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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันนี้สงขลามีฐานะเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการค้าและการคมนาคมของภูมิภาค
เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติแห่งสําคัญ มีตัวเมืองที่ทันสมัยและมีโรงแรมที่พักอยู่มากมายถึงกว่า
70 แห่งสําหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศขณะเดียวกันก็ยังมีอําเภอเมือง
สงขลาที่ยังคงสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์อยู่ใกล้เคียงในระยะที่แทบจะนับ
ได้ว่าเป็นเมืองเดียวกัน เมืองนี้จึงนับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่ง
ศูนย์กลางทางด้านธุรกิจการค้าการขนส่งการสื่อสารการคมนาคมและการท่องเที่ยวของ
จังหวัดและของภูมิภาคที่โดดเด่นที่สุดคือหาดใหญ่เป็นสวรรค์ของนักซื้อเพราะมีตลาดกิมหยงและ
ตลาดสันติสุขที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าต่างๆทั้งจากในและนอกประเทศในราคาถูกอีกทั้งยังมี
อาหารการกินอุดมสมบูรณ์มีของกินอร่อยๆมากมายเมืองหาดใหญ่จึงคลาคลั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้ง
ไทยและต่างชาติที่เดินทางมาจับจ่ายสินค้านานาชนิดตลอดจนมาใช้ชีวิตยามราตรีตามสถานบันเทิงที่มี
อยู่มากมายในหาดใหญ่ย่านการค้าของหาดใหญ่ในปัจจุบันจึงคึกคักอยู่ตลอดเวลามีความเจริญยิ่งกว่า
อําเภอเมืองสงขลา
เนื่องจากปัจจุบันหาดใหญ่ยังคงเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจหลักแห่ง
ภาคใต้จงึ เหมาะที่จะนําการออกแบบในเชิงพัฒนาธุรกิจและการส่งเสริมการค้าขายของคนในชุมชนมา
พั ฒ นาให้ เกิ ด ความน่ า สนใจและแปลกใหม่ ม ากขึ้ น การพั ฒ นาและต่ อ ยอดจากสิ่ ง ที่ ค งอยู่ จึ ง มี
ความสําคัญและดูเป็นแนวทางที่น่าสนใจทั้งนี้รวมไปถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้
โครงการนี้สามารถนําสินค้ามาส่งออกให้ชาวต่างชาติได้รู้จักสินค้าประจําภาคใต้ของไทยและสามารถ
พัฒนาให้มีความโดดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและเป็นหน้าตาให้แก่อําเภอหาดใหญ่ได้อีกด้วยโดย
การคํานึงถึงการออกแบบที่จะเปลื่ยนแปลงรูปลักษณให้มีความน่าสนใจมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดสร้าง
เรื่องราวให้สินค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและร้าน
ทั้งนี้ จึงเป็นการออกแบบโดยเน้นหลักองค์ ค วามรู้ในการออกแบบทั้ งภายในและการ
ออกแบบสื่อต่างๆให้คนภายนอกได้เข้าถึงสินค้าในรูปแบบการขายที่แตกต่างสามารถนํามาพัฒนาให้
สามารถเป็นต้นแบบในหลากหลายการใช้งานให้เหมาะสมกับพื้นที่อีกทั้งนําของพื้นเมืองและวัสดุที่
ศึกษานํามาแปรรูปให้เข้ากับผลงานและการใช้งานเน้นการสร้างเรื่องราวให้แก่สินค้าพื้นเมืองต่างๆให้มี
1

2
จุดเด่นที่ชัดเจนสร้างประสบการณ์ การเข้าถึงสินค้าในรูปแบบใหม่ให้เกิดเป็นศูนย์การส่งเสริมการ
ค้าขายของจังหวัด

ภาพที่ 1 ตลาดกิมหยง และของฝาก
ที่มา: Sadoodta, เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จากhttp://www.Sadoodta.com/
files/field/image/gimyoung-buy-003.jpg; Pantip Kimyong, เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2559, เข้าถึงได้จาก http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10333570/E1033357096.jpg
สินค้าพื้นเมืองที่เป็นที่รู้จัก มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ และ
สมุนไพรต่างๆในครัวเรือน อาทิเช่น น้ําบูดู, ปลาส้ม, น้ําผึ้ง, ขนมโก๋, ลูกหยี, กะปิ, เม็ดมะม่วง, กุ้งแห้ง
, ผ้าทอยกดอก, ต้มสามเหลี่ยมใส่ใส้, ยาหม่องโอสถ, ผ้าบาติก, กรงนกเขา, รองเท้านวดกะลามะพร้าว
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, สร้อยเปลือกมุก, กระเป๋าใยตาล, หมวกหางอวนแต่ง, สินค้าจากเชือกกล้วย, สมุนไพรเถ้าสะบ้า...
ฯลฯ
การออกแบบเพื่อเป็นต้นแบบให้กับการใช้งานในรูปแบบใหม่หรือ “Shop Museum”
คือการออกแบบต้นแบบที่มีขนาดหรือการใช้งานที่ต่างกัน และนําอัตลักษณ์ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
มารวบรวมในงานออกแบบอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพที่ทําให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเข้าถึงตัวสินค้าได้ใน
หลายรูปแบบการพัฒนาแนวคิดของการใช้งานในพื้นที่ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเข้าถึง
สินค้า ทั้งที่เป็นที่รู้จักแล้วหรือไม่ก็ตามโดยเน้นเรื่องของการได้ใช้สัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ และการ
ทํางานร่วมกันของพื้นที่และผู้ใช้งาน
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. การสร้างงานออกแบบให้สอดคล้อง และนํามาซึ่งอัตลักษณ์ใหม่ศึกษาเพื่อพัฒนาต่อ
ยอดให้สามารถนํามาใช้ในงานออกแบบโดยทําเป็นต้นแบบร้านในหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ใช้งาน
2. การศึกษาเพื่อนํามาซึ่งการออกแบบรูปลักษณ์และภาพลักษณ์ให้สินค้าพื้นเมืองโดย
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และเรื่องราวให้มีความน่าสนใจมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดสามารถ
ส่งออกได้ในอนาคต
3. การศึ กษาเพื่ อสร้างเรื่องราวให้สิน ค้าพื้ น เมื องเพื่ อเพิ่ ม มูล ค่ าและออกแบบภายใน
รูปแบบร้านโดยใช้ความน่าสนใจของสินค้าในการออกแบบและบูรณาการกับศาสตร์นิเทศศิลป์ในเรื่อง
ของรูปลักษณ์ของสินค้า (Branding)
สมมุติฐานของการศึกษา
การออกแบบต้นแบบของร้านค้าเพื่อสร้างประสบการณ์การรับรู้รูปแบบใหม่พัฒนาเพิ่ม
ความน่าสนใจความสวยงามต่อยอดในการขายและดึงดูดมากขึ้นพัฒนาลักษณะเฉพาะของร้านให้เป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไปให้สินค้ามีความโดดเด่นสร้างรายได้รวมถึงดึงจุดเด่นตํานานมาสืบทอดต่อไป และเพิ่ม
มูลค่าให้แก่สินค้า
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการทําการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสินค้าในจังหวัด
สงขลา เพื่ อ นํ ามาซึ่ งการปรั บ ปรุงและเปลี่ ย นแปลงภาพลั ก ษณ์ และต่ อ ยอดเพื่ อ พั ฒ นาเป็ น งาน
ออกแบบเชิงลึกของสินค้า และร้านค้าโดยคํานึงถึงบริบททั้งหมดที่จะนํามาใช้ในร้าน และนํามาต่อ
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ยอดในการออกแบบพื้นที่ภายในของร้านให้สอดคล้องกับพื้นที่ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานและพื้นที่
เพื่อนํามาซึ่งความแปลกใหม่ให้แก่ร้านอีกด้วย
เนื้อหาของการศึกษา
1. การศึ กษาสิน ค้าพื้ น เมืองที่ สื อถึงสัม ผั ส ทั้ ง5ของการรับ รู้และสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์ เ พื่ อ นํ า มาพั ฒ นาเป็ น งานออกแบบภายในและ รู ป ลั ก ษณ์ ของสิ น ค้ า
(Branding)โดยคํานึงถึงบริบททั้งหมดที่จะนํามาใช้ในร้าน
2. ก ารศึ ก ษ าก ารทํ า branding, logo, color selection, graphic, info graphic
details ที่ใช้ภายในร้านเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบนิเทศศิลป์
3. การค้นคว้าหาเรื่องราวเพื่อนํามาใช้ในการหาภาพลักษณ์ของร้าน
4. การศึกษามาตรฐาน, กฎหมาย ที่ใช้ในการออกแบบพื้นที่ของร้าน
5. การศึกษาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประชากร
6. การเก็บข้อมูลของร้านที่มีความคล้ายคลึงกันในการออกแบบในพื้นที่จังหวัดสงขลา
7. การเก็บข้อมูลเพื่อหาตัวอย่างของการออกแบบเพื่อนํามาใช้ศึกษาบริบท
8. การเก็บข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้าพื้นเมืองเพื่อการออกแบบพื้นที่
ของร้านและรูปแบบร้านในเขตอําเภอเมืองหาดใหญ่และ จังหวัดสงขลา
9. การเก็บข้อมูลของผู้ใช้พื้นที่เพื่อการออกแบบของร้าน จังหวัดสงขลา
10. การศึกษาพื้นที่และบริบทในการออกแบบ
11. การศึกษาและออกแบบการจัดวางและนํามาต่อยอดในการออกแบบพื้นที่ภายใน
ร้านทั้งหมดให้สอดคล้องกับพื้นที่ใช้สอย จังหวัดสงขลา
12. การศึกษาการจัดฟังค์ชั่นและพื้นที่ในการออกแบบร้านขายสินค้าพื้นเมือง อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13. การศึกษาพื้นที่ที่จะใช้ในการออกแบบจังหวัดสงขลาเพื่อใช้ในการออกแบบ
14. การเก็บข้อมูลของผู้ใช้พื้นที่ในจังหวัดสงขลาเพื่อการออกแบบของร้านต้นแบบ
15. การศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับงบประมาณ
16. การศึ ก ษาการออกแบบรายละเอี ย ดบรรจุภั ณ ฑ์ ข องสิ น ค้ าพื้ น เมื อ งภายในพื้ น ที่
จังหวัดสงขลา
17. การศึกษาขนาดพื้นที่ที่จะใช้ในการออกแบบ
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ขั้นตอนของการศึกษา

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทํางานของการศึกษา (วาดโดย นัทชา สุวรรณพฤกษ์)
เวลาที่ใช้ในการวิจัย
1. ประมาณ 6 เดือน นับตั้งแต่หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติ
2. เริ่มงานวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
3. นําเสนอวิทยานิพนธ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
วิธีการศึกษา
การหาข้อมูลเพื่ อนํามาต่อยอดในเรื่องของความเป็ นมาประวัติศาสตร์จุดเด่นหรืออัต
ลักษณ์ของร้านในปัจจุบันรวมถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกันการเลือกข้อมูลที่จะนํามาใช้ให้สามารถเกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยเลือกให้ตรงจุดประสงค์และเหมาะสมแก่การใช้งานมากที่สุดรวมถึงการวิจัยเชิงลึก
เพื่อหาความเป็นมาและสร้างเรื่องราวให้มีความน่าสนใจสร้างจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนเพื่อพัฒนา
ให้ ร้ านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสมบู ร ณ์ แ บบแนวทางการสร้ างสรรค์ ผ ลงานการออกแบบภายในที่ ดึ งเอา
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องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้เพื่อออกแบบโดยการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณลักษณะไปพัฒนาในเชิงการ
ออกแบบ ดังนี้
1. แนวทางการศึกษา
1.1 ข้อมูลปฐมภู มิ จากการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องและ กลุ่ม ตัวอย่างการสอบถาม
ผู้ใช้งานถึงสิ่งที่ต้องการได้รับการสอบถามเพื่อสํารวจแนวความคิดมาใช้ในงานออกแบบการสัมภาษณ์
กลุ่มคนที่เคยได้ยินเกี่ยวกับสินค้า
1.2 ข้ อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ โดยการเก็ บ ตั วอย่ างลงพื้ น ที่ แ ละข้อ มู ล เอกสารบทความ และ
งานวิจัยความเป็นอยู่และการใช้งานของลูกค้าการใช้งาน และสํารวจพื้นที่ว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน
การศึกษาถึงกฎหมาย, เทศบัญญัติต่างๆ ที่ใช้บริเวณพื้นที่ของร้าน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และเครื่องมือ เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ
2.1 การศึ ก ษาเรื่ อ งของลวดลาย, ประวั ติ ค วามเป็ น มา, จุ ด เด่ น , ความแตกต่ า ง,
สีสรรค์, รูปแบบขนาดที่จะนํามาใช้ในการออกแบบ
2.2 การศึกษาผลงานการออกแบบภายในโดยคํานึงถึงสินค้าผลิตภัณท์ และพื้นที่การ
นําสินค้ามาวิเคราะห์หาจุดเด่นของร้านหาแนวทางการออกแบบจากสินค้า
2.3 การศึกษาโดยคํานึงถึงเฟอร์นิเจอร์รายละเอียดที่ใช้กบั การออกแบบ การคํานึงถึง
สัดส่วนในการวางเฟอร์นิเจอร์การคํานึงถึงระยะและระบบในการออกแบบตกแต่งภายใน,รูปแบบที่ใช้
งานเพื่อความเหมาะสม,การคํานึงถึงวัสดุที่จะคัดสรรค์มาใช้ในงานออกแบบ,ราคาความสะอาดสีสัน
เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ
2.4 การคํานึงถึงการจัดวางให้มีความน่าสนใจของสินค้า, การใช้งาน และการจัดเก็บ,
ระยะต่างๆ ภายในร้าน
3. การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
3.1 การออกแบบร่าง และนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
3.2 นําข้อมูลมาพัฒนาต่อในชิ้นงาน
3.3 นําเสนอแบบร่างอีกครั้งการเลือกข้อมูลที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น
การเลือกมาใช้ในงานให้ตรงจุดและเหมาะสมที่สุด
3.4 สร้างผลงานการออกแบบสามารถนําความรู้ที่ได้นํามาพัฒนา ต่อยอดเพื่อใช้ใน
การออกแบบได้อย่างครบถ้วน และลงตัวเพื่อให้ร้านมีความน่าสนใจบรรลุเป้าหมายในการสามารถ
นํามาใช้ได้จริง และพัฒนาไปสู่การส่งออกผลิตภัณฑ์ในอนาคตการนําเสนอผลงานด้วยการออกแบบ
พื้นที่ภายในเป็นรูปสามมิติ และการจัดพื้นที่ใช้ส้อยหรือการแสดงรูปแบบการออกแบบให้สามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึ้นแสดงให้เห็นความรู้สึกอารมณ์โทนสีที่ใช้
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4. การนําผลงานที่ออกแบบไปทดลองกับกลุ่มประชากรผู้ที่ไม่เคยเข้าถึงสินค้า
4.1 สังเกตพฤติกรรม และวัดความสนใจในการเข้าถึงสินค้า จากร้านศรีวิศาล อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4.2 สั ม ภาษณ์ ในการประเมิ น ผลลั พ ธ์ ใ นการออกแบบจากร้ า นศรี วิ ศ าล อํ า เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5 อภิปรายผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะโดยนําข้อมูลมาประเมินผล
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลออนไลน์
1. อําเภอหาดใหญ่ ประวัติความเป็นมาของอําเภอต่างๆ ในจังหวัดสงขลา. ค้นหาวันที่
20 มีนาคม 2015, http://www.songkhlahealth.org/paper/1182
2. ประวัติหาดใหญ่ เทศบาลหาดใหญ่, ค้นหาวันที่ 20 มีนาคม 2015,
http://www.hatyaicity.go.th/history
3. สภาพทั่วไปของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองสงขลา, ค้นหาวันที่ 20
มีนาคม 2015, http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/5467/9/ch3.pdf
4. ศูนย์บริการข้อมูลอําเภอ. ค้นหาวันที่ 20 มีนาคม 2015,
http://www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=626&pv=56
5. วิสัยทัศน์สงขลา 2570. ค้นหาวันที่ 20 มีนาคม 2015, http://www.hatyaisk.go.th
6. ข้อมูลทั่วไป จังหวัดสงขลา, ค้นหาวันที่ 20 มีนาคม 2015,
http://www.life.ac.th/librapage/Digital%20Library/Network%20Database%20of%20LIFE
/Network%20south/songkhla/Songkhla/Kor%20Thew/Information.pdf
7. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารสํานักงานจังหวัดสงขลา, ค้นหาวันที่ 05
กันยายน 2015, http://www.songkhla.go.th/songkhla52/data/history.html
8. The Importance of Shape and color When It Comes To Logo Design,
ค้นหาวันที่ 22 มีนาคม 2015, http://www.webdesign.org/web-design basics/colortheory/the-importance-of-shape-and-color-when-it-comes-to-logo-design.21754.html
9. Design Pattern, ค้นหาวันที่ 22 มีนาคม 2015,
sourcemaking.com/design_patterns
10. Branding and Design Theory / Perspective and Positioning. ค้นหาวันที่ 22
มีนาคม 2015, http://robmiddleton.tripod.com/id2.html
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11. How to Branding / Logo Design Theory, ค้นหาวันที่ 25 มีนาคม 2015,
http://www.how-to-branding.com/Logo-Design-Theory.html
12. The 3 Stages Theory of Branding, ค้นหาวันที่ 29 มีนาคม 2015,
http://danielghebert.wordpress.com/2011/12/14/my-theory-about-branding
13. 21 outstanding uses of colour in branding, ค้นหาวันที่ 29 มีนาคม 2015,
http://www.creativeblog.com/branding/amazing-uses-colour-6133196?page=2
14. การตลาดแบบใหม่ 4P vs 4E, ค้นหาวันที่ 05 กันยายน 2015,
http://www.youngrich.net/successmore_4e_marketing/
15. The Four P’s of Marketing, ค้นหาวันที่ 05 กันยายน 2015,
http://toolkit.smallbiz.nsw.gov.au/part/3/12/56
16. Marketing and the 7Ps, ค้นหาวันที่ 05 กันยายน 2015,
http://www.cim.co.uk/files/7ps.pdf
17. 7 Most Important Interior Design Principles, ค้นหาวันที่ 30 มีนาคม 2015,
http://freshhome.com/2007/07/12/7-most-important-interior-design-principles/
ฐานข้อมูลรูปภาพ
1. ค้นหาวันที่ 31 มีนาคม 2015, http://www.sadoodta.com/content/ซื้ออะไรดี
ตลาด กิมหยง-หาดใหญ่
2. ค้นหาวันที่ 31 มีนาคม 2015,
http://www.songkhlaportal.com/forums/b56/t20608/
ฐานข้อมูลแบบบทความในหนังสือ
1. Joseph Dechiara, Julius Panero, and Martin Zelnik. 1997. Time Save
Standards for Interior Design and Spacing Planning. 7th Edition. McGraw-Hill
2. Peter Neufert. 2002. Neufert Architects’ Data. Third Edition. Wiley
Blackwell.
3. Linda O’Shea, Chris Grimley, Mimi Love. 2013. The Interior Design
Reference Specification Book Everything Interior Designers Need to Know Everyday.
Rockport Publisher
4. Anthony Sully. 2012. Interior Design Theory and Process. A & C Black
Publishers Ltd
5. Alina Wheeler. Designing Brand Identity. Fourth Edition.
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6. Graeme Brooker and Lois Weinthal. 2012. Handbook of Interior
Architecture and Design. Berg Publishers
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า
1. คอมพิวเตอร์
2. แบบต่างๆ
3. อุปกรณ์เครื่องเขียน
4. กล้องถ่ายรูป
5. มือถือ / โทรศัพท์
6. ระบบอินเตอร์เน็ต
7. แบบสอบถามเชิงปริมาณ
8. แบบสอบถามเชิงเปรียบเทียบ
9. การวัดพื้นที่
10. ตลับเมตร
11. อุปกรณ์การตัดโมเดล (เช่น คัตเตอร์, กรรไกร ฯลฯ)
12. เครื่องคิดเลข
13. ปริ้นเตอร์
14. เครื่องถ่ายเอกสาร
15. สแกนเนอร์
16. โปรแกรมการเขียนแบบ
17. โปรแกรมการแต่งภาพ
18. โปรแกรมการขึ้นแบบสามมิติ
19. หนังสือ, นิตยสาร, วารสาร ฯลฯ
20. สินค้าภายในร้าน
21. แคตตาล็อควัสดุตกแต่งภายใน
22. แคตตาล็อคเฟอร์นิเจอร์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
รายละเอียดราคาโดยประมาณ:

78,500 บาท
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1. คอมพิวเตอร์/ระบบอินเตอร์เน็ต/โปรแกรมต่างๆ
2. อุปกรณ์เครือ่ งเขียน
3. กล้องถ่ายรูป/โทรศัพท์มือถือ
4. ผลิตแบบสอบถาม
5. อุปกรณ์การวัดพื้นที่/ตลับเมตร
6. การตัดโมเดลจําลอง (เช่น คัตเตอร์, กรรไกร ฯลฯ)
7. การตัดโมเดลแสดงผลงาน
8. ปริ้นเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร/สแกนเนอร์/เครื่องคิดเลข
9. หนังสือ, นิติยสาร, วารสาร ฯลฯ
10. สินค้าภายในร้าน
11. แคตตาล๊อควัสดุตกแต่งภายใน/เฟอร์นิเจอร์
12. ค่าเดินทาง
13. ค่าผลิตวิทยานิพนธ์
รวมทั้งสิ้นโดยประมาณ

30,000 บาท
1,000 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท
500 บาท
5000บาท
5000 บาท
10,000 บาท
1,000 บาท
- บาท
- บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
78,500 บาท

การเสนอผลงาน
การนําเสนอผลงานผ่านแนนคิดในการออกแบบ ดังนี้
1. การนําเสนอผลงานในรูปแบบไฟล์ 3 มิติ ผ่านคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด
1.1 การจัดบอร์ด โดยนํารูปแบบที่ออกแบบมาจัดวาง
1.2 การทํารูปสามมิติเพื่อแสดงถึงรูปแบบและแนวความคิด
1.3 ผลงานออกแบบที่นําเสนอรูปแบบของแนวความคิด
2. การนําเสนอผลในรูปแบบรูปเล่ม จํานวน 5 ชุด
2.1 การนําแนวคิดมาใช้จัดวางสินค้า และพื้นที่จัดโชว์สินค้า
3. การนําเสนอผลในรูปแบบงานออกแบบ 2 มิติ จํานวน 5 ชุด
3.1 การจัดบอร์ดโดยนํารูปแบบที่ออกแบบมาจัดวาง
3.2 การทํารูปสามมิติ เพื่อแสดงถึงรูปแบบและแนวความคิด
3.3 การออกแบบนําเสนอรูปแบบของการออกแบบในเรื่องของแนวความคิด
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สินค้าพื้นเมือง: (นาม)
สินค้าที่เป็นของท้องถิ่น หรือ ของท้องที่นั้นๆ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสถานที่เดียวกัน
(n.) Local Product
2. อัตลักษณ์: (นาม)
คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งมีความเฉพาะตัวของตัวบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ
เช่นเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และ ศาสนา ฯลฯ ลักษณะหนึ่งเดียว
(n.) Identity
3. Shop Museum: (นาม)
ร้านค้ารูปแบบใหม่ที่มีรูปแบบในการนําเสนอสินค้าโดยใช้สัมผัสทั้ง 5 ของบุคคลรวมถึง
การเข้าถึงสินค้าในรูปแบบใหม่โดยใช้การออกแบบภายในและศาสตร์ต่างๆมารวมกัน
(n.) a new experience in which persuade customer to experience the
product, using the interior and other knowledge to perceive new ways of shopping

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องราวและที่มาของความเป็นสงขลาการทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมาต่อยอดมาถึงข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบโดยมีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งพื้นที่
รวมถึงทฤษฎีต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการออกแบบโดยมีข้อมูลดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของจังหวัดสงขลา

ภาพที่ 3 แผนที่จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
ที่ ม า: WikiMedia, Thailand_Songkhla, เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 23 มี น าคม 2559, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Thailand_Songkhla_
locator_map.svg/250px-Thailand_Songkhla_locator_map.svg.png
12
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ในเอกสารที่บันทึกโดยคนไทยอีกหลายฉบับที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเมืองสงขลาได้บันทึก
ประวัติของชื่อเมืองสงขลาว่ามาจากบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับเปอร์เซียได้แล่นเรือ
ผ่านมาค้าขายและแลเห็นเกาะหนูเกาะแมวซึ่งเมื่อมองจากทะเลเข้าหาฝั่งในระยะไกลๆจะเห็นปรากฏ
เป็นภาพคล้ายสิงห์สองตัวหมอบเฝ้าปากทางเข้าเมืองสงขลาชาวอินเดียจึงเรียกเมืองสงขลาในสมัยนั้น
ว่า"เมืองสิงหลา"
ส่วนคนไทยเรียกว่า"เมืองสทิง"เมื่อแขกมลายูเข้ามาค้าขายกับเมืองสิงหลาก็จะออกเสียง
เพี้ยนเป็น"เซ็งคอรา"เมื่อฝรั่งเข้ามาค้าขายก็เรียกตามมลายูแต่เสียงเพี้ยนเป็นสําเนียงฝรั่งคือ"ซิงกอรา"1
(Singora) จากนั้นคนไทยพื้นถิ่นเองก็ได้เรียกตามเสียงมลายูและฝรั่งเพี้ยน เป็นคําว่า "สงขลา" ดัง
ปัจจุบัน
นอกเหนือจากนี้เอกสารชิ้นนี้ยังอธิบายต่อถึงความเป็นไปได้อีกสาเหตุหนึ่งว่าคําว่าสงขลา
น่าจะเป็นการเรียกเพี้ยนมาจากคําว่า"สิงขร"ที่แปลว่าภูเขาเนื่องจากเมืองสงขลาในยุคดั้งเดิมตั้งอยู่เชิง
เขา และต่อมาเจ้าเมืองคนแรกยังได้รับพระราชทานนามว่า"วิเชียรคีรี"ซึ่งสอดคล้องกับเมืองที่อยู่แถบ
ภูเขา สอดคล้องกับสุภาวดี เชื้อพราหมณ์ที่ได้บันทึกว่าสงขลาเพี้ยนมาจากภาษาสันสกฤตหรือภาษา
บาลี เนื่องจากชาวอินเดียล่องเรืออ้อมแหลมมลายูมาสู่ฝั่งตะวันออกเมื่อมองจากทะเลเข้าสู่ฝั่งสงขลา
แลเห็นภูเขาเป็นปราการธรรมชาติจึงเรียกว่า สิงขระ หรือ สิงขร ซึ่งคําไทยสิงขรหมายถึงภูเขา ต่อมา
ชาวตะวันตกจึงเรียกตาม
เหตุผลสุดท้ายที่เอกสารในเอกสารการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยไว้ว่า "สงขลา" เดิมชื่อสิงหนคร (สิง-หะ-นะ-คอน) แต่
แขกชาวมลายูพูดเร็วและออกเสียงเพี้ยนกลายเป็นสิง-คะ-รา แต่ออกเสียงเป็น ซิงคะรา หรือ สิงโครา
จนมีการเรียกเป็น ซิงกอรา
1.1 ที่ตั้ง:
อยู่ ในเขตพื้ น ที่ ตํ าบลบ่ อยางทั้ งหมดมี ลั กษณะเป็ น แหลมที่ อ ยู่ระหว่างทะเลสาบ
สงขลากับฝั่งทะเลหลวง
1.1.1 พื้นที่: 9.27 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,739.75 ไร่
1.1.2 ตั้งอยู่: ณ เส้นรุ้งที่ 7 องศาเหนือ และ เส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก
1.1.3 การเดินทาง: อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 1,200 กิโลเมตร,
ทางรถไฟ 974 กิโลเมตร และ ทางทะเลประมาณ 725 กิโลเมตร

จังหวัดสงขลา, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก http://www.
songkhla.go.th/songตําบลสะกอม khla52/data/history.html
1
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1.2 ด้านสังคม:
1.2.1 ประชากร: จํ า นวนประชากรภายในเขตเทศบาลเมื อ งสงขลา (ข้ อ มู ล 31
พฤษภาคม 2538) จํานวน 87,100 คน แบ่งเป็นชาย 43,448 คน, หญิง 43,654 คน
1.2.2 ความหนาแน่น: ประชากรเฉลี่ย 9,396 คน / ตารางกิโลเมตร (พื้นที่เทศบาล2
9.27 ตารางกิโลเมตร)
1.2.3 จํานวนบ้าน: 17.759 หลัง
1.2.4 จํานวนครอบครัว: 11,639 ครอบครัว
1.3 ตารางสถิติทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองสงขลา
ตารางที่ 1 สถิติทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองสงขลา

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครหาดใหญ่, เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/5467/9/ch3.pdf
2. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่
2.1 ประวัติความเป็นมาของอําเภอหาดใหญ่:
2.1.1 ที่มาของชื่อ
หาดใหญ่ มีการเล่าสู่กันฟังเป็น๒นัยคือมีหมู่บ้านตั้งอยู่ริมหาดทรายคลองอู่
ตะเภาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอําเภอหาดใหญ่ในปัจจุบันเป็นหาดทรายที่ค่อนข้างใหญ่และมีแห่ง
เดียวที่ริมคลองนี้ประชาชนนิยมขุดขนทรายไปก่อสร้างบ้านเรือนแต่ทรายที่หาดแห่งนี้ไม่มีวันหมด
หมู่บ้านนี้จึงเรียกกันว่า"หาดใหญ่"ตามหาดทรายใหญ่แห่งนี้

2

ประวัตคิ วามเป็นมาของอําเภอต่างๆ ในจังหวัดสงขลา, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.songkhlahealth.org/paper/1182
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ส่วนอีกนัยหนึ่งกล่าวว่าหมู่บ้านหาดใหญ่ที่เรียกกันปัจจุบันนี้ว่า"หาดใหญ่ใน"มี
ต้นมะหาดขนาดใหญ่ชาวบ้านจึงเรียกหมูบ้านบริเวณนี้ตามต้นมะหาดใหญ่ว่า"หาดใหญ่" (ชาวปักษ์ใต้นี้
ลดคําพูดหลายพยางค์เหลือน้อยพยางค์ที่สุด) และต้นมะหาดดังกล่าวในปัจจุบันไม่มแี ล้วเพราะได้ล้ม
ตายไปตามเวลา
เป็นชื่อรวมของบ้านหาดใหญ่และหมู่บ้านโคกเสม็ดชุนซึ่งหมู่บ้านโคกเสม็ดชุน
นี้เดิมเป็นเนินสูงมีผู้อาศัยอยู่เบาบางการคมนาคมไม่สะดวกและมีป่าต้นเสม็ดชุนอยู่มากมายเมื่อทาง
ราชการได้ตัดทางรถไฟมาถึงหมู่บ้านซึ่งมีประชาชนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทํามาหากินอยู่มากขึ้นสมัย
นั้นสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่สถานีอู่ตะเภา(อยู่ด้านเหนือของสถานีชุมทางหาดใหญ่ปัจจุบันเป็นเพียงที่หยุด
รถไฟ)เนื่องจากสถานีอู่ตะเภาเป็นที่ลุ่มน้ําท่วมบ่อยทางการรถไฟจึงได้ย้ายสถานีเสียใหม่ไปอยู่ที่สถานี
ชุมทางหาดใหญ่ในปัจจุบันเพราะเป็นที่เหมาะสมกว่าและเป็นเนินสูงน้ําท่วมไม่ถึงประชาชนได้ทยอย
ติดตามกันไปสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้นเองฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่ากิจการรถไฟมีผลต่อการขยับขยาย
และความเจริญก้าวหน้าของอําเภอหาดใหญ่ตลอดมา
ต่อมาได้มีผู้เห็นการณ์ไกลว่าบริเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่แห่งนี้ต่อไปภายหน้า
จะต้องเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนจึงได้มีการจับจองซื้อที่ดินแปลงใหญ่จากราษฎรเป็นจํานวนมาก
บุคคลที่ได้ครอบครองที่ดินป่าเสม็ดชุนนี้ เช่น นายเจียซีกี (ต่อมาได้รับพระราชทินนามเป็นขุนนิพัทธ
จีนนคร) คุณพระเสน่หามนตรีนายซีกิมหยงพระยาอรรถกระวีสุนทรซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดนับว่า
ทั้ง๔ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่หาดใหญ่อย่างแท้จริงคือได้ตัด
ถนนสร้างอาคารบ้านเรือนให้ราษฎร เช่น ตัดที่ดินแบ่งขาย ตัดถนนสายใหม่ ฯลฯ
ชุม ชนหาดใหญ่ เติบ โตอย่างรวดเร็วจนทางราชการต้ องยกฐานะจาก"บ้าน
หาดใหญ่"เป็นอําเภอมีชื่อว่า"อําเภอหาดใหญ่"มีนายอําเภอของอําเภอเหนือคนแรกคือ หลวงภูวนารถ
บุรานุรักษ์ (อ่อน เศวตนันทน์) ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เปลี่ยนชื่อจาก "อําเภอเหนือ" เป็น "อําเภอ
หาดใหญ่" นายอําเภอคนแรกของอําเภอหาดใหญ่ คือ คุณพระเสน่หามนตรี (ชื่น สุคนธหงส์) และในปี
พ.ศ.๒๔๙๐ อําเภอนี้ก็ได้ยกฐานะเป็นอําเภอชั้นเอก
2.1.2 ขนาดพื้นที่
เทศบาลนครหาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
ร้อยละ 3.18 ของพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ (อําเภอหาดใหญ่มีเนื้อที่ 660 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณ
0.30 ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา (จั ง หวั ด สงขลามี เนื้ อ ที่ 7,150 ตารางกิ โลเมตร) และอยู่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟ 975 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน ประมาณ 1,125 กิโลเมตร
ตามทะเล 755 กิโลเมตร และทางเครื่องบินใช้เวลา 1 ชั่วโมง
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ภาพที่ 4 แผนที่ถนนเมืองหาดใหญ่ และแผนที่โดยรวม อําเภอเมืองหาดใหญ่
ที่มา: JidaTravel, Hatyai Map, เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www
.jidatravel .com/images/tour/Map/hatyai.gif, เข้าถึงได้จาก https://upload. wikimedia.org/
wikipedia/commons/e/e2/Amphoe_9011.svg
2.1.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอหาดใหญ่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่มี
แนวภูเขาทางด้านทิศตะวันตกทิศใต้และทิศตะวันออกโดยพื้นที่ลาดจากทิศใต้ และทิศตะวันตกไปสู่
ทะเลสาบสงขลามี พื้ น ที่ ติ ด กั บ ทิ ว เขาบรรทั ด ทางทิ ศ เหนื อ และติ ด กั บ ทิ วเขาสั น กาลาคี รี ท างทิ ศ
ตะวันตก และทิศใต้ ภูเขาที่สําคัญ ได้แก่ เขาคอหงส์, เขาแก้ว, เขาวังพา และเขาน้ําน้อย
2.1.4 สภาพภูมิอากาศ
มีความคล้ายคลึงกับสภาพอากาศโดยทั่วไปของภาคใต้ที่อยู่ในเขตภูมิอากาศ
แบบมรสุ ม เขตร้อ นแบ่ งออกเป็ น 2 ฤดูก าลคือฤดู ฝ นและฤดู ร้อ นฤดู ฝ นมี 2 ระยะเริ่ม ตั้งแต่ เดือ น
พฤษภาคมถึงมิถุนายน และเดือนกันยายน - ธันวาคม
2.1.5 ประเทศเพื่อนบ้าน3
อําเภอหาดใหญ่เป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ทางภาคใต้ตอนล่าง และเป็นหนึ่งเมืองที่มีชื่อเสียงในหลากหลายด้านเป็นที่รู้จักของประเทศเพื่อนบ้าน
3

สถานภาพ SMEs ประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://
www.sme.go.th/Documents/2553/mp/sme-indentity/Southern.pdf
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เช่นประเทศมาเลเซียสิงค์โปร์ และอินโดนิเซียเป็นต้นมีพื้นที่ประมาณ 853 ตร.กม. และมีประชากร
ราว 390,074 คน
2.2 ข้อมูลทั่วไปของ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา:
2.2.1 คําขวัญ จังหวัด: นกน้ําเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์
สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้
2.2.2 คํ า ขวั ญ อํ า เภอ: ชุ ม ทางปั ก ษ์ ใต้ หลากหลายเศรษฐกิ จ ชี วิ ต อุ ด ม รื่ น รมย์
ธรรมชาติ ชายหาดแหลมโพธิ์ ส้มโอสีชมพู คู่คลองอู่ตะเภา ขุนเขาโตนงาช้าง
2.2.3 อาชีพหลัก ได้แก่: ทําสวนยางพารา, ทํานา, ค้าขาย และประมง
2.2.4 อาชีพเสริม ได้แก่: เลี้ยงสัตว์ และสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2.2.5 สภาพทางภูมิศาสตร์: ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา เขตอําเภอเมือง
สงขลา และอําเภอรัตภูมิ, ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตอําเภอเมื องสงขลา และอําเภอจะนะ, ทิ ศ
ตะวันตก ติดต่อกับเขตรัตภูมิ และเขตกิ่งอําเภอคลองหอยโข่ง และทิศใต้ ติดต่อกับเขตอําเภอสะเดา
และอําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
2.2.6 ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ: ยางพารา, ข้าว, ส้มโอ, ทุเรียน และผลไม้อื่นๆ
2.2.7 ดอกไม้ประจําจังหวัด: เฟื่องฟ้า (Bougainvillea spp.)
2.2.8 ต้นไม้ประจําจังหวัด: สะเดาเทียม (Azadirachta excelsa)

ภาพที่ 5 เมืองหาดใหญ่
ที่มา: The Love of Siam, หาดใหญ่มหานคร, เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://board.postjung.com/658794.html, PostJung, Hatyai City of Angel, เข้าถึงได้จาก
http://sv6.postjung.com/picpost/data/112/112292-pic-2.jpg
2.3 ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรม:
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อําเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่สองรองจากกรุงเทพมหานครในด้าน
การเงินในสมัยก่อนหาดใหญ่เป็นที่เนินสูงมีคนอาศัยอยู่ไม่มากนักและเป็นป่าต้นเสม็ดชุนจึงมีชื่อเดิมว่า
บ้านโคกเสม็ดชุนแต่หลังจากมีการคมนาคมเข้ามามีการตัดทางรถไฟมายังท้องถิ่นคือสถานีอู่ตะเภาจึง
เริ่มมีประชากรเพิ่มขึ้นและเข้ามาทํามาหากินกันมากขึ้นชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนใน
ที่สุดในปีพ.ศ.2460 ได้เปลี่ยนชื่อจากอําเภอเหนือเป็นอําเภอหาดใหญ่
2.3.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ส่ วนใหญ่ เป็ น ประเพณี พื้ น เมื อ งที่ เกี่ ย วกั บ ศาสนาและกี ฬ าพื้ น เมื อ งได้ แ ก่
ประเพณีทําบุญวันสารทเดือนสิบซึ่งเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่จัดขึ้นที่วัดมีปีละ 2 ครั้งครั้งแรกใน
วันแรม 1 ค่ํา เดือน 10 ซึ่งเรียกว่าพิธีรับเปรต ส่วนครั้งที่ 2 นั้นทํากันในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10
เรียกว่าพิธีส่งเปรต (ทําบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว) เป็นความเชื่อถือที่ว่าเป็นการทําบุญที่บรรพ
บุรุษของเรามาร่วมรับเอาส่วนบุญกุศลได้มาก
2.3.2 ประเพณีที่ได้รับการส่งเสริมขึ้นในปัจจุบัน
ประเพณีวันไหว้พระจันทร์ และวันตรุษจีนของประชาชนชาวเชื้อสายจีน
1. ประเพณีชักพระ
ปัจจุบันนี้เห็นว่ามีรถสะดวกก็ได้มีการประดับตกแต่งรถยนต์ให้เป็นรูปเรือ
มีการประกวดความสวยงามและความคิดกันด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลามีการชุมชนเรือพระและ
ประกวดกันเป็นประจําทุกปี
2. ประเพณีลอยกระทง
จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 เป็นประเพณีที่ทําเช่นเดียวกับการลอยกระทง
ในภาคต่างๆของประเทศไทยที่หาดใหญ่จัดทําขึ้นที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่และที่วัด
หาดใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้คลองอู่ตะเภา
3. โนรา
เป็ น การแสดงของภาคใต้ ที่ มี แ บบฉบั บ บทกลอนการร่ า ยรํ า ตลอดจน
ลักษณะเครื่องแต่งกายดนตรีเป็นเอกลักษณ์ และมีการถ่ายทอดกันมานับหลายชั่วคน
4. หนังตะลุง
เป็นมหรสพพื้นเมืองที่ประกอบด้วยความสามารถในการใช้รูปหนังตะลุงซึ่ง
ทํามาจากหนังโคแห้งมาดําเนินเรื่องราวบนจอผ้าขาวโดยใช้โวหารปราชญ์เข้ามาประกอบในการเชิด
และเสียงดนตรีเป็นสําคัญและหนังบางคณะสามารถแทรกเรื่องราวสะท้อนสภาพสังคมได้อย่างน่า
ชมเชยยิ่งซึ่งผู้มาหาดใหญ่ก็สามารถชมได้ในฤดูกาลรื่นเริงหรืองานเทศกาลทางศาสนา
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5. การชนโค
สัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่เข้มข้นมุทะลุดุดันถึงเลือดถึงเนื้อของชาวปักษ์ใต้ก็
ไม่เห็นจะมีอะไรเกินไปเสียยิ่งกว่าการชนโคโดยการนําโคที่เจ้าขิงนํามาเปรียบเทียบขนาดกันนํามาทํา
การชนกั น เพื่ อ การพนั น และสนุ ก สนานนั บ เป็ น กี ฬ าที่ อ าคั น ตุ ก ะของหาดใหญ่ ทั้ ง ชาวไทยและ
ต่างประเทศนิยมกันมาก
2.4 สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ:
2.4.1 น้ําตกโตนงาช้าง
เป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลาอยู่ในเขตท้องที่อําเภอหาดใหญ่ตําบล
ทุ่งตําเสามีน้ําตกหลายชั้นไหลลงมาตามหน้าผาที่เขียวชอุ่มด้วยหมู่แมกไม้วันสุดสัปดาห์ชาวเมืองมักจะ
ชวนกันเดินทางไปเที่ยวที่นี่มาก
2.4.2 สวนสาธารณะของเทศบาลเมืองหาดใหญ่
ตั้งอยู่ใกล้สนามกอล์ฟคอหงส์คายเสนาณรงค์มีบริเวณกว้างขวางมีภูเขามีสระ
น้ําหรืออ่างเก็บน้ําทําให้ทางน้ําตกในฤดูมีน้ํามากมีสัตว์เลี้ยงอากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจใน
ยามว่าง
2.4.3 สนามกอล์ฟ
อยู่ริมถนนสายกาญจนวนิช ห่างจากหาดใหญ่ประมาณ 5 กิโลเมตร ในบริเวณ
ค่ายเสนาณรงค์ เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2507
2.4.4 โรงแรมและศูนย์การค้า
โรงแรมเป็นส่วนสําคัญสําหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะที่เมืองชุมทาง
หาดใหญ่เป็นเมืองที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของภาคใต้
2.5 ประชากร เทศบาลนครหาดใหญ่4 จังหวัดสงขลา:
2.5.1 ประชากรเทศบาลนครหาดใหญ่
มีจํานวนประชากรตามสถิติท ะเบียนราษฎร์ เมื่ อสิ้นปี พ.ศ. 2533 จํานวน
146,250 เป็นชาย 72,307 คน หรือร้อยละ 49.44% เป็นหญิง 73,943 คน หรือร้อยละ 50.66% มี
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 6,964 คนต่อตารางกิ โลเมตร มี จํานวนบ้ าน 31,188 หลัง
เฉลี่ย 5 คนต่อบ้าน มีอัตราส่วนระหว่างเพศ (Sex Ration = Male - 100) เท่ากับ 97.8 อัตราการ
เกิดร้อยละ 5.9 ตายร้อยละ 0.4 การย้ายถิ่นสุทธิร้อยละ 3.5 อัตราการเพิ่มประชากรในช่วงปี 25242533 เฉลี่ยปีละ 3.0%
4

ประวัตคิ วามเป็นมาของอําเภอต่างๆ ในจังหวัดสงขลา, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.songkhlahealth.org/paper/1182
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2.5.2 อาชีพประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 5 จะประกอบอาชีพ พาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรมการก่อสร้างและอื่นๆประชากรที่ทําการเกษตรมีน้อยมากชุมชนหนาแน่นอยู่บริเวณย่าน
การค้าพาณิชยกรรม และปรากฏว่ามีประชากรนอกเขตเทศบาล และต่างอําเภอต่างจังหวัดใกล้เคียง
เข้ามารับจ้างครั้งคราวตามฤดูกาลประชากรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่สวนใหญ่ร้อยละ 80อยู่ใน
ย่านพาณิชยกรรม และริมถนนใหญ่
ตารางที่ 2 แสดงความหนาแน่น และจํานวนอาคารในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครหาดใหญ่, เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/5467/9/ch3.pdf
ตารางที่ 3 การคาดคะเนจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในอนาคต (ปี2535-2539)

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครหาดใหญ่, เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/5467/9/ch3.pdf
5

อําเภอหาดใหญ่, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://
www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=626&pv=56
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ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของประชากรในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ (พ.ศ. 2529-2533)

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครหาดใหญ่, เข้าถึงเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/5467/9/ch3.pdf
3. ความต้องการของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากการส่งแบบสํารวจสอบถามปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จากทุก
กลุ่มอาชีพทุ ก สาขามีลักษณะครอบคลุม ถึงทุ กๆด้านซึ่งในการสํารวจดั งกล่าวพอสรุปข้อมูลความ
ต้องการของประชาชนได้ดังนี้
3.1 ต้องการให้มีการปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและมีให้มากขึ้น:
ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นตามที่ได้สํารวจและจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลปรากฏว่ามีความต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับประชาชนทุกวัยและสถานที่เกี่ยวกับ
การกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้นเพราะในปัจจุบันนี้เทศบาลมีสวนสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กม.เนื้อที่ 2 ไร่ภายในมีสวนมีสระน้ําศาลา
กลางน้ําสวนดอกไม้สวนเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงต่างๆเนื่องจากสวนสาธารณะดังกล่าวอยู่ห่างจากตัว
เมืองพอสมควรประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ต้องการให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสนามเด็กเล่ม
เพิ่ ม ขึ้นกระจายไปทั่วทุกจุดในเขตเทศบาลด้วยเช่นบริเวณหาดใหญ่ ในเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนในบริเวณใกล้เคียงและสวนสาธารณะที่มีอยู่แล้วที่ถนนศุภสารรังสรรค์ก็ขาดการบํารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ดี
3.2 ปรับปรุงตลาดสดของเทศบาลให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ:
จากการที่เทศบาลมีตลาดสดอยู่เพียงแห่งเดียวซึ่งเป็นศูนย์กลางขนถ่าย และซื้อขาย
ในแต่ละวันได้มีพ่อค้าแม่ค้านําของมาวางขายเป็นจํานวนมากทั้งของสด และของแห้งแต่เนื่องจาก
สภาพตลาดสดของเทศบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่เพียงพอกับจํานวนพ่อค้า
แม่ค้าที่ต้องการเข้ามาขายสินค้าเกิดการค้าแบบหาบเร่แผงลอยขึ้นมาซึ่งทําให้ไม่สะดวกแก่ผู้เข้าไปซื้อ
สิ น ค้ า และผู้ ที่ สั ญ จรไปมารวมทั้ งเรื่ อ งการรั ก ษาความสะอาดของพ่ อ ค้ า แม่ ค้ าด้ ว ยซึ่ งในเรื่ อ งนี้
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ประชาชนต้ องการให้ เทศบาลปรับ ปรุงตลาดสดให้ ถูก สุ ข ลักษณะ และมี การจั ด ระเบี ยบเกี่ ยวกั บ
ประเภทสินค้าที่ขายรวมทั้งมีการอบรมชี้แจงให้ผู้ประกอบการค้ารักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ
ที่ถูกสุขลักษณะของตลาดสด
3.3 ต้องการรู้กิจการ และการปฏิบัติการงานต่างๆ ของเทศบาลรวมทั้งข่าวสารที่สําคัญ
ของทางราชการ:
ความต้ อ งการอี ก ประการหนึ่ ง ของประชาชนจากข้ อ มู ล 6 ที่ อ อกไปสํ า รวจซึ่ ง มี
ความสําคัญคือต้องการที่จะรู้กิจการ และการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาลรวมทั้งข่าวสารที่สําคัญ
ของจังหวัด และของทางราชการที่มีผลต่อส่วนรวมเพิ่มจากสภาพของท้องถิ่นที่กําลังก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ วในทุ ก ๆ ด้ านทํ าให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ รับ การศึ ก ษา และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ความ
กระตือรือร้นที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นจึงมีมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งสะท้อน
ออกมาในรูปความอยากรู้อยากเห็นระบบการทํางานกิจการ และการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล
รวมทั้งข่าวสารที่สําคัญๆ ของจังหวัด และของประเทศที่มีผลต่อส่วนรวมซึ่งจะเป็นการพัฒนาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในอนาคตต่อไป และยังเป็นการดีต่อเทศบาลที่มีโอกาสเผยแพร่การ
ทํางานต่างๆ ต่อประชาชนด้วย
4. ศักยภาพของจังหวัดสงขลา
4.1 ลักษณะทางกายภาพของเมือง:
สงขลามีลักษณะเป็นเมืองท่า และเมืองชายทะเลที่สําคัญของภาคใต้มาตั้งแต่สมัย
โบราณลักษณะทางกายภาพของเมืองซึ่งมีลักษณะเป็นหลุมยื่นออกไปในทะเลโดยด้านทิศตะวันออก
เป็นทะเลหลวง(อ่าวไทย) ส่วนด้านทิศตะวันตกติดทะเลสาบสงขลาทําให้ศักยภาพของเมืองมีลักษณะ
เด่นที่สําคัญ ดังนี้
การศึกษาความได้เปรียบของเมืองหรือความเด่นของเมืองที่สามารถนํามาเป็นปัจจัย
และแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กําหนด
4.1.1 ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
(โครงสร้างพื้นฐานเป็นศูนย์กลางในการติดต่อคมนาคมของภาคใต้กับประเทศ
มาเลเซียเนื่องจากมีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางรถไฟ / รถยนต์ / และสายการบินมีสถานีรถไฟ
ติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ถึงมาเลเซียโดยมีสถานีรถไฟหาดใหญ่เป็นชุมทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้
และยังเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานในประเทศ และท่าอากาศยานนานาชาติ
6

ข้อมูลสงขลา, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://kb.psu.ac.th/
psukb/bitstream/2553/5467/9/ch3.pdf
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4.1.2 ผังเมืองรวม
เป็นเมืองที่มีผังเมืองรวม ประกาศใช้แล้วตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 97
(พ.ศ. 2533) ในท้องที่ตําบลหาดใหญ่ ตําบลคอหงษ์ ตําบลคลองแห ตําบลคลองอู่ตะเภา ตําบลทุ่ง
ใหญ่ ตําบลน้ําน้อย ตําบลคูเต่า ตําบลท่าข้าม ตําบลแม่ทอม ตําบลท่าช้าง กิ่งอําเภอบางกล่ํา อําเภอ
หากใหญ่ และตําบลนาหม่อม กิ่งอําเภอนาหม่อม การใช้ที่ดินจะถูกต้องเป็นสัดส่วนสามารถรองรับ
และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และเป็นการพัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอได้
มาตรฐานควบคุมสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองให้เหมาะสม
4.2 ด้านเศรษฐกิจ:
เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม และขนส่งระดับภาคประกอบไปด้วยการค้าการบริการ
และการเงินการธนาคารของจังหวัดซึ่งมีบ ทบาทเพิ่ ม ขึ้น อย่ างมาก และมีแนวโน้ม ว่าสูงขึ้นเรื่อยๆ
รองลงมาเป็นการผลิตการค้าส่งปลีกและการคมนาคม
4.3 ด้านการเงินการธนาคาร:
หาดใหญ่ เป็ น แหล่ งการเงิน ของภาคมี ส ภาบั น การเงิน รวมตั วกั น มากทั้ งธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทเงินทุนต่างๆมีปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในปีหนึ่งๆเป็นจํานวนมากการประกอบ
ธุรกิจด้านการค้าจึงมีความคล่องตัวสูง
4.3.1 เป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับภาค มีโรงแรม ภัตตาคาร ไนท์คลับ สถาน
เริงรมย์ต่างๆ มากมาย
4.3.2 เป็ น ศูน ย์ กลางการค้ าผลผลิ ตการเกษตรที่ ใหญ่ ในภาคเพราะใกล้ชายแดน
ประเทศมาเลเชีย จึงมีการค้าชายแดน
4.3.3 เป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟ และ ซ่อมแซมระดับภาค
4.4 ด้านวัฒนธรรมและสังคม:
4.4.1 เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอนุภาคของภาคใต้
4.4.2 เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลระดับภาค
4.4.3 เกียรติประวัติของการได้รับรางวัลดีเด่นของเมืองตามโครงการจัดประกวดของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
4.4.4 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเด็กเยาวชนปี 2522-2528
4.4.5 ด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมเด็กเยาวชนปี 2532
4.5 ด้านการเมืองและการบริหาร:
4.5.1 เป็นศูนย์ราชการระดับอนุภาคของภาคใต้
4.5.2 เป็นฐานทัพของกองทัพบกและกองทับอากาศระดับภาค
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4.6 ด้านการท่องเที่ยว:
4.6.1 ตัวเมืองสงขลา
ตั วเมื อ งสงขลามี แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละทางประวัติ ศ าสตร์ที่ มี
คุณค่าควรจะได้รับการส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและ
สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
4.6.2 แหล่งท่องเที่ยวชายทะเล
ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยภายในเขตเทศบาลมีชายหาดทอดยาวจากเก้าเส้งสมิ
หลาแหลมสนอ่อนความยาวประมาณ 8 กม.ชายหาดมีความสวยงามใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ชาวเมืองปกติน้ําทะเลใสสะอาดลงเล่นน้ําได้ตลอดแนวนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสําคัญ
ของเมืองและของจังหวัดสงขลา
4.6.3 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ
ที่เทศบาลได้ปรับปรุงและพัฒนาไว้รองรับนักท่องเที่ยวเช่นสวนเสรีบริเวณเขา
น้อยบริเวณเขาตังกวนบริเวณสระบัวบริเวณแหล่งพระราม เป็นต้น
4.6.4 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ วั ด มั ช ฌิ ม าวาส วั ด ชั ย มงคล ป้ อ มปราการ
โบราณสถานบนเขาตั งกวน เช่น พระเจดีย์ ห ลวง ตํ าหนั ก เก๋ ง ประภาคาร (มี บั น ใดขึ้ น ) ลั กษณะ
บ้านเรือนสถาปัตยกรรมผสมจีน-ตะวันตก บริเวณถนนนครนอก-นครใน
4.6.5 วัฒนธรรมประเพณีสําคัญๆของท้องถิ่น
ประเพณีลากพระ ทําบุญตักบาตรเทโว เดือน 11 การเล่นหนังตะลุง มโนราห์
ชนวัว แข่งขันนกเขาชวาเสียง นกกรงหัวจุก เป็นต้น
4.7 ด้านการประมง:
4.7.1 การประมงในทะเลหลวงฝั่งอ่าวไทย
ประชากรสามารถทําการประมงในทะเลหลวงฝั่งอ่าวไทยได้ตลอดแนวรวมทั้ง
การเข้าไปร่วมจับปลากับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย
4.7.2 การประมงในทะเลสาบทะเลสาบสงขลา
เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีความลึกเฉลี่ย4เมตรแสงแดดส่องถึง
พื้นดินทําให้พืชจําพวกสาหร่ายและอื่นๆขึ้นได้ดีทําให้มีปลาและสัตว์น้ําชุกชุมสามารถทําการประมงได้
ตลอดปีและหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการเลี้ยงปลาในกระชัง

25
4.7.3 ศูนย์กลางอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เช่น อู่เรือ โรงงานปลากระป๋อง อาหารทะเล โรงน้ําแข็ง ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะ
ก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ในท้องถิ่นแล้วยังเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกของภาคใต้
และของประเทศอีกด้วย
4.8 ด้านท่าเทียบเรือ:
4.8.1 ท่าเทียบเรือน้ําลึกสงขลา
สามารถรองรับเรือรับส่งสินค้าระหว่างประเทศเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นจุดนําเข้าส่งออกสินค้าที่สําคัญจุดหนึ่งของภาคใต้
4.8.2 ท่าเทียบเรือของสถานีทหารเรือสงขลา
ใช้ในกิจการของทหารเรือการส่งกําลังบํารุง
4.8.3 ท่าเทียบเรือประมงเทศบาลเมืองสงขลา
สามารถให้บริการขนถ่ายปลาสําหรับเรือประมงทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
รวมทั้งบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆอย่างครบถ้วนเป็นการให้บริการ และอํานวย
ความสะดวกแก่ธุรกิจ และกิจกรรมด้านการประมงอย่างครบวงจร7
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจในเมือง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5.1 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. 2535-2539 ได้ กําหนด
แผนพัฒนาเมืองภายใต้กริบนโยบายหลัก 4 ประการคือ:
5.1.1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจในเมือง
มีระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานตลอดทั้งการจัดการที่ดิน และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกด้านการลงทุนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวการค้าขาย และการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ
5.1.2 กําหนดแนวทางและแผนงานลงทุน
บริการพื้นฐานที่เหมาะสม และใช้โครงข่ายดังกล่าวเป็นแกนนําให้เกิดการใช้ประโยชน์
ที่ ดิน ในเมื องอย่างมี ป ระสิท ธิภ าพสอดคล้องกับ การกํ าหนดแหล่ งอุตสาหกรรมของประเทศ และ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

7

ข้อมูลสงขลา, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://kb.psu.ac.th/
psukb/bitstream/2553/5467/9/ch3.pdf

26
5.1.3 สร้างเครื่องมือ หรือกลไกที่จะคืนทุน
จากบริก ารพื้ น ฐานต่ างๆทั้ งในด้ านจัด เก็ บ ค่ า บริก ารการใช้ ม าตรการภาษี
ตลอดจนการจัดการผลประโยชน์ที่ดินใหม่ อาทิ การจัดรูปที่ดินเมืองเป็นต้น
5.1.4 จัดองค์กรเพื่อวางแผนและบริหารการพัฒนา
บริ ก ารพื้ น ฐานต่ า งๆระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.2 สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางในส่วนภูมิภาค:
ให้มีโครงข่ายบริการพื้นฐานเชื่อมโยงกันและสามารถติดต่อกับต่างประเทศไทยโดย
ไม่ต้องผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มรายได้ และกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค และชนบท
5.2.1 จัดให้มีโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งเมื อ งศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ และพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ใหม่ ใ น
ภูมิภาคให้เป็นประตูใหม่ในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้โดยตรง
5.2.2 ขยายโครงข่ายบริการพื้นฐาน
เชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญเข้ากับเมืองอื่นๆให้เกิดการส่งทอความ
เจริญสนับสนุนกัน และกันและการกระจายผลการพัฒนาสู่ชนบท
5.2.3 พัฒนาอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเมืองศูนย์กลางหลัก
โดยการจัดเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และกําหนด
เขตอุตสาหกรรมหลักที่มีผลผลิตของประเทศขึ้นเป็นการเฉพาะ
5.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนในเมือง:
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตเพิ่มรายได้ และปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่ม
คนยากจนในเมือง พร้อมกับสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง
พัฒนาอาชีพ และฝีมือแรงงานของคนยากจนในเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่วนตัว และการให้ บริการสินเชื่อ และข่ าวสาร
แรงงาน
ปรับปรุงชุมชนแออัดโดยเน้นความมั่นคงในสิทธิกรอยู่อาศัย และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาตนเองรวมทั้งจัดสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อย และอาคารเช่าราคาถูก
5.4 ปรับปรุงองค์กรและกลไกการบริหารเมืองให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
กําหนดบทบาทของภาครัฐเอกชนและผู้ได้รับประโยชน์ให้ชัดเจนตลอดจนปรับปรุง
ระบบการบริหารงานขององค์การและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ปรับปรุงองค์กรระดับชาติ และกลไกการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถ
ตัดสินนโยบาย และประสานงานทั้งในด้านแผนงาน การเงิน และการจัดการพัฒนาเมืองได้อย่างมี
เอกภาพ และต่อเนื่อง
เพิ่มอํานาจ และขีดความสามารถของท้องถิ่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งในด้านการคลังการ
วางแผนวางผังเมืองการลงทุนการบริการการเงินการจัดการ และการจัดเก็บค่าบริการคืนทุนตลอดจน
การขยายสินเชื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน และการบริหารงานของรัฐโดยเน้นการปรับโครงสร้าง
ราคาค่าบริการให้คุ้มทุน และสามารถลงทุนขยายบริการได้มากขึ้น
5.4.1 เพิ่มบทบาทภาคเอกชน
ในการลงทุ น บริก ารพื้ น ฐานในประเภทกิจ กรรมที่ เหมาะสมเชิ งธุร กิ จให้ มี
รูปแบบ เงื่อนไข และวิธีการร่วมลงทุนที่ชัดเจนแน่นอน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และ
ส่วนรวม
5.4.2 รัฐควรร่วมลงทุนบริการพื้นฐานตามความจําเป็น
โดยเน้นโครงการที่สนองนโยบายของรัฐ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
โดยส่วนรวม และพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เอื้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเมือง
6. สินค้าพื้นเมือง และของฝากประจําจังหวัด

ภาพที่ 6 กรงนกเขา จ.สงขลา
ที่มา: Songkhla, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก https://sites.google.com/site/
canghwadsngkhla2/khxng-fak
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6.1 กรงนกเขา จ.สงขลา:
แหล่งผลิตกรงนกเขาทีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่อําเภอจะนะจังหวัดสงขลากัน
มากที่ตําบลบ้านนาและตําบลสะกอม8
6.1.1 ตํานานนกกรงหัวจุก
นกกรงหัวจุกนํามาแข่งขันประชันเสียงกันนั้นมีตํานานเล่าสืบต่อกันมาและมี
หนังสือบางเล่มได้เขียนเอาไว้ว่าชนชาติแรกที่นํานกปรอดหัวจุกมาเลี้ยงคือชาวจีนเมื่อประมาณพ.ศ.
2410 คนจีนได้นํานกปรอดหัวจุกมาเลี้ยงแทนนกโรบิ้นที่คนจีนส่วนใหญ่นิยมนํามาใส่กรงพาเดินตาม
ถนนหรือนั่งร้านกาแฟหรือไปหาเพื่อนๆที่รู้ใจและเลี้ยงนกเหมือนกันและเจ้านกโรบินมักจะเป็นนกที่
ตกใจง่ายและตื่นคนบางครั้งตําใจมากจนถึงขั้นช็อคตายคากรงดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ชาวจีนหันมาเลี้ยง
นกปรอดหัวจุกหรือนกหัวจุกกันอย่าง แพร่หลาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
นกกรงหัวจุกเป็นที่นิยมของคนภาคใต้มายาวนานโดยได้รับอิทธิพลมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซียโดยจะมีการนํานกกรงหัวจุกมาแข่งขันประชัน
เสียงเพลงซึ่งดูที่ลีลาการร้องของสํานวนเสียงในนกแต่ละตัวว่าใครจะเหนือกว่ากันแต่ในสมัยก่อนของ
ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส กระบี่ นครศรีธรรมราช นิยมนํานกกรงหัว
จุกมาชนกันหรือตีกันเหมือนกับการชนไก่คือเอานกมาเทียบขนาดให้ใกล้เคียงกันแล้วจับใส่กรงกลางที่
มีขนาดใหญ่แล้วปล่อยให้นกทั้งสองตัวไล่จิกตีกันภายในกรงจนกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะว่านกปรอดหัวจุก มีนิสัยดุร้ายและชอบไล่จิกและตีกันตามธรรมชาติอยู่แล้ว

ภาพที่ 7 นกกรงหัวจุก
ที่มา: Nokkronghoajcuk, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก http://nokkronghoacuk.
blogspot.com/p/blog-page_3.html
8

Songkhla, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก https://sites.google.com/
site/canghwadsngkhla2/khxng-fak
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6.1.2 ข้อมูลทั่วไปของนกกรงหัวจุก
นกกรงหัวจุกมีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นจะกระจายพันธุ์
อยู่ทางตอนใต้ของทวีปเอเซียโดยพบได้ตั้งแต่ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ พม่า ไทย และอินโดจีน
เนื่องด้วยนกชนิดนี้เป็นนกที่มีสีสวยงาม และเสียงไพเราะจึงมีผู้นําไปเลี้ยงในเคหะสถานบ้านช่องอีกทั้ง
ยังเป็นนกที่มีการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 มาตรา17 ให้เป็น
สัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้
6.1.3 ถิ่นอาศัยของนก
ในประเทศไทยจะพบอาศัยอยู่ตามชายป่าทุ่งหญ้าพื้นที่เกษตรกรรม และตาม
แหล่งชุมชนในชนบทโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
6.1.4 นกปรอดหัวโขนเป็นนกในวงศ์นกปรอด (Pycnonotidac)
ซึ่งนกในวงศ์นี้พบอาศัยอยู่ตั้งแต่ละแวกบ้านจนไปถึงบนยอดดอยสูงและตาม
ป่าที่ราบต่ํามีอยู่ด้วยกัน 36 ชนิดแต่ทั่วโลกมีประมาณ 109 ชนิด โดยนกปรอดหัวโขนจัดอยู่ในสกุล
Pycnonotus ซึ่งเป็นสกุลของนกปรอดเพราะนกในสกุลนี้หลายชนิดมักพบอาศัยใกล้ชุมชนหรือตาม
พื้ น ที่ เกษตรกรรมนกปรอดหั วโขนมี ชื่ อเรีย กหลายชื่ อ แต่ ค นไม่ ค่ อ ยคุ้ น หู นั ก โดยจะมี ก ารเรีย กชื่ อ
แตกต่างกันไปตามภาคอย่างภาคใต้เรียกว่านกกรงหัวจุก
6.1.5 ลักษณะทั่วไปของนกกรงหัวจุก
แก้มและคอจนถึงหน้าอกจะมีสีขาว และมีสีแดงเป็นเส้นอยู่ข้างหูลงมาถึ ง
หน้าอกเหมือนเป็นเส้นแบ่งขนสีขาวกับสีดําที่มีอยู่ทั่วทั้งตัวขนส่วนหัวจะร่วมกันเป็นเหมือนหน่อตั้งอยู่
บนหัวสูงขึ้นไปเหมือนหัวโขนใต้ท้องมีขนสีขาว

ภาพที่ 8 การแข่งขันนกกรงหัวจุก
ที่มา: โครงการคนเขาจีนรักนกกรงหัวจุก, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก
https://sornornoppadon.wordpress.com/2013/04/24/โครงการคนเขาจีนรักนกกร/
การแข่งขันนกกรงหัวจุก, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก
http://www.perfectcompanion.com/?p=5890
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6.1.6 การแข่งขันนกกรงหัวจุก
ปัจจุบันการแข่งขันนกกรงหัวจุกมี 2 รูปแบบคือ แบบสากล กับ แบบทั่วไป
หรือแบบสี่ยก
1. การแข่งขันแบบสากล
การแข่งขันแบบสากลส่วนใหญ่จะเน้นที่ความงดงามสมส่วนหรือมีลีลาสง่า
งามหรือไม่ และสํานวนเพลงร้องของแต่ละตัวดี หรือไม่อีกทั้งการแข่งขันแต่ละครั้งจะไม่จํากัดยกแต่จะ
ใช้จํานวนนกที่เข้าร่วมเป็นเกณฑ์การแข่งขันจะใช้กรรมการ 3 คนต่อชุดทําหน้าที่คัดเลือกนกออกให้
เหลือเท่าจํานวนรางวัลที่จัดเอาไว้กรรมการทั้ง 3 คนจะยึดกฎกติกาอันเดียวกันโดยจะเดินวนรอบๆ
ราวแขวนนกระยะพอประมาณกรรมการ 1 คนจะสังเกต 6 ถึง 9 ตัวรอบแรกจะคัดเอานกตัวที่ไม่ร้อง
หรืออยู่นิ่งๆขนพองฟูออก เพราะแสดงว่าไม่มีใจสู้ไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับนกตัวที่อยู่รอบๆ ข้างเลย
กรรมการก็จะจดหมายเลขนกตัวนั้นเอาไว้ถ้านกตัวใดถูกกรรมการ 2 ถึง 3 คนจดหมายเลยซ้ํากันถือว่า
ตกรอบนกที่เหลือจะถูกยุบเข้าไปอยู่บนราวเดียวกันเมื่อเหลือจํานวนน้อยลงไปเรื่อยๆ จะสังเกตว่ายก
ที่ 1 ถึง3 นั้นนกที่ตกรอบเป็นนกที่ไม่ร้องไม่โชว์ลีลาอะไร
ยก 4 กรรมการจะเน้นไปที่เสียงร้องเป็นพิเศษ นกที่ผ่านยก 1-3 มาได้ แต่
ถ้ า ไม่ มี เสี ย งร้ อ งในยกที่ 4 แม้ จ ะมี ลี ล าดี เพี ย งใดก็ ต้ อ งตกรอบไปเพราะก่ อ นเข้ า รอบรองชนะเลิ ศ
กรรมการจะพิจารณาเสียงเป็นหลักพอคัดเลือกนกเหลือเท่ารางวัลกรรมการจะหยุดพัก5นาทีให้เวลา
เจ้าของนกหรือพี่เลี้ยงทํานกให้สดชื่นตื่นตัวและคึกคักพร้อมเข้าแข่งรอบชิงชนะเลิศในช่วงเวลา5นาทีนี้
สิ่งที่เจ้าของนกส่วนมากจะทํากันคือป้อนอาหารจําพวกเรียกพลังเช่นตักแตนหนอนให้นกอิ่มมีพลังร้อง
อย่างเต็มที่ในยกต่อไปและนําอาหารนกที่เหลือในกรงออกเพื่อให้สนใจร้องอย่างเดียวไม่มัวกินอาหาร
พร้อมทั้งเปลี่ยนน้ําให้นกใหม่เพราะน้ําใช้มาตั้งแต่เช้าสกปรกและร้อนเกินไป หรืออาจจะมีวิธีอื่นอีกก็
แล้วแต่เจ้าของ
รอบชิ งชนะเลิ ศ กรรมการแต่ ล ะคนจะใช้ วิ ธีเดิ น รอบสนามหรือ ราวนก
เพื่อให้คะแนนหลายๆรอบจนครบหมดทุกตัวในการตัดสินรอบแรกจะดูนกที่ร้องก่อนตัวอื่นๆโดยเดิน
วนตามหลังกันเว้นระยะห่างพอประมาณไปในทิศทางเดียวกันใช้ระยะเวลาในการเดินให้คะแนนคนละ
เท่าๆ กั นคือ 1 นาที ต่อ 1 ล๊อกดูน กประมาณ3ตัวเมื่อ พบนกตัวใดร้องก็จะจัดการให้ คะแนนตาม
แบบฟอร์มโดยจะดูลักษณะการร้อง(เสียงร้อง)และลีลาการร้องประกอบกันส่วนนกที่ไม่ร้องในการเดิน
รอบแรกกรรมการก็จะยังไม่ให้คะแนนแต่ในรอบที่2กรรมการจะต้องให้คะแนนนกให้ครบทุกตัวแม้ว่า
จะไม่ร้องก็ตามเมื่อกรรมการแต่ละท่านตัดสินนกจนครบทุกตัวก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการให้ คะแนน
และสรุปผลการตัดสินต่อไป
2. การแข่งแบบ 4 ยก
การแข่งขันแบบนี้ถือกําเนิดขึ้นในแถบจังหวัดชายแดนไทยมาเลเชียก่อนจะ
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เริ่มเป็นที่นิยมขึ้นมาทางภาคใต้ตอนล่างและแพร่กระจายออกไปเรื่อยๆจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปการ
แข่งขันนกกรงหัวจุกประเภทนี้นิยมแข่งการแข่งขันออกเป็น 5 ยกให้ใช้ยกที่ 1 ถึง 4 ในการคัดเลือก
นกออกและในยกที่5คือยกสุดท้ายเป็นช่วงเวลาในการชิงความเป็นหนึ่งในสนามแข่งกรรมการที่ใช้ใน
การแข่งขันจะมีทั้งหมด4คนโดยมีการจัดแบ่งหน้าที่กัน โดย 2 คนทําหน้าที่ดูว่านกตัวใดร้องหรือไม่ร้อง
บ้าง อีก 1 คน จะคอยให้ค ะแนนที่ร้อง โดยถ้านกร้อง 3พยางค์ ขึ้น ไปให้ 5 คะแนน ไม่ ร้องให้ 4
คะแนน
ในสนามหนึ่งๆจะแบ่งล็อคเป็น 2 ล็อคกรรมการจะมี 2 ชุดเริ่มเดินวนจาก
ซ้ายสุดและขวาสุดเข้าหากันเมื่อให้คะแนนล็อคของตนเสร็จก็จะเปลี่ยนไปให้คะแนนในล็อคถัดไป
กรรมการแต่ละท่านจะใช้เวลาเพียง1นาทีในการให้คะแนนนกในล็อคตรงหน้าของตนเมื่อครบ1นาทีจะ
มีสัญญาณนกหวีดดังขึ้นการให้คะแนนวิธีนี้จึงได้รับการยกย่องว่ามีมาตรฐาน
ส่วนหลักการให้คะแนนก็มีต่อไปนี้
1. นกที่ร้อง 3 พยางค์ขึ้นไปให้ 5 คะแนน ส่วนนกที่ไม่ร้องหรือร้องไม่ถึง 3
พยางค์ให้ 4 คะแนน
2. นกที่จิกกรรมการ จะให้ 6 คะแนน
3. ลีลาดี รูปร่างดี ไม่มีคะแนนให้
เมื่อกรรมการแต่ละท่านให้คะแนนนกทุกตัวครบแล้วก็จะติดผลคะแนนบน
บอร์ด ให้เจ้าของนกทราบ นกตัวใดได้ไม่ถึง 20 คะแนน ถือว่าตกรอบไปตามระเบียบ
ในรอบชิงชนะเลิศกรรมการแต่ละคนจะดูเฉพาะนก 2 ตัว ตรงหน้าของตน
เท่านั้นโดยใช้เวลา 1 นาทีเท่าเดิม ในการพิจารณาให้คะแนนเสียงร้อง การนับดอกโดยหนึ่งดอกก็
นับตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไปเมื่อสิ้นสุด1นาทีจะมีสัญญาณนกหวีดดังขึ้นเหมือนเดิมจนกระทั่งสิ้นสุดการ
ให้คะแนนของกรรมการแต่ละท่านพร้อมๆกันในการสรุปคะแนนรอบชิงกรรมการนิยมนับคอกว่านก
ตัวใดจะมีคะแนนเยอะกว่าหรือถ้าหากตัวใดจิกต่อหน้ากรรมการก็จะตัดสินให้นกตัวนั้นชนะไปเลยแต่ก็
ต้องมีการนับดอกไปจนกว่าจะหมดเวลาเพื่อไม่ให้มีการเสมอกันในกรณีที่มีนกจิกใส่หน้ากรรมการ
มากกว่า1ตัวกรรมการจะตัดสินโดยการนับดอกใส่เข้าไปด้วยซึ่งการแข่งขันนกแบบ4ยกนี้จะไม่ค่อย
เน้นในเรื่องของความสวยงาม แต่จะเน้นไปในการลองน้ําเสียงเพลงร้อง มากกว่า
นอกจากนี้ยังมีการประกวดประชันหรือโชว์กรงด้วยว่ารูปทรงของกรงนกที่
นํามาเข้าประกวดสวยงามมีลวดลายหรือมีรูปร่างที่แปลกตาและมีราคาแพงอย่างไรโดยนกกรงหัวจุกที่
มีสขุ ภาพดีก็จะร้องได้ทั้งวันยกเว้นนกที่ป่วยแต่การจะร้องได้เป็นเพลงสั้นหรือยาวได้อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายด้านอาทิการฝึกสอนและอารมณ์ของนกนกกรงหัวจุกตัวผู้จะร้องได้เป็นเพลงยาวๆนก
กรงหั วจุ กตั วเมี ยจะร้องได้ ไม่ เป็ น เพลงร้องได้ เป็ น คําสั้น ๆในเวลาที่ นกกรงหั วจุ กร้องจะมีลัก ษณะ
ดังนี้คือปากจะอ้าเต็มที่ขนคอสีขาวจะพองออกมาดูสวยงามขาที่จับคอนเกาะจะเหยียดลําตัวจะตั้งหาง
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จะสั่นและกระดกเข้าหาคอนที่เกาะ เหล่านี้เป็นต้น
6.1.7 เสน่ห์ของการเลี้ยงนกหัวจุก
ความรักและชื่นชมในองค์ประกอบต่างๆ ของนกกรงหัวจุก อันประกอบด้วย
ความงดงามในรูปร่างลีลา เนื่องจากนกกรงหัวจุกเป็นนกขนาดเล็กที่คล่องแคล่ว ปราดเปรียวมีสีสัน
สวยงามสํานวนเพลงร้องถ้าฟังกันให้ดีแต่ละเพลงที่นกร้องออกมา จะไม่ค่อยซ้ํากัน หมุนเวียนกันไป
ทําให้ฟังไม่เบื่อ ยิ่งเมื่อนกอยู่ในกรงที่สวยงาม และกระโดดโลดเต้นไปตามลีลาอันเป็นธรรมชาติก็จะยิ่ง
สร้างความประทับใจและสบายใจให้กับเจ้าของ
1. การแข่งขัน และนกของเราได้รับรางวัล ก็จะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ
2. ประกอบเป็นอาชีพ เช่น - เพาะพันธุ์ลูกนกขาย - ขายอุปกรณ์เลี้ยงนก เช่น
อาหารนก ผ้าคลุมกรง ถ้วยน้ํา และอื่นๆ - ทํากรงนกขาย สําหรับท่านที่มีฝีมือ ก็สามารถทํากรงนก
ขายได้
3. การถือโชคลาง9 โดยเฉพาะนกที่มีลักษณะพิเศษกว่าตัวอื่นๆ เช่น หัวมีสี
ขาว ขนสีขาวทั้งตัวหรือขาวเพียงบางส่วนซึ่งก็เป็นความเชื่อและแนวความคิดของแต่ละท่าน10
6.1.8 ลักษณะนกที่ถือว่าเป็นที่สุดของนกกรงหัวจุก
1. โครงสร้างส่วนหัวใหญ่ ใบหน้าใหญ่ สันปากบนและล้างใหญ่
2. ฐานจุกแน่น เต็ม ขนจุกสั้นชี้ขึ้นข้างบน ราบปลายแหลมโค้งงอไปข้างหน้า
เล็กน้อย จุก แข็ง ไม่ลู่ไปข้างหน้า
3. ดวงตากลมใส ดุ (นัยน์ตาคมเหมือนตาเหยี่ยว)
4. หูแดง มีขนสีแดงขึ้นเป็นกระจุกใหญ่ เต็ม
5. ขนที่คอสีขาว ฟูสวยงาม
6. หมึกดํา หรือสร้อยคอดําหรือสร้อยพระศอ หรือสร้อยสังวาล เป็นแถบดํา
ชัดเจน ทอดยาวตั้งแต่ต้นคอจรดหน้าอก
7. หน้าอกใหญ่ ลําตัวยาวเป็นรูปปลีกล้วย
8. ขนปีกทั้งสองข้างครบทุกชี่ ขณะยืนร้อง ปลายปีกทั้งสองข้างต้องยาวเลย
บัวแดงลงไป
9. มีนิ้วเท้าสองข้างครบถ้วนข้างละ 4 นิ้ว
9

Nokkronghuajuck, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก http://
nokkronghuajuck.com/?reqp=1&reqr=
10 คอลัฟ คอละห์ ต่วนบูละ GotoKnow, เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
https://www.gotoknow.org/posts/576742
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10. บัวแดงใต้โคนหางด้านในสี่แดงสด นูนใหญ่ ฟูปิดโคนหางสนิท
11. ขนหางเต็มจํานวน 12 ชี่ (ขนดําตลอด 4 ซี่ ขนดําปลายขนขาว 8 ซี่) จะ
ขึ้นคู่ กัน 6 คู่ และต้องซ้อนกันเป็นมันสวยงาม ปลายหางไม่แตก หางสั้นกว่าช่วงลําตัว
12. ขณะยืนร้อง ขาทั้งสองข้างจะต้องเหยียดสุดข้อ ตัวตรง ปลายหางกดเข้า
ใต้คอนเปล่า เสียงร้องเต็มที่
13. ลักษณะโดยรวม ขนนกต้องเรียบเป็นมัน ไม่มีรอยของการทําร้ายตัวเอง
เช่น จิกปีก จิกหาง หรือจิกขา
14. นกที่สมบูรณ์ ขณะยืนร้อง ขนปุยที่หน้าอกจะฟูปิดทับหัวปีกทั้งสองข้างดู
สวยงามมาก
15. ต้องมีน้ําเสียงดี อาจจะจัดเป็นเสียงกลางเต็มหรือเสียงใหญ่
16. สํ านวนเพลงร้องต้องเข้าลัก ษณะ เพลงร้อ งหลัก ๆ ต้องมีตั้งแต่ 5 - 9
พยางค์ ไม่มีเพลงเสีย11

ภาพที่ 9 ผ้าทอเกาะยอ จ.สงขลา
ที่มา: Songkhla, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก
https://sites.google.com/site/canghwadsngkhla2/khxng-fak
6.2 ผ้าทอเกาะยอ จ.สงขลา:
เป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาแหล่งทอผ้าชนิดนี้อยู่ที่เกาะยออําเภอเมืองผ้า
ทอเกาะยอมีลวดลายสวยงามหลากหลายเช่นลายราชวัตรลายลูกแก้วลายเส้นละเอียด และมีความ
11

ครบเครื่องเรือ่ งนกกรงหัวจุก, เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก http://
www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=21787.0;wap2
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ทนทานมีจําหน่ายตามร้านค้าบริเวณถนนนครใน และถนนนางงาม12
6.2.1 ข้อมูลทั่วไปของเกาะยอ จังหวัดสงขลา
1. ประวั ติ ค วามเป็ น มาเกาะยอ เป็ น เกาะที่ ตั้ ง อยู่ ก ลางทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างมีฐานะเป็นตําบลหนึ่งในอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาระยะห่างจากที่ว่าการอําเภอเมือง
สงขลาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยทางบกประมาณ 20 กิโลเมตร และโดยทางน้ําหรือทางทะเล
ประมาณ 6 กิโลเมตร
2. ที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ เกาะยอตั้งอยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ 6 องศา 17 ลิปดา
ถึง 7 องศา 56 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 1 ลิปดา ถึงเส้นแวงที่ 101 องศา 6 ลิปดา
ตะวันออก
3. พื้นที่ เกาะยอมีสภาพทางกายภาพเป็นเกาะมีน้ําล้อมรอบกลางทะเลสาบ
สงขลาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเนินเขาสูงประมาณ 10-151 เมตร โดยทิศเหนือสุดของเกาะเป็น"
เขาบ่อ" หรือ"เขาแคะ" มีภูเขา และเนินเขาเล็กติดกับโรงเรียนวัดเขาบ่อเรียกว่า"เขาหัวแดง"จากเขาบ่อ
เชื่อมต่อไปทางทิศใต้เรียก "เขากุฏิ" ซึ่งสูงที่สุดประมาณ 151 เมตร ยาวพุ่งไปทางทิศใต้เชื่อมต่อกับเขา
สวนใหม่ เขากลาง หรือ เขาในบ้ าน เขาสวนเตย และทางทิ ศ ใต้ สุด เป็ น เขาหั วหรัง เขาเกาะแกง
นอกจากนี้ยังมีภูเขา และเนินเขาเล็กๆ พื้นที่ราบพบน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างเนินเขา และ
ริมฝั่งอ่าวรอบเกาะยอที่สําคัญมีหลายแห่ง เกาะยอมีแหล่งน้ําธรรมชาติน้อยส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ําที่ขุด
ขึ้นมาใช้ประโยชน์นอกจากนี้ยังมีน้ําใต้ดินในปริมาณสูงในช่วงมรสุมจะมีตาน้ําไหลมาจากภูเขาเป็นทาง
น้ําหรือธารน้ํา
4. ภู มิ อ ากาศ มี 2 ฤดู คื อ ฤดู ร้ อ น เริ่ ม ตั้ ง แต่ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม และฤดูฝนมี 2 ช่วง เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ฝนตกไม่มากนัก
ช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ฝนตกมากกว่าช่วงแรก
5. เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6. อาชี พ อาชีพ หลัก รับ จ้าง เกษตรกรรม/อาชีพ รอง ค้าขาย รับ ราชการ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
12

Songkhla, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก https://sites.google.com/
site/canghwadsngkhla2/khxng-fak
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7. สาธารณู ป โภค มี จํ า นวนครั ว เรื อ นที่ มี ไ ฟฟ้ า ใช้ ใ นเขต อบต. 1,197
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จํานวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 760 หลังคาเรือน
8. การเดิน ทาง รถยนต์จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข4
ผ่านประจวบคีรีขันธ์ / ชุมพร / สุราษฎร์ธานี / นครศรีธรรมราช / ตรัง / พัทลุง / สงขลาแล้วเดินทาง
ต่อเข้าสู่ตําบลเกาะยอต่อโดยใช้สะพานติณสูลานนท์ ทางทิศใต้
9. ผลิตภัณฑ์: ผ้าเกาะยอ, หนังปลากระพงทอดกรอบ13

ภาพที่ 10 ผ้าทอเกาะยอ ลายราชวัติ
ที่มา: ผ้ายกเมืองไทย จังหวัดสงขลา, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก http://
www.openbase.in.th/node/5639

ภาพที่ 11 ผ้าทอเกาะยอ ลายโกเถี้ยม
ที่มา: ผ้ายกเมืองไทย จังหวัดสงขลา, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก http://
www.openbase.in.th/node/5639
13

Info Systech Co., Ltd, ไทยตําบลดอทคอม, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึง
จาก https://sites.google.com/site/canghwadsngkhla2/khxng-fak
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6.2.2 เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์
ลวดลายของผ้ า ทอยกดอก (ไหม / ฝ้ า ย / โทเร) ตํ าบลเกาะยอ ที่ พ บใน
ปัจจุบันมีทั้ง ลวดลายโบราณสืบทอด และลวดลายประยุกต์หรือคิดขึ้นใหม่ ได้แก่ ลายราชวัติ ลาย
ลูกแก้ว ลายดอกพิกุล ลายดอกพยอม ลายหางกระรอก ลายดอกรสสุคนธ์ ลายดอกรัก ลายเทพนม
ลายเกล็ดลิ่น ลายพริกไทย ลายบุหงา ลายลูกหวาย ลายหมากรุก ลายดอกผกากรอง หรือลายดอก
แฝด ลายกากบาท ลายคดกริช ลายตาสมุกหรือลายโกเถี้ยม ลายสี่เหลี่ยม หรือลายเคียะ ลายลูกโซ่
ลายข้าวหลามตัด ลายเครือวัลย์ ลายนมสวรรค์ ลายลัดดาวัลย์ ลายทะเลทิพย์ เป็นต้น
โดยในสมัยโบราณ ชาวบ้านตําบลเกาะยอมักทอผ้าโดยไม่ทราบชื่อลายอาศัย
เรียกกันง่ายๆและจดจําทอกันตามอย่างบรรพบุรุษบางครั้งก็พลิกแพลงดัดแปลงทอเป็นลวดลายที่
แปลกออกไปจากเดิมถ้าบังเอิญสวยหรือมีผู้นิยมก็จะทอกันต่อๆ มา และตั้งชื่อเป็นชื่อของผู้คิดลาย
เช่น ลายโกเถี้ยม บางครั้งก็เรียกตามลักษณะการคล้ายคลึงกับพืชพรรณไม้ เช่น ลายดอกรสสุคนธ์
เหล่านี้ เป็นต้น ส่วนใหญ่มักจะนํามาทอเพื่อทําเป็นผ้าซิ่น ผ้าผืนสําหรับตัดชุด ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้าและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ได้แก่ เสื้อผ้าสําเร็จรูป ปลอกหมอน หมวก ที่กลัดเสื้อ กระเป๋าสตางค์ แฟ้ม
เอกสาร กล่องใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
เป็นผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์หรือผ้าฝ้ายเฉพาะสีที่ไม่ตกมีความทนทานสูง
เนื่องจากเป็นผ้าพื้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน มีลายละเอียดสวยงาม

ภาพที่ 12 นายกริ้ม สินธุรัตน์
ที่มา: ผ้ายกเมืองไทย จังหวัดสงขลา, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก http://
www.openbase.in.th/node/5639
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6.2.3 การสืบทอดทางวัฒนธรรม
ผ้าทอเกาะยอ สงขลา เป็นผ้าทอพื้นเมืองของชาวบ้าน ตําบลเกาะยอ อําเภอ
เมือง ซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงมากเพราะมีความประณี ตและมีสีสันลวดลายต่างๆ ที่สวยงามมีความเป็น
เอกลั กษณ์ การทอผ้าของชาวเกาะยอนั้นมี มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีซึ่ งมี การติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมเรื่องการทอผ้าเข้ามาโดยการตกแต่งลวดลายผ้า
ทอด้ ว ยการยกดอกผ้ า ทอลายราชวั ติ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ลวดลายหนึ่ ง ได้ รั บ พระราชทานชื่ อ มาจาก
พระมหากษั ตริย์ ซึ่งมี ข้อมู ล ต่างกัน เป็ น 2 กระแส คื อ กระแสหนึ่ งกล่ าวว่าได้ รับ พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว แต่ อี ก กระแสหนึ่ ง กล่ า วว่ า ได้ รั บ พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2482 กรมการเมืองสงขลาได้ขอครูทอผ้าชาวจีนมา 2
คนปรากฏหลักฐานจากบ้าน นายกริ้ม สินธุรัตน์ ซึ่งมีภาพครูสอนทอผ้าชื่อนายยี่สุ่นและนายพุดดิ้นโดย
ได้มาสอนทอผ้าให้ชาวเกาะยอที่วัดแหลมพ้อ (วัดหัวแหลม)โดยใช้กี่กระตุกเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมา
ชาวเกาะยอก็ทอผ้าด้วยกี่กระตุกจนกระทั่งถึงปัจจุบันรวมทั้งเปลี่ยนการย้อมด้วยสีธรรมชาติมาเป็นสี
วิทยาศาสตร์
ปีพ.ศ.2516 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์สาขาจังหวัดสงขลาโดยมีคุณหญิงชื่นจิตต์สุขุมเป็นนายกสมาคมได้นําคณะกรรมการไป
สํารวจบนเกาะยอพบกี่ทอผ้าเหลือที่พอจะใช้การได้อยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้น คุณหญิงได้ติดต่อขอใช้
บ้านของนายชวน ภัทรชนม์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการส่งเสริมการทอผ้าโดย
เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคสงขลา และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาช่วยอบรมเรื่อง
เทคนิคการทอผ้า และการย้อมสีที่ถูกต้องตามหลักวิชาซึ่งในขณะนั้นมีชาวเกาะยอที่มีฝีมือในด้านการ
ทอผ้าเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนจึงต้องเร่งฝึกหัดช่างฝีมือใหม่โดยการถ่ายทอดจากช่างชั้นครู ได้แก่ นางขิ้ม
แซ่ลิ่ม นายกริ้ม สินธุรัตน์ นายชม มีสุวรรณ เป็นต้น
นายกริ้ม สินธุรัตน์ นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงโปรดเกล้าให้ไป
ช่ ว ยอบรมทอผ้ าให้ ช าวบ้ านจั งหวั ด ปั ต ตานี และจั งหวั ด ยะลาด้ วยโดยได้ รั บ เงิน เดื อ นจากสํ า นั ก
พระราชวัง หลังจากฟื้นฟูการทอผ้าได้ 6 เดือนผ้าทอเกาะยอก็เริ่มออกสู่ตลาดอีกครั้งโดยมีจํานวนผู้ทอ
ผ้าเพิ่ ม มากขึ้นจากเดิม และบางกลุ่ม ได้ยึ ดเป็ นอาชีพ หลั กจากนั้ น ก็ ขยายตั วจนกระทั่ งถึงปั จจุบั น
สามารถที่จะสรุปได้ว่าการทอผ้าเกาะยอส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งแสดงว่าการ
เข้าสู่อาชีพการทอผ้านั้นสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของครอบครัวและชุมชนที่ผู้ทออาศัยอยู่โดยที่บิดา
มารดาเคยทํามาก่อนหรือในชุมชนนั้นมีการทอผ้ากัน การฝึกหัดได้เกิดขึ้นจาก
1. การถ่ายทอดจากญาติผู้ใหญ่
2. การหัดเรียนรู้หรือประยุกต์ด้วยตนเอง
3. การทอลายตามที่มีผู้ว่าจ้างให้ทอ

38
จนกระทั่งในปัจจุบันสามารถนํามาประกอบอาชีพได้ทั้งเป็นอาชีพหลักและ
เป็นอาชีพเสริมจากการสํารวจพบว่าในตําบลเกาะยอมีชาวบ้านที่ยึดอาชีพการทอผ้าเป็นอาชีพหลักอยู่
มากพอสมควรโดยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงและผู้สูงอายุส่วนที่เหลือจะยึดเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการ
ทําอาชีพทางด้านการเกษตร
6.2.4 กระบวนการ ปัญหา และอุปสรรค ทางด้านการผลิตและการจําหน่าย
การทอผ้ายกดอกในระยะแรกเริ่มใช้กี่มือและใช้เครื่องมือที่ชาวถิ่นเรียกว่า
“ตรน”แทนกระสวยวัตถุดิบที่ใช้คือฝ้ายที่ปลูกเองย้อมสีโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติตามแบบพื้นบ้าน
แต่ในปัจจุบันได้ใช้วัตถุดิบคือไหมฝ้าย และโทเรที่จัดหาโดยการซื้อสําเร็จจากร้านค้าในจังหวัดย้อมสี
โดยใช้สีวิทยาศาสตร์เพื่อความหลากหลายทอยกดอกซึ่งมีทั้ง 2 – 4 – 6 – 8 และ 10 ตะกอ โดยใช้กี่
กระตุก การพัฒนาลายพบว่าผู้ทอในพื้นที่ได้พยายามคิดค้นลวดลายใหม่ๆขึ้นเพื่อสนองความต้องการ
ของตลาดดังเช่น นางเห้ง มีสุวรรณ อายุ 68 ปี ได้ออกแบบลวดลายใหม่เพิ่มขึ้น 4 ลายได้แก่ ลาย
เครือวัลย์ ลายนมสวรรค์ลายลัดดาวัลย์ และลายทะเลทิพย์โดยผู้สนใจสามารถที่จะทําการศึกษาเรื่อง
ลวดลายของผ้ายก ตําบลเกาะยอ ได้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา หรือ กลุ่มราชวัติพัฒนาผ้าทอ ที่ตําบล
เกาะยออําเภอเมืองจังหวัดสงขลา
จากการสํารวจพบว่าผู้ทอผ้าในตําบลเกาะยอส่วนใหญ่จะทําหน้าที่ทอเพียง
อย่างเดียว แต่ขั้นตอนที่เรียกว่า “การเก็บดอก” (ขั้นตอนในการเตรียมด้าย หรือลวดลายเพื่อใช้ในการ
ทอ) นั้นจะต้องจ้างผู้อื่น พบว่าผู้ที่สามารถทอเอง และเก็บดอกได้เองในพื้นที่มีเพียง 5-6 คนเท่านั้น
และมักจะเป็นผู้สูงอายุ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายที่ใช้ 8 และ 10 ตะกอ จะมีผู้ที่เก็บดอกได้
เพียง 2-3 คนเท่านั้น14
6.2.5 ในด้านการจําหน่าย พบว่าช่องทางการจําหน่ายในปัจจุบันได้แก่
1. จําหน่ายเอง ณ สถานที่ผลิต
2. จําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านหรือท้องถิ่นใกล้เคียง
รับจ้างผลิตโดยผู้ว่าจ้างในหมู่บ้านซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ในการผลิตในด้านการสนับสนุนสืบสานและพัฒนาศิลปะการทอผ้ายกตําบลเกาะยอพบว่า
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการอบรมและถ่ายทอดได้แก่ศูนย์พัฒนาอาชีพศรี
เกียรติพัฒน์ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่สมาคมสตรี
นักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลา อบต. เกาะยอ
14

MGR Online, เรื่องเล่าของผ้า”เกาะยอ”เรื่องราวของผูช้ ายทอผ้า, เข้าถึงเมื่อ 28
เมษายน 2559, เข้าถึงจาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=
9470000048815

39
6.2.6 สภาพของปัญหาที่พบในพื้นที่สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ขาดผู้มีความชํานาญในการเก็บลาย หรือเก็บดอก15 โดยเฉพาะลวดลาย
10 -12 ตะกอ จะมีผู้ทําได้เพียง 2 – 3 รายเท่านั้น ซึ่งทําให้ขาดการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ความสามารถทางด้านการวางแผนการผลิต และการตลาดอย่างเป็นระบบ
2. ขาดการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ และอุปกรณ์ในการผลิต
3. ขาดการช่วยเหลือทางด้านการตลาดทําให้ผู้ทอขาดแรงจูงใจในการผลิต
เนื่องจากไม่มีความสามารถในการแข่งขัน16

ภาพที่ 13 ตัวอย่างลวดลายผ้าทอยกดอกเกาะยอ
ที่มา: ลวดลายผ้าเกาะยอ, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก http://
download.clib.psu.ac.th/datawebclib/exhonline/koyo%20textile/pia.html

15

การทอผ้าเกาะยอ, เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก http://
taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/f5a/f5a8cd301d0ffbf86f153c86af30299a.pdf
16 nJoy คลังเอกสารสาธารณะ, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก http://
www.openbase.in.th/node/5639
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6.2.7 ลวดลายผ้าเกาะยอ
การทอผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆขึ้นอยู่กับการเก็บตะกอโดยช่างทอผ้าจะเป็นผู้
จัดเส้นด้ายยืนให้เป็นกลุ่มตามลักษณะของลายแล้วเริ่มค้นด้ายสอดฟันหวีขณะทอผ้าก็จะเก็บตะกอ
และพุ่งด้ายสีต่างๆตามกําหนดของลักษณะลายแต่ละลายซึ่งผ้าเกาะยอได้รับการยอมรับว่าเป็นผ้าที่มี
ลายต่างๆสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ้าเกาะยอบางลายช่างทอจะคิดหาวิธีสอดเส้นด้ายสีต่างๆ
สลับกันไปบางวิธีก็จับผูกมัดกันเป็นช่องๆหรืออาจยกเส้นด้ายที่ทอเป็นระยะๆทําให้เกิดเป็นลายผ้าที่
สวยงามได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ช่างทอหรือผู้คิดค้นลายจะต้องจดจําลายที่ตนคิดประดิษฐ์ขึ้นมาและ
ถ่ายทอดวิธีการทอให้ช่างทอให้ได้แม้ว่าแต่ละลายจะมีความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งแสดงถึงศิลปะแห่งภูมิ
ปัญญาและความสามารถของชาวเกาะยออย่างแท้จริง
ในสมัยก่อนชาวบ้านเกาะยอทอผ้าโดยไม่ทราบชื่อลายแต่อาศัยเรียกกันง่ายๆ
และจดจําต่อกันมาตามบรรพบุรุษ และตั้งชื่อตามผู้ที่คิดลายขึ้นมาเช่นลายโกเถี้ยมบางครั้งมีการทอ
ดัดแปลงเป็นลวดลายที่แปลกออกไปและเรียกชื่อลายตามลักษณะตามธรรมชาติที่ได้พบเห็นเช่นลายที่
เกี่ยวกับพรรณไม้ได้แก่ดอกรสสุคนธ์ดอกพิกุลลายดอกขี้ไก่หรือดอกผกากรองบ้างก็เรียกตามลวดลาย
ของขนนกได้แก่ลายคอนกเขาซึ่งช่างทอได้ทอเลียนแบบขนนกที่มีความสวยงามต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
ลายก้านแย่งและเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จประทับ ณ จังหวัด
สงขลา ชาวบ้านได้นําผ้าเกาะยอลายก้านแย่งขึ้นถวายซึ่งพระองค์ทรงพอพระทัยมากจึงพระราชทาน
นามว่าลายราชวัตถ์ซึ่งเป็นลายที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน
ลายผ้าเกาะยอ17 จําแนกได้ 2 แบบ คือ
1. ลายผ้ าเกาะยอแบบดั้ งเดิม เช่น ลายพญาครุฑ ลายหน้ านาง ลายดอก
โบตั๋น ลายตับเต่า ลายครุฑล้อมลายดอกรักลายเข็มทองและลายเทพพนมซึ่งเป็นลายโบราณที่ทอแบบ
สิบสองตะกอซึ่งปัจจุบันหาช่างทอแบบสิบสองตะกอไม่ได้อีกแล้ว ลายคดกริช ลายราชวัตร ลายราช
วัตรก้านแย่ง ลายดอกพยอม ลายข้าวหลามตัด ลายโกเถี้ยม หรือลายสมุก ลายตะเครียะ ลายลูกแก้ว
2. ลายผ้าเกาะยอแบบปัจจุบัน เช่น ลายลูกโซ่ ลายสี่เหลี่ยม ลายดอกมุก ลาย
ดอกจันทน์ลายลูกหวายลายบุหงา ลายดอกโคมลายลูกสนลายดอกพิกุลลายสตางค์ลายดอกชวนชม
นอกจากนั้นยังมีผ้าเกาะยอบางลายที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เช่นลายเครือวัลย์และลายทะเลทิพย์ซึ่งคิดค้น
ขึ้นมาเพื่อเนื่องในโอกาสพิเศษที่ทางจังหวัดสงขลาได้จัดงานแสงสีเสียงขึ้นใน งานทะเลทิพย์ ซึ่งใช้
สถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นสถานที่ในการจัดงานผ้าเกาะยอลวดลายเหล่านี้บางผืนบางลายได้เก็บ
รวบรวมไว้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
17

ลวดลายผ้าทอเกาะยอ, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก http://www.
thaitextilemuseum.com/HOME/PHAYOK/PHAYOK1/PHAYOK2/PHAYOK3/phayok3.html
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6.3 กุ้งแห้ง กุ้งแก้ว จ.สงขลา18:
เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของสงขลา มีรสชาติอร่อย ราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีน้ําบูดู
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กุ้งแก้ว จะหาซื้อได้จากร้านค้าบริเวณถนนนครใน อําเภอเมือง
6.3.1 กุ้งแก้ว
1. ข้อมูลทั่วไปของกุ้งแก้ว19
ผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดที่มีสีสันสวยน่ารับประทาน รสชาติหวานเค็ม
กรอบอร่อย กลิ่นหอมเก็บไว้ได้นานนําไปประกอบอาหารได้หลายประเภทกุ้งแก้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปร
รูปมาจากกุ้งสดมีความแวววาวเป็นเงาเป็นแก้วจึงเรียกว่า“กุ้งแก้ว”อาจกล่าวได้ว่า"กุ้งแก้ว" วิธีใดบ้างที่
สามารถนํามาแปรรูปกุ้งให้สามารถเก็บไว้ได้นานที่สุด จึงทดลองทําเป็นกุ้งแก้วออกขายแต่ไม่ได้รับ
ความสนใจจากผู้บริโภคในพื้นที่จึงนํากุ้งแก้วไปฝากขายที่ตลาดกิมหยง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื้อกุ้งมี
รสหวานสามารถนําไปแปรรูปได้หลากหลายชนิด เช่น กุ้งแก้วกุ้งไม้กุ้งเสียบกุ้งหวานผู้บริโภคนิยม
รับประทานและเป็นของฝากเป็นมันแววเหมือนแก้วมีรสหวานเนื้อกุ้ง จึงได้ตั้งชื่อว่า“กุ้งแก้ว” ในช่วง
แรกยังไม่มีคนนิยมรับประทาน จึงได้นําไปฝากขายที่ตลาดกิมหยง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทั้งแจก ลดราคา แถม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองบริโภค บัดนี้เป็นเวลา 30
กว่าปี
2. ราคา
ปัจจุบันกุ้งแก้วราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ500 ถึง 600บาทในช่วงเทศกาลปีใหม่
และงานจําหน่ายสินค้าโอท็อปที่กรุงเทพฯที่ผ่านมาสามารถขายกุ้งแก้วได้กว่า 220กก.ส่งขายในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศทั้งจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และกําลังเปิดตลาดสู่ภาคอีสาน
3. ความโดดเด่น
เพราะกุ้งที่ได้จากทะเลสาบพัทลุงเชื่อมต่อกับทะเลสงขลานั้นเป็นทะเล 3
น้ําคือน้ําจืดน้ําเค็มและน้ํากร่อยหรือที่เรียกกันว่า"กุ้งสามน้ํา"ทําให้กุ้งจากที่นี่เนื้อแน่นรสชาติอร่อยไม่
ใส่สีและสารกันบูดการปรุงนั้นเพียงนําไปทอดก็สามารถใช้เป็นส่วนประกอบกับอาหารชนิดอื่นๆได้ทั้ง
กินกับข้าวต้มนําไปแกงกินเป็นกับแกล้มหรือกินๆ เล่น

18

Songkhla, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2559, เข้าถึงจาก https://sites.google.com/
site/canghwadsngkhla2/khxng-fak
19 คมชัดลึกออนไลน์, ของดี “กุ้งสามน้า
ํ ”, เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://www.komchadluek.net/detail/20110212/88575/ของดีปากพะยูนกุ้งแก้วสอลิหะคัดกุ้ง
สามน้ําสดจากทะเลสาบ.html
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4. ส่วนผลพลอยได้จากเศษกุ้ง
ซึ่ ง มี ทั้ ง หั ว กุ้ ง และน้ํ า กุ้ ง ที่ ไ ด้ จ ากการล้ า งจะนํ า ไปผลิ ต เป็ น มั น กุ้ ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งเป็นกําไรสองต่อโดยสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายอย่างเช่นกุ้งแก้วผัด
กะทิวุ้นเส้น กุ้งแก้วผัดเผ็ด ฯลฯ
5. เอกลักษณ์ / จุดเด่นผลิตภัณฑ์20
กลิ่นหอม กรอบ หวานด้วยรสกุ้งธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่งกลิ่น สี รส ไม่ใส่
สารกันบูด สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายหลายชนิด เช่น ต้มโคล้ง แกงเลียง น้ําพริก ยํา ทอด
รับประทาน เก็บไว้ได้นาน
6.4 ยาหม่องโอสถทิพย์:
ยาโอสถทิพย์เป็นยานวดสมุนไพรแผนโบราณสําหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาม
เส้น ตามข้อ ตามกล้ามเนื้อ เป็นตะคริวตามแขนขา หรือเหน็บชาตามมือและเท้า แก้อาการเป็นอัม
พฤกษ์ อัมพาต
6.4.1 วิธีการทํา
นําส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรทั้งหมดมาตําให้ละเอียดคลุกให้เข้ากันแล้ว
นํ าไปใส่ ก ระทะตั้ งคนให้ ทั่ ว เติ ม วาสลิ น ไปในกระทะเพื่ อ ให้ ตั ว ยามี ค วามลื่ น และเหนี ย วจนผสม
กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จึงใส่สีผสมอาหารเล็กน้อยเพื่อให้สีเหลืองอ่อนงดงามน่าใช้หลังจากนั้นยกลง
จากเตาวางให้เย็นจึงบรรจุขวดเพื่อนําออกจําหน่าย
6.4.2 ส่วนประกอบ
ผิวมะกรูด หั วไพล ว่านนางคํา ลู กจัน ลูกกระวาน เที ยนข้ าวเปลือก ดอก
กานพลู อบเชยเทศ เสลดพั งพอน (ตัวผู้ ตัวเมี ย) ว่านทองคํา ว่านสีดา การบู ร กํามะถัน พิ ม เสน
วาสลิน น้ํามันงา เมนทอล พาราฟีน เทียน (ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก) และสีผสมอาหาร
(สีเหลือง)21
6.5 ต้นสนทะเล:
6.5.1 ลักษณะทั่วไปของสนทะเล
ลักษณะต้นจะแตกเป็นพุ่มเหมาะในการปลูกไว้เป็นไม้ดัด หรือปลูกบริเวณริม
20

คมชัดลึกออนไลน์, ภูมิปัญญากุ้งแก้ว, เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
https://souvenirbuu.wordpress.com/ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย/ภูมิปัญญาภาคใต้/อาหาร/
ภูมิปัญญากุ้งแก้วสอลีหะ/
21 นภดล มณีวัต, โอสถทิพย์, เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก http://
www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=24735.0
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ทะเลไว้เป็นล่มเงาเพราะจะมีใบหนาพอได้อายุจะมีเมล็ดเล็กๆสีเขียวเมื่อแก่เมล็ดจะแตกออกแล้วปลิว
ไปตามลมสนทะเลเมื่อโตขึ้นจะแตกกิ่งกานออกไปคล้ายพุ่มต้นไม้ทั่วไปจึงไม่เหมาะในการนํามาใช้ใน
การทํารั้วแต่จะมีอายุยืนต้นหนึ่งมีอายุเป็นร้อยปีเลยทีเดียวในการเพาะชําต้องใช้เวลาพอสมควรจะใช้
เวลานานพอสมควรเกือบปีจึงจะมีความยาวประมาณ1 เมตรโดยส่วนใหญ่นิยมปลูกสนทะเลในบริเวณ
หน่วยงานราชการอบต หรือเทศบาลจังหวัดต่างๆเพื่อใช้เป็นล่มเงาไว้พักผ่อนหย่อนใจใบสนเมื่อต้นโต
จะมีเสียงเวลามีลมพัดผ่านบางท่านนิยมเอาไปปลูกไว้ฟังเสียงลมเมื่อกระทบกับใบสน22

ภาพที่ 14 ต้นสนทะเล
ที่มา: ฟรินน์, สนทะเล สรรพคุณ และประโยชน์ของต้นสนทะเล, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559.
เข้าถึงจาก http://frynn.com/สนทะเล/
6.5.2 ข้อมูลทั่วไปของสนทะเล
สนทะเลเป็น ไม้ยืนต้น ที่ขึ้น เป็ น หมู่ๆ เป็ นไม้ ที่ อยู่ตามชายฝั่ งทะเลที่ เป็ น ดิน
ทรายหรื อ ทรายมั ก พบขึ้ น ตามชายฝั่ งตอนเหนื อ และทางภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศ
ออสเตรเลียตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา
ไทย ไปจนถึงโพลีนีเซีย ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 10-35 องศาเซลเซียส
ส่วนในบ้านเราสนทะเลมักพบขึ้นเองตามธรรมชาติในแถบพื้นดินหาดทราย
22

ธัชวกุล อิ่มทิม, สนทะเล, เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://sonpadipat.blogspot.com/2013/06/blog-post.html
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ชายทะเลทั่วไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา ตรัง สงจลา กระบี่ ภูเก็ต และตามเกาะต่าง ๆ
6.5.3 ลักษณะของสนทะเล
ต้นสนทะเล
จัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลักษณะของทรงพุ่ม
เป็นรูปกรวยแคบและแคบ ปลายแหลม มีความสูงของลําต้นประมาณ 10-20 เมตร แต่บางต้นอาจมี
ความสูงได้ถึง 50 เมตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง80เซนติเมตรลําต้นมีลักษณะเปลาตรงกิ่งชะลูดขึ้น
ไปทางปลายยอดมีกิ่งทํามุมป้านหรือตั้งฉากกับลําต้นและไม่เป็นระเบียบส่วนกิ่งย่อยเป็นสีเขียวเรียว
เล็กมากคล้ายรูปเข็มต่อกันเป็นปล้อง ๆ เปลือกลําต้นเป็นสีน้ําตาลปนเทา เปลือกแตกเป็นร่องตื้น ๆ
เป็นสะเก็ดเล็ก ๆ เปลือกด้านในเป็นสีน้ําตาลแดงกระพี้เป็นสีน้ําตาลอ่อนแยกจากแก่นอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนแก่นเป็นสีน้ําตาลแดงนิยมขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเนื่องจากสะดวกและขยายพันธุ์ได้เป็นจํานวน
มากแต่สนทะเลก็สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชําหรือตอนกิ่งได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมนัก
สนทะเลเป็นไม้กลางแจ้งที่เจริญเติบโตได้ในดินร่วนซุยมีความชื้นหรือเป็นดิน
ร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ําได้ดีโดยสามารถเจริญ เติบโตได้ดีตั้งแต่ในพื้นดินที่มีระดับต่ําเท่ากับ
ระดับน้ําทะเลไปจนถึงพื้นที่ที่มีความสูงถึง1,500เมตรจากระดับน้ําทะเล โดยมักพบขึ้นอยู่ตามชายฝั่ง
ทะเลเป็นส่วนมาก

ภาพที่ 15 ใบต้นสนทะเล
ที่มา: ฟรินน์, สนทะเล สรรพคุณ และประโยชน์ของต้นสนทะเล, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559,
เข้าถึงจาก http://frynn.com/สนทะเล/
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ใบสนทะเล
ใบเป็ น ใบประกอบเป็ น ใบแบบลดรูป ลงมี ข นาดมี ขนาดเล็ก แหลมลั ก ษณะ
คล้ายฟันเลื่อยหรือซี่ฟันหรือเกล็ดเล็กเละเอียด สีขาวแกมเขียว ติดอยู่รอบข้อของกิ่งย่อย ข้อหนึ่งมีใบ
ย่ อ ยประมาณ 6-9 ใบแต่ ส่ ว นใหญ่ มั ก มี 7 ใบเรี ย งกั น เป็ น ช่ อ กลมลั ก ษณะคล้ า ยหนามแหลมรู ป
สามเหลี่ยมและส่วนของกิ่งย่อยสีเขียวเป็นเส้นแหลมๆคือส่วนที่ช่วยทําหน้าที่ในการปรุงอาหารเลี้ยงลํา
ต้น

ภาพที่ 16 ดอกต้นสนทะเล
ที่มา: ฟรินน์, สนทะเล สรรพคุณ และประโยชน์ของต้นสนทะเล, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559,
เข้าถึงจาก http://frynn.com/สนทะเล/
ดอกสนทะเล
ออกดอกเป็นช่อดอกเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียวกันดอกมีขนาดเล็ก
ช่อดอกเพศผู้เป็นดอกช่อเชิงลดห้อยลงดอกเพศผู้ไม่มีก้านดอกจัดเรียงตัวเป็นรูปช่อยาวเรียวๆออกตรง
ส่วนยอดของลําต้นหรือที่ปลายกิ่ง ยาวประมาณ 1-3 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นรูปกระบองเรียว ๆ สี
แดงยาวประมาณ 1 ถึง 3 เซนติเมตรใบประดับมีขนสีขาวหนาแน่นใบประดับย่อยมีสองอันตรงปลาย
เป็นติ่งหนามส่วนช่อดอกเพศเมียจะอยู่ล่างช่อดอกเพศผู้ลักษณะของดอกทั้งสองก็ต่างกันดอกเพศเมีย
เป็นสีน้ําตาลแดงช่อดอกเพศเมียมีลกั ษณะเป็นลูกตุ้มเล็ก ๆ หรือมีลักษณะคล้ายโคน (cone) ทรงรูป
ไข่หรือรูปกระสวย มีขนาดกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร ดอกจะ
ออกตามกิ่งและง่ามกิ่ง และดอกทั้งสองเพศจะอยู่บนกิ่งใหญ่กิ่งเดียวกัน
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ภาพที่ 17 ผลต้นสนทะเล
ที่มา: ฟรินน์, สนทะเล สรรพคุณ และประโยชน์ของต้นสนทะเล, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559,
เข้าถึงจาก http://frynn.com/สนทะเล/
ผลสนทะเล
ผลมีลักษณะเป็นลูกกลม ๆ ขนาดเล็ก เรียงชิดกันเป็นรูปกรวยหรือรูปรี มี
ขนาดกว้างประมาณ 0.4 นิ้ว และยาวประมาณ 0.5 นิ้ว เปลือกผลแข็ง แต่ละผลจะประกอบไปด้วยผล
ย่อยเรียงตัวแทรกอยู่ในผลใหญ่ผลอ่อนจะเป็นสีเขียวนวลเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลและแตกออก
ตามรอนประสานมองเห็นเมล็ดภายในมากมายโดยเมล็ดจะมีลักษณะเป็นปีกบาง ๆ และมีจํานวนมาก

ภาพที่ 18 เมล็ดต้นสนทะเล
ที่มา: ฟรินน์, สนทะเล สรรพคุณ และประโยชน์ของต้นสนทะเล, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559,
เข้าถึงจาก http://frynn.com/สนทะเล
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เมล็ดสนทะเล
เมล็ดจะมีลักษณะเป็นรูปกลมรีมีปีกหรือครีบบางๆที่ปลายเมล็ดยาวประมาณ
6 ถึง 7 มิลลิเมตรติดอยู่เมล็ดมีน้ําหนักเบา และมีขนาดเล็กมากจึงสามารถพัดพาให้ลอยไปไกล ๆ ได้
6.5.4 สรรพคุณของสนทะเล
แก่น
1. แก่นของต้นสนทะเลมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือด วิธีการก็
คือให้นําแก่นสนทะเลประมาณ 3-5 ชิ้น ใช้ต้มกับน้ําดื่มเช้าและเย็น (แก่น)
2. แก่นสนทะเลมีสรรพคุณแก้อาการอ่อนเพลีย (แก่น)
3. แก่นมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ (แก่น)
4. ช่วยแก้อาการคลื่นเหียนอาเจียน (แก่น)
เมล็ด
1. เมล็ดสนทะเล นํามาบดหรือป่ นให้ละเอียด ใช้เป็นยาแก้อาการปวด
ศีรษะ (เมล็ด)
ใบ
1. ใบนํามาต้มกินเป็นยาแก้อาการจุกเสียด (ใบ)
2. ใบนํามาต้มกินเป็นยาแก้ปวดท้อง (ใบ)
3. ใบนํามาชงเป็นยาขับปัสสาวะ (ใบ)
เปลือก
1. เปลือกนํามาต้มกับน้ํา ใช้เป็นยาฝาดสมานเพื่อรักษาโรคท้องเดินเรื้อรัง
แก้บิด แก้โรคท่องร่วง
2. เปลือกถ้าใช้มากจะมีฤทธิ์ไปบีบมดลูก ทําให้ประจําเดือนมาเป็นปกติ
3. เปลือกและชันมีสรรพคุณเป็นยาสมานแผล
4. เปลือกใช้ต้มกับน้ําอาบแก้โรคเหน็บชา
กิ่ง และอื่นๆ
1. ส่วนอีกข้อมูลหนึ่งระบุว่าให้ใช้กิ่งแขนงนํามาชงกับน้ํารับประทานเป็น
ยาขับปัสสาวะ (กิ่ง)
2. น้ํามันมีสรรพคุณช่วยแก้อาการเคล็ดขัดยอก แก้อักเสบ (น้ํามัน)23

23

ฟรินน์, สนทะเล สรรพคุณและประโยชน์ของต้นสนทะเล, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน
2559, เข้าถึงจาก http://frynn.com/สนทะเล/
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6.5.5 ประโยชน์ของสนทะเล
1. เนื้อไม้สนทะเลเป็นสีแดงแกมสีน้ําตาลอ่อนถึงเข้มเสี้ยนไม้ตรงเนื้อไม้หยาบ
ปานกลางเลื่อยผ่าตกแต่งได้ไม่ยากมีความแข็งผึ่งยากใช้ในร่มได้ทนทานพอสมควรสามารถนํามาใช้ใน
งานก่อสร้างต่างได้ เช่น การทําเสาเข็ม เสาบ้าน เสาไฟฟ้า เสาโป๊ะ ทําเป็นโครงนั่งร้าน รวมไปถึงใช้ทํา
ด้ามเครื่องมือต่าง ๆ ด้ามแจว แอก ล้อเกวียน เป็นต้น
2. ใช้ประโยชน์ในการทํากระดาษ เนื้ อไม้ของสนทะเลสามารถนํ ามาใช้ทํา
กระดาษได้โดยใช้ Neutral sulfite semi-chemical
3. ไม้สนทะเลเป็นไม้ที่ติดไฟได้ดีและให้ความร้อนที่สูงมากจนได้รับการขนาน
นามว่าเป็น“ไม้ฟืนที่ดีที่สุดในโลก”เพราะสามารถติดไฟได้อย่างสม่ําเสมอไม่ว่าจะไม้แห้งหรือไม้สด
และยังสามารถนําไม้มาเผาทําเป็นถ่านได้เป็นอย่างดี โดยให้ค่าความร้อนสูงถึง 7,410 แคลอรี่ต่อกรัม
อีกทั้งขี้เถ้าของสนทะเลยังช่วยเก็บความร้อนไว้ได้นานอีกด้วยและใบของสนทะเลยังถูกนํามาใช้ในการ
เดินเครื่องจักรของรถจักรไอน้ําของทางการรถไฟ (ในรัฐ karnataka) ของประเทศอินเดียถือว่าต้นสน
ทะเลเป็นไม้ที่สําคัญสําหรับใช้ในการปลูกเป็นสวนป่าเพื่อใช้ทําเชื้อเพลิง)
4. ใช้ประโยชน์ในการฟอกหนังเปลือกของไม้สนทะเลมีน้ําฝาดและสีซึ่งมีเทน
นินอยู่ประมาณ 6 ถึง 18% น้ําฝาดจากเปลือกสนทะเลใช้ในการฟอกหนังโดยการซึมซาบเข้าไปใน
หนังที่ฟอกอย่างรวดเร็วทําให้หนังพองตัวและมีลักษณะอ่อนนุ่มสีของหนังที่ฟอกด้วยเปลือกสนทะเล
จะเป็นสีน้ําตาลปนแดงอ่อนๆ
5. เปลือกไม้สามารถนํามาใช้ทําสีย้อมผ้าได้
6. เปลือกของต้นสนทะเลจะมีลักษณะขรุขระ
7. จึงทําให้น้ําฝนไหลผ่านได้ช้าจึงสามารถช่วยดูดซับแร่ธาตุของน้ําฝนได้ดีจึงมี
เห็ดมาอาศัยร่วมกับรากสนช่วยย่อยสลายซากพืชเพื่อต้นสนใช้เป็นปุ๋ย
8.ใช้ปลูกตามชายหาดทะเลเพื่อช่วยป้องกันการกัดเซาะของน้ําทะเลต้นสน
ทะเลสามารถปลูกเป็นแนวกันลมหรือปลูกเป็นแนวรั้วบ้านได้ดีนิยมนํามาปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจาก
ตัดและตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆได้อย่างสวยงามหรือนํามาใช้ปลูกในพื้นที่ที่ดินเสื่อมโทรมเพื่อแก้ปัญหา
ในเรื่องการใช้ที่ดินเสื่อมโทรมให้เป็นประโยชน์ก็ได้24

24

Ronnachai Janpong, ต้นสนทะเล, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://ronachai68-2556.blogspot.com
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7. ทฤษฎีการทํา SWOT Analysis25
การพัฒนาองค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรใหม่ในอนาคตต้องมีแผนกลยุทธ์ที่ดีซึ่งแผน
กลยุทธ์ที่จัดทําต้องมีเส้นทางการเดินทาง(Mapping)ที่ชัดเจนเพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการทํางาน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกกําหนดตามธรรมชาติและลักษณะ
ขององค์กรนั้นๆทั้งนี้องค์กรจะกําหนดกลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์กรเสียก่อนซึ่ง
แผนกลยุทธ์ที่ดีจะทําให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือได้รับชัยชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วนอกจากนี้ยัง
ต้องมีกระบวนการกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับตนเองวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะ
ขององค์กรและกระบวนการกําหนดกลยุทธ์มีหลายวิธีด้วยกันหนึ่งในวิธีการเหล่านี้คือกระบวนการ
วิเคราะห์ SWOTซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จัก และใช้กันอย่างแพร่หลาย การวิเคราะห์SWOTเป็นเครื่องมือใน
การประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยให้ ผู้บริหารกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบต่อการทํางานขององค์กร SWOT
มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ดังนี้
S มาจาก Strengths หมายถึ ง จุ ด เด่ น หรื อ จุ ด แข็ ง ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากปั จ จั ย ภายใน
ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวกองค์กรนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ หมายถึ ง การดํ า เนิ น งานภายในที่ อ งค์ ก รทํ า ได้ ดี เ ป็ น ข้ อ ดี ที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้อมภายในบริษัทเช่นจุดแข็งด้านการเงินจุดแข็งด้านการผลิตจุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล
องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
W มาจาก Weaknesses หมายถึงจุดด้อยหรือจุดอ่อนซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถซึ่งองค์กรไม่สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์
ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องค์กรทําได้ไม่ดีเป็นปัญหา
หรื อ ข้ อ บกพร่อ งที่ เกิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายในต่ างๆของบริษั ท ซึ่ งบริษั ท จะต้ อ งหาวิ ธี ในการ
แก้ปัญหานั้น
O มาจาก Opportunities หมายถึ ง โอกาสซึ่ ง เกิ ด จากปั จ จั ย ภายนอกปั จ จั ย และ
สถานการณ์ ภ ายนอกที่ เอื้ อ อํ า นวยให้ ก ารทํ า งานขององค์ ก รบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ หมายถึ ง
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการขององค์กรเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็ง

25

Atom, SWOT Analysis ด้าน Planning, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559, เข้าถึง
จาก http://promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/swot-analysis-swot-swothumphrey-swot-2.html
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ตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายในนักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น
T มาจาก Threats หมายถึงอุปสรรคซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกปัจจัยและสถานการณ์
ภายนอกที่ ขั ด ขวางการทํ างานขององค์ ก รไม่ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ หรือ หมายถึ งสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะทั้ง
สองสิ่งนี้ สามารถเปลี่ ยนแปลงไปซึ่ งการเปลี่ย นแปลงอาจทํ าให้ ส ถานการณ์ ที่ เคยเป็ นโอกาสกลับ
กลายเป็นอุปสรรคได้และในทางกลับกันอุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกันด้วยเหตุนี้องค์กร
มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
แวดล้อมเป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งธุรกิจจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้
สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์แบบ SWOT

ที่มา: SWOT เพื่อการวางแผน, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559. เข้าถึงจาก 61.19.86.230/manage/
Plan.../20120923145921.doc
7.1 ขั้นตอน / วิธีการดํา เนินการทํา SWOT Analysis:
การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคขององค์กรทําให้มีข้อมูลในการกําหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้าง
ขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กรและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อมและสามารถกําหนด
กลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ภายใต้การ
วิเคราะห์ SWOT นั้นจะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กรโดยมีขั้นตอนดังนี้
7.1.1.การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุกๆด้าน
เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมิน
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สภาพแวดล้อมภายในคือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งในด้านโครงสร้างระบบ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานบรรยากาศในการทํางานและทรัพยากรในการบริหาร(คน,เงิน,วัสดุ,การจัดการ)
รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์
ก่อนหน้านี้ด้วย
1. จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths)
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเอง
ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนํามาใช้ในการพัฒนา
องค์กรได้และควรดํารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร
2. จุดอ่อนขององค์กร (W-Weanesses)
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆเองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อยข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
7.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรนั้นสามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรเช่นอัตรา
การขยายตั วทางเศรษฐกิ จ นโยบายการเงิน การงบประมาณสภาพแวดล้ อ มทางสั งคมเช่ น ระดั บ
การศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชนการตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชนลักษณะชุมชน
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ค่ า นิ ย มความเชื่ อ และวั ฒ นธรรมสภาพแวดล้ อ มทางการเมื อ งเช่ น
พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกามติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีหมายถึงกรรมวิธี
ใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ
7.2.1 โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities)
เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบ
ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดําเนินการขององค์กรในระดับมหาภาคและองค์กรสามารถ
ฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้
7.2.2 อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats)
เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบใน
ระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อมซึ่งองค์กรจําต้องหลีกเลี่ยง
หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้
7.3 ระบุ ส ถานการณ์ จ ากการประเมิ น สภาพแวดล้ อ มเมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ จุ ด แข็ งจุ ด อ่ อ น/โอกาส/อุ ป สรรคจากการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกด้ ว ยการประเมิ น
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สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วให้นําจุดแข็ง/จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ
โอกาส/อุปสรรคจากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กรกําลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์
เช่ น นั้ น องค์ ก รควรจะทํ า อย่ า งไรโดยทั่ ว ไปในการวิ เคราะห์ SWOT26 ดั งกล่ า วนี้ อ งค์ ก รจะอยู่ ใน
สถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้
7.3.1 สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส)
สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สุดเนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะ
มีหลายอย่างดังนั้นผู้บริหารขององค์กรควรกําหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (aggressive / strategy) เพื่อดึง
เอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่
7.3.2 สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค)
สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเนื่องจากองค์กรกําลังเผชิญอยู่กับ
อุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์การ
ตั้งรับหรือป้องกันตัว (defensive/strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดจนหามาตรการที่จะทําให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
7.3.3 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส)
สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ
แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกันดังนั้นทางออกคือกลยุทธ์การ
พลิกตัว(turnaround/oriented/strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆให้พร้อมที่จะฉก
ฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดให้
7.3.4 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค)
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยต่อการดําเนินงาน
แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการดังนั้นแทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อม
เป ลี่ ยน แ ป ล งไป ก็ สาม ารถ ที่ จะเลื อ ก ก ล ยุ ท ธ์ ก ารแ ต ก ตั ว ห รื อ ขยายขอบ ข่ ายกิ จการ
(diversification/strategy)27 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆ แทน
8. ทฤษฎี SWOT Analysis
26

IM2, SWOT คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน
2559, เข้าถึงจาก http://www.im2market.com/2015/05/08/403
27 SWOT เพื่อการวางแผน, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก 61.19.86.230/
manage/Plan/20120923145921.doc
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8.1 หลักการใช้สีสื่อความรู้สึก:
สีนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆไปสู่ผู้ดูได้อย่างไม่น่าเชื่อจะเห็นได้ว่าความรู้สึก
สนุกสนานความรักความเศร้าสามารถแสดงออกได้ด้วยสีจนทําให้สีบางสีกลายเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็น
สีที่บ่งบอกความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆได้เช่นสีขาว และสีดําเมื่อนํามาใช้เป็นสีของเครื่องแต่งกายใน
บางวัฒนธรรมจะหมายถึงความตายความทุกข์ และความเศร้าโศกนอกจากจะใช้สีเป็นสื่อของอารมณ์
แล้วยังสามารถใช้เป็นสื่อเกี่ยวกับขนาดระยะทางและการเคลื่อนไหวได้อีกด้วยนักจิตวิทยาได้พยายาม
ศึกษาเรื่องอิทธพลของสีที่มีต่อความรู้สึกของมนุษย์ไว้มากมายสําหรับหลักการใช้สีเพื่อสื่อความรู้สึกมี
ดังนี้ (Kandinsky, 1988: หน้า. 132)28
8.2 ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์:
สีมีพลังที่สามารถจะกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ดูได้ดีมากนักออกแบบ
จึงมักใช้สีเพื่อชักจูงให้ผู้ดูเกิดอารมณ์ ต่างๆตามต้องการได้อย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละคนอาจแสดง
ความรู้สึกต่อสีเดียวกันออกมาแตกต่างกันได้ทั้งนี้ขึ้นกับการเรียนรู้ประสบการณ์แต่โดยทั่วไปสีที่จัดอยู่
ในวรรณะร้อนจะให้ความรู้สึกมีชีวิต ตื่นเต้นเร้าใจ และสีที่จัดอยู่ในวรรณะเย็นจะให้ความรู้สึกผ่อน
คลายสงบยิ่งกว่านั้นสีแต่ละสียังมีลักษณะเฉพาะตัวที่มีการนําใช้ในลักษณะต่างๆ กันได้มาก
8.3 ความหมายของสีและอารมณ์:
สีขาว = ความบริสุทธิ์ ความสงบเรียบง่าย
สีเหลือง = ความอบอุ่น มิตรภาพ ความสนุกสนาน
สีส้ม = ความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น ร่าเริงสนุกสนาน
สีแดง = ความร้อนแรง ตื่นเต้น ท้าทาย
สีชมพู = ความอ่อนหวาน นุ่มนวล
สีม่วง = ความหรูหรา สง่างาม ลึกลับ
สีฟ้า = ความสว่าง อิสระเสรี สงบเยือกเย็น
สีเขียว = ความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา
สีน้ําตาล = มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยว สุขุม เรียบง่าย
สีเทา = ความสมดุล ความร่วมมือ มีความเป็นกลาง
สีดํา = ความเข้มแข็งลึกลับ ท้าทาย29
28

ทฤษฎีส,ี เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://www.math.cmru.ac.th/web56/option/doc_document/1378538114.pdf
29 ความหมายของสี, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://www.thaiseobhoard.com/index.php?topic=320183.0;wap2

54

ภาพที่ 19 ความหมาย และอารมณ์ของสี
ที่มา: ทฤษฎีส,ี เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก https://homegame9.wordpress.com/
ทฤษฎีสี/
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9. หลักการออกแบบโลโก้
การออกแบบโลโก้ 30 นั้ น จะต้ อ งคิ ด ถึ ง ความหมายที่ แ อบแฝง / สี / รู ป ร่ า งเพื่ อ ให้
เหมาะสมกั บภาพลัก ษณ์ ของแบรนด์ หรือธุรกิจนั้ นๆเพราะฉะนั้นการออกแบบโลโก้นักออกแบบ
จะต้องมีพื้นฐานในการออกแบบอยู่พอสมควรถึงจะสามารถออกแบบโลโก้ให้ออกมาได้ดีแต่ถ้าใครยัง
ไม่มีพื้นฐานหรือทักษะที่ดีเยี่ยม
9.1 โลโก้ที่ดีต้องจดจําได้ง่าย:
โลโก้เป็นตัวบ่งบอกถึงธุรกิจของคุณว่าแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆหรือคู่แข่งขนาดไหน
และโลโก้ที่ดีจะต้องสามารถทําให้คนจดจําแบรนด์ธุรกิจของคุณได้แม้ว่าจะทําการขับรถผ่านหรือเห็น
ผ่านๆก็ต้องจดจําให้ได้
9.2 ตัวอักษรบนโลโก้สําคัญมาก:
ฟ้อนต์ในโลโก้นั้นสําคัญมากๆเพราะมันสามารถที่จะส่งเสริมหรือทําลายโลโก้ของเรา
นั้นได้ในทันทีหากเราเลือกที่ไม่เหมาะสมกับบุคลิคของธุรกิจเทคนิคง่ายๆของการใช้ฟ้อนต์กับโลโก้เรา
ควรจะใช้ ฟ้ อ นต์ ไม่ เกิ น 10 ถึง 20ตั วอั ก ษรเท่ านั้ น เพื่ อ ไม่ ให้ โลโก้ ข องเรานั้ น ดู ไม่ รกและไม่ อึ ด อั ด
จนเกินไปขนาด,ระยะห่างและน้ําหนักของตัวอักษรจัดให้ดีเพื่อส่งเสริมโลโก้และธุรกิจของเรา
9.3 เลือกสีให้เหมาะสม:
สีทุกสีมีความหมายทําให้เรามองโลโก้แล้วรู้สึกถึงสิ่งที่กําลังถูกสื่อออกมาพยายาม
เลื อ กสี ให้ เหมาะสมและดู บ่ งบอกถึ งธุร กิ จ ของเราเพราะสี ที่ เราเลื อ กนั้ น จะถู ก จดจํ าไปในองค์ ก ร
ตลอดไป
9.4 อย่าใช้ Effect บนโลโก้เยอะเกินไป:
โลโก้นั้นต้องการความเรียบง่ายและความหมายที่ดูแล้วสามารถจดจําได้ง่ายอย่า
พยายามใช้Effectแปลกๆบนโลโก้เพราะนั่นจะทําให้โลโก้ของเรานั้นดูไม่มีพลังเลย
9.5 ออกแบบโลโก้จากพื้นหลังสีขาว:
เริ่มแรกออกแบบพยายามใช้พื้นหลังสีขาวก่อนเพราะนั่นจะสามารถทําให้เราเห็น
องค์ประกอบต่างๆ ของโลโก้ได้ชัดมากขึ้นหลังจากออกแบบบนพื้นหลังสีขาวเสร็จแล้วค่อยนําไปต่อ
ยอดทําอย่างอื่นต่อเช่นพื้นหลังสีดําหรือทําเป็นลายไม้สิ่งเหล่านี้จะมาคอยช่วยส่งเสริมโลโก้ของเราใน
ภายหลัง
9.6 เล่นกับพื้นที่ว่าง:
ลองเล่นกับพื้นที่ในตัวโลโก้ให้มีความหลากหลายมากขึ้นและที่สําคัญต้องทําให้โลโก้
30

10 สิ่งที่ต้องรูเ้ กี่ยวกับการออกแบบโลโก้, เข้าถึงเมื่อ 27เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://grappik.com/10-step-how-to-create-logo/
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เกิดความสมดุลของการจัดวางการเล่นกับพื้นที่ว่างนั้นจะสามารถทําให้โลโก้ที่เป็นตัวอักษรดูไม่อึดอัด
จนเกินไป
9.7 อย่าใช้สีรุ้ง:
สีเยอะๆดูสวยดีแต่กับโลโก้นั้นไม่ใช่โลโก้ที่ดีหรือโลโก้ระดับโลกนั้นสังเกตได้เลยว่าใช้
สีไม่เกิน 1 ถึง 2 สีเพียงเพื่อต้องการให้คนจดจํากับสีนั้นไปตลอดเวลา
9.8 โลโก้ไม่ใช่ดูดีอย่างเดียวแต่ต้องสื่อความหมายให้ได้:
โลโก้เป็นหน้าตาในส่วนแรกของบริษัทที่ลูกค้าจะดูจึงไม่จําเป็นต้องออกแบบให้ดูดี
มากมายแต่ควรที่จะต้องออกแบบให้สื่อความหมายได้และทําให้คนจดจําได้ง่ายเพราะโลโก้จะอยู่กับ
ธุรกิจหรือแบรนด์นั้นๆไปตลอด
9.9 อย่า Copy งานคนอื่น:
ถ้ า คิ ด ไม่ อ อกหรื อ ทํ า ไม่ ได้ ไม่ ค วรจะไป Copy งานคนอื่ น เพราะสมั ย นี้ โลกแห่ ง
อินเตอร์เน็ตมันแคบค้นหาไม่นานก็เจอคําว่า Inspiration กับ Copy มันต่างกันถ้าเป็นแค่ Inspiration
ยังพอได้แต่ถ้า Copy เลยอาจจะทําให้ความน่าเชื่อถือของเราลดลง
9.10 โลโก้ที่ดีต้องผ่านการคิดอย่างรอบคอบ:
หลายคนลงมื อ ทํ าโลโก้ ไปโดยที่ ยั งไม่ มี จุ ด ประสงค์ ห รือ ไอเดี ย ด้ วยซ้ํ าซึ่ งมั น ไม่ ดี
เสียเลยเพราะเราต้องไม่ลืมว่าโลโก้นั้นจะต้องอยู่กับธุรกิจหรือองค์กรนั้นต่อไปอีกนานเพราะงั้นก่อน
เริ่มทําโลโก้ทุกครั้งควรจะต้องคิดให้รอบคอบในทุกๆอย่างหรือทุกองค์ประกอบเสียก่อน
10. หลักการออกแบบ และเลือกใช้ Font31
10.1 ให้พื้นที่ตัวอักษร:
การให้พื้นที่กับตัวอักษรจะทําให้คนอ่านไม่รู้สึกปวดตาหรืออึดอัดเกินไปให้พื้นกับ
ตัวอักษรแล้วงานออกแบบของคุณจะดูไม่อึดอัดจนเกินไป
10.2 เว้นบรรทัดให้พอเหมาะ:
การเว้นบรรทัดให้พอเหมาะพอดีเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนลืมให้ความสําคัญการ
เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดมีผลต่อการอ่านมากเพราะถ้าคุณเว้นระยะบรรทัดมากเกินไปคนอ่าน
จะต้องกวาดสายตาให้มากขึ้นและแน่นอนครับ อาการปวดตาจะตามมาทีหลังอย่างเลี่ยงไม่ได้
10.3 อย่าย่อ “สเกล” จนเพี้ยน:

31

10 วิธีการใช้ Font ในบานออกแบบสําหรับมือใหม่, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559,
http://grappik.com/10วิธี-การใช้-font/
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อีกหนึ่งผิดพลาดที่ไม่สามารถให้อภัยได้คือการที่คุณย่อหรือเพิ่มขนาดตัวอักษรแต่
คุณย่อแบบไม่ดูสเกลของตัวอักษรเลยบางคนย่อจนตัวอักษรบิดเบี้ยวจนหมดรูปเวลาย่อทุกครั้งอย่าลืม
กดShiftไปด้วยทุกครั้งเพื่อให้เกิดความเคยชินหรือถ้าคุณไม่อยากจะกด Shiftให้คุณเพิ่มเป็นตัวเลข
ขนาดแทนจะดีกว่าการย่อขยายเองมากๆเลยครับ
10.4 ทําสีสันให้ดึงดูด:
ถ้าอยากให้คนสนใจในงานของคุณคุณจะต้องออกแบบและจัดวางตัวอักษรของคุณ
ให้สามารถอ่านได้ง่ายและหลักการง่ายๆที่จะมาช่วยให้งานของคุณมีพลังดึงดูดมากขึ้นก็คือการเลือก
สีสันให้คนอ่านสามารถอ่านได้ง่าย เลือกสีให้ตัดกัน จะสามารถทําให้อ่านได้ง่ายมากขึ้น
10.5 เลือก Font ให้ดี:
Font บาง Font ไม่ เหมาะกั บ การอ่ า นที่ เยอะๆหรอกนะ Font แต่ ล ะตั ว จะมี
คุณสมบัติเฉพาะตัว เพราะงั้นคุณจะต้องเลือกดีๆเพื่อที่งานของคุณจะได้ไม่เยอะเกินไป
10.6 จัดการติ่งข้อความ:
หลายคนเจอเนื้อหายาวๆที่ต้องนํามาออกแบบและจัดวางพยายามเว้นบรรทัดจัด
หน้าให้ดูดีที่สุดแต่ในการจัดทุกครั้งมันจะมี“ติ่ง”ข้อความหลุดออกมาเสมอเพราะงั้นอย่าทิ้งมันไว้ให้
โดดเดียวพามันกลับเข้าไปในประโยคด้วยเพื่อที่จะได้ประหยัดเนื้อที่และประโยคจะได้ไม่ขาดหาย
10.7 อย่าใช้ Font หลายตระกูล:
นั ก ออกแบบหลายคนชอบติ ส 1 ประโยคจั ด Font 7ตระกู ล มั น รกเกิ น ไป 1
ประโยคควรจะมี Font ไม่เกิน 3 ตระกูล เพื่อที่จะทําให้ประโยคนั้นไม่รกจนเกินไป
10.8 เลือก Font ให้เข้ากับงาน:
การเลื อ กFontให้ เหมาะสมกั บ งานเป็ น เรื่อ งที่ เราต้ อ งใส่ ใจให้ ม ากที่ สุ ด หลายคน
ออกแบบงานมาอย่างดีแต่พอเลือก Font แล้ว บอกได้คําเดียว เลือก Font ผิดชีวิตเปลี่ยน
10.9 อย่าใช้ Effect ตัวอักษรสุดเห่ย:
Effect ของ Font ที่มากับโปรแกรมต่างๆ ขอร้องเลยครับว่าอย่า (หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้
ก็ใช้ให้น้อยที่สุด) ลองเปลี่ยนมาเน้นความหนาให้ Font หรือ ใช้สีให้เด่นๆแทนดีกว่า เพราะ Effect ที่
มีให้พวกนั่น มันช่างล้าสมัยและโบราณซะเหลือเกิน
10.10 ใหญ่บ้างเล็กบ้าง:
ถ้าจะพาดหัวอะไรสักอย่างนึงคุณลองนึกดูนะว่ามันจะมีคําที่ต้องเน้นและไม่เน้น
ถ้ามันขนาดเท่ากันหมดหรือหนาเท่ากันหมดมันจะดึงความสนใจไปหมดลองปรับให้ใหญ่บ้างเล็กบ้างดู
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11. ทฤษฎีการออกแบบ

ภาพที่ 20 ทฤษฎีระยะทางกายภาพของมนุษย์ และข้อกําหนดพื้นที่
ที่มา: Ernst and Peter Neufert, Neufert Architects’ Data, 3rd ed., (Oxford, Blackwell
Science, 2002), 16
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ภาพที่ 21 ทฤษฎีพื้นที่ของมนุษย์
ที่มา: Ernst and Peter Neufert, Neufert Architects’ Data, 3rd ed., (Oxford, Blackwell
Science, 2002), 19
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ภาพที่ 22 ทฤษฎีระยะทางกายภาพของมนุษย์ - ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มา: Ernst and Peter Neufert, Neufert Architects’ Data, 3rd ed., (Oxford, Blackwell
Science, 2002), 455
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ภาพที่ 23 ทฤษฎีระยะพื้นที่ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม
ที่มา: Ernst and Peter Neufert, Neufert Architects’ Data, 3rd ed., (Oxford, Blackwell
Science, 2002), 130
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Figure 3.60: Restaurant Types

ภาพที่ 24 ทฤษฎีประเภทร้านอาหาร
ที่มา: Ernst and Peter Neufert, Neufert Architects’ Data, 3rd ed., (Oxford, Blackwell
Science, 2002), 132

63

ภาพที่ 25 ทฤษฎีระยะพื้นที่พิพิธภัณฑ์
ที่มา: Ernst and Peter Neufert, Neufert Architects’ Data, 3rd ed., (Oxford, Blackwell
Science, 2002), 333
12. ทฤษฎี 4Ps ของการตลาด - Marketing Mix
คําว่า 4Ps นั้น เกิดขึ้นมาจากคํานําหน้าของ ตัว P 4 ตัว ซึ่งก็คือ Product (ผลิตภัณฑ์),
Price (ราคา), Place (สถานที่), Promotion (การส่งเสริมการตลาด)
12.1 Product:
โดยธรรมชาติ Product จะแบ่ งออกได้ เป็น 2 ชนิดนั้นก็คือ Tangible Product
(ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จั บ ต้ อ งได้ เช่ น สิ น ค้ า ประเภท รถยนต์ มื อ ถื อ เสื้ อ ผ้ า ) และIntangible Product
(ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น การบริการต่างๆ โรงแรม เครือข่ายผู้ให้บริการการใช้มือถือ สิ่งที่สําคัญ
ในการพิจารณา Product คือ Product ของเรามีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ บ ริ โภคได้ ห รื อ ไม่ (Consumer's Wants) และสามารถสร้า งความพึ งพอใจสู งสุ ด กั บ ผู้ บ ริโภคได้
หรือไม่ (Consumer's Satisfaction) ถ้าคําตอบคือไม่ รู้สิ่งที่คุณต้องรีบไปทําคือหาข้อมูลผู้บริโภคโดย
ด่วนครับว่าพวกเค้ามีความเข้าใจ (Perception) เกี่ยวกับ Product เราอย่างไรแล้วนําข้อมูลตรงนั้น
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มาปรับปรุงพัฒนา Product ของเราให้ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจได้
12.1.1 Innovative Product (นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์)
สมัยนี้ คงต้องบอกว่าแค่คุณสมบัติของสินค้า (Product Attribution) ใน
มุมของการใช้งาน (Functional Attribution) คงไม่พอ ต้องประกอบด้วยมุมของด้านอารมณ์เข้ามา
ประกอบด้วย (Emotional Attribution) ตัวอย่างที่เป็นได้ชัดคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าของ Samsung ที่ยุค
หลังๆ มีการเน้น Design เป็นตัวนํา ซึ่งออกแบบออกมาได้สวย สะดุดตา และยังสามารถใช้งานได้ดี
เหมือนสินค้าแบรนด์อื่นๆ ซึ่งคําว่า Innovative หรือนวัตกรรม นั้นไม่ได้จํากัดแค่ การผลิตสินค้าหรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วมันหมายความถึง สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจากการ
ประยุกต์ของความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas) เพื่อให้เกิดสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกแตกต่าง และ
โดดเด่นในหมู่ผู้บริโภคมากกว่า
12.1.2 Product Line Extention (การขยายไลน์ของผลิตภัณฑ์)
ถึงจุดหนึ่งที่Productหลักมีความเข้มแข็งเพียงพอนักการตลาดที่ชาญฉลาด
ก็จะเลือกที่จะขยายไลน์สินค้าออกไปสู่กลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ แต่รสชาติที่ขายดีเท่านั้น
12.1.3 Value Added Product (การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์)
การออกผลิตภัณ ฑ์ ประเภท Silver, Gold, Platinum หรือเท่ๆ หน่ อยก็
plus ซึ่งสินค้าเหล่านี้ มาจากการเสริมคุณประโยชน์ (Benefits) ต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น และก็แน่นอนว่า
ขายแพงขึ้นและช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราในตลาดดูไม่น่าเบื่อแต่ช่วงหลังๆนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ต่อยเป็นที่
นิยมเท่าไหร่ สงสัยว่าจะออกกันมาพร่ําเพรื่อเกิน หรือบางทีคําที่มาเสริมมันอาจจะดูซ้ําๆ น่าเบื่อ แล้ว
ก็ได้ (ย้อนกลับไปดู กลยุทธ์ข้อที่ 1 แค่คุณเปลี่ยนชื่อ เป็นอะไรใหม่ๆ เท่ๆ คุณก็อาจจะสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในใจผู้บริโภคได้แล้วครับ) หรือถ้าจะทําแบบง่ายๆ หน่อย ก็คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
โดยการเพิ่มบริการหลังขายเข้าไปซึ่งกลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีสําหรับสินค้าราคาสูง และมีความซับซ้อนในการ
แก้ไข
12.1.4 Product Marketing (การทําตลาดโดยใช้ผลิตภัณฑ์)
Product ในการทําตลาด คือผลิตครั้งเดียว แล้วไม่ทําอีก อีกกรณีหนึ่ง นั้น
ก็คือ การ Crossover กันระหว่างแบรนด์ เพื่อสร้างกระแสให้กับแบรนด์ ซึ่งโดยรวมแล้ว Product
Marketing ไม่ เน้ น ยอดขายแต่ เน้ น การโฆษณาทั้ งทางตรง และทางอ้ อ มเน้ น การสร้างสีสั น ให้ กั บ
แบรนด์เพื่อช่วยสร้างยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์หลักครับ
12.2 Price:
ราคาถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากในการทําการตลาดโดยการตั้งราคานั้นต้อง
ตอบโจทย์ที่ว่า กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร และพวกเค้าพอใจที่จะจ่ายที่ราคาเท่าใด ซึ่งบางครั้งตั้ง
ราคาถูกไป กลุ่มเป้าหมายก็จะบอกว่า ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ ตั้งราคาแพงไปก็จะบอกว่า ไม่คุ้มค่าเงิน
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ที่จ่ายไป ตั้งราคาที่เหมาะสมจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่คําว่าเหมาะสมใครจะมาเป็นคนวัดครับถ้าไม่ใช่
กลุ่มผู้บริโภค ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา
12.2.1 Skimming Price (การตั้งราคาสูงกว่าตลาด)
เป็ น การตั้ ง ราคาที่ สู ง กว่ า แบรนด์ อื่ น ๆ ซึ่ ง ข้ อ ดี ข องการตั้ ง ราคาแบบ
Skimming Price คือสร้างความแตกต่างขึ้นสําหรับคนที่มีกําลังซื้อสูง จะเน้นที่การสร้างความคุ้มค่า
ทางอารมณ์ เป็ น หลัก (Emotional Values) โดยทํ าให้ ค นใช้ รู้สึ ก ภู มิ ใจ เท่ และอีก มากมาย ตาม
ประสาคนมีตังค์ แต่ข้อเสียก็คือ ถ้าแบรนด์ทําการตลาดไม่ดี ไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่โดนใจ การตั้งราคา
แบบนี้ ก็เท่ากับฆ่าตัวตาย
12.2.2 Penetration Price (การตั้งราคาแบบทะลุทะลวง)
เหมาะสํ าหรับ สิ น ค้ าที่ เป็ น ลั ก ษณะ Mass หรือ ว่ าขายจํ า นวนมากๆ ได้
เพราะว่าเป็นการตั้งราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาด ไม่แนะนําสําหรับสินค้าที่มีต้นทุนสูง ควรจะเป็นสินค้าที่
ต้นทุนการผลิตต่ํา มิฉะนั้นถึงจะขายมากเท่าไหร่ แต่ก็เพียงพอกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่ดี
12.2.3 Competitive Price (การตั้งราคาที่สามารถแข่งขันได้)
จะเป็นการตั้งราคาที่ไม่สูง และไม่ต่ําจนเกินไป แต่จะตั้งราคากลางๆ ที่
ผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจ โดยสรุปการตั้งราคาที่ดีควรจะต้องคํานึงถึงราคาตลาด (คู่แข่งขายเท่าไหร่) และ
ที่สําคัญคือตั้งราคาออกมาขายแล้ว ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายรู้สึกคุ้มค่าหรือพึงพอใจหรือไม่ครับ
12.3 Place:
ในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายหรือสถานที่ขายนั้น ปัจจุบันสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ การขายแบบ Offline และการขายแบบ Online การขายแบบ Offline ก็
จะเป็นการขายผ่านสถานที่ต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้ามาเห็น สัมผัส หรือจับต้องผลิตภัณฑ์ได้ ส่วน
แบบ Online ที่เป็นกระแสมาแรงก็คือ การขายผ่าน Internet ครับ
ตัวอย่างการค้าปลีก ซึ่งจะมีช่องทางการจัดจําหน่ายแบบ Offline ในประเทศไทย
นั้น ดังนี้
1 โชห่วย เป็นร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Stores)
2. Minimart เป็นร้านค้าขนาดเล็ก เช่น 7-11, Family mart
3. Supermarket เป็นร้านค้าที่เน้นการขายอาหาร เช่น Big C, Top
4. Hypermarket เป็นร้านค้าที่เน้นขายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด เช่น
Lotus, Carrefour
5. Department Store เป็ น ห้ า งสรรพ สิ น ค้ า ที่ มี ร้ า นค้ า ภายในที่ มี ค วาม
หลากหลาย เช่น Central, The Mall
6. Lifestyles Mall เป็นกลุ่มร้านค้าที่มีขนาดเล็กจนถึงกลาง มีร้านค้าต่างๆ ที่มี
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ความเหมาะสมกับ Lifestyles ของผู้บริโภคในบริเวณนั้นๆ เช่น J-Avenue, Crystal Park
12.3.1 Sizes & Location (ขนาด และทําเลของร้านค้า)
มีผลอย่างใหญ่หลวง จึงต้องคํานวณดีๆ ว่าขนาดพื้นที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะ
กับธุรกิจ ถ้าเล็กไปก็อาจจะทํ าให้เสียโอกาสในการขาย หรือถ้าใหญ่ ไปกรณี นี้อันตรายมากเพราะ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนตกแต่งร้านค้า / ค่าเช่า / ค่าภาษีโรงเรือนจะทํา
ให้ขาดทุนอยู่ตลอด ส่วน Location หรือทําเล แน่นอนว่าต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยซึ่งศัพท์ที่มักใช้กัน
บ่อยมีดังนี้
1. CBD Area = Central Business District หรื อ ย่ า นใจกลางเมื อ ง ถ้ า
เป็นในกรุงเทพก็เริ่มตั้งแต่มาบุญครองไปสุดที่เอ็มโพเรี่ยมครับเหมาะสําหรับสินค้าราคาแพงเพราะ
ผู้คนมีกําลังซื้อสูง
2. Outskirt Area = เป็นย่านที่ออกห่างมาจากตัวเมือง เช่น ลาดพร้าว ปิ่น
เกล้า ท่าพระ เหมาะสําหรับสินค้าที่เป็น Mass หน่อย คือขายได้กับคนหลายระดับ
12.3.2 Expansion (การขยาย)
ธุรกิจส่วนใหญ่ถ้าคุณต้องการยอดขายเพิ่มขึ้นคุณก็ต้องขยายสาขาหรือเพิ่ม
ช่องทางการจัดจําหน่ายให้มากขึ้น ซึ่งการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายนั้นเป็นเรื่องที่ดีต่อธุรกิจ แต่คุณ
ต้องมั่นใจว่า ทําเล ที่เปิดนั้นถูกต้องและเมื่อเปิดแล้วจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรืออาจจะเพิ่มความใส่ใจ
กับการขายผ่าน Online ให้มากขึ้น เพราะลงทุนน้อย แถมยังเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง
12.4 Promotion:
โปรโมชั่นในที่นี้หมายถึงการส่งเสริมการตลาดซึ่งปัจจุบันนักการตลาดมักจะเรียก
เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มีความหมายเหมือนกัน นั้นก็คือ Marketing Communication หรือการสื่อสาร
การตลาด ซึ่ งนั ก การตลาดต้ อ งเข้ าใจว่า การลด แลก แจก แถม คื อ Sale Promotion หรือ การ
ส่งเสริมการขาย แต่ในหลายๆ ครั้งมักจะเรียกย่อๆ ว่า โปรโมชั่น เพราะฉะนั้น อย่าสับสน
12.4.1 Marcom (มาร์ ค้ อ ม) ซึ่ ง Marcom ประกอบไปด้ ว ยเครื่ อ งมื อ (Tools)
หลายๆ อัน เช่น
1. การโฆษณา (Advertising) เช่ น โฆษณาผ่ า น ที วี วิ ท ยุ แม็ ก กาซี น
หนังสือพิมพ์บิลบอร์ด
2. การประชาสัมพันธ์ หรือมักเรียกกันว่า PR (Public Relationship)
3. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เช่น จดหมาย โทรศัพท์
4. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เช่น การลด แลก แจก แถม
5. การส่ ง เสริ ม การตลาด ณ จุ ด ขาย หรื อ เรี ย กว่ า P.O.P. (Point-OfPurchase) เช่น การติดป้ายโฆษณาตรงชั้นวางสินค้า
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6. พนักงานขาย (Personal Selling)
7. Online Marketing เช่น การทําโฆษณาผ่าน Website, การส่ง SMS
12.4.2 ความจงรั ก ภั ก ดี (Loyalty) ต่ อ แบรนด์ นั้ น เอง โดยจะมี ก ารไล่ เ รี ย ง
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. การสร้ า งความรู้ จั ก (Awareness) การให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ แบรนด์
(Knowledge)
2. การทําให้ผู้บริโภคชื่นชอบแบรนด์ (Preferences)
3. การทําให้ผู้บริโภคชอบแบรนด์เรามากกว่าแบรนด์อื่นๆ (Liking)
4. การทําให้ผู้บริโภคชอบแบรนด์เรามากที่สุด (Conviction) ซึ่งจะนําไปสู่
การซื้อ (Purchase)
5. สุดท้ายก็จะกลายเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีกับแบรนด์ (Loyalty)
6. กลยุ ท ธ์ สํ า หรั บ Marcom นั้ น ปั จ จุ บั น มี อ ยู่ ม ากมายเช่ น IMC Integrated Marketing Communication - ก ารสื่ อ ส ารก ารต ล าด แ บ บ บู รณ าก าร, CRM Customer Relationship Management - การบริห ารความสัม พั น ธ์กั บ ลูก ค้ า, CSR - Coporate
Social Responsibility - การที่บริษัทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม, Viral - ไวรัล การทําการตลาด
แบบการแพร่กระจายของไวรัส หรือแบบปากต่อปาก
13. ทฤษฎี 4Es ของการตลาด
หลั ก พื้ น ฐานของการตลาดคื อ 4P’s32 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย Product, Price, Place,
Promotion แต่ ด้ ว ยกาลเวลาที่ เปลี่ ย นแปลงไปได้ ทํ า ให้ ส ภาวะแวดล้ อ มต่ า งๆในเวที ก ารตลาด
เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันไม่ว่าจะเป็นค่านิยมและทัศนคติของผู้บริโภค หรือเทคโนโลยี
ด้วยเหตุนี้ เองจึ งมีความพยายามค้น หาหลั กการใหม่ๆ ที่จะสามารถนํ ามาใช้เป็ น หลัก
พื้นฐานของการทํา การตลาดในยุคปัจจุบันได้ ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้มีผู้เสนอทฤษฎีใหม่ขึ้นมา โดยเป็น
ความคิดของ นายดู๊กกรีนฮิลล์ CEO ของบริษัทเอเจนซี Greenhill+Partners ที่มีลูกค้าเป็นแบรนด์
ระดั บ หรู ห ลายเจ้ า โดยทฤษฎี ใ หม่ นี้ มี ชื่ อ ว่ า 4E’s33 ประกอบด้ ว ย Experience, Exclusivity,
32

Wikran M., 4Ps Marketing Mix, เข้าถึงเมื่อ 27เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://marketingindeed.exteen.com/20090708/4ps-marketing-mix
33 4E’s 4 เสาหลัก การตลาดแยรนด์หรู ยุคดิจิตอล, เข้าถึงเมื่อ 27เมษายน 2559,
เข้าถึงจากhttp://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=
413356798
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Engagement และ Emotion หรื อ ก็ คื อ ประสบการณ์ ความพิ เศษ การมี ส่ ว นร่ ว มและอารมณ์
ความรู้สึก ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
13.1 Experience:
ด้ ว ยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น อยู่ นี้ ส่ งผลให้ แ ม้ แ ต่
ผู้บริโภคระดับพรีเมี่ยมที่เดิมเคยสนุกสนานกับการใช้จ่ายยังต้องหยุดและคิดวิเคราะห์ถึงการใช้จ่าย
ของตนว่าเงินที่กําลังจะจ่ายนั้นคุ้มค่ากับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือไม่ซึ่งคําตอบที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดสําหรับแบรนด์ระดับพรีเมี่ยมก็คือการเสนอประสบการณ์ ที่แปลกแตกต่างให้แก่ลูกค้าเพราะ
สําหรับแบรนด์ระดับนี้แล้วการพัฒนาส่วนอื่นจะยากลําบากโดยใช่เหตุตัวอย่างเช่นแบรนด์ Burberry
กล่าวว่าหลังจากเน้นงบประมาณไปด้านประสบการณ์ดิจิตอลแล้วรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น ถึง 29%
13.2 Exclusivity:
ในแผนการตลาดแบบเดิมแบรนด์จะให้ความสําคัญกับกลุ่มลูกค้าพิเศษจํานวนน้อย
ในอันดับที่รองจากลูกค้าทั่วไปที่มีจํานวนมากกว่าอันเป็นผลมาจากPตัวที่สองซึ่งคือราคาแต่สําหรับแบ
รนด์ระดับหรูแล้วกลยุทธ์เช่นนี้ไม่สามารถนํามาใช้ได้เพราะในตลาดนี้ลูกค้าพิเศษเป็นสายป่านเส้น
สําคัญที่ช่วยรักษาชีวิตของแบรนด์ให้ยืนอยู่ต่อไปและด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีดิจิตอลแบ
รนด์สามารถทําให้ลูกค้าทุกคนเป็นลูกค้าพิเศษได้พร้อมๆ กัน เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนของ St. Regis E-Butler หรือระบบอินเตอร์แอ็กทีฟของ Chanel เป็นต้น
13.3 Engagement:
สิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้เสมอก็คือเรื่องราวเพราะมนุษย์ทุก
คนย่ อ มมี ค วามอยากรู้อ ยากเห็ น ในเรื่อ งต่ างๆเป็ น พื้ น ฐานและนอกจากจะดึ งดู ด ความสนใจแล้ ว
เรื่อ งราวยั งสามารถสร้ างความผู ก พั น ระหว่างแบรนด์ กั บ ลู ก ค้ าได้ อี ก ด้ วยและแบรนด์ ระดั บ หรูก็
ได้เปรียบในเรื่องนี้เพราะตลอดเส้นทางการเติบโตของแต่ละแบรนด์ล้วนมีเรื่องราวให้เล่าขานมากมาย
ซึ่งตัวอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จจากกลยุทธ์นี้ เช่น Tiffany & Co. ซึ่งมีผลประกอบการสูง
ขึ้ น ทั น ที ก ว่ า 20% หลั งจากเปิ ด ตั วแอพพลิ เคชั่ น Engagement Ring Finder และไมโครไซต์ ชื่ อ
What Makes Love True ที่สะท้อนถึงเรื่องราวของแบรนด์
13.4 Emotion:
ความสําเร็จในระยะยาวของแบรนด์หรูนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากไม่สามารถ
สร้างความรู้สึกที่ลึกซึ้งขึ้นในใจของลูกค้าซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยพื้นฐานที่สร้างจากEทั้งสามตัวที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นโดยอาศัยการนําเสนอที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันเช่นแบรนด์Burberryนั้นให้
ความรู้สึกและภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและอยู่เหนือกาลเวลาหรือแบรนด์Tiffanyที่ให้ความรู้สึก
เกี่ยวข้องกับความรักเป็นต้นอย่างไรก็ตามแบรนด์ต้องระลึกอยู่เสมอว่าสินค้าของตนนั้นมีความซับซ้อน
และสร้างคุณ ค่าทางอารมณ์ ที่ไม่จีรังดังนั้นแบรนด์ต้องประเมิณคุณ ค่าในส่วนนี้ก่อนแล้วจึงปรับให้
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เครื่องมือทางการตลาดช่วยแสดงถึงคุณค่าทางอารมณ์เหล่านั้น
14. ทฤษฎี 4Cs34 ของการตลาด
ถ้าบอกว่าสูตรสําเร็จด้วยวิธีการทางการตลาดแบบ 4Ps ที่มี Product, price, Place,
Promotionนั้ น ไม่ เ พี ย งพออี ก ต่ อ ไปแล้ ว ก็ ว่ า ได้ ที่ เ ป็ น อย่ า งนั้ น เพราะวิ วั ฒ นาการของโลกได้
เปลี่ยนแปลงไปไกลกว่ายุคเดิมหลายช่วงตัว
อินเทอร์เน็ตจึงจัดให้อยู่ในระดับสําคัญมากในภาคการตลาดและการสื่อสารการตลาด
และแล้วก็เป็นที่มาของการเกิดกลยุทธ์ใหม่ที่นํามาใช้ร่วมควบคู่ไปกับ 4Ps นั่นคือ 4Cs หรือบางสูตรว่า
4Cs เข้าไปแทนที่ 4Ps
4Cs ประกอบด้ ว ย Consumer, Cost, Convenience, Communications ทั้ ง 4 มี
หัวใจรวมศูนย์ที่ให้ความสําคัญต่อลูกค้า หรือโฟกัสลูกค้าเป็นสําคัญ
14.1 Consumer:
เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักหรือหากบอกให้ตรงใจคือเข้าถึงใจผู้บริโภค
ให้ ได้ม ากที่ สุด และยั งรวมไปถึงบริห ารความสั ม พั น ธ์ข องลูกค้า หรือที่ เรียกว่ า CRM (Customer
Relation Management)โดยต้ องยึ ดหลั กการสรรค์ส ร้างสิน ค้าและบริการให้ ตรงใจลูกค้ าในทุ กๆ
กลุ่ม
14.2 Cost:
ทําให้ต้นทุนต่ําที่สุดเพื่อให้จะได้กําหนดราคาขายถึงมือผู้บริโภคต่ําไปด้วยซึ่งจะเป็น
ที่ได้เปรียบในการแข่งขัน ด้านราคากับคู่แข่ง
14.3 Convenience:
ช่องทางการจัดจําหน่ายต้องอํานวยให้ผู้บริโภคสะดวกซื้อมากที่สุดยิ่งมีช่องทางหรือ
หน้าร้านมากเท่าไรโอกาสที่ผู้บริโภคจะซื้อมากเท่านั้นเพราะผู้บริโภคในปัจจุบันมิได้ยึดติดกับสถานที่
เดิมสักเท่าไร
14.4 Communications:
เป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งและมีองค์ประกอบหลายด้าน จากความหมายตรงตัวที่แปลว่า
การสื่อสาร จึงรวมตั้งแต่การติดต่อสื่อสารที่ต้องสะดวกง่ายรวดเร็วการสื่อสารที่สร้างความรับรู้ให้
ผู้บริโภคและตลาดซึ่งได้แก่การโฆษณาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายรวมถึงสื่อสารแบบกระตุ้น
ตลาดได้แก่การจัดงานแสดงสินค้าการจัดนิทรรศการงานโชว์การตลาดเชิงรุกหรือการตลาดแบบตรง
34

4Cs การตลาด, เข้าถึงเมื่อ 16 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://thaifranchisedownload.com/dl/group13_6445_20140108150608.pdf
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และเข้าถึงลูกค้ารายตัว
ทั้ ง หมดที่ ก ล่ า วมานี้ ห ากนํ า ไปผนวกรวมกั บ กลยุ ท ธ์ 4Ps เดิ ม ก็ จ ะยิ่ ง เสริ ม ให้
การตลาดแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ที่ขาดไม่ได้ของกลยุทธ์โฉมใหม่ทั้ง 4 เรื่องหลัง และ4Cs จะต้องมีตัวช่วย
ตัวช่วยนั้นคือสื่อยุคใหม่ หรืออินเทอร์เน็ตเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด35
14.5 แจกแจงได้ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยในแต่ละ C อย่างไรบ้าง:
14.5.1 Consumer
อิ น เทอร์ เน็ ต ช่ ว ยลดความห่ า งระหว่ า งผู้ ป ระกอบการและผู้ บ ริ โภคให้
น้อยลงตั วอย่ างเช่นผู้บริโภคสามารถส่งCommentถึ งตรงผู้ป ระกอบการได้ซึ่งตรงนี้จะเป็ นข้อมู ล
สําคัญ เพื่ อ นํ าไปปรับ ปรุงแก้ ไขในสิ่ งที่ ลู กค้ าบอกว่ าได้ ส่ วนผู้ป ระกอบการเองก็ส ามารถเข้ าถึ งใจ
ผู้บริโภคได้มากขึ้น
14.5.2 Cost
ต้นทุนดําเนินการลดลงได้หากใช้อินเทอร์เน็ต เป็นต้นว่าใช้อีเมลล์ในการ
ติดต่อแทนโทรศัพท์ ส่งอีเมล์แทนส่งแฟกซ์ เหล่านี้ทําให้ประหยัดค่าดําเนินการทั้งสิ้น
14.5.3 Convenience
อิ น เทอร์ เน็ ต ช่ ว ยให้ ซื้ อ สะดวกขึ้ น ได้ คุ ณ คงเคยได้ ยิ น ว่ า สั่ งซื้ อ ของผ่ า น
อินเทอร์เน็ตคุณเพียงแค่นั่ง ที่หน้าจออินเทอร์เน็ตที่ไหนก็สามารถสั่งซื้อของได้แล้ว
14.5.4 Communications
หั ว ข้ อ นี้ อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ มากที่ เดี ย วทั้ ง การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อได้เป็นอย่างดีการส่งเสริมการขายก็สามารถทําผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ข้อดีของอินเทอร์เน็ตคือทําให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายนั้นจะแผ่ขยายวงการ
ออกไปไม่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งสื่อใดสื่อหนึ่ง แต่หมายถึงสร้างความรับรู้ได้ทั่วโลกเลยในคราเดียว

35

4Cs กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่, เข้าถึงเมื่อ 27เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://prosoftcrm.in.th/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=77&ArticleID=5796
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15. Case Study ของร้านขายของพื้นเมือง

ภาพที่ 26 ทวินช็อป ร้านโชห่วยแนวใหม่สัญชาติไทย
ที่มา: Manager Online, SMEs “ทวินช็อป”, เข้าถึงเมื่อ 27เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://m.manager.co.th/Smes/detail/9590000018093
"ทวินช็อป"36 ผสานศิลปะพื้นบ้าน แจ้งเกิด ร้านโชห่วยแนวใหม่สัญชาติไทย
"ทวินช็อป" ร้านโชห่วยที่เจ้าของ“กรกชยีอาร์”ตั้งใจจะสร้างร้านค้าปลีกโบราณที่หลาย
คนมองว่ากําลังจะตายไปจากพื้นที่เมืองจังหวัดสตูลให้กลับมาได้ความสนใจอีกครั้งในแบบฉบับของ
ร้านโชห่วยรูปแบบใหม่ ที่มีสไตล์ และอัตลักษณ์
มีกลิ่นอายผสมผสานศิลปะพื้นบ้านของชุมชนดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยโดย
ได้ทีมงานด้านการออกแบบ“สุท ธิพงษ์สุริยะ”(ขาบ) ฟู้ ดสไตลิสต์ผู้คร่ําหวอดในวงการศิลปะ และ
อาหารมากว่า 19 ปี

36

Manager Online SMEs “ทวินช็อป”, เข้าถึงเมื่อ 27เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://m.manager.co.th/Smes/detail/9590000018093
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ภาพที่ 27 ทวินช็อป ภายใน ร้านโชห่วยแนวใหม่สัญชาติไทย
ที่มา: Manager Online, SMEs “ทวินช็อป”, เข้าถึงเมื่อ 27เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://m.manager.co.th/Smes/detail/9590000018093
ร้านโชห่วยที่มีความทันสมัยแต่ยังมีกลิ่นอายวัฒนธรรมพื้นบ้านในชุมชนด้วยของตกแต่งที่
เป็ นกรงนก ตามวิถีชีวิตของคนในท้ องถิ่น รูป แบบของร้าน เริ่ม ต้น ตั้ งแต่ตัวลั กษณะอาคาร ที่ นํ า
รูปแบบของชิโนโปรตุกีส ซึ่งเป็นอาคารแบบดั้งเดิม ของชุมชนที่อยู่อาศัยและค้าขายของชาวจีน บน
แหลมมลายู ถูกนํ ามาสร้างขึ้น ใหม่ แบ่ งส่ วนหนึ่งเป็ นที่ พักอาศั ย และอีกส่วนเปิ ดเป็น ร้านโชห่ วย
"ทวินช็อป" โดยตัวอาคารออกแบบเป็นสีเหลือง เพื่อให้รับสีฟ้าของท้องฟ้าและสีครามน้ําทะเล
ส่วนภายในร้านโชห่วยเน้นตกแต่งทาผนังด้วยสีเทาเข้มเพื่อต้องการขับสีสันของบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าอาหารให้ดูโดดเด่นน่าสนใจทั้งสองฝั่งทั้งนี้ไฮไลท์คือแสงไฟที่ผู้ออกแบบได้นําวิถีชีวิตศิลปะ
พื้นบ้านกิจกรรมยามว่างของคนในพื้นที่ อย่าง "กรงนกเขาชวา" มาย้อมสีเหลืองทองต่างเฉดสี ใน
รูปทรงและขนาดต่างกันเพื่อให้เกิดมิติ มาเป็นโคมไฟแขวนอยู่บนศีรษะตรงโถงกลางห้อง เมื่อเงยหน้า
มองขึ้นไปจะพบกับความสว่างไสวสีเหลืองทอง นอกจากนี้
ด้านหน้าร้านนําจักรยานเก่าโบราณที่เคยสัญจรของคนในพื้นที่ เมื่อในอดีตมาตกแต่ง
หน้ าร้า น เพื่ อ ย้ อ นเรื่ อ งราววิ ถี ชี วิต ของคนในอดี ต ในขณะที่ สิ น ค้ าจํ าหน่ า ยภายในร้า น กลั บ ถู ก
ออกแบบให้มีความทันสมัย ด้วยแพคเกจจิ้ง และการจัดวางสินค้าที่ส่งให้สินค้าดูดี และน่าซื้อ ลบภาพ
ร้านโชห่วยที่ดูรกรุงรั้งไปให้หมดเชื่อว่าถ้าทําร้านให้ออกมาดูดีน่าที่จะแข่งขันกับร้านมินิมาร์ทร้าน
สะดวกซื้อตั้งใจที่จะลบภาพร้านโชห่วยที่ดูรก ๆ การจัดวางของแบบไม่เป็นระเบียบ ไม่น่าเข้า ให้หมด
ไป เพราะเชื่อว่าสามารถที่ทําต้นแบบของร้านโชห่วยดีๆ ออกมาได้ไม่ยาก
การปรับแบบร้านโชห่วยแห่งหนึ่งบนถนนเยาวราชด้วยงบประมาณในการจัดแต่งร้น
ประมาณ 2-3 แสนบาท ไม่รวมค่าก่อสร้างอาคาร สําหรับการให้บริการของ "ร้านทวินช็อป" มีสินค้าที่
หลากหลาย
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ภาพที่ 28 สินค้าภายใน ร้านทวินช็อป
ที่มา: Manager Online, SMEs “ทวินช็อป”, เข้าถึงเมื่อ 27เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://m.manager.co.th/Smes/detail/9590000018093
15.1 แบ่งสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม:
15.1.1 กลุ่มแรก สินค้าเหมือนกับมินิมาร์ททั่วไป เครื่องดื่ม ขนม และของใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
15.1.2 กลุ่มสอง สินค้าโอทอป โดยนําสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของฝากจังหวัดสตูล
มาออกแบบแพคเกจจิ้งใหม่ และใช้แบรนด์ของ "Twin Shop SATUN"
15.1.3 กลุ่มที่สาม สินค้าชายแดน ไทย มาเลเซีย เช่น ช็อกโกแลต กาแฟ ขนม
ต่างๆ ที่ผลิตในมาเลเซีย เข้ามาขายเป็นของฝาก ให้กับนักท่องเที่ยว
15.2 กลุ่มลูกค้า วางไว้ 2 กลุ่ม:
15.2.1 กลุ่มแรก คนในพื้นที่ จังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มที่สอง
นักท่องเที่ยว เพราะมีสินค้านําเข้าจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งการันตีราคาขาย ถูกว่าที่จําหน่ายหาดใหญ่
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จังหวัดสงขลา ซึ่งหลังจากเปิดร้านมาได้ 1 เดือน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีลูกค้าในพื้นที่ให้ความ
สนใจ
15.2.2 ส่วนลูกค้านักท่องเที่ยวตอนนี้ ยังถือว่า มีไม่มาก เนื่องจาก นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มาเที่ยวในเมือง แต่จะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว อําเภอละงู มากกว่าซึ่งทางจังหวัดมี
แผนที่ จ ะดึ งนั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเที่ ยวในตั วเมื อ งมากขึ้ น ในอนาคต แผนการตลาดที่ วางไว้ ในอนาคต
อันใกล้นี้คือการทําประชาสัมพันธ์แนะนําร้านให้กับกลุ่มของบริษัททัวร์ เพื่อให้เขาจัดนักท่องเที่ยว
แวะมาลงชอปปิ้งที่ร้านของเรา รวมไปถึงการแนะนําร้าน ผ่านทางเฟซบุ๊ก และสื่อออนไลน์ สร้างการ
รู้จักในเบื้องต้น ให้กับคนนอกพื้นที่ ได้รู้จักมากขึ้น ด้วย และในอนาคตข้างหน้า ถ้าร้านเดินไปได้ด้วยดี
มีแผนที่จะ วางระบบร้านใหม่ เพื่อรองรับการเปิดขายแฟรนไชส์
16. Case Study ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และสถาปัตยกรรม “Benesse Art Site Naoshima”
ปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด ของการสร้ างพื้ น ที่ จั ด แสดงงานศิ ล ปะจากเมื อ งใหญ่ สู่ พื้ น ที่ ท าง
ธรรมชาติห่างไกลศูนย์กลางเมือง ไปพร้อมๆ กับการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

ภาพที่ 29 Hisha ร้านทันตกรรมเก่าที่ถูกดัดแปลงเป็นงานศิลปะและโครงการ Naoshima Bath
เปิดให้ใช้งานในปี 2009
ที่มา: อรุณ ภูรทิ ัต, พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะและสถาปัตยกรรม “Benesse Art Site Naoshima”, เข้าถึง
เมื่อ 30 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก http://www.scgbuildingmaterials.com /th/ LivingIdea/
ArchitectLifestyle/พิพิธภัณฑ์ศิลปะและสถาปัตยกรรม-Benesse-Art-Site-Nao.aspx
ในปี 1986 Soichiro Fukutake บุ ต รชายคนโตของ Tetsuhiko Fukutake ผู้ ก่ อ ตั้ ง
FukutakePublishing บริ ษั ท สิ่ ง พิ ม พ์ ข นาดยั ก ษ์ ที่ มุ่ ง เน้ น ทํ า หนั ง สื อ แบบเรี ย นรวมไปถึ ง ธุ ร กิ จ ที่
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เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้เข้ามาสืบทอดกิจการของผู้เป็นบิดาเขาต้องย้ายจากสํานักงานสาขาโตเกียว
กลั บ มาประจํ า การที่ สํ านั ก งานใหญ่ ที่ Okayama ซึ่ งในช่ วงแรกเขายั งไม่ คุ้ น ชิ น กั บ การใช้ ชี วิ ต ใน
ต่างจังหวัดมากนักแต่หลังจากทํางานอยู่ที่ Okayama ได้สักพัก Soichiro สัมผัสได้ถึงความมีชีวิตชีวา
ของธรรมชาติที่บ้านเกิดทําให้เขาได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางานหลายอย่างรวมไปถึงการเปลี่ยน
ชื่อบริษัท มาเป็ น Benesse และเริ่มผลักดัน โครงการทางด้านศิลปวัฒ นธรรมบนเกาะ Naoshima
ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อสานต่อความฝันของบิดา Tetsuhiko Fukutake ซึ่งได้ริเริ่มโครงการไว้ในปี 1985
โดยแนวคิดของ Tetsuhiko
ในตอนนั้ นคือการสร้างสถานที่ขึ้น มารองรับ เด็ กๆและเยาวชนจากทั่ วโลกที่ จะมาทํ า
กิจกรรมในย่านหมู่เกาะทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) ได้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
Chikatsugu Miyake นายกเทศมนตรีเกาะ Naoshima
ภายในพิพิ ธภั ณ ฑ์ ศิลปะแห่งนี้ จัดแสดงงานสะสมส่วนตัวที่ครอบครัว Fukutake เก็บ
สะสมไว้ ก่อนจะขยับขยายไปสู่งานศิลปะและงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่ติดตั้งไปทั่วเกาะในเวลา
ต่อมาในช่วงเริ่มต้นโครงการนั้น Soichiro ได้เชื้อเชิญให้ TadaoAndo เข้ามาทําหน้าที่ออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมในส่วนของโรงแรม และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย Benesse House Museum ในปี
1992 ก่อนจะตามมาด้วย Chichu Art Museum ในปี 2004 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะ
ของศิลปินเพียง 3 คน คือ Claude Monet, Walter De Maria และ James Turrell
วิธีการจัดการ วางโปรแกรมโครงการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และตัวงานสถาปัตยกรรมบนเกาะ
Naoshima ไม่ว่าจะเป็ น การเลือ กที่ ตั้งที่ ห่ างไกลออกจากตั วเมื องการแทรกงานศิ ล ปะเข้ าไปตาม
อาคารบ้านเรือนและชุมชนดั้งเดิมรวมไปถึงการสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อรองรับงานศิลปะของศิลปิน
เพียงไม่กี่ชิ้นทําให้แนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งๆในลักษณะกล่องสี่เหลี่ยม
ผนังสีขาว (whitecube) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ทศวรรษที่70เป็นต้นมาถูกปรับเปลี่ยนไปสู่
วิธีการออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ประสานกันระหว่างตัวศิลปะกับงานสถาปัตยกรรมมากขึ้นรวมไปถึง
ศิ ล ปิ น เองก็ ทํ า งานร่ ว มกั บ พื้ น ที่ แ ละบริ บ ทเฉพาะของสถานที่ ตั้ ง นั้ น ๆโดยตรงรวมไปถึ ง ตั ว งาน
สถาปัตยกรรมด้วย
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ภาพที่ 30 ประติมากรรมฟักทองสีเหลือง โดย Yayoi Kusama
ที่มา: อรุณ ภูรทิ ัต, พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะและสถาปัตยกรรม “Benesse Art Site Naoshima”, เข้าถึง
เมื่อ 30 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/
ArchitectLifestyle/พิพิธภัณฑ์ศิลปะและสถาปัตยกรรม-Benesse-Art-Site-Nao.aspx
การเดินทางแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกหลายแห่งไม่ว่าจะ
เป็นพิพิธภัณ ฑ์ศิลปะที่รวบรวมเอางานและจัดแสดงเฉพาะงานประติมากรรมของ IsamuNoguchi
ห รื อ ว่ า จ ะเป็ น พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ศิ ล ป ะร่ ว ม ส มั ย Marugame GenichiroIno kuma Museum of
Contemporary Art การเกิดขึ้นของโครงการพิพิธภัณฑ์ศิลปะของกลุ่ม Benesse จึงช่วยเพิ่มความ
คึกคักให้กับพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในบริเวณนี้มากยิ่งขึ้นไปอีก

ภาพที่ 31 รอบนอกของ พิพิธภัณฑ์
ที่มา: อรุณ ภูรทิ ัต, พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะและสถาปัตยกรรม “Benesse Art Site Naoshima”, เข้าถึง
เมื่อ 30 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/
ArchitectLifestyle/พิพิธภัณฑ์ศิลปะและสถาปัตยกรรม-Benesse-Art-Site-Nao.aspx
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ตั้งแต่ย่างก้าวแรกลงบนเกาะ Naoshima เราก็จะได้เห็นอาคารท่าเรือที่ออกแบบ
โดยสถาปนิกคู่ดูโอชื่อดังอย่าง KazuyoSejima และ RyueNishizawa ผู้ก่อตั้ง SANAA (Sejimaand
Nishizawa and Associates) รวมไปถึงประติมากรรมฟักทองสีแดงสดใสแต้มด้วยจุดสีดําของศิลปิน
รุ่นยายอย่าง Yayoi Kusama อยู่รอต้อนรับ และตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา ทางกลุ่ม Benesse ได้ขยับ
ขยายโครงการไปยังเกาะในบริเวณใกล้เคียง อย่าง Inujima, Teshima, Megishima อีกด้วย
โครงการเริ่ ม ต้ น บนเกาะ Naoshima ของกลุ่ ม Benesse ได้ ดึ ง ดู ด สถาปนิ ก ศิ ล ปิ น
ภัณ ฑารักษ์ ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุ กมุมโลกจากแต่เดิมที่ เกาะขนาดเล็กแห่งนี้เต็มไปด้วย
ผู้สูงอายุ ในขณะที่คนหนุ่มสาวก็ทยอยย้ายออกจากเกาะไปเป็นจํานวนมากจน Naoshima เกือบจะ
กลายเป็นเกาะร้าง โครงการของกลุ่ม Benesse ก่อให้เกิดแหล่งรายได้ใหม่จากการท่องเที่ยว และทํา
ให้เกาะแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ทําให้กลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวที่เบื่อหน่ายการใช้ชีวิตในเมืองได้
ย้ายเข้ามาใช้ชีวิตบนเกาะ Naoshima มากขึ้น โครงการศิลปะบนเกาะ Naoshima เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของการปรับเปลี่ยนแนวคิดของการสร้างพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะที่แต่เดิมจัดแสดงอยู่ตามพิพิธภัณฑ์
ในเมืองใหญ่มาสู่พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางเมืองพร้อมๆ กับการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น
ขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดการทดลองของตัวงานศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ37

37

อรุณ ภูริทัต, พิพิณภัณฑ์ศิลปะและสถาปัตยกรรม “Benesse Art Site
Naoshima”, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก
http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/ ArchitectLifestyle/พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
และสถาปัตยกรรม-Benesse-Art-Site-Nao.aspx

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
การดํ าเนิ น การวิ จั ย สามารถแบ่ งขั้ น ตอนการศึ ก ษาวิ จั ย ออกได้ เป็ น ลํ าดั บ ตั้ งแต่ ก าร
ทบทวนวรรณกรรมจนไปถึงการออกแบบ และการจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
2. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม
3. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
4. การสรุปข้อมูลและสร้างโปรแกรม
แนวทางการศึกษาข้อมูลการวิจัย ทั้งจากเอกสารและการศึกษาข้อมูลจากภาคสนามเป็น
การศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดสงขลา, อําเภอหาดใหญ่, สินค้าพื้นเมือง
และของฝากประจําจังหวัด, และทฤษฎีต่างๆ ในการออกแบบ ในประเด็นต่างๆ แตกต่างกันออกไป
เพื่อทําการวิเคราะห์ต่อไป ดังนี้

ภาพที่ 32 การศึกษาข้อมูล (Work Flow)
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1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ
การศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลเอกสาร, ตํารา, รายงาน และการวิจัยโดยการอ่าน
และทําความเข้าใจ
1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ
การรวบรวมข้อมูลจากทางภาคสนามเพื่อให้ทราบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในส่วนที่
ต้องการ และมีความทันสมัยของข้อมูลแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในเรื่อง
ต่างๆ เช่น สินค้าพื้นเมืองกับการออกแบบ
ในการเก็บข้อมูลพื้นที่ภาคสนามที่ศึกษา จะกระทําโดยการอาศัยอุปกรณ์ ดังนี้
1. เครื่องวัดค่าความสูงของอาคาร
2. กล้องถ่ายรูป
3. เทปวัดระยะ
4. การสัมภาษณ์ในรูปแบบการสนทนา
5. การศึกษาโครงสร้างของอาคาร
2. การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของหัวข้อ

ภาพที่ 33 การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT Analysis ของโปรแกรม
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3. การศึกษาพื้นที่ที่จะออกแบบ
เกณฑ์การเลือกพื้นที่ทําการศึกษาจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า
เอกสารทุติยภูมิล่าสุดที่มีการบันทึกไว้สงขลาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการค้าขาย และส่งออกการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวและมีแนวโน้มของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อสืบข้อมูลจะ
เริ่มจากการศึกษาภาคสนามของพื้นที่จะเริ่มจากการศึกษาจากบริบททั่วไปจนถึงพื้นที่ที่จะทําการ
ออกแบบ

ภาพที่ 34 การวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 35 การศึกษาข้อมูลจังหวัดสงขลา
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การเริ่มต้นศึกษาพื้นที่โดยรอบของจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
ออกแบบโดยมองถึงสถานที่ที่น่าสนใจและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ และการทํา
การวิเคราะห์ เชิงลึกถึงข้อดี และข้อเสียของพื้ นที่เนื่องจากสงขลาเป็นเมืองที่ มีนักท่องเที่ยวที่เป็ น
ต่างชาติเข้ามาจํานวนมาก เช่น มาเลเชีย สิงค์โปร ฯลฯ และมีสถานที่ท่องเที่ยวในเชิญวัฒนธรรมเป็น
จํานวนมาก

ภาพที่ 36 พื้นที่โรงสีเก่า “หับโห้หิ่น”
4. การวิเคราะห์พื้นที่จากการลงพื้นที่ และสัมภาษณ์
ข้อมูลจากการศึกษาลงพื้นที่ และสัมภาษณ์คุณสุนทร พัฒนพงค์ ผู้ดูแลกลุ่มภาคีคน
รักสงขลา หับโห้หิ่นได้ให้ข้อมูลว่าอาคารหลังนี้ณปัจจุบันเป็นอาคารที่ใช้เป็นสํานักงานสมาคมภาคีคน
รักสงขลาและเป็นที่ตั้งชั่วคราวของอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (TK Park) หรือ Songkhla Smart
Center ซึ่งอนาคตพื้นที่แห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองสงขลาที่จะเปิดขึ้นในอีกสองปีข้างหน้า
เนื่องจากปัจจุบันที่ตั้งของอุทยานการเรียนรู้นครสงขลายังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองเก่า 1 ใน 10
เมืองของไทยจ่กคุณลักษณะพิเศษทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่หลากหลาย จึงมีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา

ภาพที่ 37 ภายในอาคาร โรงสีเก่า “หับโห้หิ่น”
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ข้อมูลจากการศึกษาลงพืน้ ทีใ่ นเชิงกายภาพ
ทําการวัดพื้นที่เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 14:00น. เนื่องจากอาคารนี้
เป็นอาคารเก่า ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์และมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นบริเวณสํานักงานจึงทําการศึกษาเก็บ
ข้อมูลได้เฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ และพื้นที่สําหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น และประเมินพื้นที่
ได้ดังนี้

ภาพที่ 38 โครงสร้างอาคาร โรงสีเก่า “หับโห้หิ่น”
(โครงสร้างอาคารปูนเปลือย / หลังคาโครงเหล็ก สังกะสี, พื้นคอนกรีต / เสาปูน, พื้นที่:
โดยประมาณ 3,265 ตรม., ความสูงพื้นถึงเพดานประมาณ 6 เมตร)
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1. การวิเคราะห์พื้นที่ของ “หับโห้หิ่น

ภาพที่ 39 การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT Analysis ของ “หับโห้หิ่น”
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สรุปผลการสํารวจที่ “หับโห้หิ่น” ในจังหวัดสงขลา พบว่าอาคารณปัจจุบันเป็นอาคาร
อนุรักษ์ ที่มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่ที่จะใช้ออกแบบร้านค้าแนวใหม่ที่จะช่วยพัฒนาจังหวัดสงขลาให้
มีความน่าสนใจ และ เพิ่มรายได้ให้ชุมชนได้มากขึ้น
2. การวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้พื้นที่
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ผู้ใช้งานของพื้นที่
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3. การวิเคราะห์หลักการการตลาด และงานออกแบบ

ภาพที่ 40 การวิเคราะห์หลักการการตลาด และ งานออกแบบ
4. การวิเคราะห์สินค้าพื้นเมืองต่าง ของจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากกุ้ง
ข้อมูลจากการศึกษาลงพื้นที่ และสัมภาษณ์เนื่องจากสงขลามีร้านค้าในอําเภอเมือง
ตลาดกิมหยงมากมายกว่า 100 ร้านค้า การวิเคราะห์ข้อมูลของสินค้าจึงได้นํามาจากการคัดเลือก และ
วิเคราะห์ร้านค้าซึ่งมีผลิตภัณ ฑ์ใกล้เคียงกันทั้งหมด 10 ร้านค้าสินค้าในตลาดกิมหยงแบ่งออกเป็น
สินค้าทั้งหมดหลากหลายประเภท เช่น เสื้อผ้าทั่วไป (ชุดท้องถิ่นต่างๆ เสื้อชั้นใน ผ้าห่มผ้าเช็ดหน้า
เสื้อผ้าแฟชั่น) สินค้าอีเล็กโทรนิกค์ (เครื่องคิดเลข นาฬิกา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า) อาหาร (ขนมจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ขนมและอาหารท้องถิ่น วัตถุดิบปรุงอาหาร) ผลไม้ตามฤดูการ ของแห้ง และของ
ท้องถิ่น และ อาหารสดต่างๆ
การเลือกร้านค้านํามาจากสินค้าที่วิเคราะห์ในส่วนของสินค้าประเภทอาหารท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จัก และเป็นสินค้าแนะนําที่จะต้องซื้อกลับไปเป็นของฝาก และมีความโดดเด่นในตลาดกิมหยง
ซึ่งร้านค้า 10 ร้านค้าที่เลือกสรรค์มานั้นจะมีสินค้าใกล้เคียงกันมากที่สุดในการสัมภาษณ์จะเรียงจาก
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ยอดขายของสินค้าที่มีคนรู้จักเป็นจํานวนมาก และขายดีที่สุดให้เป็นสินค้าที่จะนํามาออกแบบ และ
สามารถนําไปต่อยอดในเชิงการออกแบบได้
จากการสอบถาม แม่ค้า และพ่อค้าในตลาดกิมหยงอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พบว่าสินค้าที่ขายดี และมีความดึงดูดลูกค้ามีดังนี้
ตารางที่ 7 สรุปการสัมภาษณ์ สินค้าพื้นเมืองในตลาดกิมหยง

กรงนกหัวจุก และการแข่งขันนกกรงหัวจุก จังหวัดสงขลา
ข้อมูลจากการศึกษาลงพื้นที่ และสัมภาษณ์ การศึกษาข้อมูลในเรื่องของประเพณีท้องถิ่น
ได้นําข้อมูลที่ศึกษามาคัดเลือก และสอบถามนักท่องเที่ยว และบุคคลในจังหวัด เพื่อนํามาวิเคราะห์
และใช้ข้อมูลในการออกแบบโดยสอบถามถึงความน่าสนใจ และเรื่องราวที่เป็นที่รู้จักของผู้คนมาก
ที่สุดเพื่อนํามาเป็นเรื่องราวที่จะใช้ในการออกแบบพื้นที่
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้ใช้งานเรื่องประเพณีและความสนใจ
ของกลุ่มลูกค้าต่อประเพณีของจังหวัดสงขลา สรุปได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 8 สรุปการสัมภาษณ์ เรื่องประเพณีของสงขลา

ผ้าทอยกดอกเกาะยอ จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 41 ลวดลายผ้าทอยกดอกเกาะยอ จังหวัดสงขลา
ที่มา: ผ้าไทยภาคใต้, “ผ้าไทยภาคใต้ ” ประยุกต์ใช้ให้เกิดเสน่ห์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2559, เข้าถึงได้จาก http://talung.gimyong.com/index.php?topic=344265.0
ข้อมูลจากการศึกษา และสังเคราะห์
จากการศึกษาข้อมูล ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดวงขลาที่มีความโดดเด่น และมีชื่อเสียงมี
ความสวยงาม หลากหลาย และเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดได้แก่ ผ้าทอยกดอกเกาะยอ จังหวัดสงขลา
ผ้ าทอยกดอกเกาะยอถื อ เป็ น สิ น ค้ าที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากในทั้ งจั งหวัด สงขลา และภาคใต้
เนื่องจากเป็นผ้าทอพื้นเมืองของชาวบ้าน และมีความประณีตเป็นเอกลักษณ์ในการทอ และสามารถมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาต่อยอดให้แก่ชุมชนได้
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อีกทั้งปัจจุบันยังมีการพัฒนาการทอและลายให้หลากหลายและมีการสนับสนุนให้เป็น
หนึ่งในอาชีพหลักของชาวบ้านในเกาะยอ ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในสินค้าสุดยอดภูมิปัญญาไทย
และเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับรางวัลมากมาย
ยาหม่องโอสถทิพย์

ภาพที่ 42 ยาหม่องโอสถทิพย์ จังหวัดสงขลา
ที่ ม า: M eeprom pt, ท รายโอสถ, เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษ ายน 2559, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://www.meeprompt.com/index.php?page=item&id=23263
ข้อมูลจากการศึกษาลงพื้นที่ และสัมภาษณ์
จากการลงพื้ น ที่ สัม ภาษณ์ แ ม่ค้า และพ่ อค้าในตลาดกิ มหยงอํ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา พบว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมแต่ไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง อีกหนึ่งอย่างได้แก่
ยาหม่องโอสถทิพย์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากจํานวนมาก
เนื่ องจากความโดดเด่น ทางด้านกลิ่น และสรรพคุณ ของยาหม่องโอสถทิพ ย์ที่ ทําจาก
สมุนไพรไทยดั้งเดิม และเป็นภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งสินค้ายอดนิยมของชาวต่างชาติ

บทที่ 4
บทวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ
การวิเคราะห์พื้นที่ที่จะทําการออกแบบ จากการสํารวจ

ภาพที่ 43 พื้นที่โรงสีเก่า “หับโห้หิ่น”
ที่ ม า:SongkhlaChineseNews, บ่ อ ยาง, เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 02 พฤษภาคม 2559,. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://www.songkhlachinesenews.com/home/index.php/40-8-other-touristattractions/8-1/246-8-1-2
จากการสํ า รวจ พบว่ า พื้ น ที่ ข อง โรงสี เก่ า “หั บ โห้ หิ่ น ” มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด
เนื่องจากพื้นที่ตั้งของสถานที่ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเก่าของจังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้หลากหลาย
ในการเดินทาง เป็นถนนสายหลัก ตั้งอยู่ที่ ถนนนครนอก และอีกด้านของพื้นที่ติดกับท่าเรือจอดเรือ
ซึ่งติดทะเลและมีความสวยงามมาก
อาคารหลังนี้เป็นอาคารเก่าที่มีอายุกว่า 400 ปี และเป็นพื้นที่โล่งเนื่องจากสมัยก่อนพื้นที่
นี้เคยเป็นทั้งคลังเก็บยาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, โรงสีข้าวเก่า, โรงน้ําแข็งเก่า, และ โกดังยางพารา
ปัจจุบันเป็นที่รู้จักโดยชื่อ “โรงสีแดง” หรือ “หับโห้หิ่น” ซึ่งเป็นภาษาฮกเกี้ยน หมายถึง “สามัคคี
89
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กลมเกลียว และเจริญรุ่งเรือง”
การวิเคราะห์พื้นที่ รวมถึงสรุปข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ

ภาพที่ 44 ทิศทางของแสงแดด และทิศทางลม

ภาพที่ 45 ผังบริเวณ ของพื้นที่ โรงสีเก่า “หับโห้หิ่น” ปัจจุบัน
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ภาพที่ 46 บริเวณด้านทางเข้า ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

ภาพที่ 47 บริเวณด้านทางเข้า ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
ปัจจุบันพื้นที่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือโครงสร้างยังคงสถาพที่ดีแต่มีการทรุดโทรมไปบ้างตาม
การเวลา โดยเฉพาะบริเวณด้านในอาคาร บางส่วนที่อยู่ด้านข้าง ถูกใช้เป็นพื้นที่เก็บ รถ และเรือเก่าที่
ไม่ได้ใช้งานทําให้ดูรกเลอะเทอะ เนื่องจากยังไม่มีเจตนารมณ์ที่แน่ชัดในการดัดแปลงหรือซ่อมแซมใดๆ
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ภาพที่ 48 แบบแปลน อาคาร “หับโห้หิ่น”
การสังเคราะห์การออกแบบนิเทศศิลป์

ภาพที่ 49 การสังเคราะห์ทฤษฎี และการออกแบบนิเทศศิลป์
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โดยการสังเคราะห์การออกแบบ เริ่มจากการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าตาม ปัจจัย 4 ของ
มนุษย์ สิ่งมี อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ยา และ แบ่งออกมาเป็น สัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์
โดยเชื่อมโยงหมวดหมู่ต่างๆ เข้ากับสัมผัสต่างๆ ส่วนของการออกแบบ จะถูกแบ่งเป็น การออกแบบ
ของนิเทศศิลป์ให้สื่อถึงรูปลักษณ์โดยรวมของผลงาน
การแบ่งแยกหมวดหมู่ มีดังนี้
1. อาหาร = กุ้งแห้ง
อาหารสื่อถึง สัมผัสแรก ได้แก่ รสชาติ โดยจากการสังเคราะห์ข้อมูลและพบว่า สีสัน
มีผล ต่อคน และ สามารถนํามาใช้ในการออกแบบนิเทศศิลป์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงรูปทรงของสินค้าจึง
เลือกสีของสินค้านํามาใช้ในการออกแบบที่สื่อถึงรสชาติของอาหารในจังหวัดสงขลา
2. เครื่องนุ่งห่ม = ผ้าทอยกดอกเกาะยอ
สินค้าที่ได้รับการยอมรับให้เรื่องเครื่องนุ่งห่มของสงขลา ได้แก่ผ้าทอยอดอกเกาะยอ
ซึ่งสื่อในเรื่องของสัมผัสได้เป็นอย่างดี การตีความของการสัมผัส ในรูปแบบเรื่องของลวดลาย ความชัด
ของลวดลาย มิติของการทอ และเรื่องของแสงและเงา ให้ความรู้สึกของสัมผัสที่ต่างกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
เอกลักษณ์ที่นํามาใช้ในการออกแบบ
3. ที่อยู่อาศัย = กรงนกหัวจุก
นอกเหนือจากความน่าสนใจที่อยู่อาศัยของนกกรงหัวจุกและความสวยงามของกรง
นกที่สามารถนํามาใช้ในงานออกแบบ ประเพณีการแข่งขันของนกกรงหัวจุกยังสื่อถึง การได้ยิน หรือ
เสียงของนกอีกด้วย ซึ่งจะนํามาใช้ในการออกแบบได้เป็นอย่างดี
4. ยา = ยาหม่องโอสถ
จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษายาหม่องโอสถมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของ
สัมผัส ที่เป็นเรื่องของกลิ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากการออกแบบจะมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
นํามา ซึ่งการออกแบบพื้นที่ให้ได้ครบทุกสัมผัส
5. สัมผัส เรื่องของ รูป
สัมผัสสุดท้ายคือเรื่องของ การมองเห็น หรือรูป ซึ่งจะนําการออกแบบต่างๆมารวมกัน
และสังเคราะห์ออกมาเป็น การออกแบบนิเทศศิลป์ในการสื่อถึงรูปลักษณ์ ทั้งการออกแบบ โลโก้ และ
แบรนดิ้งขององค์กรณ์
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์
1. ผลงานออกแบบก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1

ภาพที่ 50 แสดงการใช้งานของพื้นที่ และความสัมพันธ์
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Function Chart Diagram

ภาพที่ 51 แสดงการแบ่งพื้นที่ และความสําคัญ
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ภาพที่ 52 แสดงการออกแบบ Logo และConcept ของงาน

ภาพที่ 53 แสดงการวางผัง การวางแปลน

96

SUN DIRECTION
DIAGRAM

WIND DIRECTION
DIAGRAM

FERRY ENTRANCE
STAFF ENTRANCE
SUB-ENTRANCE
MAIN ENTRANCE

THE CONCEPT DESIGN
The simplication of Logo which
were apply in the interior
space to connect each
zoning.

PUBLIC AREA ZONING:

SEMI PRIVATE AREA ZONING:

The public area zoning which allows
every user to use the space. This diagram
shows the importances of each zone.
Fromthe darker color to the lighter color.

The semi private area zoning is mainly
for user which are parts of the activities
provided in the space. Not all users are
allowed to use this area.
8
7

SEMI PRIVATE AREA ZONING:
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The semi private area zoning is mainly
for user which are parts of the activities
provided in the space. Not all users are
allowed to use this area.
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ภาพที่ 54 แสดงการใช้งาน และความสําคัญของพื้นที่

ภาพที่ 55 แสดงภาพ 3 มิติจําลอง – งานแข่งขันนกกรงหัวจุก
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การออกแบบโดยใช้คอนเซ็ปของ“หับโห้หิ่น”และความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
ของจังหวัดสงขลา มาใช้ในการออกแบบแปลน และ การออกแบบโลโก้ที่ใช้ โดยคํานึงถึงรูปแบบเป็น
หลัก ในส่วนของฟังค์ชั่นนํามาจากการวิเคราะห์ พื้นที่ และการทําความสัมพันธ์ของพื้นที่
2. ผลงานการจัดแสดงงาน MFA ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2016)

ภาพที่ 56 การจัดแสดงงาน MFA ครั้งที่ 1
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ สําหรับงาน MFA ชุดที่ 1
ในเชิงการออกแบบภายใน
1. การออกแบบควรคํานึงถึง การออกแบบตกแต่งฝ้าเพดาน
2. การวิเคราะห์ กลุ่มลูกค้า และผู้ใช้งานให้ชัดเจน
3. การออกแบบให้พื้นที่เชื่อมต่อกัน หรือเป็นเรื่องราวเดียวกัน
4. ควรออกแบบให้เกิดประสบการณ์ใหม่ต่อการเข้าพื้นที่
5. การศึกษากฎหมาย อาคารแนวราบ / กฎหมายท่าเรือ
6. ให้พื้นที่ สื่ออารมณ์แบบไหนให้กับผู้ใช้งาน
7. การสร้างเรื่องราวให้พื้นที่
ในเชิงการออกแบบนิเทศศิลป์
1. นําเอกลักษณ์ของ สินค้า หรือ จังหวัดสงขลามาออกแบบ
2. ควรใช้ชื่อ Brand เป็นสงขลาไปเลย
3. Logo ยังไม่สะท้อนถึง โครงการการออกแบบ
4. หาอัตลักษณ์สงลา จากของดังจังหวัด สถานที่ที่มีชื่อเสียง
การออกแบบที่มีความหมายในตัว Logo ในเนื้อหาอื่นๆ
1. การวิเคราะห์สินค้าให้ครบถ้วน ยังไม่หนักแน่น
2. เน้นคอนเซ็ปการออกแบบตามชื่อห้อข้อ
3. มี Theory แล้ว ควรนํามาวิเคราะห์
4. นําเสนอเรื่องของ Cultural Experience สร้างให้เป็น Landmark ไม่ใช่ Duty free
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3. ผลงานออกแบบก่อนวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2

ภาพที่ 57 การออกแบบ Branding ชุดที่ 2
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ภาพที่ 58 การออกแบบ Logo Development
การออกแบบด้านนิเทศศิลป์ นําคําแนะนํามาออกแบบ Logo โดยใช้ ความน่าสนใจ และ
จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวมาลองปรับให้ในการออกแบบโลโก้ และปรับการออกแบบโดยใช้สีสันเข้า
มาเพิ่มเติมในการออกแบบ Logo โดยใช้ชื่อ “Songkhla”
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ภาพที่ 59 การออกแบบ Sketch Design of Kiosk
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ภาพที่ 60 แสดง Diagram การเดินของผู้ใช้งาน และความสําคัญ
การออกแบบพื้ นที่ ให้ เรื่องราวต่อเนื่ องกัน เป็ น คอนเซ็ ปต์ หลั กของการออกแบบ โดย
จัดการออกแบบให้พื้นที่เชื่อมต่อกัน และการวิเคราะห์ พื้นที่การใช้งาน โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม
คือ Active User และ Passive User เพื่อให้สามารถเข้าถึงเรื่องราวในหลายรูปแบบ สําหรับผู้ใช้งาน
ที่มีเวลาน้อย และมากต่างกัน
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ภาพที่ 61 แสดงการวางผัง การวางแปลน

ภาพที่ 62 แสดงภาพ 3 มิติจําลอง – จําลองการทํากะปิ / กุ้งแห้ง
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4. ผลงานการจัดแสดงงาน MFA ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 – 30 เมษายน 2016)

ภาพที่ 63 การจัดแสดง MFA ครั้งที่ 2
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ภาพที่ 64 โมเดล การจัดแสดง MFA ครั้งที่ 2
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ สําหรับงาน MFA ชุดที่ 2
ในเชิงการออกแบบภายใน
1. การออกให้เป็น สงขลา Aroma โดยใช้ ยาหม่องโอสถ เช่น Spa
2. ขาดความเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของสงขลา
3. การออกแบบ เช่น นําลายมาฉลุเป็นต้น
4. การอ้างอิงพื้นที่เดิมที่ใช้ออกแบบ
5. เน้นบรรยากาศของการออกแบบพื้นที่จัดแสดง
6. การออกแบบ Koisk ด้วย Concept กุ้งประหลาด
ในเชิงการออกแบบนิเทศศิลป์
1. นําเอกลักษณ์ของสินค้า หรือจังหวัดสงขลามาออกแบบ
2. นําลายผ้าทอยกดอกเกาะยอ มาพัฒนา
3. ลองออกแบบโดยเล่นกับ Pattern / Overlapping Technique
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ในเนื้อหาอื่นๆ
1. ชื่อหัวข้อควรยึดตาม ชื่อภาษาอังกฤษ
2. หาข้อมูลเพิ่มเติมมายืนยันสินค้า
การพัฒนางานออกแบบนิเทศศิลป์
กุ้ง และรสชาติ

ภาพที่ 65 การออกแบบ ตัว S ที่มาจาก กุ้ง สงขลา
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ต้นสน ยาหม่องโอสถ และกลิ่น

ภาพที่ 66 การออกแบบ การเล่นแสง และเงาของการออกแบบ เพื่อแสดงถึงกลิ่น
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นกกรงหัวจุก และเสียง

ภาพที่ 67 การออกแบบ ลดทอนนกกรงหัวจุก และเสียงร้อง / จังหวะ
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ลายผ้าทอลายราชวัตถ์ และการสัมผัส

ภาพที่ 68 การออกแบบ โดยใช้ ความเข้มของสี และลายเพื่อมิติในการออกแบบ
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การรวมโลโก้ เป็น 1 เดียว

ภาพที่ 69 การออกแบบภาพรวม Logo “Songkhla” 1
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ภาพที่ 70 การออกแบบภาพรวม Logo “Songkhla” 2

ภาพที่ 71 การออกแบบภาพรวม Logo “Songkhla” 3
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ขั้นตอนการพัฒนาแบบ เพื่อนําไปสู่ผลงานวิทยานิพนธ์ในงานออกแบบภายใน
การออกแบบด้วยแนวคิดของการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเล่าเรื่องราว
ผ่านพื้นที่ในแต่ละจุดของการออกแบบ โดยการเล่าเรื่องเป็นการเดินตามพื้นที่โดยเน้นให้ผู้ใช้งานได้รับ
สัมผัสทั้ง 5 ตอนเข้าพื้ นที่ และค่อยๆ ซึมซับถึงการสัมผัสแต่ละแบบของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ดึงดูด
ผู้ใช้งานเข้าไปในพื้นที่ การวิเคราะห์การใช้งานของพื้นที่ด้วยข้อมูลต่างๆ และความเหมาะสมในการ
ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

ภาพที่ 72 แสดงการออกแบบ Furniture Layout Plan
1. การออกแบบเรื่องของเครื่องแต่งกาย “ผ้าทอยกดอกเกาะยอ”แนวคิดการออกแบบใน
ส่วนของผ้านั้น คํานึงถึงอารมณ์ของพื้นที่ ที่เป็นเรื่องของการสัมผัส เน้นการเล่นลวดลายของผ้าตาม
พื้นที่ การซ้อนกันของลวดลาย และการผสมผสานของวัสดุให้มีความแตกต่าง และการซ้อนทับให้เกิด
มิติ
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ภาพที่ 73 Mood & Tone ในการออกแบบ บริเวณ “ผ้าทอยกดอกเกาะยอ”

ภาพที่ 74 Sketch ในการออกแบบ บริเวณ “ผ้าทอยกดอกเกาะยอ”
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ภาพที่ 75 การออกแบบบริเวณ “ผ้าทอยกดอกเกาะยอ” ก่อนแก้ไข
2. การออกแบบเรื่องของยาสามัญ “ยาหม่องโอสถทิพย์”แนวคิดการออกแบบพื้นที่เรื่อง
ของยาสามัญ เน้นการออกแบบพื้นที่ โดยใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ การจัดวางและการโชว์สินค้าให้โดด
เด่น โดยการจัดพื้นที่เล่าเรื่องการผลิตและวัตถุดิบของสินค้า โดยให้ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสถึงกลิ่นของ
ส่วนผสมต่างๆของการผลิตยาหม่องโอสถทิพย์ มีการจัดวางแบบต่างๆ เช่นการวางบนชั้น การเล่น
ระดับต่างๆ รวมถึงการออกแบบให้มี function พิเศษในการให้ทดลองสินค้าด้วยการนวด เพื่อให้มี
ความรู้สึกผ่อนคลายริมท่าเรืออีกด้วย

ภาพที่ 76 Mood & Tone ในการออกแบบ บริเวณ “ยาหม่องโอสถทิพย์”
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ภาพที่ 77 Sketch ในการออกแบบ บริเวณ “ยาหม่องโอสถทิพย์”

ภาพที่ 78 การออกแบบบริเวณ “ยาหม่องโอสถทิพย์” ก่อนแก้ไข
3. การออกแบบเรื่องของอาหาร “กุ้งแห้ง”การตีความในการออกแบบ เรื่องของกุ้งจะ
เน้น เรื่องของการขายอาหาร take away เนื่องจากเป็นพื้นที่ เชื่อมต่อกับพื้นที่กรงนก เพื่อให้ผใู้ ช้งาน
สามารถนําอาหารมารับประทานในบริเวณการแข่งขันนกกรงหัวจุกได้ โดยการออกแบบจะเน้นเรื่อง
ของสีสันและการใช้งานเป็นหลัก ใช้สีเพื่อสื่อถึงอาหารของจังหวัดสงขลา
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ภาพที่ 79 Mood & Tone ในการออกแบบ บริเวณ “กุ้งแห้ง”

ภาพที่ 80 Sketch ในการออกแบบ บริเวณ “กุ้งแห้ง”
4. การออกแบบเรื่อ งของที่ อยู่อ าศัย “การแข่งขั น นกกรงหั วจุ ก ”การออกแบบพื้ น ที่
ภายใน เน้นเรื่องประเพณีการแข่งขันเสียงร้องของนกกรงหัวจุก ซึ่งในการออกแบบจะเน้นเรื่อง การใช้
ระแนงในการออกแบบ เสมือนการล้อลวดลายของกรง และ แสงและเงาในการวางวัสดุเป็นหลัก
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ภาพที่ 81 Mood & Tone ในการออกแบบ บริเวณ “การแข่งขันนกกรงหัวจุก”

ภาพที่ 82 การออกแบบบริเวณ “การแข่งขันนกกรงหัวจุก” ก่อนแก้ไข

`

5. ขั้นตอนการพัฒนาแบบ เพื่อนําไปสู่ผลงานวิทยานิพนย์ ใน งานนิเทศศิลป์
5.1 การออกแบบ โลโก้รวมของ “Songkhla”ในการออกแบบโลโก้ ได้เริ่ม พัฒ นา
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แบบให้มีความหลากหลาย พัฒนาโทนสี และ รูปแบบการเขียนตัวอักษรให้สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
มากขึ้น โดยการจัดเรียงโลโก้ และรูปภาพตามการออกแบบภายใน เพื่อเล่าเรื่องราวโดยเรียงกันไปใน
ตัว

ภาพที่ 83 การออกแบบโลโก้ ขั้นสุดท้าย
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5.2 การออกแบบ นามบัตรที่ใช้ในพื้นที่การออกแบบนามบัตร ข้อมูลหลักที่ต้องการ
ให้แสดงชัดเจนในนามบัตรได้แก่ ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ในการส่ง
ข้อมูล โลโก้ของร้านค้าหลัก และแผนที่ตั้งของอาคาร การจัดวางที่เข้าใจได้ง่าย และเรียบง่าย

ภาพที่ 84 การออกแบบนามบัตรด้านหน้า
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ภาพที่ 85 การออกแบบนามบัตรด้านหลัง
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5.3 การออกแบบ องค์ประกอบที่ใช้ใน packaging, tag และ branding ต่างๆการ
ออกแบบใน branding ต่างๆ ของสินค้า แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ส่วน ตามสินค้าที่ออกแบบ ได้แก่ เครื่อง
นุ่มห่ม (ผ้าทอยกดอกเกาะยอ) ยาสามัญ (ยาหม่องโอสถทิพย์) อาหาร (กุ้งแห้ง) และ ที่อยู่อาศัย (นก
กรงหัวจุก)
5.3.1 การพัฒนาการออกแบบ เครื่องนุ่มห่ม (ผ้าทอยกดอกเกาะยอ)

ภาพที่ 86 การออกแบบโลโก้ ผ้าทอยกดอกเกาะยอ

ภาพที่ 87 การออกแบบ pattern ผ้าทอยกดอกเกาะยอ
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5.3.2 การพัฒนาการออกแบบ ยาสามัญ (ยาหม่องโอสถทิพย์)

ภาพที่ 88 Mood & Tone ในการออกแบบ “ยาหม่องโอสถทิพย์”

ภาพที่ 89 การออกแบบ tag ยาหม่องโอสถทิพย์
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ภาพที่ 90 การออกแบบโลโก้ ยาหม่องโอสถทิพย์

ภาพที่ 91 การออกแบบ tag สรรพคุณ และส่วนผสม ยาหม่องโอสถทิพย์
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ภาพที่ 92 การออกแบบ pattern ยาหม่องโอสถทิพย์

ภาพที่ 93 การพัฒนาการออกแบบ packaging ต่างๆ ของยาหม่องโอสถทิพย์
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5.3.3 การพัฒนาการออกแบบ อาหาร (กุ้งแห้ง)

ภาพที่ 94 Mood & Tone ในการออกแบบ branding ของ “กุ้งแห้ง”

ภาพที่ 95 การออกแบบ tag ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ กุ้งแห้ง
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ภาพที่ 96 การออกแบบ tag และ pattern ของผลิตภัณฑ์ กุ้งแห้ง

ภาพที่ 97 การพัฒนาการออกแบบ packaging ต่าง ๆ ของอาหารกุ้งแห้ง
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5.3.4 การพัฒนาการออกแบบ ที่อยู่อาศัย (นกกรงหัวจุก)

ภาพที่ 98 การออกแบบ tag เรื่องราว ของนกกรงหัวจุก

บทที่ 5
การพัฒนา และแปรรูปความคิดสู่งานออกแบบ
บทวิเคราะห์เรื่องของสินค้าที่จะใช้ในการออกแบบ

ภาพที่ 99 การวิเคราะห์ทฤษฎี และการออกแบบนิเทศศิลป์
โดยการสังเคราะห์การออกแบบ เริ่มจากการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าตาม ปัจจัย 4 ของ
มนุษย์ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา และแบ่งออกมาเป็น สัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ โดย
เชื่อมโยงหมวดหมู่ต่างๆ เข้ากับสัมผัสต่างๆ ส่วนของการออกแบบ จะถูกแบ่งเป็น การออกแบบของ
นิเทศศิลป์ให้สื่อถึงรูปลักษณ์โดยรวมของผลงาน
การแบ่งแยกหมวดหมู่ มีดังนี้
1. อาหาร = กุ้งแห้ง
อาหารสื่อถึง สัมผัสแรก ได้แก่ รสชาติ โดยจากการสังเคราะห์ข้อมูลและพบว่า สีสัน
มีผลต่อคน และ
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สามารถนํามาใช้ในการออกแบบนิเทศศิลป์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงรูปทรงของสินค้าจึงเลือกสี
ของสินค้านํามาใช้ในการออกแบบที่สื่อถึงรสชาติของอาหารในจังหวัดสงขลา
2. เครื่องนุ่งห่ม = ผ้าทอยกดอกเกาะยอ
สินค้าที่ได้รับการยอมรับให้เรื่องเครื่องนุ่งห่มของสงขลา ได้แก่ผ้าทอยอดอกเกาะยอ
ซึ่งสื่อในเรื่องของสัมผัสได้เป็นอย่างดี การตีความของการสัมผัส ในรูปแบบเรื่องของลวดลาย ความชัด
ของลวดลาย มิติของการทอ และ เรื่องของแสงและเงา ให้ความรู้สึกของสัมผัสที่ต่างกัน ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งเอกลักษณ์ที่นํามาใช้ในการออกแบบ
3. ที่อยู่อาศัย = กรงนกหัวจุก
นอกเหนือจากความน่าสนใจที่อยู่อาศัยของนกกรงหัวจุก และความสวยงามของกรง
นกที่สามารถนํามาใช้ในงานออกแบบ ประเพณีการแข่งขันของนกกรงหัวจุกยังสื่อถึง การได้ยิน หรือ
เสียงของนกอีกด้วย ซึ่งจะนํามาใช้ในการออกแบบได้เป็นอย่างดี
4. ยา = ยาหม่องโอสถ
จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษายาหม่องโอสถ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของ
สัมผัสที่เป็นเรื่องของกลิ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การออกแบบจะมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ
นํามาซึ่งการออกแบบพื้นที่ให้ได้ครบทุกสัมผัส
5. สัมผัส เรื่องของ รูป
สัมผัสสุดท้ ายคือเรื่องของ การมองเห็น หรือ รูป ซึ่งจะนําการออกแบบต่าง ๆ มา
รวมกัน และสังเคราะห์ออกมาเป็น การออกแบบนิเทศศิลป์ในการสื่อถึงรูปลักษณ์ ทั้งการออกแบบ โล
โก้ และแบรนดิ้งขององค์กร
การวิเคราะห์ และกําหนดผู้ใช้งานของพื้นที่

ภาพที่ 100 การวิเคราะห์ผู้ใช้งานของพื้นที่
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การวิเคราะห์ รายละเอียดการออกแบบนิเทศศิลป์ (Design Brief)

ภาพที่ 101 Design Concept / Design Brief
การออกแบบ พื้นที่จากแนวคิด และการวางผัง
การออกแบบด้วยแนวคิดของการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเล่าเรื่องราว
ผ่านพื้นที่ในแต่ละจุดของการออกแบบ โดยการเล่าเรื่องเป็นการเดินตามพื้นที่ โดยเน้นให้ผู้ใช้งาน
ได้รับสัมผัสทั้ง 5 ตอน เข้าพื้นที่ และค่อย ๆซึมซับถึงการสัมผัสแต่ละแบบของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้
ดึงดูดผู้ใช้งานเข้าไปในพื้นที่
การวิเคราะห์การใช้งานของพื้นที่ด้วยข้อมูลต่าง ๆ และความเหมาะสมในการออกแบบ
เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า การออกแบบหลักที่เน้น circulation เป็น loop เพื่อบังคับทิศ
ทางการเดินของผู้เข้ามาใช้งาน ให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้สึกของสัมผัสทั้ง 5 ตั้งแต่เข้ามาในตอกแรก เช่น
ได้ยินเสียงของนกกรงหัวจุก โดยไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ด้านในได้ก่อน เกิดข้อสงสัยเพื่ออยาก เข้าไปใน
พื้นที่ การได้กลิ่นของนาหม่องโอสถทิพย์ ฯลฯ ในการออกแบบ จะแบ่งพื้นที่เป็นทั้งหมด 6 ส่วนหลัก
โดย
1 ด้านหน้าของอาคาร จะเป็นร้านขายของฝากของสินค้าพื้นเมืองเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้า
มาในพื้นที่ โดยดึงลูกค้าทั้งขาจรและต่างชาติให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอย
2 พื้นที่แรก การเข้ามาในพื้นที่จะเริ่มเล่าเรื่องจากเรื่องของเครื่องนุ่มห่มของจังหวัด นั่น
คือ ผ้าทอยกดอกเกาะยอ
3 ส่วนที่ 2 จะนําเข้าสู่การเดินวนไปเป็นพื้นที่สู่ โซนพักคอย หรือสถานที่นัดพบ หรือนั่ง
คอยคือร้านกาแฟซึ่งอยู่ติดกับท่าเรือพาให้เห็นวิวทิวทัดของสงขลาได้เป็นอย่างดี
4 ส่วนที่ 3 เป็นเรื่องราวของยาสามัญประจําบ้านของสงขลา นั่นคือ ยาหม่องโอสถทิพย์
ที่สามารถเข้าชมขั้นตอนการผลิตและส่วนผสมตามพื้นที่ที่ออกแบบ
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5 ในส่วนที่ 4 คือเรื่องราวของอาหาร ที่มีส่วนผสมเป็นกุ้งแห้งต่างๆที่สามารถ ซื้อเข้าไป
ทานในส่วนต่อไป
6 นั่นคือ ในส่วนสุดท้าย ประเพณีการแข่งขันนกกรงหัวจุกนั่นเอง โดยการปิดท้ายที่ร้าน
ขายของฝากเพื่อซื้อติดไม้ติดมือไปฝากนั่นเอง
7 ส่วนอื่นๆ เป็น ฟังค์ชั่น การใช้งานต่างๆ เช่น ห้องน้ํา 2 จุดในอาคาร พื้นที่ service
area เช่น loading, service, storage และส่วน พื้ นที่ head office ของภาคีสมาคมคนรักสงขลา
นั่นเอง

ภาพที่ 102 แสดงการออกแบบที่ผ่านมา

ภาพที่ 103 แสดงการออกแบบ Furniture Layout Plan
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การเลือกใช้วัสดุตามความเหมาะสมในการออกแบบ

ภาพที่ 104 วัสดุหลักในการออกแบบพื้นที่
การออกแบบพื้นที่ภายใน และงานออกแบบในแต่ละส่วนของสินค้า
ผ้าทอยกดอกเกาะยอ
การออกแบบพื้นที่ภายในของผ้าทอยกดอกเกาะยอ ว่าด้วยเรื่องของการสัมผัส วัสดุผ้าที่
ใช้ในการออกแบบ ฝ้าเพดาน ผนัง และ พื้น เล่นลวดลาย และสามารถจับต้องได้ ในจุดต่าง ๆ มีการ
ออกแบบในสามารถเล่าเรื่องราวของการทอ
1. การออกแบบโดยสร้างทางเดินด้วยวัสดุที่ต่าง สร้างความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่
2. มี ก ารเล่ น แสงและเงาของการออกแบบ partition เป็ น แนวคิ ด หลั ก ให้ ส ามารถ
นํามาใช้ในพื้นที่ขนาดต่างๆได้
3. การห้อยผ้าบนฝ้าเพดานรู้สึกถึงพื้นที่ปิด แต่ช่องเปิดสามารถเห็นโครงสร้างเดิมของ
อาคารโรงสีเก่า
4. ลวดลายหลักที่นํามาใช้ในการออกแบบได้แก่ลายราชวัตถ์ ซึ่งเป็นลายพระราชทานซึ่ง
มีมาช้านาน
5. มีพื้นที่ workshop ที่ใช้ในการสอนการทอผ้าลวดลายต่างๆให้แก่ผู้เข้าชม
6. มีการตกแต่งชั้นวางสินค้าด้วยการออกแบบ ตัดทอนลวดลายเป็นชั้นวางสินค้า

133

ภาพที่ 105 การออกแบบพื้นที่ภายใน ผ้าทอยกดอกเกาะยอ

ภาพที่ 106 สรุปข้อมูลต่างๆในการออกแบบ ผ้าทอยกดอกเกาะยอ

134
ผ้าทอยกดอกเกาะยอ เป็นเครื่องนุ่มห่มที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา ได้รับ
พระราชทานลายพิเศษ คือ ลายราชวัตถ์ ซึ่งมีความแตกต่างในการทอที่มีมิติมากกว่า ผ้าทออื่น ๆการ
ออกแบบโลโก้ จึงมีการวิเคราะห์ดังนี้
1. การออกแบบคู่มือ การ abstract ลวดลายต่างๆ ให้เห็นความแตกต่างและชื่อของลาย
ต่างๆที่ถูกพัฒนามา
2. การเล่าเรื่องราวและความเป็นมาของผ้าทอผ่านคู่มือให้กล่องผ้า
3. การออกแบบโลโก้ที่ใช้ รวมถึง packaging ของสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าโดยใช้
ลวดลายให้การออกแบบ

ภาพที่ 107 ผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ ผ้าทอยกดอกเกาะยอ
ยาหม่องโอสถทิพย์
การออกแบบพื้นที่ภายในโดยเน้นความเป็น ธรรมชาติ และการจัดวางเป็นหลัก การเล่า
ขั้นตอนการผลิตต่างๆ โดยให้เข้ามาได้กลิ่นของสินค้าก่อน
1. มี function พิ เศษในการทดลองสิ น ค้ า นั่ น คื อ การนวดเท้ าเพื่ อผ่ อ นคลาย ติ ด กั บ
ท่าเรือ
2. การมีร้านกาแฟท้องถิ่น สําหรับผู้มารอ ที่มีวิวท่าเรือเป็นพื้นที่เปิด ให้ได้บรรยากาศ
ของสงขลา

135
3. การออกแบบโดยมี ต้นสนทะเล เพื่อกลั่นและกรอง แสงและกลิ่นต่างที่จะเข้ามาใน
อาคาร และยังเป็นที่กรองแสงแดดได้เป็นอย่างดี มีแสงและเงาในบริเวณทางเดินอีกด้วย
4. การออกแบบในส่วนร้านกาแฟ เพื่อจําลองการนั่งริมชายหาด โดยการออกแบบพื้น
ทราย และที่นั่งให้ผ่อนคลายเพื่อต้อนรับลูกค้า

ภาพที่ 108 การออกแบบพื้นที่ภายใน ร้านกาแฟ

ภาพที่ 109 การออกแบบพื้นที่ภายใน ยาหม่องโอสถทิพย์
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ภาพที่ 110 สรุปข้อมูลต่างๆในการออกแบบ ยาหม่องโอสถทิพย์
การจัดวางสินค้า และออกแบบ packaging ของยาหม่องโอสถทิพถ์ มีดังนี้
1. การออกแบบ packaging ของยาหม่อง เป็น 4 ขนาด ตามการใช้งานแบบ ต่างๆ เช่น
การดม การทา และการใช้นวด
2. การออกเป็น box set เพื่อให้สามารถนําไปเป็นของฝากที่น่าสนใจ เพิ่มมูลค่าได้ยิ่งขึ้น
3. โดยการออกแบบ จะบอกถึงสรรพคุณ และ วิธีการใช้งาน เพื่อให้สามารถให้ลูกค้า
เข้าใจถึงสินค้ามากขึ้น
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ภาพที่ 111 ผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ ยาหม่องโอสถทิพย์
กุ้งแห้ง
การออกแบบภายใน เน้นการออกแบบเป็น booth โดยใช้ฟอร์มของกุ้งแห้งมาใช้ในการ
ออกแบบ รวมถึงสีสัน และลวดลายของกุ้งแห้ง ในพื้นที่จะเน้นขายอาหารที่มีส่วนประกอบของกุ้งแห้ง
และเป็นอาหารที่นํากลับไปรับประทานได้
1. การออกแบบ โดยใช้สีโทนร้อน เพิ่มน่ากินให้แก่อาหาร
2. การออกแบบฝ้าเพดาน ให้มีความเป็นธรรมชาติ มาจาก rhythm ของการตากกุ้ง
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ภาพที่ 112 การออกแบบพื้นที่ภายใน กุ้งแห้ง

ภาพที่ 113 สรุปข้อมูลต่างๆในการออกแบบ กุ้งแห้ง
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การจัดวางสินค้า และออกแบบ packaging ของ กุ้งแห้ง มีดังนี้
1. การออกแบบ packaging ของการขายอาหาร takeaway ให้เข้ากับพื้นที่ขาย
2. การออกแบบ เมนูอาหารต่างๆ เพื่อให้ลูกค้า สามารถเข้าถึงอาหารต่างๆ โดยเขียน
อธิบายรสชาติ และส่วนผสมหลัก ให้สามารถรับรู้เรื่องราวได้ง่าย
3. การออกแบบขวดน้ําบูดู ที่เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มาจากผลิตภัณฑ์ กุ้งแห้ง
4. การออกแบบ โลโก้ ที่ ใช้ กั บ สิ น ค้ าประเภทอาหาร ที่ ม าจาก สีข องกุ้ งแห้ ง รูป กุ้ งที่
abstract มาเป็นตัวย่อ “S” ที่ย่อมาจาก สงขลา นั่นเอง
5. รวมถึง branding ต่างๆของสินค้า เช่น โทนสีที่ใช้ ลวดลาย pattern ที่มาใช้ในการ
ออกแบบ

ภาพที่ 114 ผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ กุ้งแห้ง
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นกกรงหัวจุก
พื้นที่สุดท้ายที่ไขข้อสงสัยในเรื่องของเสียงนั่น คือพื้นที่การออกแบบการแข่งขันนกกรง
หัวจุก
1. การออกแบบมีการติด projector เล่าเรื่องราวของประเพณีนกกรงหัวจุกและความ
เป็นมาต่างๆในการแข่งขัน
2. การออกแบบฝ้าเพดานให้เปิด ช่องเพื่อให้แสงแดดลอดผ่าน จําลองสถานที่จริงในการ
แข่งขัน
3. วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ เช่น พื้นหญ้าเพื่อให้เหมือนสนามแข่งจริง การแขวนกรงนก
ให้สูง ประมาณ 3 เมตร เพื่อให้ตรงตามการแข่งขัน และการวางระยะห่างให้เท่ากับสนามแข่งจริง
4. รวมถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้นั่งดูที่นําเอาคอนเซ็ปของกรงนกมาใช้อีกด้วย

ภาพที่ 115 การออกแบบพื้นที่ภายใน การแข่งขันนกกรงหัวจุก
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ภาพที่ 116 สรุปข้อมูลต่างๆในการออกแบบ นกกกรงหัวจุก
การออกแบบป้าย ที่ใช้ในการห้อยกรงนก โดยใช้สีดํา กับสีน้ําตาล และมีข้อมูลทั่วไปเล่า
เรื่องราวของความเป็นมาในการแข่งขัน พร้อมเป็นป้ายชื่อในการแข่งขันได้อีกด้วย

ภาพที่ 117 ผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ นกกกรงหัวจุก
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ผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ต่างๆ รวมถึง Branding และโลโก้

ภาพที่ 118 ผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ โลโก้รวมของผลงาน

ภาพที่ 119 ผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ นามบัตรของสถานที่
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ผลงานจริงในการพรีเซ็นต์แบบ ครั้งสุดท้าย

ภาพที่ 120 ผลงานแบบพัฒนาต่างๆ สรุปผลงานที่ผ่านมา
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ภาพที่ 121 ผลงานการออกแบบภายใน โมเดล และ ชิ้นงานนามบัตร
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ภาพที่ 122 ผลงานการออกแบบภายใน ผ้าทอยกดอกเกาะยอ

ภาพที่ 123 ผลงานการออกแบบภายใน ยาหม่องโอสถทิพย์
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ภาพที่ 124 ผลงานการออกแบบภายใน อาหาร เกี่ยวกับกุ้งแห้ง

ภาพที่ 125 ผลงานการออกแบบภายใน การแข่งขันนกกรงหัวจุก

บทที่ 6
สรุปผลของการศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาประสิทธิภาพของเมืองสงขลา พบว่าเมืองสงขลามีความเจริญรุ่งเรืองเป็น
หนึ่งจังหวัดในภาคใต้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสินค้าพื้นเมืองให้มีความโดด
เด่นและสร้างชื่อเสียงให้ในระดับประเทศ
สรุปผลของการศึกษา
เนื่องจากสงขลาเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วัฒนธรรม ประเพณี
สถาปั ต ยกรรม และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ จากการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ยั ง มี ก ารเติ บ โต และดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น นําไปสู่แนวความคิดการออกแบบร้านค้ารูปแบบใหม่อัตลักษณ์
ของสงขลา ประเทศไทย
1. แนวความคิดในการออกแบบ
เมื่อทําการพิจารณาสินค้าพื้นเมืองต่างๆ อย่างเฉพาะตัว ความต้องการของผู้เข้ามาใช้
งาน พื้นที่ในการออกแบบ และแนวความคิดที่จะนํามาซึ่งการออกแบบภายในทําให้แบ่งแนวคิดต่างๆ
ดังนี้
1.1 ผลการวิจยั
1.1.1 สินค้าพืน้ เมือง โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่จากปัจจัย 4 ของมนุษย์
1.1.2 สินค้าพืน้ เมือง จากปัจจัย ต่อยอดมาถึง สัมผัสที่ 5 ของมนุษย์
1.1.3 การวิเคราะห์จังหวัดสงขลา เพื่อนํามาซึ่งพื้นที่ในการออกแบบ
1.1.4 พื้นที่ใช้สอย และการออกแบบพื้นที่ร้านค้าต่างๆ
1.1.5 แนวความคิด คอนเซ็ปของการออกแบบ เพื่อสร้างเรื่องราวให้แก่พื้นที่
การแปรรูปแนวความคิดสู่การออกแบบ
แนวความคิดเรื่องของการส่งเสริมสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดสงขลา เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้
ง่าย และมีเรื่องราวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า และจังหวัดสงขลา ส่วนสําคัญของแนวความคิดที่เชื่อมโยง
กับการออกแบบเพื่อหาอัตลักษณ์ และนํามาพั ฒ นาการออกแบบ โดยบู รณาการณ์ การออกแบบ
ภายในและการออกแบบนิเทศศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียว
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โดยการออกแบบสินค้าพื้นเมือง และบริบทของร้านทําการวิเคราะห์จากสินค้าต่าง ๆที่
ศึกษามาและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ตั้งของโครงการร่วมกับการออกแบบองค์ประกอบ
หลักของสินค้าในงานนิเทศศิลป์ เช่น การออกแบบโลโก้, แบรนดิ้งต่างๆ เพื่อนํามาซึ่งเอกลักษณ์ของ
สินค้าและนํามาพัฒนาต่อในการออกแบบภายในของพื้นที่โครงการ
การเลือกพื้นที่และสถานที่ตั้งหลักๆ นั้น คํานึงถึงประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่ รวมถึง
การสัญจรของกลุ่มลูกค้า ความชัดเจนในการใช้งาน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ และตําแหน่งที่ตั้ง
2. การออกแบบโปรแกรมของอาคาร
ในการออกแบบภายในของอาคารจากการศึกษานํามาต่อยอดสู่การิเคราะห์ เพื่อการ
ออกแบบโดยเน้นเรื่องของมาตรฐานในการออกแบบเบื้องต้น โดยแบ่งตามลักษณะของพื้นที่ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
2.1 Shop Museum
การออกแบบร้านค้ารูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้าพื้นเมืองให้มีความน่าสนใจ
โดยรวบรวมอัตลักษณ์ให้สื่อมาให้รูปแบบของ 5 สัมผัสเพื่อใช้ในพื้นที่ และรูปลักษณ์ในเชิงนิเทศศิลป์
2.2 Facilities
การออกแบบที่คํานึงถึงพื้นที่ใช้งานมาตรฐาน การอํานวยความสะดวกสบาย การ
คํานึงถึงผู้ใช้งานทุกฝ่าย กฎหมายต่างๆ ของอาคารและบริบทโดยรอบ เช่น ห้องสุขา พื้นที่พักคอย
และservice ต่างๆ ของผู้ใช้งาน
2.3 Private Zone
เนื่องจากพื้นที่เดิม มีการใช้งานหลักเป็นสถานที่จัดแสดงความเป็นมาของอาคาร
“โรงสีแดง” และเป็นสํานักงานภาคคสมาคมคนรักสงขลาเดิมอยู่จึงมีการออกแบบ เพื่ออํานวยความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานเดิมด้วย
2.4 Shop Display
การออกแบบพื้นที่ดึงดูด เพื่อให้เกิดความสนใจต่อผู้ผ่านไปมาไม่ได้ออกแบบเพื่อ
เน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักเท่านั้น แต่คํานึงถึงพื้นที่ในการออกแบบเพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้ชักจูงให้
เข้ามาในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
เนื่ อ งจากปั จ จุบั น สิ น ค้ าพื้ น เมื อ งของจั งหวัด ต่ าง ๆ มี ค วามหลากหลาย และมี ค วาม
น่าสนใจต่างกันการศึกษาเรื่องราวของจังหวัดที่มา และวัฒนธรรมเพื่อนํามาพัฒนาในด้านการตลาด
และการออกแบบ จึงเป็นปัจจัยหลักที่จะสามารถทําให้สินค้ากลายเป็นที่รู้จัก และเพิ่มมูลค่าได้อย่าง
ง่ายดาย นอกเหนือจากการพัฒนารูปลักษณฺ์การออกแบบ ควรคํานึงถึงกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยสัมผัสสินค้า
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มาก่อน เพื่อสามารถนําแนวทางต่างๆมาปรับปรุงได้มากขึ้นในอนาคต
การศึกษาควรคํานึงถึงวิถีชีวิตดังเดิมของผู้ผลิต และสินค้าและควรอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ไม่ใช่แค่พัฒนาเพื่อความสวยงามและอนามัย แต่มองถึงการคงสภาพที่ดีอยู่แล้วของ
สินค้าด้วย ดังนั้นผู้ที่จะทําการศึกษาเรื่องของสินค้าพื้นเมือง และการพัฒนาในเชิงออกแบบขอให้
เข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ และมองถึงเรื่องราวเป็นหลักไม่ใช่แค่ความสวยงาม หรือยอดขายต่อไป
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ
การออกแบบโดยร่วม นอกเหนือจากผลงานที่มีการจัดเรียงเรื่องราวในการเสนอผลงาน
ตามเรื่องราวได้น่าสนใจทั้งนี้มีข้อแนะนําเพิ่มเติมดังนี้
การออกแบบภายในของอาคาร
1. การออกแบบของงานควรคํานึงถึงเรื่องของโครงสร้างเดิมของอาคารมีการผสมผสาน
เรื่องราวของอาคารโกดังเก่าเข้ากับการออกแบบใหม่ให้มีความลงตัวมากขึ้นรวมถึงการออกแบบใน
รายละเอียด เช่น งานระบบต่างๆของอาคารเป็นต้น
2. การออกแบบอาจมีการปรับสัดส่วนให้สมจริงมากขึ้น การอภิบายการออกแบบโดย
ละเอียดในส่วนข้อรายละเอียดเล็กๆน้อย เพื่อให้เรื่องราวสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ข้อมูลเบื้องต้นในการ
ออกแบบ ขนาด และการใช้งานเดิม
3. การเชื่อมโยงเรื่องราวของการออกแบบให้เข้ากับเรื่องราวเดิมให้ชัดเจน
4. การออกแบบจากภายนอกสู่ภายใน แสดงให้เห็นถึงการออกแบบด้านหน้าของอาคาร
ที่จะเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายใน
5. การออกแบบพื้นที่ประเพณีอาจมีการหมุนเวียนของการใช้งาน ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่
การแข่งขันนกกรงหัวจุก เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่พื้นที่
6. การเชื่อมโยงของการขายสินค้า และการส่งเสริมเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้เข้ามาใช้งาน ควร
มีการเชื่อมโยงกัน เนื่องจากแนวคิดสามารถถูกพัฒนาให้มคี วามกลมกลืนมากขึ้น
การออกแบบนิเทศศิลป์
1. การออกแบบที่เจาะจงให้ลึกขึ้น เพื่อหาอัตลักษณ์หนึ่งเดียวให้แก่สงขลา เพื่อความ
ชัดเจน เป็นองค์รวมของการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถตอบโจทย์ได้ว่า หากนึกถึงสงขลาจะนึกถึง
อะไร และช่วยในเชิงการประชาสัมพันธ์
2. การทํา diagram ในเรื่องของการออกแบบ circulation ต่าง ๆ และการใช้งาน เช่น
เวลา การเข้าชม การให้บริการ เพื่อให้เข้าใจง่ายต่อผู้ใช้งานโดยการกําหนดเวลาให้ชัดเจน
3. นําการออกแบบ corporate identity เข้ามาใช้ในการออกแบบภายในเพิ่มเติม เพื่อ
เติมเต็มในการออกแบบ
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