูนยกลางใหกําเนิดสรรพสิ่งเปนแหลงทรัพยากรและวัสดุตางๆ ขยายออกไปสูการสรางทําดวยมือ
ตามวัฒน-ธรรมการเปนอยูของมนุษยจนเกดิเปนผลงานศิลปหัตถกรรมในรูปแบบตางๆ  
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 ทั้งนี้คติหนึ่งที่เปนโลกทรรศนในสายวัฒนธรรมไทยก็คือ “คติจักรวาล” ซึ่งเปนแนวคิดที่
สะทอนความสมัพันธของมนุษยที่มีตอธรรมชาติ แนวคิดเรื่องกําเนิดจักรวาลนั้นอธิบายทางสัญลักษณได
วาเปนการแผขยายหรือแผรัศมีจากจุดศูนยกลางออกไปตามทิศทั้งหก1 จุดศูนยกลางจึงเปนจุดกําเนิดของ
สรรพส่ิงและปรากฏการณทั้งมวล ซึ่งลักษณะตามแนวคิดนี้เปนการเปรียบเทียบใหเห็นวางานศิลป-
หัตถกรรมไดอาศัยตนทางคือธรรมชาติอันเปนศูนยกลางแลวคลี่คลายออกเปนความหลากหลายของ
รูปแบบตางๆไดอยางไร และนอกจากนี้ยังแฝงความหมายในเชิงอภิปรัชญาไวอีกจํานวนหนึ่งดวย เชน 
 

...หลักสากลในการสรางสรรคปรากฏการณการแผขยายของภพตางๆออกจากศูนยกลาง คือ การปรากฏ
ใหเห็นจริงเปนการสรางสรรคใหกําเนิด ทําใหสิ่งที่แนบเนืองหลับไหลอยูในเอกภาวะไดคลี่คลายปรากฏ
เปนตัวออกมา กระบวนการเหลานี้เปนการคลี่คลายตัวจากเอกภาวะมาเปนสิ่งหลายหลาก จากสิ่งอมตะ
มาเปนสิ่งตางๆอนัเสื่อมสลายได    เอกภาวะไดแผรัศมีของตนไปสูภาวะอันทึบแสง และ ณ ที่นั้นก็ไดสถติ
อยูเปนภาพสะทอนอันสั่นไหว ซึง่ปรากฏเปนสิ่งอื่นทีมิ่ใชตัวของมันเอง...2 

และ 

                                                  
 1 เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป. แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน และคณะ, 
(กรุงเทพฯ : อมรินทรวิชาการ, 2541), 26. 

2 เร่ืองเดียวกัน, 27. 

  
               
         
 

      
ธรรมชาต ิ

 วัฒนธรรม 

   มนุษย 

แผนภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางธรรมชาต ิมนุษย และวฒันธรรม 
                          โดยมีธรรมชาติเปนศูนยกลาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

38

 

การเกิดขึ้นพรอมกันและการปรากฏรวมกันของเสนรอบวงจักรวาลและศูนยกลางจกัรวาล หรือของสรรพ
สิ่งที่ดํารงอยูและหลักจักรวาล เขาใจไดดวยคําวา อากาศะหรือพ้ืนที่วาง อากาศะจะครอบคลุมทุกสิ่งแผ
ขยายไปทั่วและอยูทุกหนทุกแหงกระจายออกไปหกทิศทาง อากาศะอยูในกอนหินเทาๆกับอยูในลม
จักรวาล  อากาศะมีขอบเขตความหมายเดียวกัน ในแงนี้อาจกลาวไดวาอากาศะบรรจุไวซึ่งจักรวาลแตเรา
พบพ้ืนที่วาง ณ จดุศูนยหัวใจเชนกัน อากาศะภายในซึ่งอยูในนครแหงพรหมันบรรจุสรรพสิ่งเอาไว “ใน
พรหมปุระ” มีดอกบัวนอยอยูหนึ่งดอก ภายในดอกมีโพรงซึ่งเปนทีอ่ยูอาศัยของอากาศะ อากาศะนี้ใหญ
ปานใดอากาศะในหัวใจก็ใหญเพียงนั้น อากาศะบรรจุไวซึ่งสวรรคภูมิและโลกภูมิ ทั้งน้ําและไฟ ทั้งดวง
อาทิตยและดวงจันทร ทั้งสายฟาและดวงดาว ทั้งสิ่งที่มีอยูในโลกและไมมีอยูในโลก ทั้งหมดนี้บรรจุอยูใน
อากาศะ สรรพสิ่งลวนมีกําเนิดมาจากชองวางและกลับไปสูชองวาง เพราะชองวางนั้นมีอาวุโสมากกวา 
ดํารงอยูกอน และเปนที่พํานักสุดทาย และปรมาตมันจะปลุกความเปนเหตุเปนผล (จักรวาล) ใหต่ืนขึ้นมา
จากชองวางนั้น3 

และ 
 อากาศธาตุสัมพันธกับประกฤติ ซึง่เปนสาระอันมีอยูแรกเริ่มและทําใหสรรพสิ่งปรากฏขึ้น จกัรวาลที่

ปรากฏนี้ดํารงอยูดวยกระบวนการเพิ่มความหนาแนนแหงอณูสสาร จากชองวางเปนธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุ
น้ํา แลวจึงเปนธาตุดิน ธาตุตอๆมามักมีคุณสมบัติของธาตุที่มากอนเสมอ เสียง (ศัพทะ) เปนคุณสมบัติ
ของอากาศซึ่งเปนธาตุแรกและธาตุสําคัญที่สุดในกระบวนการปรากฏของจกัรวาล เมือ่แรกเกิดจักรวาลจึง
มีพระธรรม (the word) ใจกลางของหัวใจเปนทีอ่ยูของอากาศ เปนทีอ่ยูของประกฤต ิและดังนั้นจึงเปน
จุดเริ่มตนแหงการกอกําเนิดจักรวาลและโลกแหงปรากฏการณ4 

และ 
”ความมี” จะดํารงอยูโดยตนเองอยางโดดๆไมไดหากจะตองมี “ความวาง” เปนรากฐานอยูดวยเสมอ จาก
ความวางนี่เองสรรพสิ่งจึงกําเนิดขึน้และดํารงอยูอยางแทจริง จากความวางนี่เองสรรพสิ่งยอมอุบัติขึ้นมา 
ความวางจึงเปนหัวใจของการสรางสรรคทั้งมวล การสรางสรรคที่แทจริงยอมบังเกิดขึ้นจากความวางนี่เอง 
ความวางหรือสุญตานี้มิไดหมายถึงการไมมีไมเปนอะไรเลย หากหมายถึง การปราศจากตัวตนที่จะยึดถือ
ความวางหมายถึงการรวมเขาเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ไมมีใครเปนใครไมมีอะไรเปนของใครมีความใจ
กวางมีความเปนกลางและเปนสากลรวมเขากับตนกําเนิดแหงจักรวาล5 

ฯลฯ 
  
  

                                                  
 3 เร่ืองเดียวกัน, 234-235. 
 4 เร่ืองเดียวกัน, 235. 
 5 พจนา จันทรสันติ (ผูแปล), วิถีแหงเตา (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2544), 236. 
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 ซึ่งสามารถสรุปเปนแผนภาพสําคัญทางสัญลักษณไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 นอกจากนี้ในกระบวนการทางวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมมีความสมัพันธอยางแนบแนน
กับหนวย “ครัวเรือน” ซึ่งเปนทั้งที่ผลิตและที่ซึ่งการใชสอยงานหัตถกรรมเกิดขึ้นผูกพันกับวิถีชีวิตความ
เปนอยู ในขณะเดียวกันก็เปนผลผลิตจากกระบวนการทางหัตถกรรมเองดวย∗งานหัตถกรรมจึงมีความ
เกี่ยวโยงกับการใชที่วางในสวนตางๆของหนวยครัวเรือนหรือบานมาตั้งแตเร่ิม กลาวคือการใชที่วางใน
วัฒนธรรมการอยูอาศัยของคนไทยจะประกอบดวยที่วางเปดโลง ที่วางกึ่งเปดโลง และที่วางสวนปด ซึ่ง
ไดแกสวนลานหรือชาน สวนใตถุนหรือระเบียง และสวนตัวเรือนหรือเรือนนอนตามลําดับ ซึ่งกระบวนการ
ทางหัตถกรรมก็มีขั้นตอนที่สัมพันธไปกบัการใชที่วางตามลาํดับดังกลาวดวยเชนกัน กลาวคือเริ่มจากการ
ไดมาของวัสดุจากธรรมชาต ิอาจนํามาพักหรือตากไวในสวนลานหรือชานกอนในขั้นเตรียมวัสดุ จากนั้น

                                                  
 ∗สถาปตยกรรมถือไดวาเปนเครื่องใชชิ้นหนึ่งในวิถีชีวิตประจําวันของมนุษยเชนกัน มี
กระบวนการสรางสรรคที่คลายคลึงกับกระบวนการสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งกอนที่ความเจริญ
ทางเทคโนโลยีการกอสรางจะกาวมาถึงขีดสุดเทาปรากฏอยูในปจจุบัน สถาปตยกรรมถือกําเนิดขึ้นจาก
การสรางทําดวยมือของมนุษยเปนหลักทั้งสิ้นโดยอาศัยเพียงแรงกายกับเครื่องมือพื้นฐานเทานั้นแตก็
สามารถกอเกิดเปนสถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญและทรงคุณคาไดอยางที่เทคโนโลยีขั้นสูงในปจจุบันไมอาจ
เทียบเทาได โดยนัยนี้สถาปตยกรรมซึ่งมีมือของมนุษยเปนปจจัยหลักในการสรางทําจึงถือเปนงาน
ศิลปหัตถกรรมชิ้นหนึ่งซึ่งอาจกลาวไดวา “สถาปตยกรรมเปนงานหัตถกรรมเพื่อการอยูอาศัย.” 

แผนภาพที่ 5 จดุศูนยกลางทางเรขาคณิตแสดงการกําเนิดจักรวาลเปน 
   แผขยายจากจุดศูนยกลางไปตามทิศทั้งหก 
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จึงเปนกรรมวิธใีนการสรางทําซึ่งมักใชที่วางกึง่เปดโลงก็คือใตถุนหรือระเบียงเปนสวนใหญ สวนงาน
หัตถกรรมที่เสร็จเรียบรอยแลวจึงนําไปใชสอยในสวนตัวเรือนหรืออาจกระจายไปตามสวนตางๆก็ไดตาม
หนาที่ใชสอยตอไป  
 จากความสัมพนัธดังกลาวสามารถเทียบเคียงไดกับแบบแผนการใชที่วางในเรือนไทยภาค
กลาง ซึ่งมีพฒันาการเปนเรือนแบบประเพณ ี
 

 
  
 
 
  
 สรุปแนวความคิด 
 เพื่อใหสถาปตยกรรมเปนส่ือถายทอดกระบวนการสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมที่สัมพันธกับ
วัฒนธรรมความเปนอยูของคนไทย โดยผานโครงสรางที่วางทางสัญลักษณอันประกอบดวยแนวคิดตาม
เนื้อหาของงานศิลปหัตถกรรมที่เกี่ยวของสัมพันธอยูกับมิตขิองธรรมชาต ิชีวิต และวฒันธรรมของคนไทย 
ซึ่งประกอบดวยแนวคิดในเรื่อง 
 1.ระบบศูนยกลางจากแนวคิดเรื่องการกําเนิดจักรวาล 
 2.ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ มนุษย และวัฒนธรรมโดยมีธรรมชาติเปนศูนยกลาง
เกื้อหนุนชีวิต 
 3.แบบแผนการใชที่วางในวัฒนธรรมการอยูอาศัยอันสัมพันธกับกระบวนการสรางสรรคงาน
ศิลปหัตถกรรม 

 
ภาพที่ 28 รูปทรงและที่วาง 
              ของเรือนไทยแบบ 
              ประเพณีภาคกลาง 

แผนภาพที่ 6 การใชที่วางในวัฒนธรรมการอยูอาศัยของคนไทย 
ตัวแบบจากแบบแผนเรือนไทยภาคกลางจาก
ศูนยกลางที่วางเปดโลง กึ่งเปดโลง และปดลอม
ตามลําดับ 
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 จากเนื้อหาของงานศิลปหัตถกรรมในแนวคิดดังกลาวขางตน โดยองครวมสามารถอธบิาย
ผานแผนภาพทางสัญลักษณจากการซอนทับกันของภาพแผนที่ 4, 5 และ 6 ซึ่งเปนการซอนทับกันทาง
เนื้อหาและความหมายในมิติทั้งสามของการสรางสรรคงานศิลปหัตกรรม 
 

  
 แผนภาพแนวคิดนี้จึงเปนแผนภาพทางสัญลักษณที่จะนําไปกําหนดโครงสรางที่วางในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมตอไป รวมกับการสรางองคประกอบทางสถาปตยกรรมอื่นๆที่สัมพนัธไปตาม
ความหมายของที่วางที่ไดกําหนดไวในแผนภาพนี้ และดวยกระบวนการนี้ที่วางและองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นยอมจะมีความหมายไปตามเนื้อหาของงานศิลปหัตถกรรมดังกลาวดวย ซึ่งจะ
เชื่อมโยงมาสูการรับรูความหมายในงานสถาปตยกรรมในที่สุด และก็อาจจะกอใหเกิดคุณคาทางลักษณะ
ไทยในงานสถาปตยกรรมขึ้นมาไดอีกทางหนึ่ง. 
 
 
 

แผนภาพที่ 7 แสดงความสัมพนัธทางเนื้อหาและความหมายของมิติทางธรรมชาต ิชีวิต 
   และวัฒนธรรมในกระบวนการสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรม 

  มนุษย 
 วัฒนธรรม 

ธรรมชาต ิ
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บทที่ 4
รายละเอียดโครงการศูนยแสดงสินคาศิลปหัตถกรรมไทย

1. ลักษณะโครงการ

        ศูนยแสดงสินคาศิลปหัตถกรรมไทย ลักษณะโครงการเปนศูนยแสดงสินคาถาวร (The Trade 
Center) ซึ่งเปนการจัดพื้นที่สําหรับจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยจากแหลงผลิต
ตางๆทั่วประเทศ เพื่อขยายตลาดสินคาศิลปหัตถกรรมของไทยออกไปสูผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตาง
ประเทศในระดับตางๆ นอกจากนี้ยังใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆในดานการสงเสริมงานศิลปหัตถกรรม
ไทย การนัดหมายทางธุรกิจการคาและการประชุม

กิจกรรมหลักๆ ที่พึงจะเกิดขึ้นในโครงการฯ ไดแก
1.งานจัดแสดงและจําหนายสินคาศิลปหัตถกรรมไทยจากแหลงผลิตตางๆทั่วประเทศ ทั้งรูป

แบบที่เปนแบบแผนประเพณีดั้งเดิมและที่สรางสรรคขึ้นใหม ซึ่งตองมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่โครง
การฯ กําหนด

สําหรับเกณฑในการคัดเลือกผลิตภัณฑโดยภาพรวมคือ สินคาตองอยูในสภาพที่ดีไมชํารุด 
วัตถุดิบที่ใชผลิตตองไมเปนวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ 100% ตองไมเปนวัตถุดิบท่ีผิดกฎหมายหรือ
เล่ียงภาษี ไมเปนผลิตภัณฑที่เลียนแบบหรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา  มีประสิทธิภาพดานการใชสอย
ตรงตามจุดประสงคในการสรางงานศิลปหัตถกรรมนั้นๆ มีความประณีตทางฝมือการผลิต ความนาพึงใจ
หรือมีศิลปลักษณะ เปนงานฝมือที่ไมมีการดัดแปลงจากเครื่องจักรที่ทันสมัย และตองเกิดจากการสราง
สรรคของคนไทยในชุมชนทองถิ่นเปนสําคัญ

ประเภทของงานศิลปหัตถกรรมที่จัดแสดงและจําหนาย จําแนกตามวัสดุและกรรมวิธีไดเปน 
11 ประเภท ไดแก

1.เครื่องจักสาน (Basketry)
2.เครื่องถักทอ (Textile Weaving)
3.เครื่องปนดินเผา (Pottery)
4.เครื่องไม (Woodwork)
5.เครื่องกระดาษ (Paperwork)
6.เครื่องโลหะ (Metalwork)
7.เครื่องรัก (Lacquer work)
8.เครื่องหนัง (Leatherwork)
9.อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Ornaments)
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10.ดอกไมประดิษฐและดอกไมแหง (Artificial Flowers)
11.งานประดิษฐเบ็ดเตล็ด

2.งานจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก งานแสดงสินคา (Trade Fair) เฉพาะกลุมสินคาหัตถกรรม
ประเภทตางๆ การออกรานเพื่อประชาสัมพันธหรือสงเสริมการใชสินคาศิลปหัตถกรรมในเทศกาลตางๆ 
การสาธิตการทําผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมแกผูสนใจ การนัดพบระหวางผูผลิตและผูซื้อจากภาคธุรกิจ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ อันเกี่ยวกับงานดานการสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

3.งานบริการขอมูลเผยแพรและขาวสารตางๆ ไดแก ขอมูลสินคาศิลปหัตถกรรมไทย เชน 
ราคาสินคา แหลงผลิตหรือจําหนาย ปริมาณการผลิตและความตองการของตลาด เปนตน รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของโครงการ การเผยแพร การแนะนําความรู ความเขาใจที่ถูกตองแก
สาธารณะชนอันจะมีตองานดานศิลปหัตถกรรมไทยในรูปแบบตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ การจัดทํา
เอกสารแจก แผนพับหรือส่ิงพิมพเกี่ยวกับความรูดานศิลปหัตถกรรมไทยประเภทตางๆ โดยเฉพาะศิลป
หัตถกรรมไทยในลักษณะแบบแผนประเพณี

2. ผูใชโครงการ

2.1 ประเภทของผูใชโครงการ
ผูใชโครงการฯ สามารถแบงประเภทไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
1.กลุมผูใชประจํา ไดแก บุคลากรและพนักงานที่มีหนาที่ประจําภายในโครงการ
2.กลุมผูใชชั่วคราว ไดแก ผูผลิตสินคาศิลปหัตถกรรม ผูบริโภค ผูสนใจทั่วไป และนักทอง

เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
รายละเอียดของผูใชโครงการแตละประเภทมีดงันี้
1.กลุมผูใชประจํา

-เจาหนาที่โครงการ
1.1 สวนบริหาร ทําหนาที่บริหารโครงการใหเปนไปตามเปาหมายและแผนงาน

ของโครงการ
1.2 สวนบริการสาธารณะ ซึ่งประกอบดวยการใหบริการดานการจัดกิจกรรมและ

การประชุม และสวนบริการขอมูลเผยแพร ทําหนาที่ดานการประชาสัมพันธและจัดทําขอมูลความรูเกี่ยว
กับสินคาและศิลปหัตถกรรมไทยเพื่อการเผยแพร

1.3 สวนงานจัดการแสดงและจําหนายสินคา
1.4 สวนเทคนิคและบริการ ประจําอยูในสวนตางๆของโครงการ ทําหนาที่ให

บริการและประสานหนาที่ในแตละสวน
2.กลุมผูใชชั่วคราว  ไดแก ผูบริโภค นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศในฐานะลูก

คาของโครงการ ผูผลิตสินคาและผูประกอบธุรกิจศิลปหัตถกรรมที่เชาพื้นที่โครงการเพื่อจําหนายสินคา
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หัตถกรรมหรือมาติดตอในดานขอมูลขาวสาร คําปรึกษาหรือคําแนะนําตางๆ และผูสนใจท่ัวไปที่เขามา
เยี่ยมชมโครงการ

2.2 ปริมาณผูใช
1.กลุมผูใชประจํา ตามอัตรากําลังบุคลากรของโครงการมีจํานวนบุคลากรและเจาหนาที่

ประจําโครงการรวมทั้งสิ้น 160  คน
2.กลุมผูใชชั่วคราว  ปริมาณผูใชโครงการประเภทนี้จะมีปริมาณตามวัตถุประสงคการใชใน

พื้นที่สวนตางๆ ของโครงการ ซึ่งมีการคาดการณดังนี้
 -สวนจัดแสดงและจําหนายสินคา
คาดการณจํานวนผูใหบริการประมาณ 1 คนตอพื้นที่ขาย 7.00 ตารางเมตร ตอ

ชั่วโมง1 จํานวนผูใชบริการ 5873 = 839 คน/ชั่วโมง หรือประมาณ 839 x 11 = 9,229 คน/วัน
                      7

         -สวนหองอเนกประสงค จํานวน 300 คน
-สวนบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผูใชบริการ 839 คน/ชั่วโมง ใชเวลารับประทานอาหารเฉลี่ย 20 นาที/คน 

พิจารณาชวงเวลาที่มีผูใชบริการมากที่สุด 11.30–13.00น.และ 18.00–19.30น. ชวงละ 90 นาที จะมีผูใช
สูงสุด 839 x 20 = 186 คน
                 90

-สวนโถงตอนรับและพักคอย
ผูใชบริการ 839 คน/ชั่วโมง ใชเวลาประมาณ 15 นาที/คน
คาดการณมีผูใชบริการสูงสุดประมาณ 839 x 15 = 210 คน

           60

สรุปปริมาณผูใชในองคประกอบตางๆของโครงการ
-สวนจัดแสดงและจําหนายสินคา                9229  คน/วัน
-สวนหองอเนกประสงค              300  คน
-สวนบริการอาหารและเครื่องดื่ม 186  คน
-สวนโถงตอนรับและพักคอย 210  คน

                                                          
1 Edward D. Mills, Planning: Buildings for Habitation Commerce and Industry

(Scotland : Thomson Litho Ltd., 1978), (5)-16.
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โถง สวนรานคาLoading

ที่จอดรถบริการ

2.3 พฤติกรรมการใชโครงการ
พฤติกรรมของผูใชโครงการ
1.กลุมผูใชประจํา ไดแกบุคลากรและพนักงานที่มีหนาที่ประจําภายในโครงการ

-เจาหนาที่โครงการ
1.1 เจาหนาที่สวนบริหาร การทํางานมีลักษณะเชนเดียวกับสํานักงานสวนราช

การทั่วไป คือ ชวงเวลาตั้งแต 8.30-12.00 น.และ 13.00-16.30 น.
1.2 เจาหนาที่สวนกิจกรรมและการประชุม   ชวงเวลา 8.30–12.00 น.และ 

13.00–16.30 น.
1.3 เจาหนาที่สวนบริการขอมูลเผยแพรและประชาสัมพันธ 8.30-16.30 น.
1.4 เจาหนาที่สวนเทคนิคและบริการ 8.30-12.00 น. และ13.00-21.00 น.

   รานอาหาร        ลงเวลา

     ที่จอดรถเจาหนาที่                             หองน้ํา-สวม

แผนภาพที่ 8 พฤติกรรมการใชโครงการของเจาหนาที่

-ผูเชาพื้นที่โครงการ ใชพื้นที่โครงการตั้งแต 10.00-21.00 น.
   รานอาหาร           หองน้ํา-สวม

แผนภาพที่ 9 พฤติกรรมการใชโครงการของผูเชาพื้นที่โครงการ

2.กลุมผูใชชั่วคราว ไดแก ผูบริโภค นักทองเที่ยวในฐานะลูกคาของโครงการทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ ผูผลิตสินคาศิลปหัตถกรรม ผูประกอบธุรกิจ ผูมาติดตอในดานขอมูลตางๆ และผูสนใจ
ทั่วไปที่เขามาเยี่ยมชมโครงการ

ผูใชโครงการกลุมนี้ จะใชพื้นที่โครงการตามเวลาทําการ คือ ชวงเวลา 8.30-
16.30 น.และชวงเวลา 10.00-21.00 น.ตามวัตถุประสงคการติดตอกับโครงการ ไดแก

2.1 กลุมลูกคาผูบริโภค นักทองเที่ยวและผูสนใจทั่วไป  ใชพื้นที่โครงการในชวง
เวลา 10.00-21.00 น.

      โถง สวนทํางาน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



46

โถง สวนบริการขอมูล

          ที่จอดรถ             รานอาหาร              อเนกประสงค

                สวนรานคา       สวนจัดนิทรรศการ

Loading dock เก็บสินคา สวนรานคา

   ตรวจรับ

ที่จอดรถบริการ

โถง พักรอ หองประชุม

         ที่จอดรถ            หองน้ํา-สวม

  รานอาหาร

             

แผนภาพที่ 10 พฤติกรรมการใชโครงการของลูกคา

2.2 กลุมผูผลิต และผูมาติดตอเกี่ยวกับสินคาและขอมูลขาวสารตางๆ ใชพื้นที่
โครงการในชวงเวลา 8.30-16.30 น.

แผนภาพที่ 11 พฤติกรรมการใชโครงการของผูผลิตและผูมาติดตอ

2.3 กลุมผูเขารวมประชุม ใชพื้นที่ในสวนการประชุมตามกําหนดเวลาของการ
ประชุม ในชวงเวลา 8.30–16.30 น.

          

แผนภาพที่ 12 พฤติกรรมการใชโครงการของผูเขารวมประชุมสัมมนา

2.4 การจัดสงสินคาเขา-ออก  เพื่อการจัดแสดงและจําหนาย ใชโครงการในเวลา
ชวง 8.30-16.30 น.

    

แผนภาพที่ 13 พฤติกรรมการจัดสงสินคาเขา-ออก

สวนแสดงสินคาโถง

ที่จอดรถลูกคา   หองน้ํา-สวม     บริการอาหาร

สวนนิทรรศการ    รานคาเชาพื้นที่
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3. การจัดรูปองคกรบริหารโครงการ

3.1 การจัดรูปองคกรบริหารโครงการ
การบริหารงานโครงการสามารถแบงหนาที่รับผิดชอบไดเปนสวนตางๆ ดังนี้
1.สวนงานบริหาร
2.สวนงานบริการสาธารณะ
3.สวนงานจัดแสดงและจําหนายสินคา
4.สวนงานเทคนิคและบริการ

ศูนยแสดงสินคาศิลปหัตถกรรมไทย

แผนภาพที่ 14 แสดงการจัดรูปองคกรบริหารโครงการ

คณะกรรมการบริหาร เลขานุการ

รองผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

สวนบริหาร สวนบริการสาธารณะ สวนเทคนิคและ
บริการ

สวนจัดแสดงและ
จําหนายสินคา

ฝายบริหาร

ฝายธุรการ ฝายวิชาการ

ฝายจัดการแสดง

ฝายบริการฝายกิจกรรม ฝายการตลาด

ฝายเทคนิคฝายสินคา

ฝายประชาสัมพันธฝายการเงินและบัญชี
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3.2 รายละเอียดหนาที่และอัตรากําลังบุคลากรของโครงการ

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดหนาที่และอัตรากําลังบุคลากรของโครงการ
ตําแหนง หนาที่ อัตรา

1.สวนบริหาร
   ฝายบริหาร
-คณะกรรมการบริหาร

-ผูอํานวยการ

-รองผูอํานวยการ

-เลขานุการ

ฝายธุรการ
   -หัวหนาฝายธุรการ

   -เจาหนาที่ธุรการ

   -เจาหนาที่พิมพเอกสาร

   -เจาหนาที่สารบรรณ

ฝายการเงินและบัญชี
   -หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
   -เจาหนาที่การเงินและบัญชี

-เปนที่ปรึกษา เสนอแนะ กําหนดแนวทางการดําเนิน
การและควบคุมการบริหารงานของโครงการ ซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยราชการ เอกชน และองค
กรตางๆ
-ควบคุมดูแล และอํานวยการใหเจาหนาที่ฝายตางๆรับ
ผิดชอบดําเนินงานภายในโครงการไดดวยความเรียบ
รอย พิจารณาแนวทางการดําเนินงาน ดําเนินงานโครง
การใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
-เปนผูชวยผูอํานวยการบริหารงานในสวนตางๆของ
โครงการ
-ประสานงาน ทํารายงานการประชุม รวบรวมขอมูล
และปฏิทินการดําเนินงานของโครงการของแผนกตางๆ
เสนอตอผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ

-รับผิดชอบดูแลงานดานธุรการ งานสารบรรณ ควบ
คุมบัญชีและงบประมาณ การจัดหาครุภัณฑ
-รับผิดชอบการติดตอประสานงาน งานเอกสารการติด
ตอ
-จัดพิมพเอกสารโตตอบ พิมพตนฉบับเอกสารและอัด
สําเนา
-รับ-สงเอกสาร

-จัดทําบัญชีรายรับ-จายเงินงบประมาณ รวบรวม
เอกสารทางการเงินและลงบัญชี ตรวจสอบบัญชี

10

1

3

1

1

3

1

1

1
2
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตําแหนง หนาที่ อัตรา

2.สวนงานบริการสาธารณะ
   ฝายกิจกรรม
   -หัวหนาฝายกิจกรรม

   -เจาหนาที่ประสานงาน

   ฝายวิชาการ
   -หัวหนาฝายวิชาการ

   -เจาหนาที่วิชาการ

   -ภัณฑารักษ

   -วิทยากร
   -เจาหนาที่พิมพเอกสาร
   ฝายประชาสัมพันธ
   -หัวหนาฝายประชาสัมพันธ

   -เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

3.สวนงานการจัดแสดงและ
จําหนายสินคา
   ฝายการตลาด
   -หัวหนาฝายการตลาด
   -เจาหนาที่การตลาด

- รับผิดชอบดําเนินงานการจัดกิจกรรมและการ
ประชุมๆ หรือการจัดนิทรรศการตางๆ
-จัดเตรียมความพรอมของสถานที่และอุปกรณ
ประกอบการจัดงานและประสานงานฝายตางๆ

-รับผิดชอบดูแลการจัดทําขอมูลทางวิชาการดานศิลป
หัตถกรรมไทย
-จัดทําขอมูลทางวิชาการและเอกสารเพื่อการเผยแพร 
ศึกษาขอมูลและวิจัยทางการตลาด สถิติ และการ
ประเมินผล
-รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ จัดหาและคัดเลือกวัตถุ
แสดง ประสานงานขอมูลทางวิชาการและเทคนิคการ
จัดแสดง
-บริการสอบถามขอมูลทางวิชาการ การบรรยาย
-จัดพิมพเอกสารตนฉบับ

-รับผิดชอบการดําเนินงาน เผยแพรประชาสัมพันธขอ
มูลขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะจัดขึ้นภายในโครง
การ
-จัดทําขอมูล เอกสาร ส่ิงพิมพโฆษณาและสื่อตางๆ  
เพื่อการประชาสัมพันธ

-กําหนดแผนการตลาด การสงเสริมการขาย ศึกษา
ความตองการของตลาด, แนวโนมของตลาด, ชองทาง
การขยายตลาดและผลิตส่ือโฆษณา

1

4

1

5

3

2
1

1

3

1
2
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตําแหนง หนาที่ อัตรา

ฝายสินคา
    -หัวหนาฝายสินคา

    -เจาหนาที่จัดซื้อ

ฝายจัดการแสดงสินคา
   -หัวหนาฝายจัดการแสดงสินคา

   -ชางออกแบบ

   -ชางศิลปกรรม

4. สวนเทคนิคและบริการ
   ฝายบริการ
   -หัวหนาฝายบริการ
   แผนกสินคาและบริการ
   -หัวหนาแผนกสินคาและบริการ

   -พนักงานตรวจรับสินคา

   -พนักงานเก็บเงิน(cashier)
   -พนักงานขายสินคา

   -พนักงานประชาสัมพันธ
   -พนักงานรับฝากของ
   -พนักงานจัดสงสินคา
   แผนกอาคารสถานที่
   -หัวหนาแผนก

-ติดตอผูผลิตเพื่อจัดหาตัวอยางสินคาประเมินศักย
ภาพของสินคาและเสนอตอท่ีประชุม
-ดําเนินการคัดเลือกและจัดซื้อสินคาจากแหลงผลิต

-ดูแลรับผิดชอบวางแนวทางการจัดแสดงสินคา การ
จัดสรรพื้นที่สําหรับแสดงสินคาแตละชนิด
-จัดทํารูปแบบการจัดแสดงสินคาใหเหมาะสมกับ
โอกาสตางๆ หรือเพื่อการสงเสริมการขาย
-จัดทําส่ือทางนิเทศศิลปตางๆ ประกอบการจัดแสดง
สินคา

-รับผิดชอบดูแลงานดานการบริการตางๆ

-ควบคุมดูแลการจัดแสดงและจําหนายสินคา การจัด
หาและคัดเลือกสินคา และการบริการ
-รับผิดชอบดูแลความถูกตองของปริมาณสินคาที่ส่ัง
เขา สงออกและคงเหลือ ตามบัญชีรายการสินคา
-รับ-ทอนเงินคาสินคาตามราคาที่กําหนดไว
-บริการใหคําแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับสินคาแตละ
ชนิดแกลูกคา  บริการบรรจุหีบหอหลังการขาย
-รับติดตอสอบถามและบริการประชาสัมพันธ
-รับฝากของของลูกคา
-บรรจุหีบหอสินคาและจัดสงตามรายการสั่งซื่อ

-ควบคุมดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคาร
สถานที่ตางๆในโครงการ อํานวยความสะดวกในการ
ใชพื้นที่อาคาร

1

4

1

2

3

1

1
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตําแหนง หนาที่ อัตรา

   -เจาหนาที่ทําความสะอาด
   -เจาหนาที่ดูแลสวน

   -พนักงานขับรถ
   -เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย
และ การจราจร

   ฝายเทคนิค
   -หัวหนาฝายเทคนิค

   -ชางเทคนิควิศวกรรม

   -ชางเทคนิคศิลปกรรม

   -ชางเทคนิคโสตทัศนูปกรณ

-ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่
-ดูแลบํารุงรักษาพืชพันธุและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบริเวณพื้นที่โครงการ
-บริการขับรถของโครงการ
-ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของโครงการทั้งภายใน
และนอกอาคาร อํานวยความสะดวกดานการจราจร
แกลูกคาหรือผูมาติดตอภายในโครงการ

-ควบคุมดูแลการทํางานของระบบอาคารตางๆในโครง
การใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ
-ตรวจสภาพและซอมบํารุงระบบอุปกรณอาคารของ
โครงการ
-จัดสรางเครื่องประกอบตางๆสําหรับการตกแตง
อาคารสถานที่หรือส่ือประชาสัมพันธภายในโครงการ 
เพื่อการจัดแสดงสินคา จัดนิทรรศการและกิจกรรม
ตางๆ
-ควบคุมการทํางานของอุปกรณโสตทัศนตางๆ

6
4

2
8

1

4

6

3

สรุปอัตรากําลังบุคลากรโครงการ
1.สวนงานบริหาร

ฝายบริหาร         15 อัตรา
ฝายธุรการ          6 อัตรา
ฝายการเงินและบัญชี          3 อัตรา

2.สวนงานบริการสาธารณะ
ฝายกิจกรรม          5 อัตรา
ฝายวิชาการ               12 อัตรา
ฝายประชาสัมพันธ                  4 อัตรา

3.สวนงานจัดแสดงและจําหนายสินคา
ฝายการตลาด                3 อัตรา
ฝายสินคา           5        อัตรา
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ฝายจัดการแสดงสินคา         6 อัตรา
4.สวนงานเทคนิคและบริการ

ฝายเทคนิค         14 อัตรา
ฝายบริการ                   87 อัตรา

    รวม              160 อัตรา

4. องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบโครงการฯ

4.1 องคประกอบโครงการฯ
การกําหนดองคประกอบจากลักษณะและกิจกรรมของโครงการสามารถกําหนดองคประกอบ

ของโครงการ โดยแยกเปน 3 ลักษณะ คือ 1.องคประกอบหลัก 2.องคประกอบรอง และ3.องคประกอบ
เสริม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.องคประกอบหลัก อันเกิดจากวัตถุประสงคหลักของโครงการคือ ใชเปนพื้นที่จัดแสดงและ
จําหนายสินคาศิลปหัตถกรรมไทยประเภทตางๆ ไดแก สวนแสดงและจําหนายสินคา แบงเปนสอง
ลักษณะคือ

-พื้นที่แสดงสินคาสวนโครงการ
-พื้นที่แสดงสินคาสวนพื้นที่เชา

2.องคประกอบรอง เปนองคประกอบที่รองรับกิจกรรมที่ควรดําเนินการรวมกับกิจกรรมหลัก
2.1 การจัดกิจกรรมสงเสริมตางๆ อันเกี่ยวกับงานดานการสงเสริมศิลป

หัตถกรรมไทยและการบริการชุมชน ซึ่งตองมีความยืดหยุนของพื้นที่ในการใชสอย ไดแก สวนกิจกรรม
และการประชุม

-สวนพื้นที่อเนกประสงค สําหรับรองรับกิจกรรมตางๆ ที่จะจัดขึ้นตามวาระ
โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลตางๆ เชน งานออกรานจําหนายผลิตภัณฑหัตถกรรมชุมชน การจําหนายสินคา
หัตถกรรมลดราคา  การสาธิตการทําผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมตางๆ เปนตน และอาจใชเปนพื้นที่สําหรับ
จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวไดอีกดวย

-สวนหองประชุม
2.2 งานดานการบริการขอมูลเผยแพรและขาวสารความรูตางๆ การประชา

สัมพันธกิจกรรมของโครงการ ไดแก สวนบริการขอมูลเผยแพรและประชาสัมพันธ
-สวนบริการขอมูลเผยแพร, ประชาสัมพันธ
-สวนแสดงนิทรรศการ แบบถาวร และแบบชั่วคราว

3.องคประกอบเสริม  เปนสวนสนับสนุนกิจกรรมในองคประกอบหลักและรองของโครงการ 
ไดแก สวนบริหารและสวนเทคนิคและการบริการตางๆ

-สวนสํานักงาน
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-สวนงานบริการ
 -สวนเครื่องกลและระบบอุปกรณอาคาร

-สวนบริการพื้นที่จอดรถ
-สวนบริการตอนรับและพักคอย
-สวนบริการอาหารและเครื่องดื่ม
-สวนเก็บสินคา
-สวนภูมิสถาปตยกรรม

การกําหนดองคประกอบจากความตองการพื้นที่รองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โครงการ
และพื้นที่เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรม กําหนดไดดังนี้

ตารางที่ 2 องคประกอบโครงการฯจากความตองการพื้นที่ปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ
โครงสรางการดําเนินงาน องคประกอบ

1.ฝายบริหาร
   คณะกรรมการบริหาร
   ผูอํานวยการ
   รองผูอํานวยการ
   เลขานุการ

2.ฝายธุรการ
   หัวหนาฝายธุรการ
   เจาหนาที่ธุรการ
3.ฝายการเงินและบัญชี
   เจาหนาที่การเงินและบัญชี
   เจาหนาที่พิมพเอกสาร
   เจาหนาที่สารบรรณ

4.ฝายกิจกรรม
   หัวหนาฝายกิจกรรม
   เจาหนาที่จัดการงานแสดง
   เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

หองประชุมคณะกรรมการ
หองผูอํานวยการ
หองรองผูอํานวยการ
สวนทํางานเลขานุการ
   -หองรับรอง

หองหัวหนาฝายธุรการ
สวนทํางานเจาหนาที่ธุรการ

สวนทํางานเจาหนาที่การเงินและบัญชี
สวนทํางานเจาหนาที่พิมพเอกสาร
สวนรับ-สงเอกสาร
   -หองเก็บเอกสาร
   -หองเก็บของ

หองหัวหนาฝายกิจกรรม
สวนทํางานเจาหนาที่จัดการงานแสดง
สวนทํางานเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
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ตารางที่ 2 (ตอ)
โครงสรางการดําเนินงาน องคประกอบ

5.ฝายวิชาการ
   หัวหนาฝายวิชาการ
   เจาหนาที่วิชาการ
   ภัณฑารักษ
   วิทยากร

   เจาหนาที่พิมพเอกสาร
   เจาหนาที่หองสมุด

6.ฝายประชาสัมพันธ
   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
7.ฝายการตลาด
   หัวหนาฝายการตลาด
   เจาหนาที่การตลาด, โฆษณา
8.ฝายสินคา
   หัวหนาฝายสินคา
   เจาหนาที่จัดซื้อ
9.ฝายจัดการแสดงสินคา
   หัวหนาฝายจัดการแสดงสินคา
   เจาหนาที่จัดการแสดงสินคา
   ชางออกแบบ
   ชางศิลปกรรม

10.ฝายบริการ
   หัวหนาฝายบริการ
   หัวหนาแผนกสินคาและบริการ

   พนักงานตรวจรับสินคา
   พนักงานเก็บเงิน(cashier)

หองหัวหนาฝายวิชาการ
สวนทํางานเจาหนาที่วิชาการ
สวนทํางานภัณฑารักษ
สวนทํางานวิทยากร
   -หองสัมมนา/ฝกอบรม
สวนทํางานเจาหนาที่พิมพเอกสาร
สวนทํางานและพักผอนเจาหนาที่
   -สวนถายเอกสาร

หองหัวหนาฝายประชาสัมพันธ

หองหัวหนาฝายการตลาด
สวนทํางานเจาหนาที่การตลาด

หองทํางานหัวหนาฝายสินคา
สวนทํางานเจาหนาที่สินคา

หองหัวหนาฝายจัดการแสดงสินคา
สวนทํางานเจาหนาที่จัดการแสดงสินคา
สวนทํางานศิลปกรรม
สวนปฏิบัติการศิลปกรรม
   -หองเก็บอุปกรณ, เครื่องมือ
   -หองเก็บวัสดุ

หองหัวหนาฝายบริการ
สวนทํางานหัวหนาแผนกสินคาและบริการ
   -โถงตอนรับ
   -สวนพักผอน, เตรียมอาหาร, หองน้ํา-สวม
ตรวจรับสินคา
เคานเตอรเก็บเงิน
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ตารางที่ 2 (ตอ)
โครงสรางการดําเนินงาน องคประกอบ

   พนักงานขายสินคา
   พนักงานตอนรับและประชาสัมพันธ
   พนักงานจัดสงสินคา

   หัวหนาแผนกอาคารสถานที่
   เจาหนาที่ทําความสะอาด
   เจาหนาที่สวน
   เจาหนาที่ขับรถ

   เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและการจราจร

11.ฝายเทคนิค
   หัวหนาฝายเทคนิค
   ชางเทคนิควิศวกรรม

   ชางเทคนิคศิลปกรรม

   ชางเทคนิคโสตทัศนูปกรณ

หองแสดงสินคาสวนโครงการ
เคานเตอรตอนรับและประชาสัมพันธ
   -สวนรับ-สงสินคา(Loading platform)
   -หองเก็บสินคา
   -หองพักพนักงาน, Locker, หองอาหาร
   -หองน้ํา-สวม
หองหัวหนาแผนกอาคารสถานที่
   -หองเก็บพัสดุครุภัณฑ
หองพักเจาหนาที่ (ทําความสะอาด,ขับรถ, สวน)
   -หองเก็บอุปกรณทําความสะอาด
   -หองเก็บกําจัดขยะ
   -หองเก็บอุปกรณทําสวน
หองรักษาการณความปลอดภัย
   -จุดตรวจเขา-ออก

หองหัวหนาฝายเทคนิค
หองเจาหนาที่เทคนิค
หองควบคุมการทํางานระบบอุปกรณอาคาร
   -หองเก็บอุปกรณและเครื่องมือ
หองปฏิบัติการศิลปกรรม
   -หองเก็บอุปกรณ, เครื่องมือ
   -หองเก็บวัสดุ
หองควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ/หองเก็บอุปกรณ
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4.2 ความสัมพันธขององคประกอบโครงการ
ความสัมพันธขององคประกอบโครงการ

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธขององคประกองโครงการ (Matrix of Functional Relationship)
ลําดับ องคประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. หองแสดงสินคาโครงการ - • • • •

2. หองแสดงสินคาสวนเชา
• - • • •

3 พื้นที่อเนกประสงค
• - • • •

•
4. หองประชุมสัมมนา • - • • • •
5. สวนสํานักงาน • - • •
6. สวนงานบริการ

• • • • - • • •
•

7. สวนบริการขอมูล
- •

8. สวนแสดงนิทรรศการ
-

•

9. สวนระบบอุปกรณอาคาร
• -

10. สวนบริการพื้นที่จอดรถ
• • • • • • • - •

•

11. สวนตอนรับและพักคอย
•

• • - •

12. สวนบริการอาหาร • • • • • • -
13. สวนคลังสินคา

• •
-

       โดยตรง                 • โดยออม      ไมสัมพันธ แผนภาพที่

ที่จ
อด

รถ พื้นที่จัดแสดงและ
จําหนายสินคา

  เก็บสินคา

ฝายบริการ

สวนพื้นที่เชา

นิทรรศการ สํานัก งาน

โถ
งต
อน

รับ

บริการอาหาร

อเนก
ประสงค/
นิทรรศการ

การประชุม

ขอมูลเผย
แพร

ระ
บบ

อุป
กร
ณ
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แผนภาพที่ 15 แสดงความพันธขององคประกอบหลักโครงการฯ
     (Functional Relationship Diagram)

เครื่อ งกล

ลาน

บริ
กา

ร

สอบถาม

หอ งสมุด

โสตฯ คอมพิว เตอร

นิท รรศการถาวร

เก็บ วัต ถุแ ส ดง

พ

ครัว

หอ งอาหาร
พนัก งาน

รา นคา เ ชา พื้น ที่

หอ งอาหาร

สง
ขอ

งง

ตร
วจ
รับ

Lo
ad

ing
pla

tfo
rm

แส
ดง

กา
รส
าธ
ิต/
กิจ

กร
รม

สง
เส
ริม
กา

ร
ขา
ย

ประชาหอ งน้ํา- สว ม

โถงตอ น รับ

เครื่อ งไม

เ บ็ด เตล็ด

เครื่อ งทอ เครื่อ งปน ดิน
เผา

เครื่อ ง จัก สาน

เครื่อ งโลหะ

ดอกไม
ประ ดิษ ฐ

อัญ มณี

เครื่อ ง
กระดาษ

เครื่อ งหนัง

เครื่อ งรัก

ประชุม2ประชุม1

โถง

เก็บ พัส ดุเต
รีย
ม

ที

สว นงาน
เทคนิค
และ
บริก าร

สํานัก ง าน
ปฏิบัติ
การ
ศิล ป

โถง
ที่จ อดรถ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

บรรณารัก
ที่จ อดรถ

ษ

บ ริก าร
เจา หนา ที่
ลูก คา / ผูใ ชโ ครงการ

หอ งควบคุม

อเนกประสงค

หอ ง
นัก งาน
ขาย
เก็บ สิน คา
หอ งน้ํา-


เว

รับ รอง
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แผนภาพที่ 16 แสดงความสัมพันธขององคประกอบและการสัญจร
5. ความตองการพื้นที่ใชสอย

5.1 รายละเอียดพื้นที่ใชสอย
1.สวนแสดงและจําหนายสินคา
-พื้นที่แสดงสินคาสวนโครงการ : พื้นที่แสดงและจําหนายสินคาศิลปหัตถกรรมของโครงการฯ 

กําหนดโดยเทียบเกณฑจากพื้นที่ขายของรานนารายณภัณฑ ซึ่งมีพื้นที่ของรานทั้งหมด 4,6292 ตาราง
เมตร โดยประมาณพื้นที่ขาย 70% ของพื้นที่ทั้งหมด คิดเปน 3,240.3 ตารางเมตร

และจากสภาพการณในปจจุบันที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูประกอบอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนและหัตถกรรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากการสํารวจอุตสาหกรรมในครัวเรือนของสํานักงานสถิติ
แหงชาติป 2542 และ2544 มีผูประกอบการเพิ่มจากป 2538 โดยเฉลี่ย 20.82%ซึ่งมีผลทําใหปริมาณผล
ผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมมีจํานวนเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นพื้นที่แสดงและจําหนายสินคา
ศิลปหัตถกรรมของโครงการฯ จึงบวกเพิ่มอัตราการขยายตัว 20.82% จากเกณฑขางตน รวมคิดเปนพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 3,915 ตารางเมตร--(001)

พื้นที่แสดงและจําหนายสินคาศิลปหัตถกรรมจะแยกจัดเปนประเภทตางๆตามวัสดุและกรรม
วิธีการผลิต โดยมีสัดสวนของพื้นที่คิดเปนอัตราสวนรอยละโดยเฉลี่ย จากสัดสวนของแหลงผลิตงาน
หัตถกรรมแตละประเภทขอมูลป พ.ศ.25323 และ พ.ศ.25384 และจากสัดสวนของมูลคาการสงออกสินคา
หัตถกรรมไทยแตละประเภท5 ป พ.ศ.2536–2545 (ตาราง ) และปรับสัดสวนของตัวเลขเพื่อความเหมาะ
สมโดยหักออกจากประเภทอัญมณีและเครื่องประดับนํามาปรับเพิ่ม 1% ใหแกทุกประเภทหัตถกรรม จึง
คิดเปนสัดสวนพื้นที่สําหรับแสดงและจําหนายสินคาหัตถกรรมประเภทตางๆ ไดดังนี้

                                                          
2 นารายณภัณฑ 60 ป (พิมพเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป รานนารายณภัณฑ, 2540)
3 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ผูจัดพิมพ), ศิลปหัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย, 2532), 169–195.
4 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมไทย (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการ

พิมพ, 2538), 394–436.
5 สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม, สถิติการคาระหวางประเทศของไทย

กรมศุลกากร (กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, 2544-2546)
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ตารางที่ 4 แหลงผลิตหัตถกรรมแตละประเภทป พ.ศ.2532 และ พ.ศ.2538 และมูลคาสงออกสินคา
หัตถกรรมไทยป พ.ศ.2536–2545 แยกตามประเภท

แหลงผลิตหัตถกรรม มูลคาสงออก (ลานบาท)
2532 2538 เฉลี่ย 2536–2545ประเภทหัตถกรรม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รอยละ
โดยเฉลี่ย

1.เครื่องจักสาน
2.เครื่องถักทอ
3.เครื่องปนดินเผา
4.เครื่องไม
5.เครื่องกระดาษ
6.เครื่องโลหะ
7.เครื่องรัก
8.เครื่องหนัง
9.อัญมณีและเครื่องประดับ
10.ดอกไมประดิษฐ, แหง
11.งานประดิษฐเบ็ดเตล็ด

รวม

360
279

81
61
16
38

7
12
45
29
59

987

36.47
28.27

8.20
6.18
1.62
3.85
0.71
1.22
4.56
2.94
5.98
100

315
189

70
41
24
52
28

9
6

26
65

825

38.18
22.91

8.49
4.97
2.91
6.30
3.39
1.09
0.73
3.15
7.88
100

93.68
3620.67
5462.56

15337.21
596.72

6243.01
7.58

8502.58
30723.56

2098.10
1163.25

73848.92

0.13
4.90
7.40

20.77
0.81
8.45
0.01

11.51
41.60

2.84
1.58
100

24.94
18.58

8.16
11.32

1.72
6.55
1.37
4.25

15.20
2.82
5.09
100

-เครื่องจักสาน (Basketry) : พื้นที่ 25.94% = 1015.6 ตารางเมตร--(002)
-เครื่องถักทอ (Textile Weaving) : พื้นที่ 19.58% = 766.6 ตารางเมตร--(003)
-เครื่องปนดินเผา (Pottery) : พื้นที่ 9.16% = 358.6 ตารางเมตร--(004)
-เครื่องไม (Woodwork) : พื้นที่ 12.32% = 482.3 ตารางเมตร--(005)
-เครื่องกระดาษ (Paperwork) : พื้นที่ 2.72% = 106.5 ตารางเมตร--(006)
-เครื่องโลหะ (Metalwork) : พื้นที่ 7.55% = 295.6 ตารางเมตร--(007)
-เครื่องเขิน (Lacquer work) : พื้นที่ 2.37% = 92.8 ตารางเมตร--(008)
-เครื่องหนัง (Leatherwork) : พื้นที่ 5.26% = 205.5 ตารางเมตร--(009)
-อัญมณี และเครื่องประดับ (Gems and Ornaments) : พื้นที่ 5.20% = 203.6 

ตารางเมตร--(010)
-ดอกไมประดิษฐและดอกไมแหง (Artificial Flowers) : พื้นที่ 3.82% = 149.6 

ตารางเมตร--(011)
-งานประดิษฐเบ็ดเตล็ด : พื้นที่ 6.09% = 238.4 ตารางเมตร--(012)
-เคานเตอรเก็บเงิน : พื้นที่ @3.00 x 11 = 33.0 ตารางเมตร--(013)
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พื้นที่แสดงสินคาสวนเชาพื้นที่ : 50% ของพื้นที่แสดงสินคาสวนโครงการ
พื้นที่ 3915 x 50% = 1957.5 ใช 1920.0 ตารางเมตร--(014)
พื้นที่รานคา @60.00 ตารางเมตร จํานวนรานคาสวนเชาทั้งหมด 1920 = 32 ราน

                      60
2.สวนกิจกรรมและการประชุม
  สวนพื้นที่อเนกประสงค

-โถงอเนกประสงค : ใชเปนที่จัดการประชุมของสมาคม และองคกรตางๆที่เกี่ยว
ของ, เปนที่จัดแสดงนิทรรศการ

จํานวนผูใช 300 คน พื้นที่ @0.80 x 300 = 240.0 ตารางเมตร--(015)
สัดสวนขนาดเวที 1: 2.5 กําหนดความกวาง 5.00 เมตร ความยาว = 12.50 

เมตร พื้นที่เวที 12.50 x 5 = 62.5 ตารางเมตร--(016)
พื้นที่โถงอเนกประสงค 240+62.50 = 302.5 ตารางเมตร--(017)
-โถงตอนรับ : 50%ผูใชโถงอเนกประสงค พื้นที่ @0.64 x 150 = 96.0   ตาราง

เมตร--(018)
-หองควบคุมแสง, เสียง : พื้นที่ 50.0 ตารางเมตร--(019)
-หองพักบุคคล : พื้นที่ @2.50 x  4 = 10.0 ตารางเมตร--(020)
-หองเก็บครุภัณฑ : พื้นที่ 30.0 ตารางเมตร--(021)
-หองเก็บของ : พื้นที่ 12.0 ตารางเมตร--(022)
-หองเตรียมอาหาร : พื้นที่ 15.0 ตารางเมตร--(023)
-หองน้ํา-สวม ชาย ส.3, อ.3, ป.6 x @(1.35, 0.90, 0.56)+สัญจร50% = 15.17 

ตารางเมตร--(024)
-หองน้ํา-สวม หญิง ส.6, อ.3 x @(1.35, 0.90)+สัญจร50% = 16.2 ตารางเมตร-

-(025)
สวนการประชุม

-หองประชุม  : 50 คน 2 หอง พื้นที่ 2@2.00 x 50 = 200.0 ตารางเมตร--(026)
-โถงพักรอการประชุม : 50% ผูใชหองประชุม พื้นที่ @1.00 x 25 = 25.0 ตาราง

เมตร--(027)
-สวนเตรียมอาหาร : พื้นที่ 10%พื้นที่การประชุม = 10.0 ตารางเมตร--(028)
-หองรับรองและเจรจาการคา : พื้นที่ 70 ตารางเมตร--(029)
-หองน้ํา-สวม ชาย ส.1, อ.1, ป.2 x @(1.35, 0.90, 0.56)+สัญจร50% = 5.06 

ตารางเมตร--(030)
-หองน้ํา-สวม หญิง ส.2, อ.1 x @(1.35, 0.90)+สัญจร50% = 5.40 ตารางเมตร-

-(031)
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3.สวนบริการขอมูลเผยแพรและประชาสัมพันธ
สวนบริการขอมูลเผยแพร

-เคานเตอรติดตอสอบถาม  พื้นที่เทากับ 6.00 ตารางเมตร--(032)
-หองสมุด : จํานวนผูใช 1% ของผูใชโครงการ = 1% x 9229 = 93 คน
เจาหนาที่โครงการ (20%ของจํานวนเจาหนาที่) =20% x 160 = 32 คน
มาตรฐานจํานวนหนังสือ 30 เลม/คน  หองสมุดมีหนังสือ 30 x 125 = 3750 เลม 

บวกเพิ่มการขยายตัว 100% หองสมุดมีหนังสือท้ังหมด 7500 เลม
-พื้นที่เก็บหนังสือ 164 เลม/ ตารางเมตร ทั้งหมด 7500  = 45.73 ตารางเมตร--

164
(033) 

จํานวนชั้นวางหนังสือ พื้นที่ชั้นวางหนังสือ (0.60 x 2.00 x 2.00 เมตร) 2.90 ตา-
รางเมตร/ชั้น จํานวนชั้น = 45.73 = 16 ชั้น

          2.90
-พื้นที่อานหนังสือ  25%ผูใชบริการ = 32 คน พื้นที่ @2.79 = 32 x @2.79 = 

89.28 ตารางเมตร--(034)
         -พื้นที่สําหรับเจาหนาที่ 30.0 ตารางเมตร--(035)

-สวนบริการคอมพิวเตอร : คอมพิวเตอรจํานวน 4 เครื่อง พื้นที่ @(2.00 x 0.80 = 
1.60) x 4 = 6.4 ตารางเมตร--(036)

-สวนโสตทัศนบริการ : พื้นที่ 30.0 ตารางเมตร--(037)
-สวนเก็บเอกสาร : พื้นที่ 9.0 ตารางเมตร--(038)
พื้นที่หองสมุดทั้งหมด 45.73+89.28+30.0+30.0+6.4+9.0 = 210.0 ตาราง

เมตร--(039)
สวนนิทรรศการ

-พื้นที่นิทรรศการถาวร: เปนสวนแสดงเรื่องราวของศิลปหัตถกรรมไทย เชน 
พัฒนาการของศิลปหัตถกรรมไทย วัตถุดิบ กรรมวิธี ขั้นตอนการผลิตงานหัตถกรรมประเภทตางๆ และ
บางสวนของรูปแบบศิลปหัตถกรรมชิ้นเยี่ยมของไทย เปนตน

แบงลักษณะการจัดแสดงเปนประเภทไดแก 1.บอรด (Board) 2.ตูจัดแสดง 
(Case)   3.วัตถุแสดง (Objects, Models)

การคิดพื้นที่สําหรับการจัดแสดงตามลักษณะตางๆ ไดแก
1.บอรด (Board) ขนาดพิกัดมาตรฐาน 0.60 x 0.60 เมตร
ปรับเพิ่มขนาดความกวาง (a) = 1.20 เมตร และความยาว (b) = 1.20, 1.80, 

2.40 และ 3.00 เมตร : พื้นที่จัดแสดง = bR ตารางเมตร--(ก)  = 1.42, 2.12, 2.83, 3.54 ตามลําดับ/หนึ่ง
หนวยจัดแสดง ; R = __a__  = 1.20 = 1.18 เมตร

             2tan270      1.02
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แผนภาพที่ 17 การ

-ขนาดบอรด 1.20
เมตร--(040)

-ขนาดบอรด 1.20
เมตร--(041)

-ขนาดบอรด 1.20
เมตร--(042)

-ขนาดบอรด 1.20
-(043)

รวมพื้นที่บอรดจัด
2.ตูจัดแสดง (Ca

ตางๆ มาตั้งแสดงภายในตู เปนการปองกัน
แบงเปน 2 ลักษณะคือ แบบลอยตัว (Free 

-แบบลอยตัว a =
เมตร) : พื้นที่จัดแสดง = (a+1.20) x (b+1.

-แบบติดผนัง a =
ระยะยืนดู (0.60 เมตร) : พื้นที่จัดแสดง = (

    
0.6

0   
 a 

    
 0.6

0

 a R

case

 
 
 
 

 
 
 

 

.

คิดพื้นที่สําหรับบอรด (Board)จัดแสดง

 x 1.20 จํานวน 20 บอรด พื้นที่ @1.42 x 20 = 28.4 ตาราง

 x 1.80 จํานวน 15 บอรด พื้นที่ @2.12 x 15 = 31.8 ตาราง

 x 2.40 จํานวน 10 บอรด พื้นที่ @2.83 x 10 = 28.3 ตาราง

 x 3.00 จํานวน 5 บอรด พื้นที่ @3.54 x 5 = 17.7 ตารางเมตร-

แสดง 50 บอรด พื้นที่ 106.2 ตารางเมตร--(044)
se) เปนการจัดแสดงโดยการนําวัตถุที่มีขนาดเล็กหรือชิ้นสวน
สิ่งที่นํามาแสดงจากการจับตองสัมผัส และสรางความนาสนใจ 
Standing Case) และแบบติดผนัง (Wall Case)
 ความกวางของตู, b = ความยาวของตู, c = ระยะยืนดู (0.60 
20)--(ข)
 ความกวางของตูที่ยื่นจากผนัง, b = ความยาวของตู,   c = 
a+0.60) x b --(ค)

  b

    
0.6

0  
    

a

    section

270

270
      ตําแหนงการมอง

case

 

 



63

                     l a y - o u t  :  F r e e  S t a n d i n g  C a s e                      
lay-out : Wall Case

แผนภาพที่ 18 การคิดพื้นที่สําหรับตูจัดแสดง (Case)
พื้นที่จัดแสดงแบบตูโชว
-แบบลอยตัว ความกวาง(a) 0.55 เมตร ความยาว(b) 3.00 เมตร พื้นที่ตอหนวย 

= (0.55+1.20) x (3.00+1.20) = 7.35 ตารางเมตร จํานวน 10 ตู พื้นที่จัดแสดง = 10 x 7.35 = 73.5 ตา
รางเมตร--(045)

-แบบลอยตัว ความกวาง(a) 0.90 เมตร ความยาว(b) 1.80 เมตร พื้นที่ตอหนวย 
= (0.90+1.20) x (1.80+1.20) = 6.3 ตารางเมตร จํานวน 5 ตู พื้นที่จัดแสดง = 5 x 6.3 = 31.5 ตาราง
เมตร--(049)

-แบบติดผนัง ความกวาง(a) 0.45 เมตร ความยาวรวม(b) 30.00 เมตร พื้นที่จัด
แสดง = (0.45+0.60) x 30 = 31.5 ตารางเมตร--(046)

รวมพื้นที่ตูจัดแสดง จํานวน 136.5 ตารางเมตร--(047)
3.วัตถุแสดง (Objects/Models) เปนวัตถุจริงหรือทําจําลองขึ้น เปน 3 มิติ
-พื้นที่จัดแสดง  =∂R2 ;∂= 3.14, R = __a__  = _a_

  2tan200    0.72
      = 3.14 _a  2   ตารางเมตร--(ง)

0.52
โดยที่ a = ความยาวของวัตถุแสดงในแนวราบ (เมตร)

lay-out
แผนภาพที่ 19 การคิดพื้นที่สําหรับวัตถุแสดง (Objects, Models)

     0.60                    b                    0.60

 a ตําแ หนง ก ารมองวัตถุแสดง  270R
 270

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ขนาดวัตถุแสดง(a) โดยเฉลี่ย 0.30 เมตร พื้นที่ = 3.14 x 0.302 = 0.54 ตาราง
         0.52

เมตร                       
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จํานวน 50 ชิ้นงาน พื้นที่วัตถุจัดแสดง = @0.54 x 50 = 27.0 ตารางเมตร--(048)
ความตองการพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ (044)+(047)+(048) = 269.7 ตาราง

เมตร--(053)
พื้นที่สัญจรภายใน 40% x 269.7 = 107.88 ตารางเมตร--(049)
รวมพื้นที่สวนนิทรรศการถาวร 378.0 ตารางเมตร--(050)
-หองเก็บวัตถุแสดง : 15%ของพื้นที่แสดงนิทรรศการถาวร พื้นที่ 378 x 15% = 

56.7 ตารางเมตร--(051)
-สวนเตรียมงาน : 30%ของหองเก็บวัตถุแสดง พื้นที่ 56.7 x 30% = 17.0 ตาราง

เมตร--(052)
-หองเก็บอุปกรณ : พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร--(053)
-พื้นที่นิทรรศการชั่วคราว : 30%ของพื้นที่แสดงนิทรรศการถาวร พื้นที่ 378 x

30% = 113.4 ตารางเมตร--(054) (ใชพื้นที่สวนอเนกประสงค)

4.สวนบริหาร
สวนสํานักงาน∗

-หองประชุมคณะกรรมการบริหาร : จํานวนผูใช 15 คน พื้นที่ @2.00 x 15  = 
30.0 ตารางเมตร--(055)

-โถงติดตอ, ตอนรับ : จํานวนผูใช 15 คน พื้นที่ @1.00 = 15.0 ตารางเมตร--
(056)

-หองรับรอง : พื้นที่ 15.0 ตารางเมตร--(057)
-หองผูอํานวยการ : พื้นที่ 16.0 ตารางเมตร--(058)

                                                          
∗มาตราฐานอาคารราชการพลเรือนและมาตรฐานอาคารประเภทที่ทําการของราชการ
                ตําแหนง พื้นที่ทํางาน ตารางเมตร/คน

ผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
หัวหนากอง
ผูชวยหัวหนากอง
หัวหนาแผนก
สถาปนิก, วิศวกร, นักบัญชี
เสมียน, ชางเขียนแบบ
พื้นที่หองประชุม
พื้นที่พักรอ

16
12
12
6
6

6(4.5)
4.5
2
1
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-หองรองผูอํานวยการ : พื้นที่ 12.0 ตารางเมตร--(059)
-สวนทํางานเลขานุการ : พื้นที่ 3 x @4.50 = 13.5 ตารางเมตร--(060)
-หองหัวหนาฝายธุรการ : พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร--(061)
-หองหัวหนาฝายการเงินและบัญชี : พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร--(062)
-หองหัวหนาฝายกิจกรรม : พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร--(063)
-หองหัวหนาฝายวิชาการ : พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร--(064)
-หองหัวหนาฝายประชาสัมพันธ : พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร--(065)
-หองหัวหนาฝายการตลาด : พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร--(066)
-หองหัวหนาฝายสินคา : พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร--(067)
-หองหัวหนาฝายจัดการแสดงสินคา : พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร--(068)
-โถงสํานักงาน : พื้นที่ 36 x @4.50 = 162.0 ตารางเมตร--(069)
-หองเก็บเอกสาร : พื้นที่ 9.00 ตารางเมตร--(070)
-สวนถายเอกสาร : พื้นที่ 4.00 ตารางเมตร--(071)
-สวนพักผอน : พื้นที่ 15 x @1.00 = 15.0 ตารางเมตร--(072)
-สวนเตรียมอาหาร : พื้นที่ 6.00 ตารางเมตร--(073)
-หองเก็บของ : พื้นที่ 9.00 ตารางเมตร--(074)
-หองพยาบาล : พื้นที่  15.00 ตารางเมตร--(075)
-หองพักแมบาน : จํานวน 2 คนพื้นที่ 7.50 ตารางเมตร--(076)
-หองน้ํา-สวม ชาย : ส.2, อ.1, ป.2 x @(1.35, 0.90, 0.56)+สัญจร50% = 7.08 

ตารางเมตร--(077)
-หองน้ํา-สวม หญิง : ส.3, อ.1 x @(1.35, 0.90)+สัญจร50% = 7.42 ตาราง

เมตร--(078)

5.สวนเทคนิคและบริการ
สวนงานบริการ / ฝายบริการ

-หองทํางานหัวหนาฝายบริการ : พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร--(079)
-หองหัวหนาแผนกสินคาและบริการ : พื้นที่ 6.00 ตารางเมตร--(080)
-หองพักและล็อคเกอรพนักงานแผนกสินคาและบริการ ชาย 35 คน : พื้น

ที่@1.50 x 35 = 52.5 ตารางเมตร--(081)
-หองพักและล็อคเกอรพนักงานแผนกสินคาและบริการ หญิง 35 คน : พื้น

ที่@1.50 x 35 = 52.5 ตารางเมตร--(082)
-หองน้ํา-สวม ชาย ส.3, อ.2, ป.3, : x @(1.35, 0.90, 1.08)+สัญจร50% = 7.5 

ตารางเมตร--(083)
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-หองน้ํา-สวม หญิง ส.4, อ.2 : x @(1.35, 0.90)+สัญจร50% = 7.2 ตารางเมตร-
-(084)

-หองอาหารพนักงานและเจาหนาที่ : จํานวน 160 เฉลี่ยใชเวลาคนละ 20 นาที 
ในชวงเวลา 12.00–13.00 น. 160 x 20 = 54 คน พื้นที่ @1.40 x 54 = 75.6 ตร.ม.--(085)

               60

-หองหัวหนาแผนกอาคารสถานที่ : พื้นที่ 6.00 ตารางเมตร--(086)
-หองเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและการจราจร : พื้นที่ 8 x @1.50 = 12.0 

ตารางเมตร--(087)
-หองพักเจาหนาที่ (ขับรถ ทําสวน ทําความสะอาด) รวม : พื้นที่ 12 x @1.50 = 

18.0 ตารางเมตร--(088)
-หองเก็บอุปกรณทําความสะอาด : พื้นที่ 4.0 ตารางเมตร--(089)
-หองเก็บอุปกรณทําสวน : พื้นที่ 6.0 ตารางเมตร--(090)
-หองเก็บพัสดุครุภัณฑ : พื้นที่ 20.0 ตารางเมตร--(091)
-หองหัวหนาฝายเทคนิค : พื้นที่ 12.0 ตารางเมตร--(092)
-หองทํางานเจาหนาที่วิศวกรรม : พื้นที่ 4 x @4.50 = 18.0 ตารางเมตร--(093)
-หองปฏิบัติงานเทคนิคศิลปกรรม : พื้นที่สวนทํางาน 6 x @4.50 = 21.0 ตาราง

เมตร สวนปฏิบัติงานศิลปกรรม 30.0 ตารางเมตร  รวมพื้นที่ 51.0 ตารางเมตร--(094)
-หองเก็บวัสดุอุปกรณศิลปกรรม : พื้นที่ 30.0 ตารางเมตร--(095)
-หองน้ํา-สวม ชาย ส.1, อ.1, ป.2 : x @(1.35, 0.90, 0.56)+สัญจร50% = 3.4 

ตารางเมตร--(096)
-หองน้ํา-สวม หญิง ส.2, อ.1 : x @(1.35, 0.90)+สัญจร50% = 3.6 ตร.ม--(097)

สวนเครื่องกลและระบบอุปกรณอาคาร
-หองหมอแปลงไฟฟา : พื้นที่ 40.00 ตารางเมตร--(098)
-หองควบคุมระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร : พื้นที่ (12.00) ตร.เมตร--(099)
-หองเครื่องปรับอากาศ  : พื้นที่ 60 ตารางเมตร--(100)
-หองเครื่องสูบน้ํา : พื้นที่ 12.00 ตารางเมตร--(101)
-หองเก็บกําจัดขยะ : พื้นที่ 3.6 x 3.6 = 12.96 ตารางเมตร--(102)

สวนบริการตอนรับและพักคอย
-โถงตอนรับ : จํานวนผูใช 210 คน พื้นที่ @0.64 x 210 = 134.4 ตารางเมตร

จํานวน 4 จุด พื้นที่ 537.6 ตารางเมตร--(103)
-เคานเตอรประชาสัมพันธ : จํานวน 2 คน พื้นที่ @1.25 x 2 = 2.5 ตารางเมตร--

(104)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



67

-โทรศัพทสาธารณะ : มาตรฐานผูใชตอจํานวนโทรศัพท = 70 : 1 จํานวนผูใช 
210 คน พื้นที่ @(0.9 x 0.8) x 3 = 2.16 ตารางเมตร จํานวน 4 จุด พื้นที่ 8.64 ตร.ม.--(105)

-หองน้ํา-สวม ชาย ส.4, อ.3, ป.4 : x @(1.35+0.90+0.56)+สัญจร50% = 15.5 
ตารางเมตร จํานวน 4 จุด พื้นที่ 62.0 ตารางเมตร--(106)

-หองน้ํา-สวม หญิง ส.6, อ.3 : x @(1.35+0.90)+สัญจร50% = 16.2 ตารางเมตร 
จํานวน 4 จุด พื้นที่ 64.8 ตารางเมตร--(107)

สวนบริการพื้นที่จอดรถ∗

-ที่จอดรถยนตสาธารณะ :
พื้นที่จอดรถสวนแสดงสินคา 5872.5 = 294 คัน --(108)

         20
พื้นที่จอดรถสวนอเนกประสงค  300 = 30 คัน --(109)

          10           
พื้นที่จอดรถสวนบริการอาหาร 315 = 21 คัน --(110)

                          15
พื้นที่จอดรถสวนสํานักงาน 821.8 = 14 คัน และพื้นที่จอดรถตูบริการของศูนยฯ

      60
จํานวน 2 คัน รวมพื้นที่จอดรถสวนสํานักงาน 16 คัน --(111)

รวมพื้นที่จอดรถยนต (294+30+21+16) x @13.2 = 361 x 13.2 = 4765.2 ตา
รางเมตร--(112)

-ที่จอดรถจักรยานยนต : จํานวน 30%ของจํานวนรถยนต เปนจํานวน 108 คัน 
พื้นที่ 108 x @2.0 = 216.0  ตารางเมตร--(113)

                                                          
∗ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 หมวดที่ 9 อาคารจอดรถ ที่จอด

รถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ ขอ84.การกําหนดที่จอดรถ
1) โรงมหรสพ ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 1 คันตอจํานวนที่นั่งสําหรับคนดู 10 ที่
4) ภัตตาคารใหมีที่จอดรถไมนอยกวา 10 คัน สําหรับพื้นที่ตั้งโตะ 150 ตารางเมตร แรก สวน

ที่เกินใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่ 20 ตารางเมตร
5) อาคารสรรพสินคาใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร
6) สํานักงานใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่อาคาร 60 ตารางเมตร
15) อาคารแสดงสินคาใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่อาคาร 20 ตารางเมตร
16) อาคารขนาดใหญใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร หรือใหมีที่จอดรถ

ตามจํานวนที่กําหนดของแตละประเภทของอาคารที่ใชเปนที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญนั้นรวม
กันทั้งนี้ใหถือที่จอดรถจํานวนมากกวาเปนเกณฑบังคับ ยกเวน โรงงาน คลังสินคา

17) หองโถงใหมีที่จอดรถ 1 คันตอพื้นที่อาคาร 10 ตารางเมตร
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พื้นที่จอดรถจักรยานยนตสาธารณะ 103x 2.0 = 206.0 ตารางเมตร--(114)
พื้นที่จอดรถจักรยานยนตเจาหนาที่ 5 x 2.0 = 10.0 ตารางเมตร--(115)
-ที่จอดรถยนตโดยสาร : จํานวน 3 คัน พื้นที่ 3 x @43.2  = 129.6 ตารางเมตร--

(116)
-ที่จอดรถยนตบริการของโครงการ : จํานวน 4 คัน (สวนแสดงสินคา 2, สวน

นิทรรศการ 1, สวนบริการอาหาร 1) พื้นที่ 4 x @32.0 = 128.0 ตารางเมตร--(117)
สวนบริการอาหารและเครื่องดื่ม

-บริเวณรับประทานอาหาร : จํานวน 186 = 47 โตะ พื้นที่ @4.50 x 47 =
  4

211.5 ตารางเมตร--(118)
-สวนจําหนายอาหารและครัว : พื้นที่ 30%บริเวณรับประทาน = 211.5 x 30% = 

63.5 ตารางเมตร แบงเปนรานคายอย พื้นที่ @12.0 ตารางเมตร จํานวน 5 ราน พื้นที่รวม 60.0 ตาราง
เมตร--(119)

-หองน้ํา-สวม ชาย ส.2, อ.2, ป.4 : x @(1.35+0.90+0.56)+สัญจร 50% = 
11.46 ตารางเมตร--(120)

-หองน้ํา-สวม หญิง ส.4, อ.2 : x @(1.35+0.90)+สัญจร50% = 12.15 ตาราง
เมตร--(121)

สวนเก็บสินคา
-หองเก็บสินคา : พื้นที่ 15%พื้นที่ขาย = 3915 x 15% = 587.25 ตารางเมตร--

(122)
-ตรวจรับ : พื้นที่ 9.0 ตารางเมตร--(123)
-สวนรับ-สงสินคา (Loading Platform) : พื้นที่ 45.0 ตารางเมตร--(124)

สวนภูมิสถาปตยกรรม
 พื้นที่เปดโลง อยางนอย 50%ของพื้นที่ตั้งโครงการ พื้นที่ 44800 (28 ไร) x 50% 
= 22400 ตารางเมตร--(125)
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5.2 สรุปความตองการพื้นที่ใชสอย

ตารางที่ 5 สรุปความตองการพื้นที่ใชสอยของโครงการฯ (Area Requirement)
พื้นที่ (ตารางเมตร)องคประกอบ จํานวน

(หนวย) /หนวย รวม หมายเหตุ

1.สวนจัดแสดงและจําหนายสินคา
   พื้นที่แสดงสินคาสวนโครงการ 3915.0 --(001)
       เครื่องจักสาน 1 1015.6 (1015.2) --(002)
       เครื่องถักทอ 1 766.6 (770.9) --(003)
       เครื่องปนดินเผา 1 358.6 (353.5) --(004)
       เครื่องไม 1 482.3 (455.7) --(005)
       เครื่องกระดาษ 1 106.5 (108.8) --(006)
       เครื่องโลหะ 1 295.6 (281.9) --(007)
       เครื่องรัก 1 92.8 (92.8) --(008)
       เครื่องหนัง 1 205.0 (219.6) --(009)
       อัญมณีและเครื่องประดับ 1 203.6 (220.4) --(010)
       ดอกไมประดิษฐ, ดอกไมแหง 1 149.6 (155.8) --(011)
       งานประดิษฐเบ็ดเตล็ด 1 238.4 (240.4) --(012)
       เคานเตอรเก็บเงิน 11 3.0 33.0 --(013)
  พื้นที่แสดงสินคาสวนเชาพื้นที่ 32 60.0 1920.0 --(014)

รวม 5868.0 --(1)
2.สวนกิจกรรมและการประชุม
   สวนพื้นที่อเนกประสงค
       โถงอเนกประสงค 1 302.5 302.5 --(017)
       โถงตอนรับ 1 96.0 96.0 --(018)
       หองควบคุมแสง, เสียง 1 50.0 50.0 --(019)
       หองพักบุคคล 1 10.0 10.0 --(020)
       หองเก็บครุภัณฑและอุปกรณ 1 30.0 30.0 --(021)
       หองเก็บของ 1 12.0 12.0 --(022)
       หองเตรียมอาหาร 1 15.0 15.0 --(023)
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       หองน้ํา-สวม ชาย 1 15.2 15.2 --(024)
       หองน้ํา-สวม หญิง 1 16.2 16.2 --(025)
ตารางที่ 5 (ตอ)

พื้นที่ (ตารางเมตร)
องคประกอบ

จํานวน
(หนวย) /หนวย รวม

หมายเหตุ

    สวนการประชุม
       หองประชุม 2 100.0 200.0 --(026)
       โถงพักรอการประชุม 1 25.0 25.0 --(027)
       สวนเตรียมอาหาร 1 10.0 10.0 --(028)
       หองรับรองเจรจาการคา 4 15.0 60.0 --(029)
       หองน้ํา-สวม ชาย 1 5.1 5.1 --(030)
       หองน้ํา-สวม หญิง 1 5.4 5.4 --(031)

รวม 852.4 --(2)
3.สวนบริการขอมูลเผยแพร
  สวนบริการและเผยแพรขอมูล
       เคานเตอรติดตอสอบถาม 1 6.0 6.0 --(032)
       หองสมุด 1 210.0 210.4 --(039)
           -สวนเก็บหนังสือ (45.7) --(033)
           -สวนพื้นที่อาน (89.3) --(034)
           -สวนทํางานเจาหนาที่ (30.0) --(035)
           -สวนบริการคอมพิวเตอร 1 (6.4) --(036)
           -โสตทัศนบริการ 1 (30.0) --(037)
           -สวนเก็บเอกสาร 1 (9.0) --(038)
  สวนแสดงนิทรรศการ
       พื้นที่แสดงนิทรรศการถาวร 1 378.0 378.0 --(050)
       พื้นที่แสดงนิทรรศการชั่วคราว 1 113.4 113.4 --(054)
       สวนเก็บวัตถุแสดง 1 56.7 56.7 --(051)
       สวนเตรียมการ 1 17.0 17.0 --(052)
       หองเก็บอุปกรณ 1 12.0 12.0 --(053)

        รวม 793.5 --(3)
4.สวนบริหาร
  สวนสํานักงาน
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       หองประชุมคณะกรรมการ 1 30.0 30.0 --(055)
       โถงติดตอ,พักคอย 1 15.0 15.0 --(056)
ตารางที่ 5 (ตอ)

พื้นที่ (ตารางเมตร)
องคประกอบ

จํานวน
(หนวย) /หนวย รวม

หมายเหตุ

       หองรับรอง 1 15.0 15.0 --(057)
       หองผูอํานวยการ 1 16.0 16.0 --(058)
       หองรองผูอํานวยการ 1 12.0 12.0 --(059)
       สวนทํางานเลขานุการ 3 4.5 13.5 --(060)
       หองหัวหนาฝายธุรการ 1 12.0 12.0 --(061)
       หองหัวหนาฝายการเงินและบัญชี 1 12.0 12.0 --(062)
       หองหัวหนาฝายกิจกรรม 1 12.0 12.0 --(063)
       หองหัวหนาฝายวิชาการ 1 12.0 12.0 --(064)
       หองหัวหนาฝายประชาสัมพันธ 1 12.0 12.0 --(065)
       หองหัวหนาฝายการตลาด 1 12.0 12.0 --(066)
       หองหัวหนาฝายสินคา 1 12.0 12.0 --(067)
       หองหัวหนาฝายจัดการการแสดง 1 12.0 12.0 --(068)
       โถงสํานักงาน 1 162.0 162.0 --(069)
       หองเก็บเอกสาร 1 9.0 9.0 --(070)
       สวนถายเอกสาร 1 4.0 4.0 --(071)
       สวนพักผอน 1 15.0 15.0 --(072)
       สวนเตรียมอาหาร 1 6.0 6.0 --(073)
       หองเก็บของ 1 9.0 9.0 --(074)
       หองพยาบาล 1 15.0 15.0 --(075)
       หองพักแมบาน 1 7.5 7.5 --(076)
       หองน้ํา-สวม ชาย 1 7.1 7.1 --(077)
       หองน้ํา-สวม หญิง 1 7.4 7.4 --(078)

รวม 424.5 --(4)
5.สวนเทคนิคและบริการ
  สวนทํางานฝายบริการ
       หองหัวหนาฝายบริการ 1 12.0 12.0 --(079)
       หองหัวหนาแผนกสินคาและบริการ 1 6.0 6.0 --(080)
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       หองพักพนักงานแผนกสินคาฯชาย 1 52.5 52.5 --(081)
       หองพักพนักงานแผนกสินคาฯหญิง 1 52.5 52.5 --(082)
ตารางที่ 5 (ตอ)

พื้นที่ (ตารางเมตร)
องคประกอบ

จํานวน
(หนวย) /หนวย รวม

หมายเหตุ

       หองน้ํา-สวม ชาย 1 7.5 7.5 --(083)
       หองน้ํา-สวม หญิง 1 7.2 7.2 --(084)
       สวนรับประทานอาหารพนักงาน 1 75.6 75.6 --(085)
       หองหัวหนาแผนกอาคารสถานที่ 1 6.0 6.0 --(086)
       หองเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 1 12.0 12.0 --(087)
       หองพักเจาหนาที่(ขับรถ,คนสวน) 1 18.0 18.0 --(088)
       หองเก็บอุปกรณทําความสะอาด 1 4.0 4.0 --(089)
       หองเก็บอุปกรณทําสวน 1 6.0 6.0 --(091)
       หองเก็บพัสดุ ครุภัณฑ 1 20.0 20.0 --(091)
       หองหัวหนาฝายเทคนิค 1 12.0 12.0 --(092)
       หองทํางานเจาหนาที่วิศวกรรม 1 18.0 18.0 --(093)
        หองปฏิบัติการศิลปกรรม(studio) 1 51.0 51.0 --(094)
       หองเก็บวัสดุอุปกรณศิลปกรรม 1 30.0 30.0 --(095)
       หองน้ํา-สวม ชาย 1 3.4 3.4 --(096)
       หองน้ํา-สวม หญิง 1 3.6 3.6 --(097)

รวม 397.3
   สวนเครื่องกลและระบบอุปกรณอาคาร
       หองหมอแปลงไฟฟา 1 40.0 40.0 --(098)
       หองควบคุมระบบไฟฟาและสื่อสาร 1 12.0 15.0 --(099)
       หองเครื่องปรับอากาศ 1 60.0 60.0 --(100)
       หองเครื่องสูบน้ํา 1 12.0 12.0 --(101)
       หองเก็บกําจัดขยะ 1 13.0 13.0 --(102)

รวม 140.0
   สวนบริการตอนรับและพักคอย
       โถงตอนรับ 4 134.4 537.6 --(103)
       เคานเตอรประชาสัมพันธ 1 2.5 2.5 --(104)
       โทรศัพทสาธารณะ 12 0.72 8.64 --(105)
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       หองน้ํา-สวม ชาย 4 15.5 62.0 --(106)
       หองน้ํา-สวม หญิง 4 16.2 64.8 --(107)
ตารางที่ 5 (ตอ)

พื้นที่ (ตารางเมตร)องคประกอบ จํานวน
(หนวย) /หนวย รวม หมายเหตุ

รวม 675.5
  สวนบริการพื้นที่จอดรถ
       ที่จอดรถยนต 361 13.2 4765.2 --(112)
           -สวนแสดงสินคา 294 13.2 (3880.8) --(108)
           -สวนโถงอเนกประสงค 30 13.2 (396.0) --(109)
           -สวนบริการอาหาร 21 13.2 (277.2) --(110)
           -สวนสํานักงาน 16 13.2 (211.2) --(111)
       ที่จอดรถจักรยานยนต 108 2.0 216.0 --(113)
           -สวนสาธารณะ 103 2.0 (206.0) --(114)
           -สวนสํานักงาน, เจาหนาที่ 5 2.0 (10.0) --(115)
       ที่จอดรถยนตโดยสาร 3 43.2 129.6 --(116)
       ที่จอดรถยนตบริการ 4 32.0 128.0 --(117)
รวม 5238.8
  สวนบริการอาหารและเครื่องดื่ม
       บริเวณรับประทานอาหาร 47 4.5 211.5 --(118)
       สวนจําหนายอาหารและครัว 5 12.0 60.0 --(119)
       หองน้ํา-สวม ชาย 1 11.5 11.5 --(120)
       หองน้ํา-สวม หญิง 1 12.2 12.2 --(121)
รวม 295.2
  สวนเก็บสินคา
       หองเก็บสินคา 1 587.3 587.3 --(122)
       ตรวจรับและรักษาความปลอดภัย 1 9.0 9.0 --(123)
       สวนรับ-สง (Loading Platform) 1 36.0 30.0 --(124)
รวม 626.3
รวมทั้งสวนเทคนิคและบริการ 7373.1 --(5)

  สวนภูมิสถาปตยกรรม
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พื้นที่เปดโลงอยางนอย 22400 --(125)50%ที่ตั้ง
รวม 22400.0 --(6)
ตารางที่ 5 (ตอ)

พื้นที่ (ตารางเมตร)
องคประกอบ

จํานวน
(หนวย) /หนวย รวม

หมายเหตุ

สรุปพื้นที่ใชสอยของโครงการ
1.สวนจัดแสดงและจําหนายสินคา 5868.0 --(1)
2.สวนกิจกรรมและการประชุม 852.4 --(2)
3.สวนบริการขอมูลเผยแพร 793.5 --(3)
4.สวนบริหาร 424.5 --(4)
5.สวนเทคนิคและบริการ 7373.1 --(5)
รวม 15311.5 --(7)
พื้นที่เปดโลงอยางนอย 50% พื้นที่ตั้ง 22400.0 --(6)
พื้นที่สัญจร 30% (7) 4593.5 --(8)
พื้นที่ใชสอยรวม (7)+(8) 19905.0 --(9)

สรุปพื้นที่ใชสอยของโครงการทั้งหมด 19,905.0    ตารางเมตร--(9)
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1.สวนจัดแสดงและจําหนายสินคา  5868.0 ตารางเมตร

โถงอเนกประสงค   สวนการประชุม              หองสมุด  
2.สวนกิจกรรมและการประชุม            3.สวนบริการขอ
   840.4 ตารางเมตร               793.5 ตาราง

  สวนบริการ                     สวนตอนรับ

   หองอาหาร     สวนเครื่องกล     สวนเก็บสินคา          
5.สวนเทคนิคและบริการ 6904.7 ตารางเมตร

675.5m2397.3 m2

140.0m2

พื้นที่แสดงสินคา
สวนโครงการ

3915.0m2

534.9m2
305.5 m2 210.4m2

295.2m2 626.3 m2

 
 
 
 

 
 
 

 
 

สวนพื้นที่เชา
1920.0m2
     สวนนิทรรศการ                 สวนสํานักงาน
มูลเผยแพร              4.สวนบริหาร
เมตร                                  424.5 ตารางเมตร

                         ที่จอดรถยนต

5238.8 m2

424.5 m2577.1m2
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แผนภาพที่ 20 สรุปขนาดพื้นที่ใชสอยในสวนตางๆ ของโครงการฯ
6. ที่ตั้งโครงการ

6.1 เกณฑการพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการ
เนื่องจากลักษณะและกิจกรรมของโครงการศูนยแสดงสินคาศิลปหัตถกรรมไทยที่ตองการผล

สัมฤทธิ์ทางการตลาด ดังนั้นที่ตั้งที่เหมาะสม (Ideal Site) จึงควรตั้งอยูในทําเลที่มีศักยภาพทางธุรกิจที่จะ
สงเสริมโครงการฯใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยไดกําหนดเกณฑการพิจารณาดังนี้

1.ทําเลที่ตั้งควรอยูในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล เนื่องจากความเปนศูนยกลาง
(Center Point) ในหลายๆดานในฐานะเมืองหลวงของประเทศ สอดคลองกับกลุมเปาหมายของโครงการ
ที่เปนสังคมเมือง มีกําลังซื้อสูงและควรอยูในยานธุรกิจการคาซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

2.สภาพการคมนาคมและการเขาถึงโครงการ (Transportation) ที่ตัง้โครงการควรมีเสนทาง
การคมนาคมตัดผานที่สะดวก เสนทางอยูในสภาพที่ดี มีระบบขนสงมวลชนที่เพียงพอหรือมีหลายทาง
เลือก ทั้งนี้ยอมสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพในการเขาถึงโครงการ

3.สภาพแวดลอมโดยรอบที่ตั้งโครงการ (Physical Environment) ควรมีลักษณะที่สงเสริม
การดําเนินงานของโครงการ ไมมีปญหามลภาวะ ปญหาอาชญากรรมตางๆ

4.มีขนาดของที่ดินเพียงพอตอขนาดของโครงการ (Land Acquisition)
5.การดึงดูดหรือการจูงใจสูที่ตั้งโครงการ (Approach and Invitation) ลักษณะของที่ตั้งควรมี

หนากวางที่อยูติดถนนหลักอยางนอย 1 ดาน หรืออาจจะมีลักษณะของบริเวณใกลเคียงหรือลักษณะของ
กิจกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่มีสวนชักนําผูใชโครงการมาสูโครงการได กลาวคือมีอยางหนึ่งอยางใดเปนที่รูจัก
กันดีของคนโดยทั่วไปและสงผลดีตอโครงการ

6.ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ (Infrastructure) ตองมีอยูในเกณฑที่
สามารถเอื้ออํานวยตอโครงการไดเปนอยางดี

จากเกณฑในการพิจารณาขางตน โดยการสํารวจและพิจารณาจากการวางผังพัฒนาของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดทําโดยสํานักผังเมืองกรุงเทพฯ ที่ดินที่นําเสนอเพื่อการพัฒนาในเขตหวยขวาง คือ
บริเวณรัชดา-พหลโยธิน  จึงไดนําพื้นที่ในเขตดังกลาวมาพิจารณาเลือกที่ตั้งโครงการ

สําหรับการใชที่ดินบนถนนรัชดาภิเษกเปนบริเวณพื้นที่ที่มีแนวโนมในการพัฒนาสูง อยูในเขต
พื้นที่พาณิชยกรรม รวมท้ังมีการปรับปรุงพื้นที่พักอาศัยหนาแนนนอยบางบริเวณใหเปนบริเวณพักอาศัย
หนาแนนปานกลาง  นอกจากนี้บริเวณถนนรัชดาภิเษกยังมีการกอสรางโครงขายระบบขนสงมวลชน
หลายเสนทาง โครงขายระบบขนสงมวลชนดังกลาวนี้จะสงผลตอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินโดยเฉพาะบริเวณที่เปนระบบขนสงมวลชนรวมหรือจุดบรรจบของระบบขนสงมวลชนตางๆ
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ในที่นี้จึงไดพิจารณาที่ดินบนถนนรัชดาภิเษกบริเวณใกลศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ตั้ง
อยูระหวางศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยกับอาคาร RS-TOWER โดยมีถนนวัฒนธรรมกับถนน
รัชดาภิเษกขนาบอยูดานทิศตะวันออกและตะวันตกตามลําดับ กรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของการรถไฟแหง
ประเทศไทย ซึ่งอยูในยานธุรกิจที่สําคัญประกอบดวยศูนยการคาและโรงแรมในรัศมีใกลเคียงหลายแหง 
การเดินทางสะดวกรวดเร็วดวยระบบขนสงมวลชนที่ทันสมัย คือรถไฟฟาใตดินจึงถือเปนพื้นที่ที่สอดคลอง
ตามเกณฑที่กําหนด

6.2 ที่ตั้งและรายละเอียดที่ตั้งโครงการ
ทําเลที่ตั้ง : บริเวณใกลศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก อยูระหวางศูนย

วัฒนธรรมแหงประเทศไทยกับถนนรัชดาภิเษก
ขนาดของพื้นที่ : มีเนื้อที่ประมาณ  28 ไร
อาณาเขตติดตอ :

-ทิศเหนือ ติดกับสถานีรถไฟฟาใตดินและสถานีบริการน้ํามัน Q8 ใกลแยกถนน
รัชดาภิเษกเขาถนนเทียนรวมมิตร

ที่ตั้งโครงการ

แผนภาพที่ 21 แผนที่กรุงเทพมหานครแสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการ
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-ทิศตะวันออก ติดถนนวัฒนธรรมซึ่งไปเชื่อมกับถนนพระราม 9 ฝงตรงขามเปน
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยและองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ

-ทิศใต  ซอยรัชดาภิเษก 8 ซึ่งถัดไปเปนสถานีโทรทัศนขององคการสื่อสารมวล
ชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)

-ทิศตะวันตก   ติดถนนรัชดาภิเษก ฝงตรงขามเปนที่ตั้งอาคาร RS Tower ศูนย
การคาสยามจัสโก, คารฟูรและโรบินสัน

การใชที่ดิน : เปนที่ดินของการรถไฟแหงประเทศไทย
สภาพของที่ดิน : เปนพื้นที่วางสภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบโลงรกราง มีวัชพืชขึ้นทั่วพื้นที่ ระดับ

พื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 0.40 เมตรและต่ํากวาระดับ ถนน ประมาณ 0.70 เมตร
สภาพภูมิอากาศ :

อุณหภูมิ-อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 33–38 องศาเซลเซียล
ลม-มีลมประจําถิ่น คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดในชวงฤดูรอนและฤดูฝน 

(กุมภาพันธ-กันยายน) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดในชวงฤดูหนาว (ตุลาคม-มกราคม)
ปริมาณฝน-โดยเฉลี่ยประมาณ 1551 มิลลิเมตรตอป และมีฝนตกชุกในชวง

เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนความชื้นสัมพัทธ โดยเฉลี่ย 77.40% ความชื้นสัมพัทธต่ําสุดในเดือน
ธันวาคมถึงเดือนมกราคมประมาณ 54.90% ความชื้นสัมพัทธสูงสุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
ประมาณ 93.70%

ภาพที่ 29 ลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ

ภาพที่ 30 ลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ
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แผนภาพที่ 22 ภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้งโครงการและลักษณะกายภาพแวดลอม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

อาคารสํานักงาน
แผนภาพที่  23 ผังที่ตั้งโครงการ
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แผนภาพที่ 24 ผังที่ตั้งโครงการแสดงขอบเขตและสภาพแวดลอม

แผนภาพที่ 25 ผังที่ตั้งโครงการแสดงอิทธิพลสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดลอม
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6.3 บริบทของที่ตั้งโครงการ
1. บริบททางกายภาพ จากตําแหนงและลักษณะของที่ตั้งโครงการ
การสัญจรและการเขาถึง มีถนนตัดผานพื้นที่โครงการ 3 สายดวยกันคือ ถนนรัชดาภิเษก 

(วงแหวนรัชดาภิเษก) ถนนเทียนรวมมิตร และถนนวัฒนธรรม ซึ่งมีโครงขายที่ไปเชื่อมกับถนนอโศก-ดิน
แดง ถนนดินแดง ถนนพระราม 9 ถนนสุขุมวิท ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถนนลาดพราว ถนนพหลโยธิน ถนน
วิภาวดีรังสิต ระบบทางดวนขั้นที่ 1 และ 2 ทางดวนดอนเมืองโทลลเวย รวมทั้งทางแยกและซอยลัดตางๆ 
อีกหลายเสนทาง

ถนนรัชดาภิเษก เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 8 ชองทางจราจร มีเกาะ
กลางและทางเทาทั้ง 2 ขาง ทางเทาบริเวณที่ตั้งโครงการกวาง 2.50 เมตร มีความสําคัญเปนสวนหนึ่งของ
โครงขายถนนวงแหวน คือ วงแหวนรัชดาภิเษก (ถนนรัชดาภิเษก-ถนนพระราม 3 -ถนนจรัญสนิทวงศ-
ถนนวงศสวาง )

ถนนวัฒนธรรม เปนถนนแอสฟลต ขนาด 4 ชองทางจราจรไมมีเกาะกลาง ไหล
ทางกวางขางละ 2.50 เมตร

ถนนเทียนรวมมิตร เปนถนนแอสฟลต ขนาด 4 ชองทางจราจรไมมีเกาะกลาง 
ไหลทางกวางขางละ 2.50 เมตร

การเขาถึงโครงการโดยระบบขนสงมวลชนประกอบดวย
1. รถประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพและรถรวมบริการอื่นๆไดแก

-ถนนรัชดาภิเษก : รถประจําทางไมปรับอากาศ สาย 73  73ก. 175 136 137 
206 รถประจําทางปรับอากาศสาย 136, 206, 517 รถรวมบริการสาย 38 และไมโครบัสสาย 1, 8, 9, 20

-ถนนวัฒนธรรม : รถประจําทางไมปรับอากาศสาย 61, 167 รถประจําทางปรับ
อากาศสาย 14 และไมโครบัส สาย 4, 15

-ถนนเทียนรวมมิตร : ไมโครบัส สาย 9
2.รถไฟฟาใตดินของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ไดแก รถไฟฟามหานครสา

ยวงเวียนใหญ-สาธร-ลาดพราว โดยมีสถานีศูนยวัฒนธรรมฯ เปนจุดใหบริการ

ภาพที่ 31 ถนนวัฒนธรรม ภาพที่ 32 ถนนรัชดาภิเษก
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ลักษณะอาคารแวดลอม ประกอบดวยอาคารประเภทศูนยการคา อาคารพาณิชกรรม     
(ตึกแถว) อาคารสํานักงานขนาดใหญ อาคารที่ทําการราชการ อาคารศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 
และอาคารประเภทชั่วคราวสําหรับพักอาศัยหรือประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

ภาพที่ 33 ชุดภาพลักษณะอาคารแวดลอมท่ีตั้งโครงการ

ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย

หางสรรพสินคาคารฟูร

สถานีบริการน้ํามัน Q8 สถานีรถไฟฟาใตดิน -สถานีศูนยวัฒนธรรม

หางสรรพสินคาโรบินสัน อาคารโตคิว

อาคาร RS Tower
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



83

2. บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ความสําคัญของยานและชุมชนใกลเคียง ตั้งอยูไมไกลจากศูนยกลางเมือง เปนยานธุรกิจ

การคาหรือพาณิชยกรรมที่สําคัญ เชน ศูนยการคา โรงแรม อาคารสํานักงาน และโดยรอบเปนยานพัก
อาศัยที่มีความหนาแนนปานกลางถึงความหนาแนนมาก และตั้งอยูใกลศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 
ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในฐานะเปนสถานที่รองรับกิจกรรมตางๆ ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งมีความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมหลักของโครงการฯในถายที่งานศิลปหัตถกรรมเปนผลผลิตทางศิลปวัฒนธรรมอยาง
หนึ่งดวยเชนกัน ขณะเดียวกันก็มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศดวย

การใชพื้นที่และกิจกรรมทางสังคม บริเวณโดยรอบที่ตั้งโครงการฯมีการใชพื้นที่ในหลาย
ลักษณะทั้งชุมชนพักอาศัยที่กระจายตัวอยูโดยรอบ พื้นที่ที่ทําการของหนวยงาน/ราชการ อาทิ ศูนยวัฒน
ธรรมแหงประเทศไทย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท) 
กรมการผังเมืองกรุงเทพฯ อาคารสํานักงานของหนวยงานเอกชนซึ่งเปนอาคารสูงขนาดใหญ เชน อาคาร
สํานักงานเทเลคอมเอเซีย อาคารอารเอสทาวเวอร อาคารสํานักงานธนาคารทหารไทย และพื้นที่ทางธุรกิจ
การคาที่เรียงตัวไปตามสองฟากถนนรัชดาภิเษก ไดแก อาคารศูนยการคาตางๆประกอบดวย ศูนยการคา
สยามจัสโก คารฟูร โรบินสันและโลตัส ซึ่งลวนเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ สวนพื้นที่การคาขนาดเล็ก 
ไดแก อาคารตึกแถว และแผงขายอาหารหรือสินคาอุปโภคอื่นๆที่ผูคาจัดพื้นที่ขายอยูริมทางเทาและโดย
เฉพาะ “ลาน (plaza)” หนาศูนยการคาขนาดใหญในลักษณะตลาดนัดที่มีการติดตลาดตั้งแตชวงเย็นหลัง
เลิกงานเรื่อยไปจนถึงดึกเวลาที่ศูนยการคาปด

นอกจากเปนพื้นที่ทางธุรกิจการคาสําหรับกิจกรรมการซื้อขายแลวพื้นที่ทั้งสองขนาดดังกลาว
ยังใชเปนพื้นที่ทางสังคมสําหรับการพักผอนหยอนใจของผูคนที่มาชุมนุมอยูในบริเวณนี้ดวยในลักษณะ
การเดินเลือกชมเลือกซื้อสินคาทั้งประเภทอาหารและสินคาเพื่อการอุปโภคอื่นๆ การใชพื้นที่ภายในศูนย
การคาแทนพื้นที่สาธารณะสําหรับการนัดหมาย เดินเลน หรือเปนที่สําหรับใชเวลาของครอบครัว นอกจาก
นี้ยังมีการใชพื้นที่สวนยอยๆเปนกลุมๆของผูคน เชน การรอรถประจําทาง การรวมกลุมของจักรยานยนต
รับจาง กลุมของแมคาแผงขายอาหารริมทาง ซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดวันและมีความหนาแนนมาก
ขึ้นในชวงเวลาเย็นหลังเลิกงาน

3. บริบทดานกฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวของกับโครงการประกอบดวย
1.กฎหมายผังเมือง
-พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2525
-กฎกระทรวงฉบับที่ 414 พ.ศ. 2542 ออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2528
-ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนแปลง

การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนรัชดาภิเษกทั้ง 2 ฟากในทองที่แขวงสามเสนนอก แขวงหวย
ขวาง และแขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
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2.กฎหมายควบคุมอาคาร
-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543
-กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 ฉบับท่ี 42 พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 50 พ.ศ. 2540 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
-กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522
-กฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 เกี่ยวกับระบบปองกันอัคคีภัย, หองน้ํา, แสงสวางและการระบายอากาศ
-กฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2517 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง

อาคาร พ.ศ. 2479
-กฎกระทรวงฉบับที่ 41 พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522
-ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
-พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535

7. สรุปโครงการ

ชื่อโครงการ :  ศูนยแสดงสินคาศิลปหัตถกรรมไทย
(Thai Arts and Crafts Center)

เจาของ :       กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ลักษณะโครงการ : เปนศูนยแสดงสินคาถาวร (The Trade Center) เพื่อจัดแสดง

และจําหนายสินคาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย
ที่ตั้งโครงการ :   ถนนรัชดาภิเษก ใกลส่ีแยก อ.ส.ม.ท.เขตหวยขวาง

กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ : 28 ไร
พื้นที่ใชสอย :       19,905.0 ตารางเมตร

-สวนจัดแสดงและจําหนายสินคาศิลปหัตถกรรมไทย 5,868.0
ตารางเมตร
-สวนกิจกรรมและการประชุม 852.4 ตารางเมตร
-สวนบริการขอมูลเผยแพร 793.5 ตารางเมตร
-สวนบริหาร 424.5 ตารางเมตร
-สวนเทคนิคและบริการ 7373.1ตารางเมตร
-พื้นที่สัญจร 30%  4593.5 ตารางเมตร
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บทที่ 5
กรณีศึกษาและพิเศษลักษณะ

1. การศึกษาลักษณะและรูปแบบการจัดแสดง (Exhibition Design)

การจัดนิทรรศการ
นิทรรศการนับเปนองคประกอบทางสังคมที่สําคัญของมนุษย การแสดงงานหรือการใหขอมูล

ขาวสารตางๆเปนพื้นฐานที่มาและสาระสําคัญของนิทรรศการ นิทรรศการจึงถูกใชเปนเครื่องมือในการสื่อ
สารไมวาจะเปนไปในเชิงธุรกิจหรือการใหขาวสารสําคัญ

นิทรรศการ (Exhibition) คือ กระบวนการติดตอส่ือสารโดยการจัดนําแผนภาพ วัตถุ หรือส่ือ
ตางๆ มาจัดแสดงประกอบขอมูลเนื้อหาที่เปนคําบรรยาย การอภิปรายและการสาธิตในเรื่องตางๆ ที่นา
สนใจหรือกําลังอยูในความสนใจของกลุมคนเปาหมาย มีลักษณะเปนการสื่อความหมายสองทาง (Two-
way Communication)1 เพื่อจุดประสงคตางๆ กันโดยหลักใหญ คือ เปนนิทรรศการเพื่อการประชา
สัมพันธ  นิทรรศการเพื่อการศึกษา และนิทรรศการเพื่อการสงเสริมการขาย

ประเภทของนิทรรศการแบงตามระยะเวลาของการจัดแสดงไดเปน 3 ประเภท คือ
1.นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) มีระยะเวลาการจัดแสดงยาวนาน

เพื่อเปดโอกาสใหผูชมหรือกลุมคนเปาหมายเขาศึกษาไดโดยตลอด
2.นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition)
3.นิทรรศการหมุนเวียน (Travelling Exhibition) จัดทําขึ้นเพื่อแสดงในที่หลายๆ 

แหงหมุนเวียนกันไป

การจัดแสดงสินคา
การจัดแสดงสินคา (Display) คือวิธีเสนอสินคาหรือความคิดซึ่งทําใหเกิดการประจักษทาง

สายตาแกกลุมชน2 การจัดแสดงสินคาเปนรูปแบบหนึ่งของนิทรรศการและถือเปนกิจกรรมที่สนับสนุนหรือ
สงเสริมการขายอยางหนึ่ง ในทางธุรกิจการจัดแสดงสินคาเปนเครื่องมือทางทัศน (Visual tool) ที่ทําใหกิจ
การรานขายปลีกบรรลุถึงจุดมุงหมายสําคัญ 2 ประการคือ เพื่อทําใหขายสินคาไดเปนการจัดแสดงสินคา
                                                          

1 วัฒนะ จูฑะวิภาต, ศิลปะการจัดนิทรรศการ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542), 2.

2 พาศนา ตัณฑลักษณ และดํารัสสิริ อุทยานานนท, การจัดแสดงสินคา (กรุงเทพฯ : ฟนนี่
พับบลิชชิ่ง, 2525), 1.
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เพื่อสงเสริมการขาย (Promotion Display) ดึงดูดใหลูกคาสนใจ อยากได หรือประทับใจในสินคาหรือ
บริการนั้นๆ อีกประการหนึ่งคือเพื่อปลูกฝงคานิยมใหแกรานเปนการจัดแสดงสินคาเพื่อสงเสริมกิจการ 
(Institutional Display) สรางภาพลักษณและทัศนคติที่ดีตอสินคาและองคกร

ความสําคัญของการจัดแสดงสินคา
การจัดแสดงสินคาเปนงานที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ  เปนกิจกรรมสําคัญที่ทําควบ

คูไปกับการจําหนายสินคาและเปนสวนหนึ่งของการโฆษณา มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาใหกับ
สินคา ณ แหลงขาย เพราะการจัดแสดงสินคาเปนตัวกระตุนที่สําคัญที่ทําใหลูกคาเกิดความสนใจและนํา
ไปสูการขายสินคานั้นได

การจัดแสดงสินคาอยางมีประสิทธิภาพทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จและสามารถคงความ
สําเร็จนั้นไดตอไปท้ังนี้ยอมตองตั้งอยูบนฐานของคุณภาพสินคาหรือบริการที่ดีดวย อยางไรก็ตามเพื่อ
ความคงอยูและความเจริญกาวหนาของกิจการจึงจําเปนตองมีการสรางสรรคจุดสนใจใหมๆใหแกลูกคา
อยูเสมอเนื่องจากตลาดในปจจุบันมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งดานรสนิยมของลูก
คาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมและความตองการใหมๆ ของลูกคาที่เกิดขึ้นอยูเสมอ การจัดแสดงสิน
คาจึงเปนเรื่องของการสงเสริมการขาย ณ จุดที่สําคัญที่สุดซึ่งไดแกจุดที่การขายเกิดขึ้น (Point of Sale)

การจัดแสดงสินคาที่ดีจะทําใหลูกคาเกิดความสะดุดใจและกระตุนความสนใจใหอยากรูจัก
สินคาหรือบริการที่ทางรานเสนอขายนั้นใหมากขึ้น การจัดแสดงสินคามีวัตถุประสงคสําคัญพอสรุปไดดัง
นี้

1.เพื่อชักชวนใหลูกคาซื้อสินคา ณ จุดขาย การจัดแสดงสินคาทําใหสินคามีลักษณะเดน ลูก
คาจะมองดูสินคาที่แสดงไว และในบางกรณีอาจสัมผัสหรือหยิบจับสินคานั้นไดดวย ซึ่งทําใหลูกคารูจัก
และเกิดความคุนเคยตอสินคาถือเปนการเพิ่มพูนความสนใจตอการซื้อน้ัน

2.เพื่อแยกประเภทสินคาและแสดงสินคา ทําใหลูกคาทราบถึงชนิดประเภทของสินคาที่ราน
คานั้นๆ มีจําหนายหรือบริการ

3.เพื่อโฆษณาเผยแพรรานคา เปนการสรางภาพพจนที่ดีของรานคา เพราะเมื่อลูกคาเดินเขา
มาภายในราน สินคาที่จัดแสดงไวจะเปนสิ่งที่ลูกคาสังเกตเห็นเปนสิ่งแรกการจัดแสดงสินคาจึงเทากับเปน
การเผยแพรภาพพจนและสรางคานิยมใหกับรานคา

4.เพื่อชวยสงเสริมการจําหนายสินคาตามฤดูกาลหรือสินคาในโอกาสพิเศษ อาจเปนสินคาที่
เกี่ยวของกับเทศกาลตางๆ

5.เพื่อเปนการสรางสรรคสังคมและสภาพแวดลอมหรือยานการคานั้นๆใหเกิดความสวยงาม
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การจัดวางสินคา
การจัดวางสินคาสามารถทําไดหลายรูปแบบ ซึ่งโดยพื้นฐานอาจจัดวางได 8 แบบดวยกัน คือ
1.แบบรัศมี (Radiation) การจัดแสดงสินคาจะกระจายออกเปนรัศมีจากจุดศูนยกลาง ซึ่งจะ

สรางสรรคความสนใจใหเกิดขึ้นโดยเนนความเดนของสินคาใหอยูตรงกลาง อาจใชแทนหรือวัสดุตกแตง
ตางๆ เขาชวยตามความเหมาะสม

2.แบบขั้นกระได (Stair-Step) เปนการนําสินคาไปจัดแสดงบนอุปกรณการจัดแสดงสินคาซึ่ง
ไดจัดวางไวตามลําดับขั้นขึ้นลงเปนขั้นบันได

3.แบบพีรามิด (Pyramid) การจัดวางสินคาเปนรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีฐานกวางและคอยๆเรียว
เล็กลงเมื่อขึ้นไปถึงจุดหนึ่ง สามารถจัดวางไดงายและวางไดเปนจํานวนมาก

4.แบบซิกแซ็ก (Zigzag) การจัดวางมีลักษณะคลายกับแบบปรามิดตางกันที่การจัดวางแบบ
ซิกแซ็กมิไดไตไปถึงยอดสุดโดยตรง การจัดวางแบบซิกแซกจะเริ่มตนดวยฐานกวางแตจะเลี้ยวไปเลี้ยวมา
จนถึงยอดสุด เหมาะสําหรับการจัดแสดงสินคาแบบเปด

5.แบบซ้ํากัน (Repetition) คือการจัดวางโดยใชสินคาที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการทั้งใน
ดานสวนสูง ชวงระยะหรือมุม การหลีกเลี่ยงความซ้ําซากอาจทําไดโดยใชชั้นหรือยกพื้นเขาชวย

6.แบบเรียงลําดับ (Gradation) คือ การจัดวางที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานขนาดหรือสีของ
ตัวสินคาตามลําดับ อาจเริ่มจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ สีแกไปสีออน เปนตน การจัดวางสินคาแบบนี้มี
ผลเสมือนหนึ่งเกิดการเคลื่อนที่ซึ่งทําใหการจัดแสดงสินคานาสนใจยิ่งขึ้น

7.แบบซอนกัน (Interference) คือ การจัดวางสินคาหรือวัสดุแตกตางใหซอนกันหรือเกยกัน
ทําใหเกิดการรวมตัวกันเปนกลุม การจัดวางแบบซอนกันจะทําใหลูกคาเห็นสินคาทีเดียวทั้งหมด

8.แบบเนน (Dominance) เมื่อตองการเรียกรองความสนใจจากลูกคามาสูจุดใดจุดหนึ่ง การ
จัดวางสินคาควรมีการเนน โดยอาจใชขนาดที่แตกตางกันมากหรือการใชสีที่มีความเขม มากที่สุดหรือ
สวางมากที่สุดเปนตัวเนน การจัดวางแบบเนนทําใหเกิดจุดรวมความสนใจของผูชมและชักนําใหเกิดการ
มองตอเนื่องไปยังสวนประกอบอื่นๆ ของการจัดแสดงด

              1                                         2                                          3                                       4

          5                                           6                                          7                                      8
แผนภาพที่ 26 แสดงการจัดวางแสดงสินคาลักษณะตางๆ
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องคประกอบของการจัดแสดงสินคา
1.พื้นหลัง (Backgrounds) หองแสดงสินคาหนารานมีพื้นหลังที่แตกตางกันแลวแตลักษณะ

ของสินคาและวัตถุประสงคของการขาย ซึ่งแบงออกไดเปน 3 แบบคือ
-พื้นหลังแบบปด (Full Backgrounds) เปนแบบที่ทําใหสามารถสรางสรรคการ

จัดแสดงสินคาในหองแสดงไดอยางเต็มที่ โดยไมตองคํานึงถึงบรรยากาศภายในราน สามารถสรางสรรค
บรรยากาศขึ้นมาเฉพาะสินคาที่จัดแสดงไดทั้งรูปแบบและเนื้อหาของสินคาที่ตองการสื่อตอผูชม

-พื้นหลังแบบปดบางสวน (Partial Backgrounds) การจัดแสดงสินคาโดยมีพื้น
หลังบางสวนเปดทําใหผูชมสามารถมองเขาไปในรานไดบาง สรางความตอเนื่องของการจัดแสดงสินคา
ระหวางภายนอกและภายใน

-พื้นหลังแบบเปด (Open Backgrounds) หองแสดงสินคาหนารานที่ใชพื้นหลัง
แบบเปดหรือการใหสภาพภายในรานเปนพื้นหลังผูชมสามารถมองทะลุหองแสดงสินคาหนารานเขาไป
เห็นสภาพภายในรานไดโดยตลอด ดังนั้นการจัดแสดงสินคาในหองแสดงสินคาหนารานจึงตองมีความ
สัมพันธสอดคลองกับการจัดแสดงสินคาในราน มีบรรยากาศที่สงเสริมซึ่งกัน

การเนนในเรื่องการตัดกันของพื้นหลังกับตัวสินคา ทําใหการจัดแสดงมีความนาสนใจมากขึ้น 
พื้นหลังที่มีสีออนแกไมเทากันจะทําใหสีของวัตถุที่นํามาจัดแสดงเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังตารางที่แสดงให
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสีของตัวสินคาหรือวัตถุเมื่อนําไปจัดวางไวกับพื้นหลังที่มีคาน้ําหนักสีหรือความ
ออนแกของสีแตกตางกัน

ตารางที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงสีของวัตถุเมื่อใชพื้นหลังที่มีคาน้ําหนักสีแตกตางกัน
สีของวัตถุ พื้นหลังสีดํา พื้นหลังสีขาว พื้นหลังสีเทาออน พื้นหลังสีเทาเขม
เหลือง
แดง

น้ําเงิน

เขียว

สม

มวงแดง

เขมขึ้น
สุกใสขึ้นมาก

แพรวพราวขึ้น

ซีดลงและชัดขึ้น

แพรวพราวขึ้น

พลังและความสุก
ใสลดลง

หมนลงเล็กนอย
แกขึ้นและกระจาง
ขึ้น
เดนและแกขึ้น

มีน้ําหนักมากขึ้น

แกขึ้นและออกแดง
ขึ้น
แกขึ้น

อบอุนขึ้น
ยังสดสวางอยู เขม
นอยลง
แพรวพราวขึ้นเล็ก
นอย
ออกเหลืองขึ้น

ออนลงและออก
เหลือง
สดสวางขึ้น (สีเทา
กลายเปนออก
เขียว)

ยังสดสวางอยู
สดสวางขึ้นแตเดน
นอยลง
สดสวางขึ้น

สดสวางขึ้น (สีเทา
กลายเปนออกแดง)
สุกใสขึ้น

สีเทากลายออก
เขียว
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2.วัสดุพื้น (Floor Coverings) พื้นเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการจัดแสดงสินคา ทั้งการจัด
แสดงสินคาในตูโชวและการจัดแสดงสินคาภายในราน การเลือกใชวัสดุปูพื้นควรพิจารณาจากแนวทาง
ของการจัดแสดงสินคานั้นๆ เพื่อใหสอดคลองสัมพันธกันโดยภาพรวม ซึ่งวัสดุที่นํามาปูพื้นนี้ยังใชเปน
เครื่องแบงแยกระหวางสินคาหลักกับสินคารองโดยการทําใหแตกตางกันในเรื่องวัสดุ พื้นผิว สี รูปแบบ 
และระดับ นอกจากนี้ยังเปนเครื่องกําหนดขอบเขตของพื้นที่การจัดแสดงสินคาอีกดวย

3.วัสดุอุปกรณในการจัดแสดงสินคา
การจัดแสดงสินคาจะตองใชวัสดุอุปกรณโดยพิจารณาเลือกใชและจัดตามหลักการออกแบบ

การจัดแสดงสินคา วัสดุอุปกรณในการจัดแสดงสินคา ประกอบดวย
1.อุปกรณจัดแสดงสินคา (Fixtures) หมายถึง เครื่องตกแตงรานคาที่ใชเปนที่จัด

วาง หรือจัดแสดงสินคา ไดแก ตูโชวสินคาหนาราน ตูโชวสินคาภายในราน เคานเตอร โตะ ตูสินคา ชั้นวาง 
หิ้ง ซุม ราวแขวน และที่จัดวางสินคาแบบตางๆ ในพื้นที่ขาย ซึ่งอุปกรณเหลานี้มีหนาที่สําคัญคือ

-จัดแสดงสินคา
-สงเสริมการขายสินคา
-ปองกันและเก็บรักษาสินคา
นอกจากนี้อุปกรณจัดแสดงสินคาอาจแสดงถึงภาพพจนของรานคาดวย เชน 

รานคาชั้นดีที่มีพนักงานขายคอยใหบริการอยางเต็มที่แกลูกคา สินคาจะเก็บอยูในตูอันหรูหราสวยงาม 
เมื่อลูกคาจะดูสินคาพนักงานขายจะเปนผูหยิบออกจากตูมาให และพนักงานขายจะวางสินคาไวในตูหรือ
เคานเตอรที่เปนกระจกซึ่งลูกคาสามารถมองเห็นไดแตไมสามารถหยิบหรือจับตอง

สําหรับอุปกรณจัดแสดงสินคาที่นิยมใชคือตูหรือเคานเตอรที่เปนกระจกจัดแสดง
สินคา อุปกรณจัดแสดงสินคาแบบบริการตนเอง ไดแก ราวแขวน (Rack) ซึ่งลูกคาสามารถเลือกหยิบได
ดวยตัวเองมีทั้งแบบยาวและแบบกลมซึ่งหมุนไดโดยรอบ ใชแขวนสินคาไดทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก 
เปนอุปกรณที่ทําจากไมหรือเหล็กใชสําหรับแขวนหรือติดตั้งสินคา ชวยทําหนาที่เนนหรือผลักดันสินคาให
ดูโดดเดนขึ้น

2.วัสดุตกแตง (Props) แบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ
-วัสดุตกแตงชนิดโครงสราง (Structural Props) คือวัสดุตกแตงที่ใชชวยเสริมสิน

คาและวัสดุตกแตงชนิดอื่นใหเดนขึ้น เชน
แทนสําหรับตั้งสินคา ใชเพื่อการเนนและสงเสริมใหสินคาเกิดความสําคัญ ดูโดด

เดนขึ้น เปนที่สะดุดตา โดยมากจะสรางจากไมหรือวัสดุเทียมตามขนาดและรูปทรงที่ไดออกแบบไวซึ่งพื้น
ฐานแลวควรมีน้ําหนักเบา สะดวกตอการขนยายและเปลี่ยนแปลง

แผงสําหรับจัดแสดง ใชสําหรับเสริมพื้นหลังหรือเปนฉากใหกับการจัดแสดงสิน
คา ใชรวมกับแทนสําหรับตั้งสินคา วัสดุที่ใชทําแผงนี้ควรมีความคงทนพอประมาณเพื่อใหสามารถทาสีตก
แตงไดโดยวัสดุยังคงรูปอยูได ไมโกงหรือบิดงอ วัสดุที่นิยมใชกันคือ แผนพลาสติก และไมอัดชนิดความ
หนา 10 มม.
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-วัสดุตกแตงชนิดใชงาน (Functional Props) คือวัสดุที่ชวยเสริมแตงตัวสินคาให
ดีขึ้น เชน ตัวหุนตางๆ ที่จําลองจากรูปรางของคนจริง ไดแก หุนสมบูรณเต็มตัว และหุนที่เปนเฉพาะสวน
ของรางกาย เพื่อใชจัดแสดงเสื่อผาหรือเครื่องใชตางๆที่ตองใชกับรางกาย นอกจากนี้ยังมีที่ตั้ง (Stands) 
ซึ่งใชจัดตกแตงสินคาพวกเครื่องประดับ หมวก ผาพันคอ เปนตน วัสดุตกแตงชนิดใชงานทําใหตัวสินคามี
สภาพรูปรางที่ดีขึ้น เดนชัดขึ้น ตัวสินคามีลักษณะใกลเคียงสภาพจริงเหมือนเชนตอนที่ใชงานจริง

-วัสดุตกแตงชนิดใชประดับ (Decorative Props) วัสดุประเภทนี้เปนไดหลาก
หลายรูปแบบ ไดแก ดอกไมประดิษฐ ตนไม กระจก รูปภาพตางๆ ธงตางๆ กระดาษ ริบบิ้น กอนหิน กอน
กรวด ผาหรือมาน ฯลฯ ซึ่งมักเปนสิ่งแปลกใหม และดวยวิธีใชที่แปลก แหวกแนว ตามแตแนวทางการจัด
แสดงและขอบเขตของจินตนาการ

4.ดวงไฟและการใหแสง
การติดตั้งดวงไฟสําหรับประกอบการจัดแสดงสินคาที่ถูกตองจะชวยดึงดูดสายตา และ

กระตุนความสนใจตอสินคาซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อตอไป ชวยใหลูกคามีโอกาสเห็นสินคาไดชัดเจน
และพิจารณาดูสินคาไดอยางละเอียดถี่ถวน ความสวางของดวงไฟที่ใชนี้จะมากกวาความสวางของดวง
ไฟที่ใชตามบานประมาณ 2-5 เทา วัตถุประสงคของการติดตั้งดวงไฟ คือ

เพื่อเรียกรองใหสนใจสินคา
เพื่อสองสวางใหความชัดเจนแกลูกคาที่กําลังดูสินคา
เพื่อเสริมสรางบรรยากาศตางๆ
5.สินคา (Merchandise Units) หมายถึง รายการสินคาที่ตองการนําออกจัดแสดงเพื่อสง

เสริมการขาย ตัวสินคาอาจเปนตัวสินคาหลัก (Major Merchandise Units) หรือเปนตัวสินคารอง (Minor 
Merchandise Units) การจัดแสดงที่ดีควรแยกสินคาหลักออกมาตางหากดวยวิธีการตางๆ ที่สามารถทํา
ใหมองเห็นไดวาเปนการจัดแสดงที่เปนสัดสวน การจัดแสดงจึงควรเนนที่ตัวสินคาหลัก สวนสินคารองควร
จัดแสดงดวยการใชวัสดุตกแตงเขาชวยทําหนาที่แบงแยกความเปนหมวดหมูหรือเปนระดับที่แตกตางกัน

6.สินคาใชประกอบ (Merchandise Accessories) คือ การใชสินคาที่ใชดวยกัน 2-3 รายการ
มาเปนสินคาใชประกอบเพื่อนํามารวมในการจัดแสดง สินคาใชประกอบคือรายการสินคาที่มีความ
สัมพันธกับตัวสินคาที่นํามาจัดแสดงซึ่งถือเปนสินคาหลัก เชน การจัดแสดงเสื้อชุดของสตรีก็ควรนําผาพัน
คอ กระเปาถือและรองเทาที่เขาชุดกันมาจัดแสดงรวมดวย เพื่อทําใหเกิดภาพที่สมบูรณของการจัดแสดง 
การกําหนดระยะของการจัดตกแตงหรือการจัดวางสินคาใชประกอบขึ้นอยูกับจํานวนและขนาดของสินคา
ที่นํามาจัดแสดง และไมควรจัดแสดงสินคาใชประกอบใหเดนเกินสินคาหลัก
 7.ปายสินคาและบัตรราคา (Showcards and Price Tickets) การจัดแสดงสินคาที่สมบูรณ
จะตองมีปายสินคา ปายสินคาจะแสดงถึงสาระสําคัญและจุดขายที่เดนของสินคาใหลูกคาไดทราบ ปาย
สินคาทําหนาที่ส่ือสารระหวางรานคากับลูกคาโดยบรรยายคุณลักษณะของสินคาและใหรายละเอียด
เกี่ยวกับสินคาแกลูกคา ปายสินคาจะทําหนาที่ตอบคําถามที่เกิดขึ้นในใจของลูกคาขณะที่ชมการจัดแสดง
สินคาและจะชวยในการตัดสินใจซื้อสินคา
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ปายสินคาควรมีลักษณะที่สะดุดตา ขอความที่เขียนควรใหอานงายแตไดใจความ ราย
ละเอียดที่ควรแสดงไวในปายสินคาคือตรายี่หอสินคา การบอกถึงสถานที่จําหนายสินคาที่แนชัด สําหรับ
การแสดงสินคาทั่วไปปายสินคาควรแสดงราคาสินคาไวดวย

ที่แสดงสินคา
ที่แสดงสินคา คือ บริเวณที่เตรียมไวสําหรับจัดตั้งตัวอยางของสินคาที่มีจําหนายอยูในรานคา

นั้น เพื่อความสะดวกสําหรับผูซื้อที่จะพิจารณากอนการตัดสินใจ การจัดแสดงจะเปนไปอยางพิถีพิถันเพื่อ
ประสงคที่จะชักจูงหรือโนมนาวจิตใจผูซื้อใหตัดสินใจโดยรวดเร็ว ที่แสดงสินคาโดยทั่วไปมีอยู 3 ลักษณะ 
คือ
 1.หนาตางแสดงสินคา (Window Display) หรือตูโชว คือบริเวณซึ่งจัดเตรียมไวสําหรับจัด
แสดงสินคาโดยมีทิศทางออกภายนอกของรานเพื่อประสงคที่จะใหผูที่เดินผานไปมาไดมองเห็นสินคาโดย
ชัดเจน เปนจุดเชื่อมตอระหวางรานคากับลูกคาที่อยูภายนอกและเปนสิ่งแรกที่ดึงดูดผูคนใหสนใจสินคา 
อาจแบงลักษณะหนาตางที่แสดงสินคาออกไดเปน 3 ลักษณะคือ

1.แบบเดี่ยวหรือแบบแบนราบ (Single Display) อยูเบื้องหลังกระจกที่แบนราบ
ซึ่งเปนผนังดานหนาของรานการจัดแสดงสินคาในหนาตางที่แสดงสินคาแบบนี้มักจัดใหมีมุมมองจากดาน
หนาเพียงดานเดียว มีความยุงยากนอยที่สุด

2.แบบมุม (Corner Display) เปนหนาตางที่แสดงสินคาที่อยูที่มุมของราน โดย
อาศัยผนังดานหนาและดานขางของรานซึ่งประชิดกันอยูเปนที่จัดแสดงสินคา อาจเนนสินคาใหดูเดนดวย
การยกพื้นขึ้นเล็กนอย หนาตางที่แสดงสินคาแบบนี้ดูหนาสนใจกวาแบบแรกเพราะมีมุมมองจากสองดาน
ดวยกันแตหนาตางที่แสดงสินคาลักษณะนี้ก็มักมีเฉพาะรานที่อยูตรงหัวมุมหรือรานที่มีเนื้อที่หนาราน
กวางขวางมากๆ เทานั้น

3.แบบเกาะ (Island Display) เปนหนาตางที่แสดงสินคาที่แยกตัวออกเปนอิสระ
เกิดจากการรนแนวผนังดานหนารานเขาไปจนเกิดที่วางสามารถเดินชมไดโดยรอบ จึงตองมีการคํานึงถึง
ทางเดินโดยรอบอยางเพียงพอสําหรับทั้งผูชมซึ่งอาจมีการหยุดยืนชมและที่เดินผาน ทําใหตองการเนื้อที่
ในการใชสอยมากและยังเปนแบบที่จัดใหดูสวยไดยากแบบหนึ่งเพราะสามารถเห็นไดรอบดานจึงตองจัด
ใหมีความสวยงามทุกๆ ดานแตการจัดดวยวิธีนี้ก็เปนรูปแบบที่นาสนใจมากวิธีหนึ่ง

2.ที่แสดงสินคาภายในราน (Interior Display) คือ บริเวณพื้นที่สําหรับจัดแสดงสินคาที่ตอ
เนื่องและสัมพันธจากหนาตางแสดงสินคา ที่แสดงสินคาภายในรานแบงออกเปน 5 ลักษณะคือ

1.การจัดแสดงสินคาแบบเปด (Open Display) สินคาจะจัดวางอยูในลักษณะที่
ลูกคาสามารถแตะตองสัมผัสได การจัดวางในลักษณะนี้อํานวยความสะดวกใหแกลูกคามากกวาการจัด
แสดงสินคาแบบอื่นเพราะทําใหพิจารณาเลือกซื้อไดงายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหใชพื้นที่ในราน
เพื่อการขายมากกวาที่จะใชเปนที่เก็บสินคาคงคลัง เพราะสินคาสวนใหญจะนํามาจัดวางเพื่อการขาย
มากกวาที่จะเก็บใวในคลังสินคา
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2.การจัดแสดงสินคาแบบปด (Closed Display) เหมาะสําหรับสินคาบอบบาง 
เปอนงายมีขนาดเล็กและราคาแพง เชน เครื่องแกวราคาแพง และเชนเดียวกับสินคาราคาแพงสินคาพวก
นี้จะใสไวในตูโชว ทําใหสินคาอยูในสภาพที่ดีปลอดภัยจากการลักขโมย

3.การจัดแสดงสินคาเชิงสถาปตยกรรม (Architectural Display) คือ การแสดง
สินคาโดยการสรางที่จัดวางสินคาที่เปนสัดสวนโดยเฉพาะ การจัดวางสินคาจะจัดวางอยางนาจูงใจใน
สภาพที่เหมือนจริง และจัดหาสินคาที่สัมพันธกันมาจัดแสดง สรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมใหเขากับสภาพ
ที่เปนจริงมากที่สุด การจัดแสดงในลักษณะนี้สามารถเรียกรองความสนใจจากลูกคาไดเปนอยางดี เชน 
การจัดแสดงหองรับแขกดวยเครื่องเรือน เครื่องใชตางๆ

4.การจัดแสดงสินคาบนเคานเตอร (Top-of-Counter Display)  หมายถึงแทน
โชวขนาดเล็กที่วางอยูบนเคานเตอรการจัดแบบนี้มักจัดเพื่อขายดวย สินคาที่นํามาจัดไมควรมีขนาดใหญ 
และไมควรมีจํานวนมากนักเพราะเนื้อท่ีมีจํากัด การจัดแบบนี้สะดวกในการซื้อขายเพราะผูซื้อสามารถติด
ตอกับพนักงานขายไดงายอีกทั้งพนักงานขายก็สามารถควบคุมดูแลสินคาไดทั่วถึงดวย

5.การจัดแสดงสินคาแบบอื่นๆ (Miscellaneous Display) เชน การจัดแสดงสิน
คาตามผนัง (Wall Display) การจัดแสดงสินคาบนแทน (Platform Display) การจัดแสดงสินคาโดยการ
แขวน (Hanging Display) เปนตน

3.การจัดแสดงสินคาภายนอกราน (Exterior Display) คือ การออกไปจัดแสดงสินคานอก
สถานที่ เชน นิทรรศการ งานแสดงสินคา เพื่อเปนการประชาสัมพันธสินคา และผูผลิตสินคานั้นๆ ดวย 
เปนการปรับเปล่ียนบุคลิกของรานใหสอดคลองกับโอกาสและชวงเวลาสําคัญตามเทศกาลตางๆ เชน ป
ใหม ตรุษจีน เปนตน

4.การจัดแสดงแบบเคลื่อนที่ (Remote Display) คือการจัดแสดงที่สามารถเคลื่อนยายได 
ใชจัดแสดงแบบชั่วคราวตามสถานที่ตางๆ หมุนเวียนตอๆกันไป เชน ซุมเปดตัวสินคาใหม ซึ่งวัตถุประสงค
ของการใช Remote Display ก็เพื่อนําสินคาออกจากรานไปพบกับกลุมลูกคาตามสถานที่ตางๆโดยไม
ตองรอใหลูกคาไปที่รานซึ่งจะทําใหพบกับลูกคากลุมใหมที่มีความหลากหลายและไดเขาไปคลุกคลีปฏิ
สัมพันธกับลูกคาอยางใกลชิด

2. กรณีศึกษา

อาคารศาลาพระมิ่งขวัญ
อาคารศาลาพระมิ่งขวัญ ตั้งอยูในศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระ

บรมราชินีนาถ  ต.ชางใหญ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปนอาคารทรงไทยประยุกต จตุรมุขสูง 4 ชั้น 
ผังรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาจั่วซอนชั้น ตั้งอยูกลางศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ 
ชั้นลางเปนสวนสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑศิลปาชีพของศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ และศูนยศิลปาชีพ
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อื่นๆ ทั่วประเทศ ชั้นที่ 2 และ 3 เปนสวนนิทรรศการผลิตภัณฑศิลปาชีพชิ้นยอดเยี่ยมของศูนยศิลปาชีพ
บางไทรฯ และชั้นที่ 4 เปนหองประชุมสัมมนา

รูปแบบทางสถาปตยกรรม นําองคประกอบลักษณะไทยมาใช เชน เสาลอยรับชายคาที่กดต่ํา 
หลังคาซอนชั้นลักษณะโคงออนชอย  ผังอาคารแบบสมมาตรเนนทางเขาหลักตรงกลางตามแนวแกนดาน
หนาและหลัง และมีทางเขารองที่ดานขางอีกทั้งสองดาน รูปทรงอาคารแบบประติมากรรมโดยคํานึงถึงสัด
สวนที่กลมกลืนกันขององคประกอบตางๆ

ภายในจัดที่วางสัมพันธไปกับลักษณะหลังคาที่ซอนชั้นสูงต่ําโดยมีการแบงชั้นอาคารภายในที่
วางหลังคาที่มีขนาดใหญทําใหมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้นในขณะที่ยังคงสัดสวนรูปทรงอาคาร ไวที่สองชั้นดวย
ลักษณะชายคาที่กดต่ํา

พื้นที่สวนจัดแสดงสินคาเปนโถงโลง สินคาจัดวางภายในตูแสดงงานมีความหลากหลายของ
สินคาและสามารถเขาถึงสินคาไดงาย เลือกชมเลือกซื้อไดสะดวกแตการแบงประเภทสินคายังไมชัดเจน
นักจึงมีการปะปนกันของประเภทสินคาอยูบาง

ภาพที่ 35 ศาลาพระมิ่งขวัญแสดง
                ทัศนียภาพดานขาง

ภาพที่ 37 โถงทางเขาหลัก

ภาพที่ 38 โถงแสดงสินคาชั้นลาง ภาพที่ 39 โถงนิทรรศการถาวร

ภาพที่ 36 เสาลอยรับชายคากดต่ํา

ภาพที่ 34 ทัศนียภาพดานหนาทางเขาศาลาพระมิ่งขวัญ
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ศูนยแสดงสินคาและตลาดกลางสินคาเพื่อการสงออก (Thailand Export Mart) กรมสง
เสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย

เปนที่จัดแสดงสินคาของผูผลิตในประเทศสําหรับผูซื้อจากตางประเทศเพื่อการสงออก และ
ทําหนาที่เปนพื้นที่สําหรับการนัดพบปะระหวางผูขายและผูซื้อ จัดวางแสดงสินคาอยางตอเนื่องใหการ
บริการขอมูลเกี่ยวกับผูผลิตและผูสงออก

เปนอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 ชั้นรวมชั้นใตดิน 3 ชั้นความสูงเหนือดินรวม 48 
เมตร ที่จอดรถรวม 183 คัน พื้นที่ 21,342 ตารางเมตร

ลักษณะอาคารใชผนังกระจกบริเวณโถงทางเขาหลักเพื่อใหมองเห็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่
เกิดขึ้นภายใน การเลือกใชสีขาวเพื่อสรางความสัมพันธกับสภาพแวดลอมของกลุมอาคารเดิมในบริเวณที่
ตั้ง และภาพรวมอาคารดูทันสมัย เรียบรอยดวยวัสดุปดผิวระบบพิกัดตามขนาดของวัสดุในทองตลาด

การจัดพื้นที่แสดงสินคาแบงออกเปนหนวยราน และจัดแสดงสินคาแยกเปนรายผูประกอบ
การ ตําแหนงของรานวางขนาบสองขางทางเดินหลักโดยหันหนารานเขาสูทางเดินหลัก มีการจัดแสดงสิน
คาแบบหนาตางหรือ Window Display เพื่อแสดงคุณลักษณของสินคาของตนและเพื่อการแขงขันกันอยู
ในที ทั้งนี้ไมไดจํากัดเฉพาะแคสินคาหัตถกรรมเทานั้นแตรวมสินคาทุกประเภทที่ผลิตในประเทศไทยและ
เนนที่สินคาเพื่อการสงออก  โครงการจึงรองรับกิจกรรมเฉพาะกลุมไมมีลักษณะเปนสาธารณะสําหรับคน
ทั่วไป แตก็แสดงใหเห็นลักษณะรูปแบบหนึ่งของการจัดแสดงสินคา

ภาพที่ 40 ทัศนียภาพอาคารแสดงสินคา

ภาพที่ 41 โถงทางเดินภายในชั้นแสดงสินคา

ภาพที่ 42 รูปดานและผังพื้นอาคาร
ที่มา : “ศูนยสินคาสงออก,” อาษา (ธันวาคม

   2543-มกราคม 2544) : 36-37.
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3. พิเศษลักษณะ

เนื่องจากจุดประสงคของโครงการฯเพื่อกระจายสินคาศิลปหัตถกรรมจากผูผลิตในทองถิ่น
ตางๆของประเทศใหเขาถึงผูบริโภคภายในประเทศที่อยูในสังคมเมืองและนักทองเที่ยวตางชาติเปนหลัก 
ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่มีกําลังซื้อสูง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางคานิยมในสินคาศิลปหัตถกรรมไทยแกคนไทย
โดยทั่วไป การจัดตั้งศูนยแสดงสินคาประเภทศิลปหัตถกรรมจึงตองคํานึงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคน
เมือง ทั้งในดานการใชพื้นที่และเวลา เพื่อใหโครงการฯ สามารถรองรับพฤติกรรม ความตองการและวิถี
ชีวิตของคนเมืองได

ดังนั้นจากแนวคิดที่วา ”ศูนยกลางรวบรวมสินคาศิลปหัตถกรรม” จึงเกิดเปนโครงการฯ
ลักษณะอาคารศูนยแสดงสินคา ในรูปแบบ ”สรรพสินคาประเภทศิลปหัตถกรรม” ที่จัดแสดงสินคาศิลป
หัตถกรรมทุกประเภทจากทุกภูมิภาคโดยแบงออกเปนหมวดหมูตามลักษณะของวัสดุและกรรมวิธี ไดแก 
หมวดเครื่องจักสาน, หมวดเครื่องปนดินเผา, หมวดเครื่องถักทอหรือผา, หมวดเครื่องโลหะ, หมวดเครื่อง
ไม เปนตน ซึ่งในแตละหมวดจะแยกสินคาตามแหลงผลิตเปนภูมิภาคตางๆ เพื่อความสะดวกในการเลือก
ชมเลือกซื้อ และเปรียบเทียบรูปแบบอันหลากหลายของผลิตภัณฑหัตถกรรมในแตละประเภท

ในขณะเดียวกันรวมกับการเปดพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ใหเปน “พื้นที่สาธารณะของชุมชน” 
สําหรับกิจกรรมทางสังคม หรือรวมกันปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือไปจากการเลือกซื้อสินคาของโครง
การฯ เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน สามารถตอบสนองความตองการพื้น
ที่ทางสังคมหรือพื้นที่สาธารณะของคนในวัฒนธรรมเมืองไดอีกทางหนึ่ง
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บทที่ 6
การออกแบบสถาปตยกรรม

1. แนวความคิด

เพื่อใหสถาปตยกรรมเปนส่ือถายทอดกระบวนการสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมที่สัมพันธกับ
วัฒนธรรมความเปนอยูของคนไทย ประกอบดวยแนวคิดตามเนื้อหาของงานศิลปหัตถกรรม โดยงานศิลป
หัตถกรรมเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมของมนุษยที่ผูกพันกับธรรมชาติและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเพื่อ
อํานวยประโยชนตอการดํารงชีวิต งานศิลปหัตถกรรมจึงเกี่ยวของสัมพันธอยูกับมิติของธรรมชาติ ชีวิต 
และวัฒนธรรมของคนไทย ซึ่งประกอบดวยแนวคิดในเรื่อง

1.ระบบศูนยกลางจากแนวคิดเรื่องการกําเนิดจักรวาล
2.ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ มนุษย และวัฒนธรรมโดยมีธรรมชาติเปนศูนยกลาง
3.แบบแผนการใชที่วางในวัฒนธรรมการอยูอาศัยอันสัมพันธกับกระบวนการสรางสรรคงาน

ศิลปหัตถกรรม
จากแนวคิดขางตน สามารถอธิบายผานแผนภาพทางสัญลักษณไดตามแผนภาพที่ 7 และใช

เปนตัวแบบในการออกแบบโครงสรางที่วางในสถาปตยกรรมตอไป

2. การออกแบบ

การออกแบบสถาปตยกรรมเปนการถายทอดกระบวนการกอเกิดงานศิลปหัตถกรรมที่
สัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทย อันเปนนามธรรมมาสูการกําเนิดของรูปทรงและที่วางทางสถาปตยกรรมใน
ลักษณะการกระจายออกไปจากศูนยกลาง (Centrifugal) โดยอาศัยแผนภาพแนวคิดในการกําหนดโครง
สรางที่วางซึ่งกอใหเกิดการจัดรูปที่วางทางสัญลักษณและรูปทรงทางสถาปตยกรรมที่เทียบเคียงไดกับ
ลักษณะเรือนไทยแบบประเพณีภาคกลาง อันเปนการเชื่อมโยงสุนทรียภาพจากรูปแบบสถาปตยกรรมไทย
ในอดีตมาสูอาคารรูปแบบใหม และความตองการใชสอยในวัฒนธรรมรวมสมัย
                   โครงสรางที่วางทางสถาปตยกรรมที่กําหนดขึ้นตามแผนภาพดังกลาวประกอบดวยจุดกําเนิด
ที่มีธรรมชาติเปนศูนยกลางมีลักษณะเปนพื้นที่เปดโลงเทียบเคียงไดกับลานหรือชานของเรือนไทย แลว
ลอมรอบดวยสวนสาธิตงานหัตถกรรมและกิจกรรมทางสังคมอันเปนอุปมาของการสรางทํางานศิลป
หัตถกรรมและการใชชีวิตของคนไทยในที่วางกึ่งเปดโลง เทียบเคียงไดกับระเบียงหรือใตถุน จากนั้นขยาย
ไปสูพื้นที่แสดงสินคาศิลปหัตถกรรมซึ่งเปนพื้นที่สวนปดลอมอันอุปมาถึงงานหัตถกรรมที่ไดมาบรรจบกับ
งานสถาปตยกรรมในขั้นการใชสอยในชีวิตประจําวันเทียบเคียงไดกับตัวเรือน ซึ่งการใชพื้นที่สวนนี้จะมี
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การขยายออกไปเปนหนวยๆในลักษณะเดียวกับการขยายเรือนของครอบครัวขยายตามความตองการใช
สอย การจัดกลุมเรือนและแนวคิดในการขยายเรือนดังกลาวกอใหเกิดลักษณะ modular ซึ่งสามารถนําแต
ละหนวยมาเรียงตัวกันในรูปแบบและวิธีการใหมแตยังคงไวซึ่งสัญลักษณทางนามธรรมของกําเนิดแหง
งานหัตถกรรมที่สอดประสานอยูกับวิถีชีวิตไทย การเรียงตัวดังกลาวจึงเปนเหมือนการสรางแบบแผน 
(pattern) หรือการผูกลายในงานหัตถกรรม

ธรรมชาติ                                                มนุษย                                         งานหัตถกรรม
(การกําเนิดงานศิลปหัตถกรรม)

         ธรรมชาติ/แหลงวัสดุ                    พื้นที่สรางงานหัตถกรรม      พื้นที่อยูอาศัย
         ลานและชาน                                   ระเบียง/ใตถุน                           ตัวเรือน
         พื้นที่เปดโลง           พื้นที่กึ่งเปดโลง     พื้นที่ปดลอม

(การใชพื้นที่วางในวัฒนธรรมการอยูอาศัยของคนไทยกับการสรางสรรคงานหัตถกรรม)

         ลานสัญลักษณ                            สวนสาธิต                           สวนแสดงสินคา
                      และกิจกรรมทางสังคม                     หัตถกรรม

(การใชที่วางในองคประกอบศูนยแสดงสินคาศิลปหัตถกรรมไทย)

แผนภาพที่ 27 แสดงความสัมพันธทางความหมายของแนวความคิดและโครงสรางที่วาง
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แผนภาพที่ 29 ผังแสดงแนวความคิดในการออกแบบและการจัดวางการใชพื้นที่

แผนภาพที่ 28 ผังแสดงการจัดวางการใชที่ดิน
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แผนภาพที่ 31 ผังแสดงการจัดวางองคประกอบโครงการในที่ตั้งโครงการ

แผนภาพที่ 30 ผังแสดงแนวความคิดการออกแบบและการใชพื้นที่
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การออกแบบในรายละเอียดประกอบดวย
1.ผังบริเวณและภูมิสถาปตยกรรม
เนื่องจากที่ตั้งโครงการเปนพื้นที่ระหวางถนนสองสายและกิจกรรมโดยรอบเปนยานธุรกิจการ

คา ความไดเปรียบของที่ตั้งอยูที่การเขาถึงไดงายดวยระบบการขนสงมวลชนทั้งรถประจําทางและรถไฟ
ฟาใตดิน ซึ่งมีสถานีตั้งอยูประชิดกับที่ตั้งโครงการ  การวางโครงสรางการสัญจรภายในที่ตั้งโครงการจึงให
สัมพันธกับการขนสงมวลชนดังกลาวและเปนการเชื่อมพื้นที่จากสถานีรถไฟฟาใตดินดานถนนรัชดาภิเษก
กับศูนยวัฒนธรรมฯดานถนนวัฒนธรรมเพื่อเปดโอกาสในการเขาใชโครงการฯ และสาธารณะประโยชน

นอกจากนี้เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนในวัฒนธรรมเมืองที่ตองการพื้นที่สาธารณะเพื่อการ
พักผอนและกิจกรรมทางสังคมจึงเปดพื้นที่ลานโลงดานหนาโครงการ และการจัดภูมิทัศนสถาปตยกรรมที่
สงเสริมความสัมพันธของคนกับสภาพแวดลอมและกิจกรรมทางสังคม มีความรมร่ืนเปนระเบียบ และใช
น้ําเขามาชวยเสริมสรางบรรยากาศความชุมชื่นแบบวิถีชีวิตไทย

ศูน ยวัฒ น ธรรมแหง ประเทศไทย

สถานีร ถไฟฟา ใตดิน:
สถานีศูน ยวัฒ น ธ รรมฯ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 32 การออกแบบผังบริเวณและภูมิสถาปตยกรรม แสดงการเชื่อมพื้นที่เพื่อ
เปดโอกาสในการเขาใชโครงการและสาธารณะประโยชน
ภาพที่ 43 ภาพหุนจําลองแสดงพื้นที่ลานกิจกรรมดานหนาโครงการ
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2.แปลนและที่วาง
โดยอาศัยแผนภาพโครงสรางที่วางขางตน การจัดที่วางจึงเปนลักษณะการโอบลอมท่ีวางเปด

โลงตรงกลางเปนสวนใชสอยเพื่อการพักผอนและธรรมชาติ ทั้งนี้การจัดที่วางแบงออกตามประเภทของ
การใชสอยและลําดับความสําคัญซึ่งจะแยกพื้นที่ออกเปนสวนๆ กระบวนที่วาง (Sequence of Space) 
เกิดจากระดับของการปดลอมท่ีแตกตางกัน จากสวนที่เปดโลง กึ่งเปดโลง และสวนปดลอมและสัมพันธ
กับลักษณะของการใชสอยที่วางที่เปนสวนสาธารณะ กึ่งสาธารณะและสวนใชสอยจําเพาะหรือสวนจัด
แสดงสินคาดวยตามลําดับ โดยไดเนนที่วางสวนกึ่งเปดโลงที่อยูภายในอาคารเปนพื้นที่เชื่อมตอหรือแยก
พื้นที่สาธารณะกับสวนใชสอยจําเพาะ ซึ่งคุณภาพของที่วางสวนนี้จะเปนที่วางระหวาง เปนตัวกลางเชื่อม
ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติและกิจกรรมทางสังคมตางๆ

แผนภาพที่ 33 แปลนพื้นแสดงกระบวนที่วาง จากศูนยกลางพื้นที่เปดโลง
                                  กึ่งเปดโลง และพื้นที่ปดลอม

0  2  4     8           16           24m.

0  2  4      8             16            24m.

แผนภาพที่ 34 รูปตัดยาวแสดงความตอเนื่องของที่วาง
    0 2 4     8         16         24m.
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3.รูปแบบและรูปทรงทางสถาปตยกรรม
รูปแบบสถาปตยกรรมแสดงออกทางลักษณะสถาปตยกรรมไทย ทั้งนี้โดยเนื้อหาและความ

หมายของโครงการฯ ไดเทียบเคียงกับรูปแบบเรือนไทยประเพณี ซึ่งนํามาเปนตัวเชื่อมโยงสุนทรียถาพทาง
สถาปตยกรรมไทยในอดีตมาสูการใชสอยในรูปแบบใหม

ดังนั้นรูปทรงจึงเกิดจากการเกาะกลุมของตัวเรือนเปนองคอินทรียเดียวกันที่คอนขางกระชับ
เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของการใชพื้นที่สําหรับแสดงสินคาที่ตองการความตอเนื่องและงายตอการ
เขาถึงตัวสินคาทั้งหมดอยางทั่วถึง ทั้งนี้รูปทรงตัวเรือนแตละหนวยจะแยกจากกันดวยหลังคาจึงเปนการ
กําหนดรูปทรงทั้งหมดไปดวยในตัว และชวยลดทอนขนาดขององคอาคารที่ใหญมากลง

ภาพที่ 44 รูปทรงเรือนไทย
              แบบประเพณี

ภาพที่ 45 ภาพหุนจําลองแสดงรูปทรง
               อาคารโครงการฯ

              ภาพที่ 46 ผังหลังคา

   ภาพที่ 47 รูปทรงอาคารโครงการฯ

รูป ดา นทิศ ต ะวัน ตก
   0 2 4   8      16       24m.
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4.โครงสรางและวัสดุ
โครงสรางเปนระบบเสาคานดวยวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก อันเปนเทคโนโลยีการกอสรางและ

วัสดุที่ชางไทยคุนเคยในปจจุบันซึ่งระบบโครงสรางเสาคานเปนระบบที่ไมซับซอนมีการถายแรงอยางตรง
ไปตรงมาเขาใจไดงายและสอดคลองกับพัฒนาการทางระบบโครงสรางและเทคนิคการกอสรางบานเรือน
ดวยไมของไทยในอดีต

ในแงของวัสดุซึ่งเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาโครงการฯ  และสอดคลองกับแนวคิดที่วา 
“สถาปตยกรรมเปนงานหัตถกรรมเพื่อการอยูอาศัย” วัสดุที่นอกจากวัสดุธรรมชาติแลวก็ควรเปนวัสดุที่มี
ความหมายของกระบวนการหัตถกรรมแฝงอยูดวยโดยสอดคลองกับยุคสมัยปจจุบันคืออยูในระดับของ
หัตถอุตสาหกรรม เชน กระเบื้องดินเผา อิฐ และไม

5.องคประกอบทางสถาปตยกรรมและระบบสัญลักษณ
หลังคา เปนเครื่องกําบังแดดและฝนที่มีความโดดเดนจากสภาพถูมิอากาศของประเทศไทย มี

พัฒนาการจากความจําเปนใชสอยมาจนกลายเปนสัญลักษณและเอกลักษณทางสถาปตยกรรมไทย หลัง
คาจึงเปนทั้งเครื่องปกปองแดดฝน เครื่องกําหนดรูปทรงทางสถาปตยกรรมและเปนสุนทรียภาพเชิง
สัญลักษณไปพรอมกัน การใชหลังคาในงานสถาปตยกรรมไทยจึงมีเหตุผลสมควร

สัญลักษณของศูนยกลาง ที่แสดงดวยที่วางเปดโลงสําหรับการใชสอยเพื่อการพักผอนและ
การสื่อความหมายถึงธรรมชาติอันเปนตนทางของการกอเกิดชีวิตและสรรพสิ่ง อันนํามาซึ่งวัตถุดิบใน
กระบวนการสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมและความหมายในเชิงอภิปรัชญาที่เปนโลกทรรศนในวิถีวัฒน
ธรรมไทย โดยสัญลักษณที่ส่ือถึงธรรมชาติในที่นี้คือการประชุมกันขององคประกอบ ดิน น้ํา ลมและไฟซึ่ง
แสดงดวยลักษณะทางกายภาพอันเปนคุณภาพของที่วางเปดโลงคือ ลานดิน(ซึ่งอาจปูหญา) อากาศหรือ
สายลม แสงธรรมชาติ และสระน้ําที่มีลักษณลนออกแสดงถึงการกระจายออกจากศูนยกลางอันสอด
คลองกับภาพรวมของโครงสรางที่วาง โดยมีการจัดรูปแบบเพื่อตอบสนองดานการใชสอยไปพรอมกันดวย 
และอีกหนึ่งองคประกอบที่สําคัญคือ ตนไมที่เปนสัญลักษณของชีวิตและสรรพสิ่งที่ชวยเสริมสราง
บรรยากาศรมร่ืน ขณะเดียวกันก็เปนดังนาฬิกาธรรมชาติที่มีการเปล่ียนแปลงของสีสันดอกใบอยูตลอด
เวลา หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตางๆ

สี เนื่องจากประเทศไทยอยูในภูมิภาคที่มีแดดมากภูมิประเทศเต็มไปดวยสีสันสดใส จากพืช
พันธุและวัสดุตางๆ สีจึงเขามาเปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้นอกจากสีที่เกิดจากวัสดุแลว
สถาปตยกรรมไทยยังมีการใชสีทั้งเพื่อการตกแตงและสื่อความหมายทางวัฒนธรรมดวย ดังนั้นสีจึงมีบท
บาทในสถาปตยกรรมไทยโดยพิจารณาเกณฑตามระดับความพอเหมาะพอดีและศักดิ์ของสถาปตยกรรม

ศิลปกรรมหรืองานชางฝมืออันเปนงานศิลปหัตถกรรมที่ เปนองคประกอบหนึ่งของ
สถาปตยกรรมไทย เปนการรับรูสวนละเอียดหรือส่ือความหมายของที่วางในหวงหนึ่งๆ โดยสอดคลองกับ
เนื้อหาของโครงการฯ งานชางฝมือจึงสามารถนํามาสื่อความหมายในเนื้อหาของโครงการไดอีกทางหนึ่ง
หรือเปนองคประกอบทางการประดับตกแตง
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ภาพที่ 48 ลักษณะของหลังคาใน
               สถาปตยกรรมไทย
ที่มา : โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรม
          แบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 59.

ภาพที่ 49 รูปทรงและลักษณะหลังคา
รูป ดา นทิศ เ หนือ

ภาพที่ 50 การจัดกลุมหลังคา

 ภาพที่ 51 ผังที่วางเปดโลงภายใน/
                 ลานสัญลักษณ

    ภาพที่ 52 รูปตัดแสดงที่วางเปดโลงภายใน

  ภาพที่ 53 ภาพหุนจําลองแสดงที่วางเปด
                  โลงภายใน/ลานสัญลักษณ
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3. สรุปผลการออกแบบ

ภาพที่ 54 ผังบริเวณ

ภาพที่ 55 แปลนพื้นชั้นใตดิน

    0  2  4     8         16           24m.

     0  2  4     8           16           24m.
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ภาพที่ 61 ชุดภาพหุนจําลองแสดงทัศนียภาพโดยรอบโครงการ

ทัศนียภาพดานทิศใต

ทัศนียภาพดานทิศเหนือ

ทัศนียภาพดานหนาโครงการ ทัศนียภาพดานทิศตะวันตก

ทัศนียภาพดานทิศตะวันออก ทัศนียภาพดานทิศตะวันออก/เหนือ
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ภาพที่ 62 ภาพหุนจําลองแสดงทัศนียภาพมุมสูง

ภาพที่ 63 ภาพหุนจําลองแสดงทัศนียภาพพื้นที่เปดโลงภายใน

ภาพที่ 64 ภาพหุนจําลองแสดงทัศนียภาพ
               อาคารจากแนวถนนดานทิศเหนือ

ภาพที่ 65 ภาพหุนจําลองแสดงทัศนียภาพ
               อาคารจากแนวถนนดานทิศใต
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ภาพ

 
ภาพที่ 66 ชุดภาพหุนจําลองแสดงทัศนียภาพบริเวณทางเขาหลัก
ที่ 67 ชุดภาพหุนจําลองแสดงทัศนียภาพอาคารสวนบริการอาหาร
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บทที่ 7
สรุป

โครงการศูนยแสดงสินคาศิลปหัตถกรรมไทยเปนอีกหนึ่งลักษณะความตองการใชสอยของ
วัฒนธรรมรวมสมัย ที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่ตางไปจากการใชสอยสถาปตยกรรมไทยในอดีตอยูมาก การ
ออกแบบตามแบบแผนประเพณีจึงมีขอจํากัดและไมสอดคลองทั้งดวยเนื้อหา รูปสัญ-ลักษณและเงือนไข
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปจจุบัน แตอยางไรก็ตามยังคงมีเนื้อหาสวนหนึ่งที่ผูกพันอยูกับราก
เหงาของวัฒนธรรมไทย แนวคิดและการออกแบบสถาปตยกรรมจึงควรเปนการผสมผสานระหวางแบบ
แผนประเพณีและแบบแผนรวมสมัย

โดยหลักการพื้นฐานที่วาสถาปตยกรรมสามารถแสดงบทบาทหนาที่เปนสัญลักษณได ซึ่งเปน
อีกความตองการหนึ่งนอกเหนือจากความตองการประโยชนใชสอยทางกายภาพที่มนุษยมีตอ
สถาปตยกรรม และโดยเนื้อหาของสถาปตยกรรมเองสัญลักษณยอมแสดงดวยที่วาง กระบวนการออก
แบบจึงเกิดจากแนวคิดที่ผานการตีความจากเนื้อหาทางวัฒนธรรมแลวแปลงเปนแผนภาพทางสัญลักษณ
เพื่อจะนํามาเปนตัวแบบสรางและกําหนดความหมายของโครงสรางที่วางทางสถาปตยกรรมตอไป

ในกระบวนการออกแบบไดแปรแนวความคิดทางนามธรรมใหปรากฏเปนรูปธรรมทาง
สถาปตยกรรมโดยอาศัยแผนภาพทางสัญลักษณที่ไดสรางขึ้นขางตน โดยมีความหมายตามเนื้อหาของ
งานศิลปหัตถกรรมในเชิงกระบวนการกอรูปที่ผูกพันอยูกับธรรมชาติ ชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย โครง
สรางที่วางและที่วางที่เกิดขึ้นจึงบรรจุไวดวยความหมายดังกลาว โดยความสัมพันธของมิติทั้งสามได
แสดงในรูปของที่วางและกระบวนที่วาง (Sequence of Space) ขณะเดียวกันความหมายของที่วางนี้ก็
เปนตัวกําหนดองคประกอบ รูปทรงและรูปแบบทางสถาปตยกรรมเองดวย โดยมีความตองการใชสอยใน
วัฒนธรรมรวมสมัยและบริบทของที่ตั้งเขามาเปนปจจัยรวมนําไปสูการสรางรูปทางสถาปตยกรรมในที่สุด

สถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขางตนนี้ จึงประกอบดวยโครงสรางที่วางทาง
สัญลักษณ ในลักษณะการกระจายออกไปจากศูนยกลาง (Centrifugal) เพื่อส่ือความหมายของกระบวน
การเกิดงานศิลปหัตถกรรมกับความสัมพันธในวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย ซึ่งในเชิงสัญลักษณไดแสดงใหเห็น
วางานศิลปหัตถกรรมไดอาศัยตนทางคือธรรมชาติอันเปนศูนยกลางในวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย แลวคลี่
คลายออกมาเปนความหลากหลายของรูปแบบตางๆไดอยางไร ตลอดจนความสัมพันธที่มีตอวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนไทยเอง ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยูในโครงสรางที่วางในสถาปตยกรรมรวมกับการสวมเขากับ
ลักษณะการใชสอยแบบรวมสมัยที่สอดคลองกับความหมายของที่วางดังกลาว  ซึ่งคุณภาพของที่วางจะ
ประกอบดวย 3 ลักษณะคือที่วางเปดโลง ที่วางกึ่งเปดโลง และที่วางปดลอม ในดานรูปทรงโดยความ
หมายของที่วางจะสัมพันธกับความเปนเรือนหรือ   ”บาน” จึงไดเทียบเคียงกับแบบแผนของเรือนไทยภาค
กลางอันเปนพัฒนาการแบบเรือนประเพณี มาเปนแรงบันดาลใจออกแบบรูปทรงทางสถาปตยกรรมและ
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เปนตัวเชื่อมโยงทางสุนทรียภาพทางลักษณะไทยในงานสถาปตยกรรมมาสูรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่
เกิดขึ้นใหม

อยางไรก็ตามแมวางานออกแบบในวิทยานิพนธนี้จะมีขอบกพรองอยูมากโดยเฉพาะในเชิง
สุนทรียภาพเมื่อเทียบกับงานออกแบบสถาปตยกรรมไทยตามแบบแผนประเพณีในอดีตดวยขอจํากัดและ
เงื่อนไขตางๆโดยเฉพาะประสบการณและเวลา แตอยางนอยก็พอที่จะยอมรับไดในแงของสํานึกและความ
พยายามที่จะแสวงหาแนวทางการพัฒนาการออกแบบงานสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยใหมีลักษณะไทย 
ซึ่งความพยายามดังกลาวมุงที่แนวทางการออกแบบที่สัมพันธกับมิติทางวัฒนธรรมและการสรางสภาวะ
แวดลอมที่สอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมและความงามที่บรรพบุรุษไทยได
สรางสรรค ส่ังสม และมอบไวแกอนุชน ซึ่งดูเหมือนจะเปนของดีที่ไมมีใครอยากรับ…
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