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บทคดัย่อ 

       โครงการ“ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องจักสานทะเลน้อย ”เกิดขึ้นเนื่ องจากเห็นถึง
ความส าคญัในวถิชีวีติความเป็นอยู่ในชุมชนทะเลน้อยกบัการใชง้านเครื่องใชใ้นชวีติประจ าวนัที่
ม ีวถิีชวีิต วฒันธรรม ความเชื่อ และ สิ่งแวดล้อม ในปจัจุบนันัน้นับว่าหาได้ยากด้านการใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ด้านหัตถกรรมเครื่องจกัสานในวิธีชีวิตประจ าวนัประโยชน์ความส าคัญ
ทางด้านงานหตัถกรรมเครื่องจกัสานในปจัจุบนันัน้เห็นถึงคุณค่าลดน้อยลง เพราะปจัจุบนัมี
เครือ่งมอืเครือ่งใชจ้ากแหล่งอุตสาหกรรมเพิม่มากขึน้เพื่อในการตอบสนองต่อความต้องการดา้น
ตลาดค่านิยมของสงัคมอาจก่อใหเ้กดิการลมืเครือ่งมอืพืน้ถิน่ทีม่คีุณค่าความงานและเอกลกัษณะ
เฉพาะถิน่ไดใ้นอนาคต 

       โครงการ จงึมุ่งเน้นให้มกีารออกแบบอาคารสถาปตัยกรรมเพื่อช่วยส่งเสรมิพฒันาภูมิ
ปญัญาหัตถกรรมเครื่องจกัสานให้มีการพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรมเครื่องจกัสานอย่างมี
เอกลกัษณ์ดา้นความงามและคุณค่าจงึไดห้าแนวคดิในการน าเสนอ องคค์วามรูท้างดา้นความคดิ
สรา้งสรรค์ในการท าเครื่องจกัสานน าสมยั และอนุรกัษ์เครื่องจกัสานในแบบดัง้เดมิไว้ โดยการ
น าเสนอกจิกรรมผ่านสถาปตัยกรรมอาคารในส่วนต่างๆ ทีส่อดคลอ้งเพื่อเป็นพืน้ทีส่รา้งกจิกรรม
งานศลิปหตัถกรรมเครื่องจกัสานเชงิการเรยีนรู ้เพื่อเป็นการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้
ข้อมูลให้ประชากรกรผู้ที่สนใจนักเรยีนนักศึกษานักท่องเที่ยวได้ศึกษาและพฒันาหตัถกรรม
เครือ่งจกัสานใหเ้หน็ถงึคุณค่าดา้นภมูปิญัญายกระดบัคุณภาพงานหตัถกรรมเครื่องจกัสานใหก้บั
ชุมชนอยา่งยัง่ยนื 

      การท าวิทยานิพนธ์ครัง้นี้ จงึเป็นการศึกษาโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจฝึกอาชพีงานจกัสานด้านฝีมอื  ในรูปแบบหนึ่งที่ตอบกระแสอนุรกัษ์
งานหตัถกรรมเครื่องจกัสาน และเหน็คุณค่าทรพัยากรในท้องถิ่นเกี่ยวข้องกบังานหตัถกรรม
เครือ่งจกัสาน ซึง่กจิกรรมภายในโครงการ เป็นกจิกรรมส่งเสรมิงานฝีมอืหตัถกรรมเชงิการศกึษา
เรยีนรู้ โครงการศูนย์ส่งเสรมิหตัถกรรมจงึเป็นโครงการที่ส่งเสรมิงานฝีมอืและฝึกปฎิบตัิงาน
หตัถกรรมเชงิการศกึษาเรยีนรู ้เป็นอกีรปูแบบหน่ึงทีใ่หค้วามส าคญัต่อการงานหตัถกรรมภายใน
พืน้ที ่ให้ความส าคญัทางดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิเพื่อส่งเสรมิการพฒันาการงานฝีมอืและงาน
หตัถกรรมใหม้คีุณภาพทีด่ขี ึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

        ความส าเรจ็ของการศึกษาวิทยานิพนธ์ในครัง้นี้ ข้าพเจ้าได้ร ับการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลอืในการด าเนินงานวทิยานิพนธ์ ทัง้ในส่วนภาคการศกึษาขอ้มลูและภาคออกแบบจาก
บุคคลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบคุณในความเมตตากรุณา ความ
เสียสละที่มต่ีอข้าพเจ้าตลอดเวลาในการศึกษาออกแบบวิทยานิพนธ์ทางสถาปตัยกรรม จน
ส าเรจ็ลุล่วง เป็นผลงานวทิยานิพนธก์ารออกแบบทางสถาปตัยกรรมทีส่มบูรณ์ไดแ้ก่ 

       ผูช้่วยศาสตราจารย ์กนกวรรณ  อุสนัโน            (อาจารยท์ปีรกึษาวทิยานิพนธ)์ 
       ผูช้่วยศาสตราจารย ์ธราดล  เสารช์ยั            (คณะกรรมการตรวจวทิยานิพนธ)์   
       ผูช้่วยศาสตราจารย ์ณฐัวุฒ ิอศัวโกวทิวงศ ์            (คณะกรรมการตรวจวทิยานิพนธ)์ 
       อาจารย ์ปิยะ ไลห้ลกีพาล                                 (คณะกรรมการตรวจวทิยานิพนธ)์ 
       อาจารย ์ธานินทร ์วรเนตร                                (คณะกรรมการตรวจวทิยานิพนธ)์ 
       อาจารย ์วทญัญ ูเทพหตัถ ี                               (คณะกรรมการตรวจวทิยานิพนธ)์ 
       อาจารย ์ศกัดิช์ยั  ยวงตระกูล                            (คณะกรรมการตรวจวทิยานิพนธ)์  
         กรมโยธาธกิาร จงัหวดัพทัลุง                          (หน่วยงานใหข้อ้มลูและสมัภาษณ์) 
       องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทะเลน้อย                   (หน่วยงานใหข้อ้มลูและสมัภาษณ์) 
       องคก์ารบรหิารส่วนต าบลพนางตุง                   (หน่วยงานใหข้อ้มลูและสมัภาษณ์) 
       นายธวตัน์ชยั จนัทรห์นู                                      (ผูใ้หข้อ้มลูและสมัภาษณ์) 
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บทท่ี 1 

 บทน า  

1.1. ท่ีมาความส าคญัของโครงการ 
      ชุมชนทะเลน้อยตัง้อยู ่อ าเภอทะเลน้อย และอ าเภอพนางตุง จงัหวดัพทัลุง ชุมชนทะเล

น้อยเป็นชุมชนมเีอกลกัษณะของวถิชีวีติความเป็นอยู่ด้านกายภาพทางสงัคมและทางด้านภูมิ

ปญัญาวฒันธรรมพืน้ถิน่ทีโ่ดนเด่นในการด ารงชวีติทีเ่กี่ยวของกบัสายน ้าทะเลน้อยทีม่ทีรพัยากร

ทางธรรมชาติที่หลากหลายถือว่าเป็นแหล่งน ้ าส าคัญแห่งการด ารงชีวิตทัง้ด้านการประมง 

เกษตรกรรม และปศุสตัว์ และงานหตัถกรรมทอเสอื และยงัมคีวามส าคญัทางด้านเศรษฐกิจ

ชุมชนในดา้นการท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิซึง่ลุ่มน ้าทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา

ตอนในเป็นทะเลสาบน ้าจดื ค่าเฉลีย่ความลกึของน ้าอยู่ที ่1.2 เมตร มพีืน้ทีป่ระมาณ 30 ตาราง

กโิลเมตร มจี านวนครวัเรอืนทัง้หมด 5,297 ครวัเรอืนความเป็นอยู่ทางดา้นชุมชนมหีลกัการวถิี

ชวีติและความเป็นอยูแ่บบพึง่พาธรรมชาตเิป็นหวัใจหลกัส าคญั 

    เนื่องจากมองเห็นถึงความส าคญัในพื้นที่ของชุมชนทะเลน้อยที่มคีุณค่าละเอกลกัษณ์

ทางด้านวฒันธรรมทางสงัคมและสิง่แวดล้อมที่มอียู่เพื่อส่งเสรมิด้านภูมปิญัญาด้านหตัถกรรม

เครื่องจักสานในพื้นที่ซึ่งมีในการท าหัตถกรรมเพื่อจักสานเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ใน

ชวีติประจ าวนัเพราะในปจัจบุนัหตัถกรรมเครือ่งจกัสานไดร้บัความสนใจน้อยลงเพราะมเีครื่องมอื

เครื่องใช้จากแหล่งอุตสาหกรรม และวสัดุสงัเคราะห์มมีากขึ้นในท้องตลาดราคาถูกและผลิต

ไดม้าก หาซือ้ไดส้ะดวกและตอบสนองต่อความตอ้งการในตลาดอยา่งมากในปจัจบุนั 

    ดงันัน้ควรมพีื้นที่รองรบักจิกรรมส่งเสรมิงานหตัถกรรมเครื่องจกัสานให้กบัชุมชน โดย

ส่งเสรมิพฒันาเป็นแหล่งเรยีนรู้ในงานหตัถกรรมเครื่องจกัสาน และส่งเสรมิให้งานหตัถกรรม

ตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมในปจัจุบนัพฒันาใหม้รีปูแบบทีห่ลากหลายและทนัสมยัขึน้ 

ในการเพิม่ประสทิธภิาพทางดา้นการตลาดและส่งเสรมิพฒันารปูแบบหตัถกรรมเครื่องจกัสานให้

มคีวามน่าสนใจและเป็นเอกลกัษณ์ในงานศลิปะเครื่องจกัสานที่เพิม่คุณค่าในรูปแบบใหม่และ

รูปแบบดัง่เดิมของพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมภูมิปญัญาและพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรมในด้าน

สรา้งสรรคภ์มูปิญัญาพืน้ถิน่ทีเ่ป็นการเรยีนรูล้ะถ่ายทอดงานศลิปหตัถกรรมเครื่องจกัสานใหเ้หน็

ถึงคุณค่าทางด้านภูมิปญัญาด้านฝีมือและส่งเสริมให้กลุ่มผู้สนใจมีอาชีพในการสร้างสรรค ์     

ภมูปิญัญาแบบยัง่ยนื 
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1.2. วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
1.2.1.  เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสรมิพฒันาช่างฝีมอืรุ่นใหม่ในงานหตัถกรรมเครื่องจกัสาน

ทอ้งถิน่ 
1.2.2. เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสรมิให้เป็นแหล่งการศึกษาเรยีนรู้และเผยแพร่ถ่ายทอดให้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบังานหตัถกรรมเครื่องจกัสานให้กบันักเรยีนนักศึกษา
และผูท้ีส่นใจไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ถงึในภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

1.2.3. เพื่อเป็นสถานทีส่่งเสรมิให้ชุมชนมสี่วนรวมในการเขา้มาท ากจิกรรมเครื่องจกัสาน
สรา้งการพฒันาและยกระดบัคุณภาพของชุมชนใหม้ปีระสทิธิภ์าพเพิม่ขึน้ 

1.2.4. เพื่อเป็นสถานทีส่่งเสรมิใหอ้นุรกัษ์ภมูปิญัญาดา้นศลิปหตัถกรรมจกัสาน 
1.2.5. เพื่อเป็นสถานทีส่่งเสรมิใหว้ตัถุดบิธรรมชาตจิากพืน้ถิน่มคีุณค่า 
1.2.6.  เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมให้คนว่างงานและผู้สูงอายุผู้พิการได้มีโอกาสเข้ามา

ฝึกอบรมปฏิบตัิและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติโดยน างานศิลปหตัถกรรม
เครือ่งจกัสานมาประกอบอาชพีเลีย้งชพีในหลกัพึง่พาตนเองได้ 
 

1.3. ขอบเขตโครงการ 
เป็นการออกแบบอาคารสถาปตัยกรรมในรปูแบบการส่งเสรมิด้านหตัถกรรมเครื่องจกัสาน

เรยีนรูภู้มปิญัญาโดยทีอ่าคารสถาปตัยกรรมไม่ท าลายหรอืส่งผลกระทบต่อสะภาพแวดลอ้มและ
เป็นตวัเป็นตวัสนบัสนุนกจิกรรมใหชุ้มชนในการเป็นพืน้ทอีบรมปฏบิตัแิละพฒันางานหตัถกรรม
และยกระดบังานหตัถกรรมใหม้คีุณค่ามากยิง่ขึน้ 

 
1.4. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1.4.1. เพื่อศกึษาแนวคดิในการออกแบบอาคารสถาปตัยกรรมที่เกี่ยวข้องกบัภูมปิญัญา
หตักรรมจกัสานพชืพืน้ถิน่ในรปูแบบสถาปตัยกรรมแบบยัง่ยนื 

1.4.2. เพื่อศกึษารปูแบบสถาปตัยกรรมทีช่่วยประหยดัพลงังานอาคาร 
1.4.3. เพื่อศึกษาแนวการออกแบบสร้างพื้นที่เรยีนรู้เชงิภูมปิญัญาให้เกิดความรู้ความ

เขา้ใจใหเ้กดิคุณค่าอนุรกัษ์ 
 

1.5. ขอบเขตของการศึกษาโครงการ 
1.5.1. ขอบเขตด้านทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

      ศกึษาข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบัหตัถกรรมเครื่องจกัสานโดยหลกัเลอืกศึกษาเฉพาะในวธิชีวีติ 
ชุนชนทะเลน้อยทีม่กีารใชห้ตัถกรรมเครื่องจกัสาน ในการด ารงชวีติประจ าวนั และศกึษาวธิกีาร   
จกัสานในรูปแบบต่างๆ เครื่องใช้ในชวีติประจ าวนั เครื่องประดบัตกแต่ง และอาคาร การดูแล
รกัษา รวมไปถงึศกึษาเรื่องราวเป็นมาของเครื่องจกัสานในอดตี ศกึษาขอ้มลูเบือ้งต้นทีเ่กี่ยวกบั
การออกแบบเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบงานสถาปตัยกรรมทีส่ะทอ้นความสมัพนัธข์องงาน
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จกัสานและศึกษาการพฒันาต่อยอดงานหตัถกรรมเครื่องจกัสานและศึกษาพชืในพื้นถิ่นเพื่อ
น ามาสาธติและทดลองพฒันาใหเ้กดิคุณค่าศกึษาแนวการออกแบบใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจให้
เกดิคุณค่าอนุรกัษ์ ศกึษาการใชง้าน,กจิกรรม, บรหิารจดัการ, งานระบบ,กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
อาคาร,รปูแบบอาคารสถาปตัยกรรมแบบยัง่ยนื  

1.5.2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
      การศึกษาครัง้นี้มขีอบเขตพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาพื้นที่วิถีชีวติลุ่มน ้าทะเลน้อยที่มคีวาม
เป็นอยูแ่ละงานหตัถกรรมเครือ่งจกัสานในชวีติประจ าวนั ศกึษาพืน้ทีลุ่่มน ้าทะเลน้อยมอีาณาเขต
อยู ่2 ต าบลต าบลพนงัตุงและต าบลทะเลน้อย 
 
1.6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.6.1. ต่อตนเอง 
- ไดเ้รยีนรูถ้งึวธิกีารจดัการและออกแบบสถาปตัยกรรมทีส่รา้งกจิกรรมการเรยีนรู้

ส่งเสรมิภมูปิญัญาดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
- ไดเ้รยีนรูถ้งึการผสานอาคารสถาปตัยกรรมโดยดงึเอาเอกลกัษณะของหตัถกรรม

เครือ่งจกัสานมาใชก้บัตวัอาคาร 
1.6.2. ต่อสงัคม 

     การพฒันาผลงานหตัถกรรมเครื่องจกัสานเพื่อส่งเสรมิอาชพีและคุณภาพชวีิตให้กบัชุมชน
และให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีม่กีระบวนการผลติและการสาธติเพื่อได้เรยีนรูศ้กึษา
และปฏบิตัใิหภ้มูปิญัญาดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสานอยูคู่่กบัวถิชีวีติชุมชนและสงัคมแบบยัง่ยนื 

1.6.3. ต่อสิง่แวดลอ้ม 
     สรา้งหลกัการเรยีนรูว้ถิชีวิติระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาตมิกีารพึ่งเพื่อสรา้งความสมดุลของ
วถิทีางธรรมชาตโิดยการน าวสัดุจากทรพัยากรจากธรรมชาตทิอ้งถิน่มาใชเ้พื่อเป็นประโยชน์การ
ใชส้อยเพื่อเป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและเอกลกัษณ์ความเป็นทอ้งถิน่ 
 

1.7. การประยกุตแ์นวคิดกบัประเภทอาคาร 

     อาคารเป็นอาคารประเภทศูนยส์่งเสรมิอาชพีอบรมใหค้วามรูแ้ละถ่ายทอดความรูพ้ฒันางาน
หตัถกรรมเครือ่งจกัสานทีม่พีืน้ทีน่ิทรรศการเพื่อศกึษาและเรยีนรูใ้หเ้หน็ถงึคุณค่าและอนุรกัษ์ใน
ผลติภณัฑ์จากการจกัสานด้วยมอืและมพีื้นที่สาธติทดลองและให้ความรู้สอนการจกัสานงาน
หตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

 
 

 



บทท่ี 2 

ข้อมลูศึกษาและการอภิปรายบริบทพืน้ท่ี 

2. ข้อมลูศึกษาและการอภิปรายบริบทพื้นท่ีทะเลน้อย 
2.1. ความหมายและคณุค่าของศิลปหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

         เครื่องจักสาน มีความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของชุมชนทะเลน้อย ตัง้แต่อดีต  

เนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ของพื้นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งของ เครื่องใช้ ซึ่งเป็นงาน

ประดษิฐท์ีส่รา้งขึน้มาเพื่อเป็นเครือ่งมอืในการด ารงชวีติ งานหตัถกรรมจกัสาน จงึสะทอ้นใหเ้หน็

ถงึวถิชีวีติความเป็นอยู ่ 

2.1.1. ความหมายของศิลปหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

           หตัถกรรมเครื่องจกัสานเป็นภูมปิญัญาท้องถิน่ที่ส าคญัยิง่ต่อการด ารงชวีิตตัง้แต่อดตี

ตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบัน  ที่ใช้ภูมิปญัญาสามารถน าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ท าเป็น

เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นชวีติประจ าวนั  ซึง่มปีระโยชน์ในการด ารงชวีติ   

2.1.2. คณุค่าของศิลปหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 

          เครื่องจกัสานเป็นหตัถกรรมที่มคีุณค่าในตวัเองเพราะใช้วตัถุดบิจากตามธรรมชาต ิใน

ดา้นคุณค่าทางศลิปหตัถกรรมเครื่องจกัสานท าขึน้ดว้ยมอืของมนุษย ์ซึง่ต่างจากผลติภณัฑท์ีท่ า

จากโรงงานจงึมคีุณค่าเฉพาะตวัในแต่ละชิ้น ลวดลายจากการสาน สอด ทอ ถกั และรูปแบบ

เครือ่งจกัสานแสดงถงึลกัษณะพืน้เมอืง พืน้บา้นทีแ่ตกต่างกนั 

2.1.1.1. คณุค่าด้านจิตใจ 

             คุณค่าดา้นจติใจ เครือ่งจกัสานเป็นงานหตัถกรรมทีม่คีุณค่ายิง่อย่างหนึ่งของไทยทีส่บื

ทอดกันมาแต่โบราณ เป็นงานหัตถกรรมที่ท าจากวัสดุที่หาได้ไม่ยาก ราคาไม่แพง และมี

กรรมวธิที าทีพ่ื้นๆ โดยการสานด้วยมอืเป็นหลกัและใชเ้ครื่องมอืเพยีงไม่กี่ชิน้ ไม่มขี ัน้ตอนและ

กรรมวธิยีุ่งยากซบัซอ้นเหมอืนงานหตัถกรรมประเภทอื่น แต่สิง่เหล่านี้กลบัท าใหเ้ครื่องจกัสาน

เป็นงานหตัถกรรมทีม่คีุณค่าทางจติใจ เพราะสรา้งขึน้อย่างตรงไปตรงมา “จากสมองสู่มอื”  และ

ไมใ่ช่งานทีผ่ลติขึน้เป็นจ านวนมากดว้ยเครือ่งจกัร 
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2.1.1.2. คณุค่าด้านการใช้สอย 

            คุณค่าดา้นการใชส้อย เครือ่งจกัสานเป็นงานหตัถกรรมทีเ่ป็นเครื่องมอืเครื่องใชเ้พื่อใช้

ในชีวิตประจ าวัน เครื่องมือจบัสัตว์ เครื่องใช้ในครวัเรือน เครื่องประดับ เครื่องใช้ตกแต่ง     

เครือ่งใชใ้นบา้น 

2.1.1.3. คณุค่าด้านภมิูปัญญา 

             คุณค่าด้านภูมปิญัญา เครื่องจกัสานเป็นงานหตัถกรรมที่สะท้อนให้เห็นภูมปิญัญา

ชาวบ้านหลายอย่าง เช่น ความฉลาดในการเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิด และน ามาใช้ได้อย่าง

เหมาะสม ความสามารถในการประดษิฐ์ที่สนองประโยชน์ ใช้สอยได้อย่างสมบูรณ์ลงตวั และ

ประณีตสวยงาม แมป้จัจุบนัจะมวีสัดุสงัเคราะหห์ลายชนิด และมเีครื่องจกัรทีน่ ามาใชแ้ละผลติก็

ไมอ่าจจะทดแทนเครือ่งจกัสานบางอย่างได ้

2.1.1.4. คณุค่าด้านศิลปะและความงาม 

             คุณค่าด้านศลิปะและความงาม คุณค่าส าคญัอีกประการหนึ่งของเครื่องจกัสานไทย 

คอื คุณค่าทางศลิปะและความงาม เครื่องจกัสานหลายชนิดมรีูปทรง โครงสรา้ง และลวดลายที่

ลงตวังดงาม ยากทีจ่ะหาเครือ่งมอืเครือ่งใชป้ระเภทอื่นทีส่รา้งดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่มาทดแทน

ได ้โดยเฉพาะการแสดงออกทางอารมณ์ของช่างจกัสาน ทีป่รากฏใหเ้หน็ในเครื่องจกัสานแต่ละ

ชนิดแตกต่างกนัไป เครื่องจกัสานบางชนิดแสดงให้เหน็อารมณ์ที่เยอืกเยน็ด้วยรูปแบบที่อ่อน

ชอ้ยและลวดลายทีล่ะเอยีดประณตี 

 

 

 

ภาพที ่2.1 คุณค่าดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
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2.2. ข้อมลูบริบทพื้นท่ีลุ่มน ้าทะเลน้อย  

           ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน ้าจดื มพีืน้ทีป่ระมาณ 30 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยู่ในต าบลนาง

ตุง และต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง เป็นพืน้ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ

สงู อนัมคีุณค่ายิง่ต่อระบบนิเวศ และการด ารงชวีติของประชาชนรอบพืน้ทีชุ่่มน ้าแห่งนี้ 

2.2.1. พื้นท่ีลุ่มน ้าทะเลน้อย 

2.2.1.1. ท่ีตัง้และอาณาเขต 

 

 
ภาพที ่2.2  ทีต่ ัง้ของจงัหวดัพทัลุง 



7 
 

           ชุมชนทะเลน้อยตัง้อยู่บรเิวณลุ่มน ้าทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน ้าทะเลสาบ

สงขลาตอนในอยู่ในประเทศไทยตอนล่างของอ าเภอควนขนุนจงัหวดัพทัลุงชมชนห่างจากตวั

เมอืงพทัลุง 35 กโิลเมตร และห่างจากเขตอ าเภอ 17 กโิลเมตร ชุมชนทะเลน้อยอาณาเขตพืน้ที ่

255.68 ตารางกโิลเมตร พื้นที่ลุ่มทะเลน้อยน ้ามพีื้นที่ครอบคลุมอยู่ 2 ต าบล มีต าบลพนางตุง 

และต าบลทะเลน้อย มอีาณาเขตตดิต่อระหว่างจงัหวดัพทัลุงสงขลาและนครศรธีรรมราช 

 
ภาพที ่2.3 ทีต่ ัง้ของลุ่มน ้าทะเลน้อย 
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ภาพที ่2.4 ผงัแสดงอาณาเขตพืน้ทีลุ่่มน ้าทะเลน้อย 

ทศิเหนือ       :    ติดต่อกบัต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง และตดิต่อกับ                                                                      
ต าบลตะเครง็ อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ทศิใต ้          :    ตดิต่อกบัต าบลชยับุรแีละตดิต่อกบัต าบลล าป า อ าเภอเมอืง จงัหวดั พทัลุง 

ทศิตะวนัออก   :    ตดิต่อกบัต าบลควนชะลกิ อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราชและตดิต่อ
กบัอ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 

ทศิตะวนัตก    :    ตดิต่อกบัต าบลมะกอกเหนือ อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 

2.2.1.2. ลกัษณะด้านภมิูประเทศ 

             ลกัษณะพื้นที่ชุมชนทะเลน้อยประกอบด้วยพื้นดินและพื้นน ้ า พื้นดินมเีนื้อที่ 422 

ตารางกโิลเมตร รอ้ยละ 94 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ลกัษณะพืน้ทีด่นิลุ่มน ้าทะเลน้อยเป็นพืน้ทีร่าบอยู่

ตดิชายทะเล ประกอบดว้ยนาขา้วและป่าหญ้า ป่าพรุและป่าเสมด็ เป็นแอ่งน ้ามพีชืปกคลุม และ 

ทีร่าบเชงิเทอืกเขาบรรทดั มเีนินเขาสูงราว 100 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ลกัษณะพื้นที่เป็นตวั

ทะเลหรอืพื้นน ้ามเีนื้อที่ 28 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 6 ของพื้นที่ทัง้หมด ระดบัน ้ามคีวามลึก

ระดบั 1.2 เมตร มคีวามกวา้งราว 5 กโิลเมตร ลกัษณะพืน้น ้าของลุ่มน ้าทะเลน้อยมกีารปกคลุม
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ดว้ยพชืน ้าต่างๆ เช่น บวั กระจูด หญ้าน ้ากก ปรอื และ กง กระจดักระจายอยู่ทัว่ไปโดยเฉพาะ

บรเิวณน ้าตืน้และค่อนขา้งนิ่ง 

2.2.1.3. ลกัษณะด้านภมิูอากาศ 

             ภมูอิากาศโดยทัว่ไปในภาคใตส้่วนใหญ่จะมเีพยีง 2 ฤด ู คอื ฤดฝูนกบัฤดรูอ้น ฝนจะ

เริม่ตกราวๆ เดอืนสงิหาคม ฤดฝูน จะเริม่ในเดอืนตุลาคม-กุมภาพนัธ ์ส่วนทเีหลอืจะเป็นช่วงฤดู

รอ้นทีม่ฝีนตกบา้งประปราย เนื่องจากไดร้บัอทิธพิลของลมบก และลมทะเล จงึท าใหอ้ากาศใน

ชุมชนทะเลน้อยสดชื่นและเยน็สบายตลอดปี เหมาะส าหรบัการท่องเทีย่วและพกัผ่อน 

2.2.1.4. ลกัษณะด้านพืชพนัธธ์รรมชาติ 

             พื้นที่ของลุ่มน ้ าทะเลน้อยอุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีพื้นที่
ประกอบด้วยพื้นที่ป่าพรุซึ่งเป็นพื้นที่มคีวามส าคญัระหว่างประเทศแห่งแรกของประเทศไทย
ลกัษณะเป็นพืน้ทีพ่รุไมเ้สมด็ขาว มนี ้าท่วมขงัทีม่ตี้นเสมด็จ านวนมากและพืน้มกีก หญ้ากระจูด 
กระจูดหนู ขึน้อยู่หนาแน่น เป็นผนืป่าขนาดใหญ่เป็นแหล่งท ารงัของนกน ้าทะเลน้อย ที่พบมาก
สุดไดแ้ก่ นกกระแสแดง และนกกาบบวั ในปา่พรนุ ้าจดืทีม่นี ้าท่วมขงั เกอืบตลอดปี ส่วนพืน้ทีทุ่่ง
ลานกวา้ง มทีุ่งหญา้ ตน้ลาโพ ต้นตาล ต้นมะพรา้ว ต้นกระพอ้ พชืก้าน ส่วนบรเิวณพชืน ้าจดืน ้า 
กง บวั กระจูด สาหร่าย ผกัตบชวา จอกน ้า หวายคลอง ส่วนที่เป็นพชืน ้ากร่อย ต้นจาก เตย
หนาม หวาย ส่วนทีเ่ป็นเกษตรกรรม นาขา้ว ยางพารา ต้นตาล ต้นมะพรา้ว พชืไมผ้ล ต้นไผ่บง
อยู่ใกล้ๆริมน ้ า  รวมพื้นที่มีความน่าสนใจในด้านพืชพันธ์ที่น ามาใช้เป็นงานหัตถกรรม        
เครือ่งจกัสาน 

ภาพที ่2.5 แสดงพชืพนัธล์ุ่มน ้าทะเลน้อย 
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2.2.1.5. วตัถดิุบจากพืชพนัธธ์ท่ีน ามาใช้ในหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 

               แหล่งพชืพนัธภ์ายในชุมชนทะเลน้อยทีน่ ามาใชเ้ป็นงานหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

 

ภาพที ่2.6  ผงัแสดงพืน้ทีว่ตัถุดบิของชุมชน 

 

ภาพที ่2.7 แสดงวตัถุดบิจากพืน้ที ่
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2.2.1.6. การคมนาคม 

1. การคมนาคมตดิต่อกบัอ าเภอใกล้เคยีง ใช้ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 

4048 ทางทศิตะวนัตกไปเชื่อมทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 ทีบ่า้นหวัถนน ทางทศิ

ใต้สามารถตดิต่ออ าเภอเมอืงพทัลุง ทางทศิเหนือสามารถตดิต่ออ าเภอป่าพะยอมทาง

หลวงจงัหวดัหมายเลข 4187 ไปเชื่อมกบัทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 41 ที่บ้านหวั

ถนน ทางทศิตะวนัตกสามารถตดิต่อกิง่อ าเภอศรนีครนิทร ์

2. การคมนาคมตดิต่อภายในต าบลและต าบลใกลเ้คยีงใชท้างหลวงจงัหวดั

หมายเลข 4048 ทางทิศตะวนัตกสามารถติดต่อต าบลมะกอกเหนือถนนทางหลวง

ชนบท หมายเลข 4001 สามารถตดิต่อต าบลชยับุร ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลุงและทศิ

เหนือตดิต่อต าบลทะเลน้อย นอกจากนี้ภายในต าบลยงัมถีนนลูกรงัจ านวนหลายสาย

สามารถเชื่อมตดิต่อกนัทุกหมูบ่า้นไดโ้ดยสะดวก 

3. การบรกิาร การให้บรกิารด้านรถโดยสารแก่ประชาชน สามารถใช้รถ

สองแถวรบัจ้างประจ าทางและรถบสัโดยสารประจ าทางวิ่งจากพนางตุงไปจงัหวดั

พทัลุงและผ่านตวัอ าเภอควนขนุน นอกจากนี้ภายในต าบลยงัมรีถจกัรยานยนต์รบัจา้ง

บรกิารแก่ประชาชนอกีดว้ย 

 

ภาพที ่2.8 แสดงเสน้ทางการคมนาคม 
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2.2.1.7. การปกครอง 

            ชุมชนทะเลน้อยประกอบอยูด่ว้ย 2 ต าบล มตี าลบลพนางตุงและต าบลทะเลน้อย แต่ละ

ต าบลมกีารปกคลองแต่ละหมูบ่า้นดงันี้ 

 
ภาพที ่2.9 ภาพแสดงการปกคลองต าบลทะเลน้อยและต าบลพนางตุง 

 
ต าบลทะเลน้อยแบ่งการปกคลองเป็น 9 หมูบ่า้น   ต าบลพนงัตุงแบ่งการปกลงเป็น 13 หมูบ่า้น 

ต าบลทะเลน้อย ต าบลพนางตุง 
หมูท่ี ่1 บา้นหวัลานตนี 
หมูท่ี ่2 บา้นหวัเลีย้ว 
หมูท่ี ่3 บา้นบน 
หมูท่ี ่4 บา้นบนออก 
หมูท่ี ่5 บา้นปลายตรอก 
หมูท่ี ่6 บา้นโคกศกัดิ ์
หมูท่ี ่7 บา้นหวัป่าเขยีว 
หมูท่ี ่8 บา้นโคกเมา 
หมูท่ี ่9 บา้นบนตก 

          หมูท่ี1่0 บา้นกลาง 

หมูท่ี ่1 บา้นหวัลาน 
หมูท่ี ่2 บา้นหวัอ่าวเจ ้
หมูท่ี ่3 บา้นบนควน 
หมูท่ี ่4 บา้นชายคลอง 
หมูท่ี ่5 บา้นท่าชา้ง 
หมูท่ี ่6 บา้นไสกลิง้ 
หมูท่ี ่7 บา้นไทรงาม 
หมูท่ี ่8 บา้นหว้ยน ้าคุม้ 
หมูท่ี ่9 บา้นปากคลองเก่า 
หมูท่ี ่10 บา้นธรรมเถยีน 
หมูท่ี ่11 บา้นหว้ยหรัง่ 
หมูท่ี ่12 บา้นปากหว้ย 

          หมูท่ี ่13 บา้นหวัลานหวันอน 
ตารางที ่2.1 การปกครองต าบลทะเลน้อยกบัต าบลพนางตุง 

(ทีม่า : ขอ้มลูการปกคลองการปกคลองต าบลทะเลน้อยและพนางตุง) 
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2.2.1.8. จ านวนประชากร 

           จากสถติจิ านวนประชากร พ.ศ. 2558 ชุมชนทะเลน้อยมคีรวัเรอืนทัง้หมด 5,297 และมี

จ านวนประชากรทัง้หมด 16,632 โดยแยกเป็นต าบลไดด้งันี้ 

ลกัษณะขอ้มลู ชาย หญงิ รวม ครวัเรอืน 

แยกตามเพศต าบลทะเลน้อย 3,185 3,416 6,601 2,042 

แยกตามเพศต าบลพนางตุง 4,868 5,163 10,031 3,255 

ตารางที ่2.2 : ตารางแสดงจ านวนประชากรแยกเพศต าบลทะเลน้อยและต าบลพนางตุง) 
(ทีม่า : ขอ้มลูประชากรส านกังานเทศบาลต าบลทะเลน้อยและต าบลพนางตุง) 

 

 
ภาพที ่2.10 แสดงลกัษณะครวัเรอืนชมุชนทะเลน้อย 
(ทีม่า : http://www.thetrippacker.com/th/review) 

 

2.2.1.9. สภาพทางด้านเศรษฐกิจ 

            ชุมชนทะเลน้อยม ี“ลุ่มน ้าทะเลน้อย” ทีม่ทีรพัยากรทางธรรมชาตเิป็นหวัใจหลกัส าคญั

ของพื้นที่ของชุมชนทะเลน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ก่อให้เกดิเศรษฐกจิชุมชน ของต าบลทะเล

น้อยและต าบลพนางตุง นับว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมที่บรรพบุรุษได้เลือกที่ตัง้ถิ่นฐานอย่าง

เหมาะสมมทีรพัยากรที่สมบรูณ์อุดมไปด้วยทรพัยากรทางธรรมชาตทิัง้พชืพนัธ์และสตัว์น ้าที่

หลากหลาย เป็นแหล่งประมง และเกษตรกรรม ปศุสตัว์และงานหตัถกรรม อาชพีของชุมชน

ทะเลน้อย มอีาชพี เกษตรกรรม ท านา ท าสวนยางพารา ท าสวนผลไม ้การประมง หาสตัว์น ้า 

ปศุสตัว์ เลี้ยงควาย เลี้ยงววั หตัถกรรมจากพืช หตัถกรรมเสือ กระเป่ากระจูด เครื่องใช้ใน
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ชวีติประจ าวนั และผลติภณัฑอ์ื่นๆ การคา้ขาย ขายของช า ขายอาหาร ขายผกั ขายปลา และท า

ธุรกจิส่วนตวัรบัจา้งทัว่ไป ซ่อมรถ ขบัรถโดยสาร เรอืรบัจา้ง รบัเหมางานก่อสรา้ง อาชพีเหล่านี้

เป็นหลกัส าคญัของพื้นที่ชุมเป็นอย่างมากและพื้นที่ชุมชนลุ่มน ้าทะเลน้อยมกีารขยายตวัขึ้น

เรือ่ยๆ ระดบัสถานะของชุมชนทะเลน้อยมสีถานะระดบัปานกลาง 

2.2.1.10. ลกัษณะความเป็นอยู่ทางสงัคม 

            วถิชีวีติของชุมชนทะเลน้อยจะอยูก่บัผนืน ้ามาตัง้แต่อดตี โดยอาศยัทรพัยากรจากทะเล

น้อยเป็นเป็นสิง่หล่อเลีย้งชวีติชาวบา้นทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการหาผกั หาปลา เลีย้งสตัว์ ทอเสื่อ 

สมุนไพร พชืพนัธุต่์างๆ ซึง่เป็นการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อการด ารงชวีติเป็น

หลกั ท าใหว้ถิชีวีติของชาวบา้นถูกถกัทอเชื่อมโยงใหเ้ขา้กบัสายน ้าของลุ่มน ้าทะเลน้อย แต่ดว้ย

ความทีเ่ป็นชุมชนชาวประมง มาแต่ครัง้อดตี ท าใหส้ภาพสงัคมในทะเลน้อยมคีวามใกลช้ดิของ

คนในชุมชนเป็นหนึ่งเดี่ยวกนั ทัง้ยงัคงมวีถิีทางการด ารงวถิีชวีติที่มวีฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์

ของชุมชนในพื้นที่ชุมน ้าแห่งนี้ที่มคีวามสมัพนัธ์ของคนชุมชนมคีวามเกี่ยวดองในรูปแบบเครอื

ญาติอย่างใกล้ชิด และการที่เป็นชุมชนวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเก่าแก่ที่มกีารใช้เครื่องไม้

เครื่องมอืจากการจกัสานเป็นภูมปิญัญาชาวบา้นทีม่คีุณค่า สภาพบา้นเรอืนส่วนใหญ่จะปลูกอยู่

รมิทะเลน้อยติดๆ กันอย่างหนาแน่น เป็นสงัคมที่มกีารสร้างให้ชุมชนมกีระบวนการจดัการ

ตนเองทัง้ดา้นเกษตรกรรม ประมง หตัถกรรม 

 
ภาพที ่2.11  สภาพความเป็นอยู่ทางสงัคมชุมชนทะเลน้อย 

(ทีม่า : https://pantip.com/topic/33605656) 
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2.2.2. หตัถกรรมเคร่ืองจกัสานในวิถีชีวิตลุ่มน ้าทะเลน้อย 

    หตัถกรรมเครื่องจกัสานในวถิชีวีติประจ าวนัของชุมชนทะเลน้อยจากการศกึษาชุมชนทะเล

น้อยชุมชนทะเลน้อยอยู่บรเิวณลุ่มน ้าทะเลน้อยมวีถิชีวีติแบบพึ่งพาทรพัยากรทางธรรมชาตใิน

พื้นที่มวีิถีความเป็นอยู่ ด้านเกษตรกรรม การประมง และการท าหตัถกรรมที่เป็นเครื่องมอื

เครือ่งใชใ้นชวีติประจ าวนัการท าหตัถกรรมเพื่อใชใ้นงาน เกษตรกรรม เครือ่งใชภ้ายในบา้นเรอืน

และเครื่องจบัสตัว์น ้าและเลี้ยงสตัว์เกือบทุกบ้านภายในชุมชนทะเลน้อยส่วนวตัถุดบิที่ชุมชน

น ามาจกัสานไดแ้ก ้พชืกระจดู ไผ่ หวาย ผกัตบชวา 

 

ภาพที ่2.12 การจกัสานเครือ่งใชภ้ายในชุมชนทะเลน้อย 
(ทีม่า : http://www.sookjai.com/index.php?topic=71263.0) 

 

 

 

 

 

 

ใช้ในงานเคร่ืองใช้บ้าน 

ใช้ในงานจบัสตัว์น า้ 

ใช้ในงานการท าเกษตรกรรม 
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2.2.3. ประเภทของงานหตัถกรรมเครื่องจกัสานกบัวิถีชีวิตชุมชนทะเลน้อย 

ประเภทของเครื่องจกัสาน มคีวามจ าเป็นกบัวถิีชวีติชุมชนชาวทะเลน้อยมาตัง้แต่

บรรพบุรุษ เครื่องจกัสานที่มีความจ าเป็นต่อการด าเดินชีวิตเพื่อในการใช้งาน

หตัถกรรมประกอบอาชพีและเป็นเครื่องอ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนัที่ใช้

สอยมดีงัต่อไปนี้ 

2.2.3.1. ประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน 

 
ภาพที ่2.13 ตวัอย่างงานจกัสานเครือ่งใชภ้าในบา้น 

 
 

2.2.3.2. ประเภทเครื่องใช้การเล้ียงสตัว ์

 
ภาพที ่2.14 ตวัอย่างงานจกัสานเครือ่งใชก้ารเลีย้งสตัว ์
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2.2.3.3. ประเภทเครื่องมือจบัสตัวน์ ้า 

 
ภาพที ่2.15 ตวัอย่างเครือ่งมอืจบัสตัวน์ ้า 

 

2.2.3.4. ประเภทเครื่องใช้เครื่องมือเกษตรกรรม 

 
ภาพที ่2.16 ตวัอย่างเครือ่งมอืการเกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 

 



18 
 

2.2.4. ประเภทของงานศิลปหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน 

ประเภทของเครื่องจกัสานมมีากมายหลายชนิด แต่ละชนิดจะมลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป

ตามความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยเครื่องจกัสานสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทต่างๆ 

ตามหน้าทีใ่ชส้อยมดีงัต่อไปนี้ 

2.1.1.1. ประเภทเครื่องจกัสานท่ีใช้ครวัเรือน 

 
ภาพที ่2.17 ตวัอย่างเครือ่งจกัสานในครวัเรอืน 

 

2.1.1.2. ประเภทเครื่องจกัสานท่ีใช้เป็นเครื่องจบัและดกัสตัว ์

 
ภาพที ่2.18 ตวัอย่างเครือ่งจกัสานทีใ่ชใ้นการประมง 
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2.1.1.3. ประเภทเครื่องจกัสานท่ีใช้เครื่องประดบั 

 
ภาพที ่2.19 ตวัอย่างเครือ่งจกัสานทีใ่ชเ้ครือ่งประดบัเครือ่งใช ้

 

2.1.1.4. ประเภทเครื่องจกัสานท่ีใช้งานและตกแต่งประกอบอาคาร  

 
ภาพที ่2.20 ตวัอย่างเครือ่งจกัสานทีใ่ชเ้ครือ่งตกแต่งบา้น 
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2.2.5. วตัถดิุบชุมชนทะเลน้อยท่ีสร้างคณุค่ากบัหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 

2.2.5.1.  พืชกระจดู  

          กระจูด เป็นพืชชุมชนทะเลน้อยนิยมใช้ในการน ามาจกัสานผลิตภณัฑ์มากที่สุดพืช

กระจดูนัน้เป็นพชืชนิดเดีย่วกบั กก มลีกัษณะเป็นกอล าตน้กลมกลวงสเีขยีวอ่อน สูงประมาณ 1-

2 เมตรกระจดูเป็นพชืทีช่อบขึน้ตามแอ่งน ้าขงั  

 
ภาพที ่2.21 แสดงตน้กระจดู 

 
           ประโยชน์จากพืชกระจูดมาใช้ในการจกัสานสามารถย้อมสีตกแต่ให้มลีวดลายชนิด

ต่างๆได้แก่ พืชกระจูดผลิตในงานเครื่องจกัสานได้แก้ เสือปูลาด กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง 

กระเป๋าเอกสาร รองเท้า หมวก สมุก กล่องทชิชู หมอน กล่องดนิสอ แฟ้มเอกสาร พดั ฝาช ี

กระสอบ แจกนั กระบุง ทีร่องแกว้น ้า ทีร่องจาน กล่องเอกสาร ตะกรา้  

 
ภาพที ่2.22 แสดงตวัอย่างผลติภณัฑจ์ากกระจดู 
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2.2.5.2. ไผบ่่ง 

         ไผ่บ่ง เป็นพชืไมย้นืต้นชอบอยู่ลกัษณะพื้นที่จะอยู่ตามป่าดงดบิหรอืพื้นที่ใกล้แหล่งน ้า

เป็นไผ่ทีม่ขีนาดใหญ่ เสน้าผ่านศูนยก์ลางของล าตน้ประมาณ 6-18 เซนตเิมตร 

 
ภาพที ่2.23 แสดงตน้ไผ่บ่ง 

 

            น ามาใช้ในงานหัตถกรรมจักสาน ได้แก่ ตะกร้า กระจาด กระชอน ชะลอม พัด 

เฟอรน์ิเจอร ์เกา้อี ้โต๊ะ แจกนั ชัน้วางของ ของตกแต่งบา้น ลอบ ไซ สุ่มไก่ กระบุง กระเชอ โคล่ 

สหีลา้ เครื่องสขีา้ว เชงเลง โพงพาง กระดง้ กระเชา้ กรงนก สุ่มโมง ผนังบา้น รัว่บา้น ทางเดนิ 

เคง้ หมวก โคมไฟ ถงัน ้า ชะนาง  

 
ภาพที ่2.24  แสดงตวัอย่างผลติภณัฑจ์ากไผ่ 
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2.2.5.3. หวาย   
          หวาย เป็นพชืในพวกเถาชนิดใบเลีย้งเดีย่วพบในป่าทีม่นี ้าไหลและแอ่งน ้า เช่น หว้ย ล า
ธาร คลอง หนองบงึ จะขน้เองอยู่ตามธรรามชาตกิารขยายพนัธแ์บบเมล็ดส่วนมากพบในพื้นที่
น ้าไหล ลกัษณะล าตน้มหีนามภายในล าต้นมคีวามเหนียมเนื้อไมแ้ขง็แรง  
 

 
ภาพที ่2.25 แสดงตน้หวาย 

 

            น ามาใชใ้นการท าหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน ไดแ้ก่ ตะกรา้ กระเชา้ เคร่ง ชะลอม ชะนาง 

ไซ ตุ่มปลาไหล ขอ้ง กระเชอ จง โคล่ง โต๊ะ สหีลา้ เครื่องสขีา้ว เชงเลง โพงพาง ลอบตัง้ ลอบ

นอน กรงนก กระบุง จานรอง จานผลไม้ กระจาด กระจาดตกปลาแห้ง เฟอร์นิเจอร์ เก้าอี ้ 

ตกแต่งบา้น เตยีงเดก็อ่อน โคมไฟ ชัน้วางของ เเจกนัดอกไม ้กระถางต้นไม ้หบีผา้ กล่องใส่ของ 

ประตมิากรรม หุ่นเครือ่งประดบั ก าไล กระเป๋า หุ่นจ าลอง ฝาผนงั ทางเดนิ  

 
ภาพที ่2.26 แสดงตวัอย่างผลติภณัฑจ์ากหวาย 

(ทีม่า : http://www.imagui.com/a/moises-de-mimbre-chimbarongo-TeKaon6yA) 
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2.2.5.4. ผกัตบชวา 

         ผกัตบชวา  เป็นพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวทรงกระบอกพุ่มกลม สูงประมาณ 50 -100 

เซนตเิมตร การขยายพนัธแ์บบเมลด็การแพรก่ระจา่ยเป็นพืน้ทีพ่บในบรเิวณน ้าจดื  

 
ภาพที ่2.27 แสดงตน้ผกัตบชวา 

 

           น ามาใชใ้นการท าหตัถกรรมเครื่องจกัสาน ไดแ้ก่ กระเป๋า รองเทา้ รองจาน จานผลไม ้

ของตกแต่งบา้น โคมไฟ กระเชา้ กระจาด พาน ตะกรา้ กล่องใส่ของกล่อชชิ ูเสอืขนาดเลก็ 

 

  
ภาพที ่2.28  แสดงตวัอย่างผลติภณัฑจ์ากผกัตบชวา 

(ทีม่า : http://www.lovelypinkshop.com/) 
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2.2.5.5.  ลิเภา 

           ลเิภา เป็นพชืชนิดเดยีวกบัเฟิร์นทอดเลื้อยพนัไปตามต้นไม้มคีวามยาวได้หลายเมตร 

ลักษณะล าต้นมีสีน ้ าตาลแต่ถ้าแก่จัดชอบแสงอ่อนๆก็จะเป็นสีด ามีเส้นผ่านศูนย์กลาง      

ประมาณ 3-6 มลิลเิมตร พบใน สวนยางพารา และป่าดงดบิ ป่าเสมด็ ป่าผลดัใบ ป่าผลดัใบผสม

ทัว่ไป  

 
ภาพที ่2.29 แสดงตน้ลเิภา 

 

          น ามาใชใ้นงานหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน ไดแ้ก่ กระเชอ เชีย่นหมา กล่องใส่ยาเสน้ ป ัน่ชา 

ขนั กระเป๋าแบบถอื หบีขนาดเลก็ กระเป๋าขนาดเลก็ กระเชา้ ของตกแต่งบา้น งานประตมิากรรม

ของทีร่ะลกึ ตอ้งใชก้ารขึน้โครงไมไ้ผ่หรอืหวายเป็นโครงสรา้ง 

 
ภาพที ่2.30 แสดงผลติภณัฑจ์ากลเิภา 

(ทีม่า : http://oknation.nationtv.tv/blog/Mynews/2014/08/12/entry-1) 
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2.2.5.6.  เตยหนาม  

          เตยหนาม เป็นพชืทีอ่ยูต่ามพืน้ทีด่นิมทีรายปนดนิแซะอยูใ่นสภาพพืน้ทีร่มิน ้าล าธารหรอื

ปา่เน้ือใบน่ิมแขง็แรง  

 
ภาพที ่2.31. แสดงตน้หนามเตย 

 

           น ามาใชใ้นงานหตัถกรรมเครือ่งจกัสานท าไดแ้ก่  เสอืปลูาด กระสอบนัง่ หมวก กระเป่า  

กล่องใส่ของ  

 

 
ภาพที ่2.32 แสดงผลติภณัฑจ์ากหนามเตย 

(ทีม่า : http://www.smesreport.com/column.php?id=000564) 
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2.2.5.7.  ก้านหรือก้านธปูฤาษี 

            เป็นพชือยู่บรเิวณชุมน ้าหรอืพื้นที่ที่มแีอ่งน ้าส่วนมาจะพบในพื้นที่ทัว่ไป ลกัษณะการ

ขยายพนัธ์จะอาศยัลมพดัพาการขยายพนัธ์ขนาดของล าต้นกว้าง 1 -2 เซนติเมตร ความยาว

ประมาณตน้ละ 2 เมตร  

 
ภาพที ่2.33 แสดงตน้กา้นหรอืกา้นธปูฤาษี 

 

         น ามาใช้ในงานหตัถกรรมเครื่องจกัสานท าได้แก่  กระเป๋า กระปุกออมสนิ กล่องทชิช ู

ตะกรา้  กล่องใส่ของ 

 
ภาพที ่2.34 แสดงผลติภณัฑจ์ากกา้นธปูฤาษีรปูที1่ 

(ทีม่า : http://www.manager.co.th/) 
 

                                                  
    ภาพที ่2.35 แสดงผลติภณัฑก์า้นธปูฤาษีร)ูที2่                                     ภาพที ่2.36 แสดงผลติภณัฑก์า้นธปูฤาษีรปูที3่ 
      (ทีม่า : http://www.manager.co.th/)                                                       (ทีม่า : http://www.manager.co.th/) 
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2.2.6. รปูแบบลวดลาย และกรรมวิธีการสาน 

          สาหรบัลายสานขัน้พืน้ฐานนัน้มอียู่ 3 ประเภท คอื ลายแม่บท , ลายพฒันาและลาย

ประดษิฐ ์ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

2.2.6.1. ลายแม่บท  

         ลายแมบ่ทเป็นลายทีม่ลีกัษณะประจาตวัเด่นชดั มกีฎเกณฑก์ารสานแน่นอน เช่น ลายขดั 

ยกหนึ่งข่มหนึ่ง หรอืลายสอง ยกสองข่มสอง เป็นต้น ลายแม่ต่างๆ    ก าเนิดทีท่ าให้มนุษยร์ูจ้กั

นาวสัดุในทอ้งถิน่ เช่น ไมไ้ผ่, ใบลาน, กระจดู มาสาน เป็นสิง่ของเครื่องใชใ้นชวีติประจ าวนั มา

หลายยุคหลายสมยั และไดต้กทอดมาจนถงึยุคปจัจุบนั       ลกัษณะตวัอย่างของลายพฒันามี

ดงันี้ 

1. ลายชดิ 

 
ภาพที ่2.37 แสดงลายขดัชดิ 

2. ลายสาม 

 
ภาพที ่2.38 แสดงลายสาม 
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3. ลายตาชะลอม 

 

 
ภาพที ่2.39 แสดงลายตาชะลอม 

4. ปลอกสาม 

 
ภาพที ่2.40 แสดงลายปลอดสาม 

 

5 .เฉลวเกลด็เต่า 

 
ภาพที ่2.41 แสดงลายเฉลวเกลด็เต่า 

 

6. เวยีนรศัม ี

 
ภาพที ่2.42 แสดงลายเวยีนรศัม ี
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7. ลายสอง 

 
ภาพที ่2.43  แสดงลายลายสอง 

 

8. ลายสุ่ม 

 
ภาพที ่2.44 แสดงลายลายสุ่ม 

 

2.2.6.2. ลายพฒันา  

         ลายพัฒนาเป็นลายที่พัฒนามาจากลายแม่ กฎเกณฑ์การสาน ยังแน่นอนอยู่ แต่มี

รายละเอยีดเพิม่ขึน้ ลกัษณะเด่นของลายแม่ยงัปรากฏชดั ส่วนลายจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่าง

ง่ายๆขึ้น ลายดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของช่องสานไทยแต่โบราณที่รู้จกั

ดดัแปลงและพฒันาลายสานต่างๆเหล่านี้ให้มรีูปแบบที่จะนาไปใชป้ระโยชน์ได ้อย่างเหมาะสม

และสวยงาม เช่น ลายลบน้า, ลายดหีล่ม, ลายดตีะแคง ลกัษณะตวัอยา่งของลายพฒันามดีงันี้ 

1. ลายขดัตาโปรง่ 

 
ภาพที ่2.45 แสดงลายขดัตาโปร่ง 
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2. ลายเฉลวแปลง 

  
ภาพที ่2.46 แสดงลายลายเฉลวแปลง 

 

3. ลายขดัแตะสลบั 

 
ภาพที ่2.47 แสดงลายขดัแตะสลบั 

 

4. ลายเฉลวดาว 

 
ภาพที ่2.48 แสดงลายเฉลวดาว 

5. ลายขึน้ตน้ 

 
ภาพที ่2.49 แสดงลายขึน้ตน้ 
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6. ลายดหีล่มคว ่า 

 
ภาพที ่2.50 แสดงลายดหีล่มคว ่า 

7. ลายตาชะลอมคู่ 

 
ภาพที ่2.51 แสดงลายตาชะลอมคู ่

8. ลายขึน้ตน้ 

 
ภาพที ่2.52 แสดงลายขึน้ตน้ 

 

9. ลายดตีะแคง 

 
ภาพที ่2.53  แสดงลายดตีะแคง 
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10. ลายเวยีนรศัม ี

 
ภาพที ่2.54  แสดงลายเวยีนรศัม ี

 
2.2.6.3. ลายประดิษฐ ์ 

 

         ลายประดษิฐเ์ป็นลายสานทีช่่างสานประดษิฐข์ึน้ ใหเ้ป็นลวดลายต่างๆตามความรูส้กึนึก
คดิของช่างสานเอง โดยอาศยัลายแม่บทและลายพฒันาเป็นหลกัในการสาน กฎเกณฑข์องลาย
แมบ่ทและลายพฒันายงัคงอยู่บา้ง แต่ไม่แน่นอนคงทีเ่สมอไป การใชต้อกสขีนาดต่างๆสานและ
ประดษิฐ์ให้เป็นดอกดวงและลวดลาย แมว้่าจะยงัคงลกัษณะของลายแม่กบัลายพฒันาไว้กต็าม 
ยงัหมายถึงลายประดษิฐ์ด้วย เพราะอาศยัลวดลายเป็นหลกัในการสาน ดงันัน้ช่างสานไทย
โบราณจงึไดแ้สดงออกถงึศลิปะและวฒันธรรมของทอ้งถิน่ ตลอดจนอารมณ์และความรูส้กึนึกคดิ
ไวใ้นลายสานไดอ้ย่างงดงาม เช่น ลายขดิตาแมวขดิดอกจนั ขดิขอ ลายพดั,ลายเสื่อ ลกัษณะ
ตวัอยา่งของลายลายประดษิฐม์ดีงันี้ 
 

1. เฉลวยอนดอก 

 
ภาพที ่2.55 แสดงลายเฉลวยอนดอก 
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2. ลายยกดอก 

 
ภาพที ่2.56 แสดงลายยกดอก 

3. ลายดอกพกุิล 

 
ภาพที ่2.57 แสดงลายยกดอก 

4. ลายขดิดอกจนั 

 
ภาพที ่2.58  แสดงลายขดิดอกจนั 

 

5. ลายดาวลอ้มเดอืน 

 
ภาพที ่2.59  แสดงลายดาวลอ้มเดอืน 
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6. ลายคุบ 

 
ภาพที ่2.60 แสดงลายดาวคุม 

7. ขดิขอก่าย 

 
ภาพที ่2.61 แสดงลายดาวคุม 

8. ลายสวสัดิก์ะของจนี 

 
ภาพที ่2.63 แสดงลายสวสัดิก์ะของจนี 
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2.2.6.4. กรรมวิธีการสาน  

         จากลวดลายขัน้พื้นฐานขา้งต้น จะเหน็ได้ว่าลายของงานจกัสานนัน้มดี้วยกนัหลายลาย

แตกต่างกนัออกไป ซึง่วธิกีารสานลายขัน้พืน้ฐานมรีายละเอยีดดงันี้ 

ตารางแสดงกรรมวิธีการสานลาย 

ช่ือลาย วธีิการสาน 
 

ลายขดั 
 

 
 

1.ลายขดั คอืลายที่ยก 1 ตอก ข่ม 1 ตอกสลบักนัเรื่อยไป ใช้สาน
กระสอบ ตะกรา้ กระบุง 
ไซ ขอ้ง เป็นตน้ 

ลายสอง 
 
 

 

2 .ลายสอง ใช้สานกระชอน กระสอบ ฝาบ้านไมไ้ผ่ ลายสองเป็น
ลายทีป่ระสมกบัลายขดั ลายสามประดษิฐ ์แลว้ประดษิฐเ์ป็นลายที่มี
ชื่ อ ว่ า  ลายลูกแก้ว  ลายดีคว ่ า  ลายดีหงาย ดาวล้อมเดือน 
ดาวกระจาย เป็นตน้ 
การสาน เสน้ที ่1 เริม่จากตอก 8 เสน้เป็นเสน้ตัง้ ขา้มไป 1 เสน้ สาน
ยกตอก 2 เสน้ ขา้ม 2 เสน้ ยกตอก2 เสน้ ขา้ม 2 เสน้ 
สานเส้นที่ 2 ขา้ม 2 เส้น ยก 12 เส้นข้าม 2 เส้น ยก 2 เส้น ขา้ม 1 
เสน้ 
สานเสน้ที ่3 ยก 1 เสน้ขา้ม 2 เสน้ ยก 2 เสน้ ขา้ม 2 เสน้ ยก 2 เสน้ 
สานเสน้ที ่4 ยก 2 เสน้ ขา้ม 2 เสน้ ยก 2 เสน้ ขา้ม 1 เสน้ ยก 1 
เสน้สานเรือ่ยไป โดยเพิม่ทัง้เสน้ตัง้และเสน้นอน 

ตารางที ่2.3 แสดงกรรมวธิกีารสานลาย 
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ตารางแสดงกรรมวธิกีารสานลาย(ต่อ) 

ช่ือลาย ช่ือลาย 

ลายสาม 
 

 

 
 

3.ลายสาม เป็นลายที่ดัดแปลงเพิ่มเติมจากลายสอง นิยมสาน
กระสอบ เสื่อ กระบุง และฝาบา้น 
การสานใชต้อก 9 เสน้ เป็นเสน้ตัง้ 
เสน้ที ่1 ขา้ม 3 ยก 3 ขา้ม 3 
เสน้ที ่2 ยก 1 ขา้ม 3 ยก 3 ขา้ม 2 
เสน้ที ่3 ยก 2 ขา้ม 3 ยก 3 ขา้ม 1 
เสน้ที ่4 ยก 3 ขา้ม 3 ยก 3 
เสน้ที ่5 ขา้ม 1 ยก 3 ขา้ม 3 ยก 2 
เสน้ที ่6 ขา้ม 3 ยก 2 ขา้ม 3 ยก 

ลายตาหลิว่ 

 

4.ลายตาหล่ิว อาจจะเรยีกต่างกนัไปตามพื้นถิ่น เช่นลายตาชะลอม 
ลายชะหมู ใช้สานกระเป๋า ตะกร้า ลายตาหลิ่ว เป็นลายที่ดดัแปลง    
มาจากลายพื้นฐาน โดยเพิ่มตอกขัดทแยง เ ป็นลายดอกขิง           
ลายดอกจนัทร ์ลายพกุิล ลายตาชะลอม 
 
 

ลายขอ 

 

5.ลายขอ  เ ป็นลายสาหรับสานกระด้ ง  โดยใช้ ไผ่ สีสุ กสาน            
เพราะเป็นไผ่ทีเ่หนียว ไมเ่ปราะ 
 
 
 
 
 

ลายบองหยอง 

 

6.ลายบองหยอง เป็นลายกระด้งที่ใช้กันทางภาคใต้ ใช้เก็บพริก 
กาแฟ ขา้วเปลอืก 
 
 
 
 

ตารางที ่2.3 แสดงกรรมวธิกีารสานลาย  
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2.2.7. กระบวนการเตรียม และวิธีการท า 

2.2.7.1. เครื่องมืออปุกรณ์ 

 
ภาพที ่2.64 แสดงอุปกรณ์เครือ่งมอืงานหตัถกรรมการจกัสาน 

 
 

 
ภาพที ่2.65 แสดงภาพประกอบแมแ่บบไม ้
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2.2.7.2. การจดัเตรียมวตัถดิุบและกระบวนการจกัสาน          
 

          การเตรยีมกระจูด พชืชนิดต้องน ามาแช่น ้าโคลนแล้วน าไปผึ่งแดด หรอื ตากแห้งแล้ว
น ามายอ้มสตีามความตอ้งการส่วน แบบดงัเดมิไมม่กีารยอ้มส ี

 

’ 
ภาพที ่2.66 แสดงการน ามาแชน ้าโคลน 

 

 
ภาพที ่2.67 แสดงการน ามาตากแหง้ 

 

 
ภาพที ่2.68 แสดงการน ามายอ้มส ี
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แลว้น ามาบดใหเ้รยีบ แบน ดว้ยลอ้คอนกรตีหรอืเครือ่งจกัรกล ก่อนน ามาจกัสาน 
 

 
ภาพที ่2.69 แสดงการบดแบบลอ้คอนกรตี 

 

 
ภาพที ่2.70 แสดงการบดแบบเครือ่งจกัร 

 

 
ภาพที ่2.71 แสดงตวัอย่างการจกัสานผลติภณัฑ ์
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            การเตรยีมไผ่และหวาย น าวสัดุมาใชม้ดีเหลาวสัดุ ใหพ้อไดข้นาดเสน้บางๆ นิ่มอ่อนที่

พอเหมาะดดัหรอืจกัสานผลติภณัฑ์ แล้วน าไปแช่น ้าทิ้งไว้ 2-3 ชัว่โมงแล้วใส่สารส้มสารส้มจะ

ช่วยปรบัเสน้ใยใหม้คีวามนุ่ม แลว้น าไปตากแหง้ 

     
ภาพที ่2.72 แสดงตวัอย่างการเหลาเสน้ไผ่และหวาย 

 

 
ภาพที ่2.73 แสดงแช่สารสม้ 

 

 
ภาพที ่2.74 แสดงการตากแหง้ไผ่และหวาย 

 

แลว้น ามาสานเป็นผลติภณัฑใ์นรปูแบบต่างๆ  เริม่จากการก่อฐานดา้นล่างดว้ยเสน้ตอกสองชนิด 
คอื ตอกยนื (ตอก-ตัง้) แล้วเก็บปากขอบโครงสร้างงานเพื่อตกแต่งความสวยงามในการเก็บ
ความเรยีบรอ้ยแลว้น าไปรนไฟเอาขยุออกแลว้ลงน ้ายาเคลอืบเงา เอาไปตากแดด เพื่อเพิม่ความ
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แขง็แรง สวยงาม แก่เครื่องจกัสานดว้ยหวายและไมไ้ผ่  ในส่วนทีต่้องการเสรมิเป็นพเิศษไดแ้ก่  
ปาก ขา ห ูการผกูและพนัดว้ยหวายและไผ่  จะเสรมิใหเ้ครือ่งจกัสานเกดิความสวยงาม 
 

 
ภาพที ่2.75 แสดงการสานผลติณ์งานไผ่และงานหวาย 

 

 
ภาพที ่2.76 แสดงตวัอย่างการรนไฟ 

 
 

 
ภาพที ่2.77 แสดงการลงน ้ายาเคลอืบเงา 
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           การเตรยีมผกัตบชวาการเตรยีมก้าน น าวสัดุตากแดดใหแ้หง้ ใชเ้วลาประมาณ  3 – 5 

วนั หรอืจนกว่าจะแหง้ 

 
ภาพที ่2.78  แสดงการน าผกัตบชวาตากแดดใหแ้หง้ 

 

           เมื่อแห้งแล้ว จงึน ามาอบก ามะถนั อบนาน 1 วัน เพื่อให้คงสสีวยงาม เหนียวนุ่ม และ
ป้องกนัเชือ้รา 

 
ภาพที ่2.79 แสดงการน าผกัตบชวาอบก ามะถนั 

 
            น าวสัดุมาตดัเป็นเส้น เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ  หรอืหากต้องการสตี้องน ามา

ยอ้มส ีและน าไปล่างน ้าอกีทเีมือ่ยอ้มสเีสรจ็ และทีย่อ้มสไีปตากแหง้ 

 
ภาพที ่2.80  แสดงการน าผกัตบชวายอ้มส ี
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ภาพที ่2.81 แสดงการน าผกัตบชวาตากแหง้ 

 
 

            แลว้น ามาถกัตามแบบทีต่้องการ น าวสัดุทีต่ากแหง้และยอ้มสแีลว้มาชุบน ้าก่อนจะเริม่

จกัสานตามแบบพมิพ ์ลวดลายทีจ่กัสานมหีลายลาย เช่น ลายเปีย ซึง่เป็นลายทีใ่ชใ้นผลติภณัฑ์

เกอืบทุกรปูแบบ นอกจากนี้ยงัมลีายเมด็ขา้ว ลายมะยม ลายน ้าไหล ลายสอง       ลายดอก เมื่อ

สานเป็นผลิตภณัฑ์แล้วน ามาเคลือบเงาหรอืทาวานิชและตกแต่งเก็บรายละเอียดให้มคีวาม

สวยงาม 

 
ภาพที ่2.82 แสดงการน าผกัตบชวามาจกัสาน 

 

 
ภาพที ่2.83 แสดงการน าผกัตบชวามาจกัสาน 
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          การเตรยีมลเิภา น าลเิภาลอกเปลอืกลเิภาเอาแลว้การชกัเลยืดเพื่อใหไ้ดเ้สน้ทีเ่ท่าๆกนั
แลว้การขดู เพื่อใหย้า่นลเิภามคีวามมนัและเหนียว เพื่อน าไปสูจ้กัสาน 

 

 
ภาพที ่2.84  แสดงการปลอกเปลอืกลเิภา 

 

           น าย่านลเิภามาปอกเปลอืกใหไ้ดป้ระมาณ 3-4 เสน้ เพื่อน าไปสานเป็นผลติภณัฑล์เิพา 
ม ี2 ชนิด คือ สีด าและน ้าตาล  โดยเฉพาะสีน ้าตาลจะมอียู่ 2 แบบ คือ สีน ้าตาลแดง             
และสนี ้าตาลเหลอืง 

 
ภาพที ่2.85   แสดงการน าเสน้ลเิภามาชกัเลยีดใหไ้ดค้วามบางตามตอ้งการ 

 

 
ภาพที ่2.86 แสดงการใชม้ดีขดูเสน้ลเิพาใหบ้างและเรยีบเสมอกนัทัง้เสน้ 



45 
 

 

 
ภาพที ่2.87  แสดงการน าลเิภามาสานกบัโครง 

 

           เมื่อสานและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้ตามต้องการแล้วจะต้องขดัผิวด้วยกระดาษทราย     
และเก็บหรอืแต่งส่วนที่ไม่ค่อยเรยีบรอ้ยออกเสยีก่อน จากนัน้จงึลงน ้ามนัเคลอืบผวิหรอืชกัเงา 
ใหเ้กดิความสวยงาม 
 

 
ภาพที ่2.88 แสดงการน าลเิภามาลงน ้ามนัเคลอืบผวิหรอืชกัเงา 
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การเตรยีมหนามเตย น าหนามเตยใชม้ดีลดิหนามทีใ่ต้ทอ้งก้านใบออกแลว้รดีขดูใบใหแ้บบเรยีบ

ใหใ้บนิ่มอ่อนแลว้น าไปตากแหง้    

 
ภาพที ่2.89  แสดงการเอาหนามใบออกและรดีใบใหเ้รยีบ 

 

 
ภาพที ่2.90 แสดงตากแหง้หนามเตย 

 

            แล้วเมื่อใบแห้งแล้วน าใบมาขูดใบเตยอีกครัง้ เพื่อให้นิ่ม เวลาสานจะได้ไม่หกัแล้ว
น ามาขดัสานเป็นผลติภณัฑต์ามความตอ้งการ 
 

     
ภาพที ่2.91 แสดงขดูใบเตยหนาม                             ภาพที ่2.92 แสดงจกัสานเสือ่หนามเตย 
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2.2.7.3. กระบวนการจกัสาน 

          การจกั คอืการน าวสัดุมาท าให้เป็นเส้น เป็นแฉก หรอืเป็นริ้วเพื่อความสะดวกในการ

สาน ลักษณะของการจกัโดยทัว่ไปนัน้ขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุแต่ละชนิดซึ่งจะมีวิธีการ

เฉพาะที ่แตกต่างกนัไป หรอืบางครัง้การจกัไมไ้ผ่หรอืหวายมกัจะเรยีกว่า “ตอก” ซึง่การจกัถอื

ไดว้่าเป็นขัน้ตอนของการเตรยีมวสัดุในการท าเครือ่งจกัสานขัน้แรก 

ภาพที ่2.93 การเตรยีมวสัดุเพือ่งานหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
(ทีม่า : http://rattan.raicyber.com/?p=1337) 

 

           การสานเป็นกระบวนการทางความคดิสร้างสรรค์ของมนุษยท์ี่น าวสัดุธรรมชาตมิาท า

ประโยชน์โดยใช้ความคิดและฝีมอืมนุษยเ์ป็นหลกัการสานลวดลายจะสานลายใดนัน้ขึ้นอยู่กบั

ความเหมาะสมในการใชส้อยซึง่มกีารสานดว้ยวธิขี ัน้พืน้ฐานดงันี้ 

1. การสอดขดั 
 

 
ภาพที ่2.94 แสดงลายขดั 
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ภาพที ่2.95 แสดงงลายขดั 

 
 

 
ภาพที ่2.96 แสดงลายหวัสุ่ม 

 
 

 
ภาพที ่2.97 แสดงลายกน้หอย 
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2. การขด 

 
ภาพที ่2.98  แสดงการสานดว้ยการขดัเป็นวง 

 

 
3. การเปีย 

 
ภาพที ่2.99 แสดงการสานดว้ยการเปีย 
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ภาพที ่2.100 กระบวนการสานหตัถกรรม 
(ทีม่า:http://rattan.raicyber.com/?p=1337) 

 
           การถกั เป็นกระบวนการประกอบทีช่่วยให้การท าเครื่องจกัสานสมบูรณ์ การถกัเครื่อง
จกัสาน เช่น การถกัขอบของภาชนะจกัสานไมไ้ผ่ การถกัหูภาชนะ เป็นต้น การถกัส่วนมากจะ
เป็นการเสรมิความแขง็แรงของโครงสรา้งภายนอก เช่น ขอบ ขา ปาก ก้น ของเครื่องจกัสาน 
และเป็นการเพิม่ความสวยงามไปดว้ย 

ภาพที ่2.101 กระบวนการประกอบงานใหเ้กดิความสมบรณ์ู 
(ทีม่า:http://rattan.raicyber.com/?p=1337) 
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2.2.6. สรปุการวิเคราะหโ์อกาสในพื้นท่ี 

            เน่ืองจากปจัจุบันงานหัตถกรรมเครื่องจกัสานของชุมชนทะเลน้อยนัน้ได้เกิดการ

เปลีย่นแปลงเครือ่งมอืเครือ่งใชจ้ากแหล่งอุตสาหกรรมแทนเครือ่งมอืเครือ่งใช่รปูแบบดัง่เดมิ และ

มแีต่ผู้สูงอายุที่ให้ความส าคญัในการสรา้งประดษิฐ์เครื่องมอืเครื่องใชเ้องแทนการซือ้จากแหล่ง

อุตสาหกรรม หากมกีารส่งเสรมิเพื่อถ่ายทอดและยกระดบัใหพ้ื้นทีเ่พื่อสรา้งรายไดแ้ละอาชพีให้

คนในพื้นที่และยกระดบังานให้เกิดคุณค่าพฒันาผลติภณัฑ์ในรูปแบบที่ตลอดต้องการให้เกิด

รปูแบบใหม่ๆ ในงานหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

 

ภาพที ่2.102 วเิคราะหส์ภาพพืน้ทีโ่ครงการ 

           จงึเป็นไปได้ว่าควรมพีื้นที่ส่งเสรมิเป็นที่อบรมสรา้งอาชพีให้กบัชุมชนเพื่ออนุรกัษ์ภูมิ

ปญัญาสรา้งผลติภณัฑห์ตัถกรรมเครือ่งจกัสานแบบยัง่ยนือยูใ่นสงัคมไทยตลอดไป 

 

 

 

SWOT 

เวลาเปลีย่นไปเกดิ
อุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 

หากไมม่กีารพฒันาต่อ
ยอด 

จดุอ่อน 
อปุสรรค 

ขาดพืน้ทีส่่งเสรมิยกระดบั
ผลติภณัฑ ์

พออายมุากขึน้เสน้ทาง
เขา้ถงึอยาก โอกาส 

ส่งเสรมิใหชุ้มชุนมกีาร
พฒันารปูแบบ 

ใหม้คีวามแปลกใหมแ่ละ
ทนัสมยัขึน้ 

จดุแขง็ 

พืน้ทีม่กีารรวมกลุ่มกจิกรรม
อยูแ่ลว้ 

มคีวามเขม็แขง็ภายในชุมชน 

วสัดุหางา่ยในท่องถิน่ 
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2.3. วิเคราะหเ์ลือกท่ีตัง้โครงการ 

2.3.6. การวิเคราะห์การอภิปรายบริบทพื้นท่ี 

ภาพที ่2.103 ภาพทีแ่สดงเสน้ทางการเขา้ถงึชุมชน 

 
       วเิคราะหข์อ้มลูทีต่ ัง้โครงการ ศูนยส์่งเสรมิหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน เรยีนรูภู้ปญัญา ตัง้อยู่ที่

ต าบลพนงัตุงและต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุนจงัหวดัพทัลุง เนื้อทีด่นิในพืน้ที ่442 ตรม การ

เลอืกพืน้ทีเ่พื่อตอบสนองต่อโครงการตอ้งการเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัพืน้ทีแ่ละสรา้งกจิกรรมใหก้บั

ชุมชนในการส่งเสรมิพฒันาฝีมอืของงานหตัถกรรมรปูแบบทนัสมยัใหก้บัชุมชน 
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ภาพที ่2.104  ภาพทีแ่สดงพืน้ทีชุ่มชนทีม่คีวามหนาแน่นและสถานทีห่ลกัของชุมชนทะเลน้อย 

 

 

 
ภาพที ่2.105  ภาพทีแ่สดงการเลอืกพืน้ที ่
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2.3.7. เกณฑใ์นการเลือกท่ีตัง้โครงการ 

2.3.7.1. เกณฑใ์นการพิจารณา 

            เกณฑท์ี ่1 การคมนาคมสะดวก รถโดยสาร รถยนตส์่วนตวั จกัรยานยนต์ เสน้ทางเทา้ 

เขา้ถงึโครงการไดส้ะดวก 

           เกณฑท์ี่ 2 ลกัษณะทางกายภาพที่ดนิ เป็นพื้นที่ทรพัยากรในพื้นที่สมบูรณ์อยู่ใกล้กบั

สถานทีท่่องเทีย่วและขนาดพืน้ทีด่นิมคีวามเหมาะสมทีจ่ะก่อสรา้งโครงการ 

          เกณฑท์ี่ 3 ใกล้แหล่งชุมชน เป็นแหล่งถ่ายทอดความรูข้องชุมชนและมเีศรษฐกจิที่ดมีี

กจิกรรมของชุมชนทีท่ ารว่มกนั 

 

ภาพที ่2.106 ภาพทีแ่สดงพืน้ทีเ่ลอืก site 
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2.3.8. ตวัเลือกท่ีตัง้โครงการ 1 

มมุมองเขา้ Site 1 

 
ภาพที ่2.107 แสดงมมุมองทางเขา้ทีต่ ัง้ Site 1 

 

 
ภาพที ่2.108 แสดงผงัพืน้ทีต่ ัง้โครงการ Site 1 

 

ทีต่ัง้ อยูบ่รเิวณถนนตดิกบัถนนเสน้หลกัควนขนุนทะแลยอ้ยเป็นพืน้ทีอ่ยูใ่กลแ้หล่งเกษตรมกร

รมเป็นพืน้ทีร่อบดน้หน้าเป็นครูะบายน ้าเนื้อทีโ่ครงการ 4 ไร ่อยูห่่างจากแหล่งท่องเทีย่ว ของ

พืน้ทีป่ระมาณ 2.28 กม 

บรบิทรอบ site 1 

 เหนือ ทีน่า 
 ตะวนัออก บา้นสองชัน้  
 ตะวนัตก บา้นชัน้เดีย่ว,ตน้ไม ้
 ใต ้ทีท่ีน่า 

 
ภาพที ่2.109 แสดงพืน้ทีโ่ครงการ Site 1 

 

ไปทะเลน้อย ควนขนนุ 
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2.3.9. ตวัเลือกท่ีตัง้โครงการ 2 

มมุมองเข้า Site 2 

 
ภาพที ่2.110 แสดงมมุมองทางเขา้ทีต่ ัง้ Site2 

 

 
ภาพที ่2.111 แสดงผงัพืน้ทีต่ ัง้โครงการ Site 2 

 

ทีต่ัง้ อยูบ่รเิวณแหล่งชุมชนเป็นพืน้ทีม่ทีีชุ่มชนใชส้ญัจรและเดนิไปมาหาสู่กนัระหว่าพืน้ทีเ่ป็น

แหล่งเรยีนรูว้ถิชีวีติและกจิกรรมชุมชนเป็นพืน้ทีม่ชีุมชนอยูร่อบๆๆและเป็นพืน้ทีอ่ยูใ่กลท้ีย่ดึ

หลกัชุมชน มเีนื้อที ่4.5 ไร ่ห่างจากแหล่ง ท่องเทีย่ว 1.55 กม 

บรบิทรอบ site 2 

 เหนือ ชุมชนทะเลน้อยบน 
 ตะวนัออก ตน้ไม ้, โรงพยาบาลต าบล 
 ตะวนัตก ชุมชนบา้นตน้กระจดู 
 ใต ้วดัทะเลน้อย 

 
ภาพที ่2.112 แสดงพืน้ทีโ่ครงการ Site 2 
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2.3.10. ตวัเลือกท่ีตัง้โครงการ 3 

มมุมองเขา้ Site 3 

 
ภาพที ่2.113  แสดงมมุมองทางเขา้ทีต่ ัง้ Site3 

 

 
ภาพที ่2.114 แสดงผงัพืน้ทีต่ ัง้โครงการ Site 3 

ตัง้อยู ่บรเิวณแหล่งท่องเทีย่วและพืน้ทีเ่กษตรกรรมและแหล่งชุมชน เนื่องที ่5 ไร ่ห่างจาก

สถานทีท่่องเทีย่ว 100 เมตร อกี 200 เมตร เป็นแหล่งชุมชน 

บรบิทรอบ site 3 

 เหนือ ตลาดน ้าทะเลน้อย 
 ตะวนัออก เกษตรกรรม , ชุมชนทะเลน้อยบน 
 ตะวนัตก  สถานีพฒันาและส่งเสรมิอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป์า่ 
 ใต ้ชุมชนบา้นต้นกระจดู 

 
ภาพที ่2.115  แสดงพืน้ทีโ่ครงการ Site 3 
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2.3.11. สรปุการเลือกท่ีตัง้โครงการ 

เกณฑใ์นการพิจารณา ค่า
น ้าหนัก 

SITE 1 SITE 2 SITE 3 

คะแนน รวม คะแนน รวม คะแนน รวม 

1 การคมนาคมสะดวก 
- รถโดยสาร 
- รถยนตส์ว่นตวั 
- จกัรยานยนต ์
- ดนิเทา้ 

3 3 9 2 6 3 9 

2 ลกัษณะทางกายภาพทีด่นิ 
- เป็นพืน้ทีท่รพัยากรในพืน้ที่
สมบรูณ์ 
- เป็นพืน้ทีม่ใีกลก้บัสถานที่
ท่องเทีย่ว 
- ขนาดพืน้ทีด่นิมคีวามเหมาะสม 

4 2 8 3 12 4 16 

3 ใกลแ้หล่งชุมชน 
แหล่งถ่ายทอดความรูข้องชุมชน 
แหล่งเศรษฐกจิของชุมชน 
แหล่งกจิกรรมของชุมชน 

5 4 20 5 25 5 25 

รวม Site 1 37 Site 2 43 Site 3 47 
ตารางที ่2.4 สรุปการเลอืก site 

 

           สรุปไดจ้ากตารางว่า site ทีส่ามมคีวามเหมาะสมที่จะสรา้งโครงการเพราะเป็นพืน้ที่มี

เสน้ทางการสญัจรทีส่ะดวกในการเขา้ถงึโครงการสภาพลกัษณะทีด่นิอยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดบิและมี

สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมใกลส้ถานทีท่่องเทีย่วตลาดน ้าทะเลน้อยและสถานีพฒันาและส่งเสรมิ

อนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป์า่ เป็นแหล่งเศรษฐกจิและอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนสามารถเขา้ถงึไดง้่ายสะดวก 
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2.4. วิเคราะหก์รณีศึกษา 

        กรณศีกึษาของโครงการทีใ่กลเ้คยีงกนัในลกัษณะตวัอาคารสถาปตัยกรรมทีม่รีปูแบบการ

ใชง้านของฟงักช็นัการใชง้านรปูแบบตวัสถาปตัยกรรมและวสัดุโครงสรา้งเพื่อน ามาออกแบบตวั

อาคาร 

2.4.1. กรณศีกึษาที ่1  

        ศูนยศ์ลิปาชพีบางไทร จงัหวดัอยธุยา ทีต่ ัง้ : รมิฝ ัง่ ตะวนัออกของแมน้่าเจา้พระยา ต.ชา้ง

ใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรอียธุยา 

 
ภาพที ่2.116 ทางเขา้ศนูยศ์ลิปาชพีบางไทร 

(ทีม่า : http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=213232&random=1388190539875) 
 

ประเดน็ท่ีศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในโครงการ 

            ศกึษาเกี่ยวหลกัการเสนอรูปแบบทางสถาปตัยกรรมของเรอืนไทยแต่ละภาค ความ

เหมาะสมกบัลกัษณะทางภมูศิาสตร ์ภมูอิากาศและความเชื่อทีต่่างกนัไปในแต่ละทอ้งถิน่ทุกวนัมี

การสาธติการแสดงและงานหตัถกรรมของแต่ละภาค 

 
ภาพที ่ 2.117  ศนูยศ์ลิปาชพีบางไทร 

(ทีม่า : http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=213232&random=1388190539875) 
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ลกัษณะอาคาร 

          เป็นอาคารทรงไทยทีน่ าเอาวสัดุทอ้งถิน่มาประกอบอาคาร ส่วนมากเป็นอาคารไม ้

และมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัในแต่ละภาค 

 
ภาพที ่2.118 ลกัษณะตวัอาคารศนูยศ์ลิปาชพีบางไทร 

(ทีม่า : http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=213232&random=1388190539875) 
 

2.4.2. วเิคราะหก์รณศีกึษาที ่2  

พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นจ่าทว ีตัง้อยูท่ี ่อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 

 

 
ภาพที ่2.119 พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นจ่าทว ี

(ทีม่า : http://www.oknation.net/blog/pradit/2014/11/26/entry-1) 
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ประเดน็ท่ีศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในโครงการ 

 
ภาพที ่2.120  การจดันิทรรศการแบบจ ารองวถิชีวีติ 

(ทีม่า : http://www.oknation.net/blog/pradit/2014/11/26/entry-1) 
 

รปูแบบการออกแบบนิทรรศการเชงิการเรยีนรแูบบการจ ารองภายในโครงการเพื่อเสนอเรือ่งราว

ของงานหตัถกรรมและการจดัพืน้ทีเ่รยีนรูข้องหตัถกรรมเพื่อการอนุรกัษ์ 

ลกัษณะอาคาร 

 
ภาพที ่2.121 ลกัษณะตวัอาคารพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นจ่าทว ี

(ทีม่า : http://www.oknation.net/blog/pradit/2014/11/26/entry-1) 
 

ลกัษณะอาคารเป็นอาคารรปูแบบผสมรปูแบบอาคารแต่มเีอกลกัษณ์ในรปูทรงหลงัคาแบบ

ดงัเดมิโดยมกีารผสมผสานสถาปตัยกรรมสมยัใหมใ่นรปูแบบสถาปตัยกรรมกึ่งไทยประยกุต ์
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2.4.3. วเิคราะหก์รณศีกึษาที ่3  

           อาคาร Cam Thanh community house ขอ้มลูโครงการ ทีต่ ัง้ : ตัง้อยูท่ี ่เมอืง

ฮอยอนั ประเทศเวยีดนาม 

 
ภาพที ่2.122 แสดงรปูอาคาร Cam Thanh community house 

(ทีม่า : https://dsignsomething.com/2015/08/03/cam-thanh-community-house) 
 

ประเดน็ท่ีศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในโครงการ 

          การออกแบบตวัอาคารลกัษณะสถาปตัยกรรมมคีวามน่าสนในรปูแบบงานระบบที่

ประยกุตใ์ชก้บัตวัอาคารในดา้นการใชพ้ลงังานของธรรมชาตเิขา้มาเกี่ยวขอ้กบัตวัอาคารเพื่อ

ประหยดัพลงังานแสงและลมทางธรรมชาต ิน ้าฝนทีน่ ามาใชก้บัตวัอาคาร  

 
ภาพที ่2.123 แสดงพืน้ทีเ่รยีนรูอ้าคาร Cam Thanh community house 

(ทีม่า : https://dsignsomething.com/2015/08/03/cam-thanh-community-house) 
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ภาพที ่2.124 ลกัษณะอาคาร Cam Thanh community house 

(ทีม่า : https://dsignsomething.com/2015/08/03/cam-thanh-community-house) 
 

ลกัษณะอาคาร 

ลกัษณะตวัอาคารเป็นอาคารสมยัใหมท่ีถู่กประยกุตจ์ากชุมชนตวัอาคารจะเป็น

อาคารทรงโมเดริน์ทีม่รีปูแบบการคดิวธิทีีน่ าส่วนของธรรมชาตมิาปรบัใชก้บัตวั

อาคารในเรือ่งแสงและน ้าฝนและทศิทางลมลกัษณะอาคารจะเป็นอาคารทีเ่ปิดโล่ง 

 
ภาพที ่2.125  แปลนอาคาร Cam Thanh community house 

(ทีม่า : https://dsignsomething.com/2015/08/03/cam-thanh-community-house) 



 

 

บทท่ี 3 

 การวิเคราะหเ์น้ือหาโครงการ  

3. แนวคิดในการพฒันาประเดน็โจทยก์ารออกแบบ 

      โครงการนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิพฒันาคุณภาพงานหตัถกรรมของชุมชนเพื่อความ

ยัง่ยนื ด้วยพื้นที่มลีกัษณะสภาพแวดล้อมของทรพัยากรทางธรรมชาตทิี่เหมาะสมในการเป็น

พื้นที่ส่งเสรมิงานหตัถกรรมเครื่องจกัสาน โดยมแีนวคดิในในการสรา้งพื้นที่ส่งเสรมิเพื่อสร้าง

กจิกรรมชุมชนและส่งเสรมิใหผู้ว้่างงานและผูสู้งอายุผูพ้กิารไดฝึ้กอาชพี  เพื่อแหล่งเรยีนรูอ้บรม

ปฏบิตัิสาธติทดลองและถ่ายทอดพฒันางานศิลปหตัถกรรมเครื่องจกัสานน าไปปรบัใช้ให้ผู้ที่

สนใจศกึษาเรยีนรูไ้ดเ้ขา้ถงึภูมปิญัญาและเกดิความรูค้วามเขา้ใจถงึคุณค่าอนุรกัษ์ โดยมองเหน็

ว่าลุ่มน ้าทะเลน้อยมวีธิชีวีติและวฒันธรรมความเป็นอยู่ทีเ่ด่นชดัในดา้นหตัถกรรมเครื่องจกัสาน

ในการใช้เป็นเครื่องมอืเครื่องใช้ด ารงในชวีติประจ าวนัลกัษณะสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ไป

ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยน าเอาบทบาทวิธีชีวิตกับงานหัตถกรรมเครื่องจักสาน

ประกอบดว้ยดา้นขอ้มลูทกัษะเชงิการเรยีนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิโครงการเพื่อเป็นขอ้มลู

ในการออกแบบโครงการ 

3.1.1 นิเวศน์ส่ิงแวดล้อม 

       สภาพภูมปิระเทศของชุมชนทะเลน้อยส่วนใหญ่จะตัง้อยู่บรเิวณเป็นพื้นที่ เป็นเขตอนุรกัษ์
สตัว์ป่าคุมครองหรอือุทยานนกน ้าทะเลน้อยความส าคญัของชุมชนคอืแหล่งน ้าลกัษณะพื้นที่
ชุมชนทะเลน้อยประกอบดว้ยพืน้ดนิและพืน้น ้า พืน้ดนิมเีนื้อที ่422 ตารางกโิลเมตร รอ้ยละ 94 
ของพื้นทีท่ ัง้หมด ลกัษณะพื้นที่ดนิลุ่มน ้าทะเลน้อยเป็นพืน้ที่ราบอยู่ตดิชายทะเล ประกอบด้วย
นาขา้วและป่าหญ้า ป่าพรุและป่าเสมด็ เป็นแอ่งน ้ามพีชืปกคลุม และที่ราบเชงิเทอืกเขาบรรทดั 
มเีนินเขาสูงราว 100 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นตวัทะเลหรอืพื้นน ้ามเีนื้อที ่28 
ตารางกโิลเมตร รอ้ยละ 6 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ระดบัน ้ามคีวามลกึระดบั 1.2 เมตร มคีวามกวา้ง
ราว 5 กิโลเมตร ลกัษณะพื้นน ้าของลุ่มน ้าทะเลน้อยมกีารปกคลุมด้วยพชืน ้าต่างๆ เช่น บวั 
กระจดู หญา้น ้ากก ปรอื และกง กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปโดยเฉพาะบรเิวณน ้าตืน้และค่อนขา้งนิ่ง 

      ภมูอิากาศโดยทัว่ไปในภาคใตส้่วนใหญ่จะมเีพยีง 2 ฤดู คอื ฤดูฝนกบัฤดูรอ้นเท่านัน้ ฝนจะ
เริม่ตกราวๆ เดอืนสงิหาคม แต่ฤดูฝนจรงิๆ จะเริม่ในเดอืนตุลาคม-กุมภาพนัธ์ ส่วนทเีหลอืจะ
เป็นช่วงฤดรูอ้นทีม่ฝีนตกบา้งประปราย เนื่องจากไดร้บัอทิธิพลของลมบก และลมทะเล จงึท าให้
อากาศในชุมชนทะเลน้อยสดชื่นและเยน็สบายตลอดปี เหมาะส าหรบัการท่องเทีย่วและพกัผ่อน 
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     พืน้ที่ของลุ่มน ้าทะเลน้อยอุดมไปด้วยความหลากหลายทางชวีภาพซึ่งมพีื้นที่ประกอบด้วย

พืน้ทีป่่าพรุที่มตี้นเสมด็จ านวนมากเป็นผนืป่าขนาดใหญ่เป็นแหล่งท ารงัของนกน ้าทะเลน้อย ที ่

พบมากสุดไดแ้ก่ นกกระแสแดง และนกกาบบวั ส่วนพืน้ทีทุ่่งลานกวา้ง มทีุ่งหญ้า ต้นกก ต้นลา

โพ ต้นตาล ต้นมะพรา้ว ต้นกระพ้อ พชืก้าน ส่วนบรเิวณพชืน ้าจดืน ้า กง บวั กระจูด สาหร่าย 

ผกัตบชวา กระจอดน ้า หวายคลอง ส่วนทีเ่ป็นพชืน ้ากร่อย ต้นจาก เตยหนาม หวาย ส่วนทีเ่ป็น

เกษตรกรรม นาขา้ว ยางพารา ตน้ตาล ตน้มะพรา้ว พชืไมผ้ล ต้นไผ่บงอยู่ใกล้ๆ รมิน ้า รวมพืน้ที่

มคีวามน่าสนใจในดา้นพชืพนัธท์างธรรมชาต ิ

3.1.2 นิเวศน์วฒันธรรม 

        การตัง้ถิน่ฐานของชุมชนทะเลน้อยนัน้นับว่าเป็นความโชคดขีองชุมชนแห่งนี้ทีบ่รรพบุรุษ

เลอืกที่ตัง้อย่างเหมาะสมเพราะพื้นที่แหล่งนี้อุดมไปด้วยวฒันธรรมที่มวีถิชีวีติความเป็นอยู่ที่มี

เอกลกัษณ์อยา่งมคีุณค่า ชุมชนทะเลน้อยมวีถิชีวีติทีพ่ึง่พาธรรมชาตใินการด ารงชวีติ การประมง 

สวนยาพารา การเกษตรกรรม ปศุสตัว ์ค้าขาย และหตัถกรรมการทอเสอืทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ดา้น

ความเป็นอยูท่ีโ่ดดเด่น 

       ลกัษณะทางสงัคมความเป็นอยู่ เป็นสงัคมชนบทบ้านเรอืนติดกบัลุ่มน ้าทะเลน้อย ความ

เป็นอยู่ทางสงัคมอยู่กนัแบบพี่แบบน้องและการใช้ชีวติที่อาศยัตวัธรรมชาติเป็นตวัการด ารง

ชวีติประจ าวนั ซึง่พบว่าสิง่ทีส่ าคญัของชุมชนแห่งนี้ คอืแหล่งน ้า วดั โรงเรยีน สถานทีท่่องเทีย่ว

และงานหตัถกรรมพบมากสุดในพืน้ที ่มกีารท าหตัถกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในชวีติประจ าวนัของ

ชุมชนพบ 330 ครวัเรอืน ในต าบลทะเลน้อยกบังานหตัถกรรม 

       สถาบนัและองคก์รทางศาสนาต าบลทะเลน้อยม ี วดั 3 แห่ง คอืวดัทะเลน้อย (ตัง้อยู่หมู่ 2) 

วดัประดู่หอม (ตัง้อยู่หมู่ที ่9) และวดัโคกศกัดิ ์(ตัง้อยู่หมู่ที ่6) ส านักสงฆ ์1 แห่ง คอื ส านักสงฆ์

เทีย่งธรรมวนาราม (ตัง้อยูห่มูท่ี ่7) 

     วฒันธรรมประเพณีม ีลากพระ แข่งเรอืทะเลน้อย ชงิเปรต บุญส่งหรอืการท าบุญวนัไหล 

การละเล่นซดัตม้ มโนราห ์ละเล่นเพลงกล่อมเดก็ 
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3.2 สรปุองคป์ระกอบของความยัง่ยืนท่ีน าไปใช้กบัโครงการ 

3.2.1 การพึ่งตนเอง โดยการค านึงถึงสภาพแวดล้อม วฒันธรรมของพื้นที่ เช่น การ

น าเอาวตัถุดบิในท้องถิ่นมาเป็นตวัอย่างการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นต้นแบบและ

ส่งเสรมิรายไดใ้หก้บัชุมชน 

3.2.2 ก าหนดลกัษณะรูปแบบอาคารเพื่อให้สอดคล้องกบั สภาพภูมอิากาศ และการใช้

ประโยชน์จากธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด 

3.2.3 การวางผงัอาคารใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มบรบิท และลดการท าลาสภาพแวดลอ้ม

พืน้ทีใ่หน้้อยทีสุ่ด 

3.2.4 การประยุกต์ใชว้สัดุรปูแบบอาคารมาใชก้บัตวัอาคารเพื่อเป็นเอกลกัษณะของตวั

โครงการ 

3.2.5 การสร้างรูปแบบตัวอาคารที่เข้ากับวัฒนธรรม สังคม ภูมิประเทศ เพื่อเป็น

เอกลกัษณ์วถิชีวีติของชุมชน 

3.2.6 การสร้างพื้นที่การเรยีนรู้พฒันาเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้น าเอาไปสร้างอาชพี

เลีย้งตนเอง 

3.2.7 การคิดรูปแบบอาคารโดยใช้ศิลปหัตถกรรมมาเป็นตัวอย่างสร้างอาคารเพื่อ

ตน้แบบในการประยุกต์ใชจ้ากวตัถุทีห่าง่ายในพืน้ทีเ่พื่อประยุกต์ใชแ้ละลดต้นทุน

การก่อสรา้ง 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

บทท่ี 4 

 สรปุรายละเอียดโครงการและโจทยเ์พ่ือการออกแบบ  

4.1. การก าหนดโปรแกรมโครงการ 

                โครงการศูนยส์่งเสรมิหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน เรยีนรูภู้มปญัญาทะเลน้อย จงัหวดั
พทัลุง เป็นโครงการทีม่กีจิกรรมเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาต่อยอดรปูแบบหตัถกรรมเครือ่งจกั และ
เป็นสถานทีใ่หค้วามรูศ้กึษาทดลองฝึกอบรมปฏบิตักิบักจิกรรมต่างๆจากโครงการ 

4.1.1. ลกัษณะโครงการกิจกรรมโครงการ              
4.1.1.1 ลกัษณะโครงการ 

                โครงการศูนย์ส่งเสรมิหตัถกรรมเครื่องจกัสาน เรยีนรู้ภูมปิญัญาเป็นโครงการฝึก
อาชพีอบรมการท างานศลิปหตัถกรรมเครื่องจกัสานและเป็นพื้นทีส่่งเสรมิกจิกรรมใหก้บัชุมชน
เพื่อเขา้มาท างานหตัถกรรมเครื่องจกัสานและเป็นพืน้ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูใ้หก้บัผูท้ีส่นใจในดา้น
งานศลิปหตัถกรรมเครือ่งจกัสานไดเ้ขา้มาศกึษาเรยีนรูป้ฏบิตัใินการฝึกจกัสานจากการศกึษาวถิี
ชวีติกบัเครื่องใช้งานหตัถกรรมในชวีติประจ าวนัและขัน้ตอนการผลติงานหตัถกรรมเครื่องจกั
สานและรูปแบบการพฒันางานหตัถกรรมให้เป็นเป็นพื้นที่เรยีนรูรู้้และส่งเสรมิ จงึได้ทราบกบั
การจดัการเพื่อน ามาออกแบบในส่วนของการสร้างกิจกรรมให้โครงการวธิกีารการจดัพื้นที่ดัง้
ต่อไปนี้ 

1. พื้นท่ีนิทรรศการ 
2. พื้นท่ีสาธิตการทดลองปลูกพืชประกอบองคค์วามรู้ให้กบัโครงการ 

- แปลงสาธติปลกูขา้ว 
- แปลงสาธติปลกูไผ่ 
- แปลงสาธติปลกูกระจดู 
- แปลงสาธติปลกูลเิภา 

3. พื้นท่ีจดัแสดงานหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานในวิถีชีวิตชุมชน 
- เครือ่งจกัสานเรือ่งราวในวถิชีวีติชุมชนแบบจ ารอง 

4. การให้ความรู้พฒันางานหตัถกรรมเครื่องจกัสานเพ่ือพฒันายกระดบั

ผลงานหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 

- ฝึกอบรมส่งเสรมิความรูง้านดา้นหตัถกรรม 

- สอนปฏบิตังิานศลิปหตัถกรรม 

5. พื้นท่ีสอนการจดัเตรียมวตัถดิุบจกัสาน 

- สอนรดี ลเิภา หวาย เสน้ไผ่ 
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- สอนรดีกระจดู กา้นฤๅษ ีฝางขา้ว ผกัตบชวา บวั ดว้ยลกูกลิง้ 
- สอนรดีเตยหนาม   

6. การฝึกทกัษะฝึกปฏิบติัพฒันางานหตัถกรรมเครื่องจกัสาน 
- แปรรปูงานหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

7. การเพ่ิมมลูค่างานหตัถกรรม 
- รา้นขายงานศลิปหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

4.1.1.2 ลกัษณะกิจกรรมในโครงการ 

นิทรรศการชัว่คราวจดันิทรรศการเรือ่งราวหตัถกรรมเครื่องจกัสานตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 

 
ภาพที ่4.1 นิทศัการชัว่คราว 

(ทีม่า : https:// https:// www.chilldtravel.com) 

นิทรรศการถาวรจดัแสดงวถิชีวีติเรือ่งราวงานการใชง้านหตัถกรรมเครือ่งจกัสานในชุมชน 

     
ภาพี ่4.2  นิทรรศการการจ ารองวถิชีวีติกบังานหตัถกรรมแบบถาวร 

(ทีม่า http://www.bloggang.com/data/t/tantailovegongtup/picture/1378649947.jpg) 
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สอนสาธติการปลกูพชืหตัถกรรมตวัอยา่งทีม่ใีนโครงการ 

 
ภาพที ่4.3 การทดลองสาธติการปลกูพชืทีใ่ชใ้นงานหตัถกรรม 

(ทีม่า : https://www.google.co.th) 

ใหผู้ท้ ีเ่ขา้มาทดลองรดีเสน้เพื่อเตรยีมท างานหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

 
ภาพที ่4.4 ตวัอย่างการจดัเตรยีมวตัถุดบิ 

(ทีม่า : http://rattan.raicyber.com/?p=1337) 
 

ใหผู้ท้ ีเ่ขา้มาทดลองการฝึกปฏบิตัยิอ้มยอมสวีตัถุดบิทีโ่ครงการจดัเตรยีม 

           

 
ภาพที ่4.5 ตวัอย่างสาธติการปฏบิตัทิีก่ารยอ้มส ี

(ทีม่า : https://www.google.co.th) 
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ฝึกอบรมและแปรรปูงานหตัถกรรมเครือ่งจกัสานเพื่อพฒันาเป็นผลติภณัฑ์สนิคา้ 

 
ภาพที ่4.6 การอรรมและปฏบิตัแิปรรปูหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

(ทีม่า : https://www.google.co.th) 
 

สรา้งพืน้ทีใ่หชุ้มชนสรา้งรายไดแ้ละท ากจิกรรมรวมไปกบัโครงการ 

 
ภาพที ่4.7 การท ากจิกรรมดา้นหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

(ทีม่า : https://www.google.co.th) 
 

แสดงงานหตัถกรรมเครือ่งจกัสานและขายงานหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 

 
ภาพที ่4.6 งานหตัถกรรมเครือ่งจกัสานทีเ่กดิขึน้ในโครงการ 

(ทีม่า : https://www.google.co.th) 
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- นิทรรศการชัว่คราว การจดัแสดงนิทศัการส่วนดา้นนอกตรงทางเขา้ในพืน้ที่
โครงการ จดัแสดงบอรด์กจิกรรมของโครงการและวถิชีวีติการใชห้ตัถกรรม
ต่างๆ 

- นิทรรศการถาวร จดันิทรรศการแบบจ ารองเรื่องราวการใช้หตัถกรรมที่ลุ่ม
น ้าทะเลน้อยมีตัง้แต่อดตีจนถึงปจัจุบนั มกีารใช้ในครวัเรอืน การเกษตร
กรรม การประมง ในวถิชีวีติประจ าถิน่ 

- ฝึกอบรมและสาธติทดลองในการท างานหตัถกรรมเป็นพื้นที่เรยีนรู้ให้ฝึก
อาชพีดา้นหตัถกรรมเพื่อไปใชป้ระโยชน์ 

- สรา้งกจิกรรมใหก้ลุ่มหตัถกรรมชุมชนมาใชส้รา้งผลติภณัฑเ์ครื่องจกัสานใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

- ขายผลติภณัฑห์ตัถกรรมเครือ่งจกัสาน เครื่องใช ้เครื่องเรอืน เครื่องจกัสาน
งานเกษตรกรรม เครือ่งดกัจบัสตัว ์
 

4.1.2. ก าหนดองคป์ระกอบของโครงการ 

        จากการศกึษาขอ้มลูเพื่อน ามาประกอบโครงการจงึไดม้าซึง่องคป์ระกอบดัง้ต่อไปนี้ 

- ส่วนสาธารณะ 
โถงตอนรบั 
พกัคอย 
ตดิต่อสอบถาม 
อนิเตอรเ์น็ต 
หอ้งสมดุ 
ทีอ่่านหนงัสอื 
หอ้งน ้า 

- ส่วนนิทรรศการ 
นิทรรศการแบบชัว่คราว 
บอรด์แสดงผลงงาน 
แสดงผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัสาน 
นิทรรศการแบบถาวร 
เรือ่งราววถิชีวีติชุมชนกบังานหตัถกรรม 
วตัถุดบิ 
วถิกีาร 
แบบจ าลอง 
หอ้งน ้า 

ตารางที ่: 4.1 แสดงองคป์ระกอบโครงการ 
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- ส่วนสาธติทดลอง 
แปลงปลกูกระจดู 
แปลงปลกูไผ่ 
แปลงปลกูขา้ว 
แปลงปลกูลเิภา 

- ส่วนสาธติเรยีนรู ้
วธิกีารเกบ็ 
การเตรยีม 
ตากแหง้ 
รดีเสน้ 
ยอ้มส ี
เกบ็วตัถุดบิ 
อุปกรณ์ 

- ส่วนส่งเสรมิพฒันา 
อบรม 
ฝึกงาน 
เกบ็เครือ่งมอื/อุปกรณ์ 
หอ้งน ้า 

- ส่วนกจิกรรมชุมชน 
พืน้ทีท่ างานจกัสาน 
เกบ็อุปกรณ์ 
หอ้งน ้า 

- สว่นขายผลติภณัฑ ์
สว่นจดัแสดงงานหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน 
สว่นขายงานผลติภณัฑ ์

- ส านกังาน 
รบัแขก 
หอ้งอ านวยการ 
หอ้งรองอ านวยการ 
เลขานุการ 
หอ้งผูจ้ดัการ 
หอ้งธุรการ 
การคลงั/บญัช ี
การตลาด 

ตารางที ่: 4.1 แสดงองคป์ระกอบโครงการ 
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ส านกังาน(ต่อ) 
หอ้งโฆษณาประชาสมัพนัธ ์
หอ้งเกบ็เอกสาร 
หอ้งเกบ็ของ 
หอ้งน ้า 

- ส่วนสนบัสนุน 
ATM 
รา้นอาหาร/สนิคา้แปรรปูอาหารพืน้ถิน่ 
รา้นกาแฟ 
หอ้งน ้า 

- งานระบบ 
หอ้งควบคุมสื่อสาร 
เกบ็น ้าฝน 
หอ้งประปา 
หอ้งไฟฟ้า 
หอ้งเครือ่งปรบัอากาศ 
สุขาภบิาล 
หอ้งเกบ็ของ 
หอ้งพกัพนกังานรกัษาความปลอดภยั 
หอ้งพกัแมบ่า้น 

- ทีจ่อดรถ 
จอดรถบสั 
จอดรถตู ้
จอดรถยนต ์
จอดรถจกัรยานยนต์ 
จอดรถคนพกิาร 
จอดรถบรกิาร 

ตารางที ่: 4.1 แสดงองคป์ระกอบโครงการ 
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4.1.3. การวิเคราะห์ผูใ้ช้สอย 
4.1.3.1. จ านวนผูเ้ข้ามาใช้โครงการ 

                กลุ่มเป้าหมายของโครงการกลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษาจงัหวดัพทัลุง/กลุ่ม
นกัท่องเทีย่วทีเ่ยีย่มจงัพทัลุง กลุ่มผูท้ีส่นใจบุคลากรจกัสานจงัหวดัพทัลุง/กลุ่มชุมชนทะเลน้อย 

                กลุ่มที ่1 กลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษาจงัหวดัพทัลุงจ านวนนกัเรยีนนกัศกึษา มี
จ านวน 41,961คน คาดว่านักเรยีนนกัศกึษาเขา้มาใช ้20% ของจ านวนนกัเรยีนนกัศกึษาทีเ่ขา้
มาใชโ้ครงการ 

82,780 X 20% / 100 = 365 
16,556 / 365 = 45 คน/วนั 

                กลุ่มที ่2 จ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเยีย่มจงัหวดั 1,312,969 คน/ปีคาดว่าจ านวน
นกัท่อเทีย่วจงัหวดัพทัลุง 1,312,969 มาใช ้1% ของจ านวนนกัท่องเทีย่ว 

1,312,969 x 1 % = 13,129 
13,129 / 365 =  36 คน/วนั 

                กลุ่มที ่3 กลุ่มบุคคลในจงัหวดั  522,723 คนคาดว่าจ านวนบุคคลทีส่นใจเขา้มาใช ้
5% ของจ านวนคนบุคลากรจงัหวดั 

522,723 x 5% = 26,136 
26,136/ 365 = 71 คน/วนั 

               กลุ่มที ่4 ชุมชนทะเลน้อยเขา้มาใช้มจี านวน 17,280 คน ต่อวนัทีเ่ขา้มาใชโ้ครงการ
คาดว่าจ านวนคนในชุมชนเขา้มาใชโ้ครงการ 50% ของจ านวนคนในชุมชนทะเลน้อย 

17,280 x 50% = 8,640 
8,640/ 365 = 23 คน/วนั 
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4.1.3.2. จ านวนบคุลากรในโครงการ 
วิเคราะหก์ารดแูลหน่วยงานการจดัหาบคุลากรโครงการ 
ส่วนดแูลโครงการ 
- ผูด้แูลโครงการทัง้หมด 
- รองผูอ้ านวยการ 
- เลขนุการ 
ส่วนบริหารส านักงานโครงการ 
- ควบคุมดแูลโครงการ 
- ตดิต่อประสานงานโครงการ 
- การคลงั 
ส่วนบริการข้อมลูและด าเนินกิจกรรมโครงการ 
- ต่อต่อสอบถาม 
- ผูส้าธติทดลองแนะน า 
- ผูใ้หค้วามรูเ้ชงิทศันะ 
- ผูฝึ้กสอนดา้นการปฏบิตั ิ
- ผูเ้ผยแพรข่อ้มลูหน่วยงาน 
ส่วนการตลาดและจดัแสดงงาน 
- ผูห้าแนวทางพฒันารปูแบบผลติหตัถกรรมรปูแบบใหม่ 
- ผูว้างแผนการตลาด 
- ผูท้ าการตลาด 
- ผูจ้ดัแสดงงาน 
ส่วนดแูลความเรียบและบ ารงุ 
- ผูด้แูลรกัษาความปลอดภยั 
- ผูด้แูละงานระบบและซ่อมบ ารงุ 
- แมบ่า้น 
- คนสวน 
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4.1.3.3. โครงสร้างองคก์รและจ านวนบคุลากรโครงการ 

           จ านวนบุคลากรโครงการมโีดยมรีปูแบบดัง้นี้ 

ภาพที ่4.9  ผงัแสดงโครงสรา้งองคก์ร 

 

4.1.3.4.  พฤติกรรมผูแ้ละเวลาการใช้อาคาร 

ระยะเวลาเปิดท าการ 07.00 – 17.00 น เปิดท าการทุกวนั 

ตารางที ่4.2 แสดงเวลาการใชโ้ครงการ 

รปูแบบ 07.00 
08.00 

08.00 
09.00 

09.00 
10.00 

10.00 
11.00 

11.00 
12.00 

12.00 
13.00 

13.00 
14.00 

14.00 
15.00 

15.00 
16.00 

16.00 
17.00 

ผูเ้ยีย่มชม                     

ส านกังาน                   

สาธติทดลอง                   

อบรม/ปฏบิตั ิ                  

กจิกรรชมุชน                    

จดัแสดง/ขาย                     

รา้นอาหาร                   

ทีจ่อดรถ                     
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4.1.3.5.  รปูแบบและสรปุจ านวนผู้ใช้โครงการ 

 

ภาพที ่4.10 แสดรปูแบบผูใ้ชโ้ครงการ 

 

สรปุจ านวนผูใ้ชโ้ครงการทัง้หมด 

 
ประเภทผูใ้ช ้ จ านวนคน/วนั 

ผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารแบบเรยีนรูศ้กึษา 175 

บุคลกรในโครงการ 25 

ตารางที ่4.3  สรุปจ านวนผูใ้ชโ้ครงการทัง้หมด 
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4.1.4. การวิเคราะหพื์้นท่ีใช้สอย 
4.1.4.1. พื้นท่ีใช้สอยในโครงการ 

ตารางแสดงการวิเคราะห์พื้นท่ีใช้สอยของโครงการ 

ส่วนกลางสาธารณะ 

พืน้ที ่
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
( หอ้ง ) 

พืน้ที(่ตารางเมตร) 
หมายเหตุ 

พืน้ที/่หน่วย รวม 

ส่วนตอ้นรบั 120 1 1.2 144 A 
   -ตดิต่อสอบถาม 2 1 4 4 C 
   -ส่วนพกัคอย - 1 36 36 A 
หอ้งน ้าหญงิ  1 20 20 A 
หอ้งน ้าชาย  1 20 20 A 
หอ้งน ้าคนพกิาร  1 6 6 B 

รวมพืน้ที ่ 206 ตารางเมตร 
รวมพืน้ทีส่่วนกลางสาธารณะ = 206 +ทางสญัจร 30% = 267.8 ตารางเมตร 

 
ส่วนส านกังาน 

พืน้ที ่
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
( หอ้ง ) 

พืน้ที(่ตารางเมตร) 
หมายเหตุ 

พืน้ที/่หน่วย รวม 

หอ้งผูอ้ านวยการ 1 1 24 24 A 
รองผูอ้ านวยการ 1 1 16 16 A 
เลขา 1 1 9 9 A 
หอ้งประชุม 20 1 2.5 50 D 
ส่วนส านกังาน      
   -ธุรการ 2 1 4 8 C 
   -ฝา่ยบญัช/ีการเงนิ 2 1 4 8 C 
   -ฝา่ยกจิการ 2 1 4 8 C 
   -ฝา่ยจดักจิกรรม 2 1 4 8 C 
   -ฝา่ยสนิคา้และการตลาด 4 1 4 16 A 
   -ประชาสมัพนัธ ์ 1 1 4 4 C 

ตารางที่ 4..4 ตารางแสดงพืน้ที่ใช้สอยในโครงการ 
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พืน้ที ่
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
( หอ้ง ) 

พืน้ที(่ตารางเมตร) 
หมายเหตุ 

พืน้ที/่หน่วย รวม 

   -เกบ็ของ  1 12 12 C 
   -รบัแขก 5 1 2.5 12.5 A 
   -เกบ็เอกสาร  1 9 9 C 
   -เกบ็ของ  1 12 12 C 
หอ้งน ้าหญงิ  1 20 20 A 
หอ้งน ้าชาย  1 20 20 A 

รวมพืน้ที ่235.5  ตารางเมตร 
รวมพืน้ทีส่่วนส านกังาน = 235.5 +ทางสญัจร 30% = 307 ตารางเมตร 

 
ส่วนนิทรรศการ 

พืน้ที ่
จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
( หอ้ง ) 

พืน้ที(่ตารางเมตร) 
หมายเหตุ 

พืน้ที/่หน่วย รวม 

นิทรรศการชัว่คราว 
-จดัแสดงผลงานและกจิกรรม 
-แสดงผลติภณัฑต์วัอยา่ง 

 
1 

  A 

   -พืน้ทจีดัแสดง 20  2 40  
   -เกบ็ของ  1 15 15  
นิทรรศการถาวร 
ประวตังิานเครือ่งจกัสาน 
แบบจ าลอง 
-หมบูา้นหตัถกรรมจ าลอง 
-การเกษตร 
-การประมง 
-วถิชีวีติ 

 1 
 

  A 

   -พืน้ทจีดัแสดง 80  2 140  
   -เกบ็ของ  1 20 20  

รวมพืน้ที ่215  ตารางเมตร 
รวมพืน้ทีส่่วนนิทรรศการ = 215 +ทางสญัจร 30% = 279.5ตารางเมตร 

 

ตารางแสดงการวเิคราะหพ์ืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการ (ต่อ) 

ตารางที่ 4..4 ตารางแสดงพืน้ที่ใช้สอยในโครงการ 
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ส่วนกจิกรรม 

พืน้ที ่
จ านวน 
 (คน) 

จ านวน 
( หอ้ง ) 

พืน้ที(่ตารางเมตร) 
หมายเหตุ 

พืน้ที/่หน่วย รวม 

ตดิต่อการทดลองสาธติ 2 1 4 8 C 
แปลงสาธติปลกูไผ่   200 200 C 
แปลงสาธติปลกูขา้ว   200 200 C 
แปลงสาธติลเิภา   100 100 C 
แปลงสาธติปลกูกระจดู   100 100 C 
แช่น ้ายาคลุกโครน   12 12 C 
พืน้ทีต่ากแหง้/ตากยอ้ม   50 50 C 
ทีร่ดีเสน้ 10  4 40 C 
ทีย่อ้มส ี 5  4 20 C 
พืน้ทีอ่บรม 30 4 2 240 D 
กลุ่มจกัสานผลติภณัฑ ์ 25 1 4 100 C 
หอ้งประชุมชุมชน 100 1 2 200 C 
ส่วนเกบ็อุปกรณ์  1 12 12 C 
ส่วนเกบ็ผลติภณัฑ ์  1 36 36 C 
หอ้งน ้าหญงิ   30 30 A 
หอ้งน ้าชาย   30 30 A 
หอ้งน ้าคนพกิาร  1 6 6 B 

รวมพืน้ที ่ ตารางเมตร 
รวมพืน้ทีส่่วนกจิกรรม = +ทางสญัจร 30% = ตารางเมตร 

ส่วนขายผลติภณัฑ ์
แสดงผลติภณัฑเ์ครือ่งจกัสาน  1 80 80 A 
เช่าขายผลติภณัฑ ์  2 80 160 A 
สนิคา้แปรรปูอาหารพืน้ถิน่  1 80 80 A 

รวมพืน้ที ่ 320 ตารางเมตร 
รวมพืน้ทีส่่วนขายผลติภณัฑ ์= 320 +ทางสญัจร 30% = 416 ตารางเมตร 

ส่วนสนบัสนุน 
รา้นอาหาร  4 12 48 A 
ส่วนรบัประทานอาหาร 50 1 2.5 125  
รา้นกาแฟ 15 1 2.5 38 A 

ตารางแสดงการวเิคราะหพ์ืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการ (ต่อ) 

ตารางที่ 4..4 ตารางแสดงพืน้ที่ใช้สอยในโครงการ 
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พืน้ที ่
จ านวน 
 (คน) 

จ านวน 
( หอ้ง ) 

พืน้ที(่ตารางเมตร) 
หมายเหตุ 

พืน้ที/่หน่วย รวม 

หอ้งน ้าหญงิ   20 20 A 
หอ้งน ้าชาย   20 20 A 
หอ้งน ้าคนพกิาร  1 6 6 B 

รวมพืน้ที ่257 ตารางเมตร 
รวมพืน้ทีส่่วนที ่257= +ทางสญัจร 30% = 334.1ตารางเมตร 

ส่วนงานระบบ 
หอ้งท างานเจา้หน้าที่ 3 1 7 21 A 
หอ้งแมบ่า้น 2 1 6 12  
หอ้งคนสวน 2 1 6 12  
หอ้งเครือ่งไฟฟ้า  1 50 50 A 
หอ้งป ัม๊น ้า  1 30 30 A 
หอ้งเครือ่งปรบัอากาศ  1 24 24 A 
ห้องCCTV  1 16 16 C 

เกบ็น ้าฝน  1 50 50 A 
หอ้งเกบ็ของ  1 16 16 C 

รวมพืน้ที ่231 ตารางเมตร 
รวมพืน้ทีส่่วนงานระบบ = 231ทางสญัจร 30% =300.3 ตารางเมตร 

ส่วนจอดรถ 
รถตู ้  4 15 75 C 
รถยนต์  20 12.5 250 C 
รถจกัรยานยนต์  25 2 50 C 
รถคนพกิาร  5 28 125 B 
รถ SVRVICE  1 15 15 C 

รวมพืน้ที ่515 ตารางเมตร 
รวมพืน้ทีส่่วนที ่8 = 515 +ทางสญัจร 50% = 772.5 ตารางเมตร 

ตารางที ่4..4 ตารางแสดงพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการ 

 

ขอ้มลูอา้งองิ A Architect Data ,B ฐานขอ้มลู C, การวเิคราะห ์,D ตวัอยา่งอาคาร 

 

ตารางแสดงการวเิคราะหพ์ืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการ (ต่อ) 
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4.1.4.2. สรปุพ้ืนท่ีใช้สอยของโครงการ 
 
ประเภทพืน้ทีใ่ชส้อย ตารางเมตร 

1 สว่นกลาง 854.75 
2 ส่วนส านกังาน 307 
3 ส่วนนิทรรศการ 544 
4 ส่วนกจิกรรม 2,080 
5 ส่วนขายผลติภณัฑ ์ 416 
6 สว่นสนบัสนุน 445 
7 สว่นงานระบบ 318.5 
8 สว่นจอดรถ 1,275 
รวม 6,240.95 

ตารางที ่4.5 สรุปพืน้ทีใ่ชส้อยในโครงการ 

 

4.1.5. การอภิปรายองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

              การวเิคราะหก์ฎหมายอาคารทีเ่กีย่วขอ้งขอ้มลูทางดา้นกฎหมายทีอ่าคารมคีวาม

เกีย่วขอ้งเพื่อน ามาใชก้บัตวัอาคาร กฎกระทรวง ฉบบัที ่55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

4.1.5.1. ท่ีว่างโดยรอบอาคาร 

               อาคารเป็นอาคารเภทอาคาราพาณิชยก์ึ่งสาธารณะซึ่งไม่ไดใ้ชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัต้องมี

ทีว่่างไมน้่อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพืน้ทีช่ ัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่ากทีสุ่ดของอาคาร อาคารทีสู่งเกนิ 

9 เมตร      ถนนสาธารณะมคีวามกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลาง

ถนนสาธารณะอยา่งน้อย 6 เมตร และอาคารทีก่่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกลแ้หล่งน ้าสาธารณะ เช่น 

แม่น ้า คู คลองล าราง หรอืล ากระโดง ถ้าแหล่งน ้าสาธารณะนัน้มคีวามกว้างน้อยกว่า 10 เมตร 

ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะนัน้ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ตามกฎกระทรวง

ฉบบัที ่55 หมวดที ่3 ขอ้ที ่34  และหมวดที ่4 ขอ้ที ่41,42 
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ภาพที ่4.11 ภาพแสดงระยะร่นอาคาร 

(กฎกระทรวงฉบบัที ่55) การวดัความสงูของอาคารนัน้ใหว้ดัจาก "ระดบัถนน" หรอื "ระดบัพืน้ที่

ก่อสรา้ง" ไปถงึ "ส่วนของอาคารทีส่งู ทีสุ่ด" 

4.1.5.2. จ านวนการจอดรถ 

                ส่วนจอดรถมขีนาดรวมทัง้หมด 850 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นทีอ่อกเป็น ทีจ่อดรถ

ทัว่ไป ทีจ่อดรถส่วนจดับรกิาร และทีจ่อดรถเจา้หน้าทีข่นาดของทีจ่อดรถยนต์ 2.50x5.00 เมตร 

ขนาดของที่จอดรถจกัรยานยนต์ 1.00x2.50 เมตรขนาดของที่จอดรถบสั 2.50x12.00 เมตร 

ขนาดของทีจ่อดรถตู ้2.50x6.00 เมตร ขนาดทีจ่อดรถคนพกิาร 4.80x6.00 เมตร ขนาดทีจ่อดรถ

บรกิาร 2.50 x 6.00 เมตร 

4.1.5.3. ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรบัผูพิ้การหรือทุพพลภาพและคนชรา 

                จอดรถใหจ้ดัไวใ้กลท้างเขา้ออกอาคารใหม้ากทีสุ่ด มลีกัษณะไมข่นานกบัทางเดนิรถ 

ตอ้งเป็นพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มผนืผา้ กวา้งไมน้่อยกว่า 2.40 เมตร และยาวไมน้่อยกว่า 6.00 เมตร และ

จดัใหม้ทีีว่่างขา้งทีจ่อดรถกวา้งไมน้่อยกว่า 1.00 เมตร ตลอดความยาวของทีจ่อดรถ โดยทีว่่าง

ดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะพืน้ผวิเรยีบและมรีะดบัเสมอกบัทีจ่อดรถ 
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ภาพที ่4.12 ภาพแสดงรปูแบบการจอดรถทัว่ไป 

 

             ทางสญัจร ทางลาดและลฟิท ์ หากระดบัพืน้ภายในอาคาร หรอืภายในกบัภายนอก

อาคารต่างระดบักนัเกนิ 0.02 เมตรใหม้ทีางลาดเอยีงหรอืลฟิทแ์ต่ถา้ต่างกนัไมเ่กนิ 0.02 เมตร 

ตอ้งปาดมุมพืน้ส่วนทีต่่างระดบักนัไมเ่กนิ 45 องศา ทัง้นี้ ทางลาดตอ้งมคีวามกวา้งสุทธไิมน้่อย

กว่า 0.90เมตร ในกรณทีีท่างลาดมคีวามยาวของทุกช่วงรวมกนัตัง้แต่ 6.00  เมตร ขึน้ไป ตอ้งมี

ความกวา้งสุทธไิมน้่อยกว่า1.50 เมตร มคีวามลาดชนัไมเ่กนิ 1:12 และมคีวามยาวช่วงละไมเ่กนิ 

6.00 เมตร และอาคารทีม่จี านวนชัน้ตัง้แต่สองชัน้ขึน้ไป ตอ้งจดัใหม้ลีฟิทห์รอืทางลาด ทางเขา้

อาคาร  เป็นพืน้ผวิเรยีบเสมอกนั ไมล่ื่น ไมม่สีิง่กดีขวาง อยูใ่นระดบัเดยีวกบัพืน้ถนนภายนอก

อาคารหรอืพืน้ลานจอดรถ ในกรณทีีอ่ยูต่่างระดบัตอ้งมทีางลาดทีส่ามารถขึน้ลงไดส้ะดวก และ

ทางลาดนี้ใหอ้ยูใ่กลท้ีจ่อดรถ 
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ภาพที ่4.13 ภาพแสดงทางลาดลกัษณะ 45 องศา 

 

ทางเดนิ  พืน้ตอ้งเรยีบ ไมล่ื่น และมคีวามกวา้งสุทธไิมน้่อยกว่า1.50 มลิลเิมตร 

 

 
ภาพที ่4.14 ภาพแสดงทางลาดแบบตรง 

 

             ห้องน ้าห้องส้วม พืน้ผวิต่างสมัผสัส าหรบัคนพกิารทางการมองเหน็  ทีพ่ืน้บรเิวณต่าง

ระดบัทีม่รีะดบัต่างกนัเกนิ 0.20 เมตร ทีท่างขึน้และทางลงของทางลาดหรอืบนัไดทีพ่ืน้ดา้นหน้า

และดา้นหลงัประตูทางเขา้อาคารและทีพ่ืน้ดา้นหน้าของประตูหอ้งสว้ม โดยมขีนาดกวา้ง 0.30 

เมตรและมคีวามยาวเท่ากบัและขนานไปกบัความกวา้งของช่องทางเดนิของพืน้ต่างระดบัทาง

ลาด บนัได หรอืประตู และขอบของพืน้ผวิต่างสมัผสัอยู่ห่างจากจุดเริม่ตน้ของทางขึน้หรอืทางลง

ของพืน้ต่างระดบัทางลาด บนัได หรอืประตูไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร แต่ไมเ่กนิ 0.34 เมตร 
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ภาพที ่4.15 ภาพแสดงลกัษณะระยะหอ้งน ้าคนพกิาร 

 

อยา่งน้อย 1 หอ้ง มพีืน้ทีว่่างภายใน ซึง่มเีสน้ผ่านศูนยก์ลางไมน้่อยกว่า1.5 เมตร ประตูแบบ

บานเปิดออกสู่ภายนอกโดยตอ้งเปิดคา้งไดไ้ม่น้อยกว่า 90 องศา หรอืเป็นแบบบานเลื่อนพืน้มี

ระดบัเสมอกบัพืน้ภายนอก วสัดุปพูืน้ตอ้งไมล่ื่น มโีถสว้มชนิดนัง่ราบ มดีา้นขา้งดา้นหน่ึงของโถ

สว้มอยูช่ดิผนงัโดยมรีะยะห่างวดัจากกึง่กลางโถสว้มถงึผนงัไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร แต่ไมเ่กนิ

0.4 เมตร ตอ้งมรีาวจบัทีผ่นัง 
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ภาพที ่4.16 ภาพแสดงระยะอ่างลางมอื 

(ทีม่า: http://www.pwdsthai.com/files/law/law-building2534) 

 

อ่างลา้งมอื  ใตอ่้างลา้งมอืดา้นทีต่ดิผนงัไปจนถงึขอบอ่างเป็นทีว่่างเพื่อใหเ้กา้อีล้อ้สามารถสอด

เขา้ไปได ้มคีวามสงูจากพืน้ถงึขอบบนของอ่างไมน้่อยกว่า 0.75 เมตร  แต่ไมเ่กนิ 0.80 เมตร 
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4.2. การน าไปใช้ในองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 
4.2.1. การก าหนดท่ีว่างและส่วนปิดล้อม 

         สรา้งใหพ้ืน้ทีบ่รบิทกบัโครงการมคีวามสมัพนัธท์างดา้นกจิกรรมรวมระหว่างโครงการกบั
ชุมชนโดยการเปิดมุมมองของตวัอาคารให้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะที่สามารถอ่านตวัอาคารออก
อย่างชดัเจนในด้านรปูแบบโครงการทีม่คีวามน่าสนใจในตวัอาคารที่จะดึงให้บุคคลภายนอกเขา้
มาดว้ยตวักลางของ SPACE ของกจิกรรมทีเ่น้นใหม้มีุมมองระหว่างธรรมชาตกิบัตวัอาคารและ
บรบิทเกิดความกลมกลืนเข้าด้วยกัน ตวัอาคารจะอาศยัหลกัเกณฑ์ของธรรมชาติเพื่อน าเอา
กายภาพทางธรรมชาติมาเป็นตัวสนับสนุนเพื่อให้อาคารอยู่ในสภาวะความน่าสบายด้วยตัว
สถาปตัยกรรมของตวัอาคารเอง 

 

ภาพที ่4.17  ภาพตวัอย่างการจดัวางองคป์ระกอบไหลผ่านระหว่างทีว่่างกบักจิกรรม 

4.2.2. การใช้วสัด ุ 

          การใชว้สัดุการผสมระหว่างวสัดุทีห่าง่ายจากท่องถิน่และวสัดุสมยัใหมม่าประยกุตใ์ชใ้น
การประกอบอาคารในแต่ละส่วนของโครงการศูนยส์่งเสรมิหตัถกรรมเครือ่งจกัสาน เรยีนรูภู้มิ
ปญัญาทะเลน้อยจงัหวดัพทัลุง วสัดุทีน่ ามาเลอืกใชใ้นโครงการทีน่ ามาพจิารณามดีงันี้ 

- โครงสรา้งไม ้
- โครงสรา้งไมไ้ผ่ 
- โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
- โครงสรา้งเหลก็ 
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4.2.3. การก าหนดโครงสร้างและการก่อสร้าง                                                                                            
- ฐานราก ฝ ัง่ลงในดนิ เพื่อใหโ้ครงสรา้งอาคารแขง็แรงและการถ่ายน ้าหนกั

ของตวัอาคารลงในดนิ 
- โครงสรา้งอาคาร  ระบบเสา แบบคอนกรตีเสรมิเหลก็ และงานไม ้  
- โครงสรา้งหลงัคา   โครงสรา้ง เหลก็กบัไม ้วสัดุมงุหลงัคาไผ่ 
- โครงสรา้งพืน้   คอนกรตีและวสัดุจากธรรมชาต ิเช่น ไม ้
- โครงสรา้งผนงั  ไผ่ไมท้ีจ่กัสาน ผนงัคอนกรตี 

 
4.2.4. วิเคราะหง์านระบบอาคารใช้ในอาคาร 

4.2.4.1. ระบบปรบัอากาศ 

                ระบบปรบัอากาศแบบ  Split Type ใชใ้นส่วนทีเ่ป็นส านักงานทีจ่ะใชก้บับรเิวณทีม่ ี
การใชง้านเป็นประจ า สามารถควบคุมไดง้า่ย  

 
ภาพที ่4.18 แสดงระบบปรบัอากาศแบบ Split Type System 

(ทีม่า : https://www.google.co.th) 

4.2.4.2. ระบบสขุาภิบาล 

                ระบบน ้าประปา ใชร้ะบบจ่ายขึน้ up feed distribution system เนื่องจากอาคารเป็น
อาคารทีไ่มส่งู จงึใชร้ะบบ Up-Feed System ไวจ้า่ยน ้าส าหรบัโครงการ 

-  ถงัเกบ็น ้า รบัจากประปา มปีรมิาตรการเกบ็น ้าสามารถส ารองน ้าไวใ้ชไ้ดอ้ยา่งน้อย 1 วนั 

-  เครือ่งสบูน ้าใชแ้รงดนั เพื่อจา่ยน ้าไปยงัจดุจา่ยน ้าทีท่ีต่่างๆทีถู่กก าหนด 

-   ท่อจา่ยน ้าประปาในโครงการ   
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ภาพที ่4.19 แสดงใชร้ะบบจ่ายน ้าแบบ up feed distribution system 

(ทีม่า : www.scgbuildingmaterials.com) 
 

1. ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
           ระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบ Sequencing Batch Reactor ลกัษณะส าคญัของระบบ    เป็น
ระบบประเภทเตมิเขา้-ถ่ายออก โดยมขีัน้ตอนในการบ าบดัน ้าเสยีแตกต่างจากระบบตะกอนเรง่
แบบอื่น ๆ คอื การเตมิอากาศ และการตกตะกอน จะด าเนินการเป็นไปตามล าดบัภายในถงั
ปฏกิริยิาเดยีวกนั โดยการเดนิระบบระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบเอสบอีาร ์ 1 รอบการ ม ี5 ช่วง
ตามล าดบั ดงันี้ 

- ช่วงเตมิน ้าเสยี น าน ้าเสยีเขา้ระบบ 
- .ช่วงท าปฏกิริยิา เป็นการลดสารอนิทรยีใ์นน ้าเสยี 
- ช่วงตกตะกอน ท าใหต้ะกอนจลุนิทรยีต์กลงกน้ถงัปฏกิริยิา 
- ช่วงระบายน ้าทิง้ ระบายน ้าทีผ่่านการบ าบดั 
- ช่วงพกัระบบ เพื่อซ่อมแซมหรอืรอรบัน ้าเสยีใหม่ 

โดยการเดนิระบบสามารถเปลีย่นแปลงระยะเวลาในแต่ละช่วงไดง้า่ยขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคใ์น
การบ าบดั ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความยดืหยุน่ของระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบเอสบอีาร์ 
 

 
ภาพที ่4.20 แสดงระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบ เอสบอีาร์ 

(ทีม่า : http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/water/page_04e.htm) 
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2. ระบบระบายน ้าท้ิงประกอบด้วย 
- ท่อน ้าทิ้ง รบัน ้าทิ้งจากอ่างล่างหน้า และหวัรบัน ้าทิ้งจากพื้น เพื่อส่งไปยงัระบบ

บ าบดัน ้าเสยี 
- ท่อรบัน ้าโสโครก รบัน ้าทิง้จากโถสว้ม โถปสัสาวะ เพื่อส่งไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสยี 
- ท่ออากาศ ใชต่้อร่วมกบัท่อน้าทิ้งและท่อรบัน ้าโสโครก เพื่อให้การไหลของน ้าทิ้ง                  

มี่ประสิทธิภาพ และไม่เกิดการส าลกัในท่อระบาย ท่ออากาศจะต่อจะรายบาย
ออกไปยงัชัน้หลงัคาของอาคาร 

 
ภาพที ่4.21 แสดงการบ าบดัและระบายน ้าทิง้ 

(ทีม่า : https://xn--12c2bbhl2j3a3k2a7arc.com) 
 

4.2.4.3. ระบบเกบ็น ้าฝนเพ่ือน ามาใช้ 

               ระบบกกัเกบ็น ้าตดัตัง้รางน ้าฝนบนพืน้ทีห่ลงัคา รองรบัน ้าฝนทีต่กลงมาแลว้ใชถ้งั
รองรบักกัเกบ็น ้า ส าหรบัเกบ็น ้าฝนไวใ้ช ้ต่อท่อ ใชล้ าเลยีงน ้าไปยงัถงัเกบ็ต่อท่อดา้นล่างเพื่อ
เชื่อมต่อถงัแต่ละใบเขา้ดว้ยกนั ท าระบบไหลเวยีนอากาศและจา่ยดว้ยวาลว์ทีต่ดิอยู่กบัท่อ ใช้
ควบคุมการไหลของน ้า เพื่อใชใ้นงานรดน ้าต้นพชืแปลงสาธติในโครงการ 

 
ภาพที ่4.22. เปลีย่นน ้าฝนใหเ้ป็นน ้าทีใ่ชภ้ายในอาคาร 
(ทีม่า : http://202.129.59.73/tn/Water-/water1.htm) 
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4.2.4.4. ระบบไฟฟ้า 
              ก าลงัไฟฟ้าสาหรบัโครงการจะรบัไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เลอืกใช้หม้อแปลง
ไฟฟ้าชนิดฉนวนเป็นน ้ามนั (Oil Type Transformer) สามารถตดิตัง้ไดท้ัง้ภายนอกและภายใน
อาคาร โดยทีจ่ะตอ้งมกีารป้องกนัการรัว่ไหลและในกรณทีีเ่กดิระเบดิของน ้ามนัทีเ่ป็นฉนวน ชนิด
ของหมดแปลงเป็นหมอ้แปลงความสูญเสยีต ่า แกนเหลก็หมอแปลงใช้เนื้อเหลก็ Silicon ที่มี
คุณภาพน ามาตดัและเรยีงเป็นแบบ Step Lab Core ท าใหล้ด Noise และค่า No-load Loss ลง
ได ้8-15% ขดลวดแรงสูงใชเ้ทคโนโลยกีารพนัคอยลแ์บบ Log Layer Winding และใช ้Paper 
Strip เป็น Insulation ที่สามารถเพิม่ความหนาในแต่ละช่วงของการพนัได้ ขดลวดแรงต ่าใช่ 
Coppe- Foil เป็นขดลวดพนัคอยลแ์ทนลวดทองแดง ท าใหท้นต่อกระแสกระชากและกระแส 
Short Circuit ไดส้งูสุด 

 
ภาพที ่4.23 รปูหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดฉนวนเป็นน ้ามนั (Oil Type Transformer) 
(ทีม่า : http://collections.infocollections.org/ukedu/en/d/Jgtz021e/9.3.6.htm) 
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4.2.4.5. ระบบป้องกนัแจ้งเตือนและระบบดบัเพลิง 
               ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้จะตัง้ตู ้FCP ชนิด Addressable ไวท้ีอ่าคารสานกังาน แลว้
เดนิสายไปตามจุดต่างๆ เขา้ Module Panel ลกัษณะการเดนิสายเป็นแบบวนลูปเพื่อประหยดั
สายไฟ จากนัน้จงึแทป็ออกไปยงัตวัตรวจจบัสญัญาณ พรอ้มส่งสญัญาณกระดิง่เตอืนภยั 

 
ภาพที4่.24 ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้

(ทีม่า :   http://www.magpiez.com และ http://www.manasu.safety-stou.com) 

                   ระบบดบัเพลงิดว้ยน ้าระบบทีม่กีารเกบ็กกัน ้าส ารอง ทีม่แีรงดนัพอสมควร และเมื่อมี
เหตุเพลงิไหมจ้ะสามารถใช้ระบบดบัเพลงิ ในการดบัไฟ ระบบจะประกอบไปด้วยถังน ้าส ารอง 
ซึ่งต้องมปีรมิาณส าหรบัใช้ดบัเพลงิได้ 1- 2 ชม.และประกอบด้วย ระบบส่งน ้าดบัเพลงิได้แก่ 
เครื่องสูบระบบท่อ แนวตัง้แนวนอน, หวัรบัน ้าดบัเพลงิ, สายส่งน ้าดบัเพลงิ, หวักระจายน ้า
ดบัเพลงิ เป็นระบบดบัเพลงิด้วยน ้าแบบอตัโนมตั ิโดยที่เครื่องที่อยู่บน เพดานห้องจะท างาน 
เมื่อมีปริมาณความร้อนที่สูงขึ้น จนท าให้ส่วนที่เป็นกระเปาะบรรจุปรอทแตกออก แล้วน ้ า
ดบัเพลงิทีต่่อท่อไว ้กจ็ะกระจายลงมาดบัไฟ 

 
ภาพที ่4.25 ระบบดบัเพลงิดว้ยน ้าระบบทีม่กีารเกบ็กกัน ้าส ารอง 

(ทีม่า : www.cst.eng.ku.ac.th) 
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              ถงัดบัเพลงิแบบมอืถอืชนิดผงเคมแีหง้เพื่อการใชด้บัเพลงิทีเ่กดิขึน้ในขัน้ต้น ซึง่เพลงิ
ไหมน้ัน้ยงัไม่มคีวามรุนแรงมากนัก การเลอืกใช้ประเภทของสารดบัเพลงิทีบ่รรจุอยู่ภายใน ถงั
ดบัเพลงิแบบมอืถอื ประเภทของชนิดผงเคมแีห้ง บรรจุถงัสแีดง ภายในบรรจุผงเคมแีห้งและ
ก๊าซไนโตรเจน ลกัษณะน ้ายาที่ฉีดออกมาเป็นฝุ่นละอองสามารถดบัเพลงิไหมทุ้กชนิดไดอ้ย่าง
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพสงู เช่นเพลงิไหมท้ี่เกดิจากไม ้กระดาษ สิง่ทอ ยาง น ้ามนั แก๊ส และ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ไมเ่ป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติ 

 
ภาพที ่4.26 ถงัดบัเพลงิแบบมอืถอืชนิดผงเคมแีหง้ 

(ทีม่า : www.nsplusengineering.com) 
 

4.2.4.6. ระบบกล้องวงจรปิด 
              ระบบกลอ้งวงจรปิด จะตดิบรเิวณ ทางเขา้ออก ถนน อาคารแต่ละอาคารในโครงการ 
เชื่อต่อเขา้คอมพวิเตอร ์มจีอมอนิเตอรต์ัง้อยูใ่นโถงอานวยการ 

 
ภาพที ่4.27 การท างานของกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

(ทีม่า : www.mediasearch.co.th ) 
 

4.2.4.7. ระบบโทรศพัท์ 
              ระบบโทรศพัท ์จะรบัคู่สายจากองคก์ารโทรศพัท ์และกระจายไปยงัเบอรภ์ายในโดย 
PABX และ MDF จากนัน้จะเดนิสายสญัญาณไปยงั Terminal Box (TB) ตามอาคารต่างๆ แลว้
จงึแทป็จาก TB ไปยงัเครือ่งโทรศพัท์ 

4.2.4.8. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
              ระบบคอมพวิเตอรจ์ะรบัคู่สายมาจากองคก์ารโทรศพัท ์หรอื Internet Provider ที่
เหมาะสม มาเขา้ Server และกระจายไปตามจุดต่างๆ ผ่านสาย Fiber optic ไปเขา้ Switching 
Rack จากนัน้จงึแทป็จาก Switching ไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร ์

 



บทท่ี5 

5.1. แนวความคิดในการออกแบบ 

          การเปิดองค์ประกอบอาคารให้สอดคลองความสมัพนัธ์ตวัอาคารให้มมีุมมองส่วนงาน

กจิกรรมตวัอาคารใหม้คีวามสมัพนัธก์นัในเชงิการเรยีนรู ้ดว้ยการน ากจิจะกรรมการจกัสานของ

กจิกรรมให้เปิดโล่งมองผ่านซึ่งกนัและกนัโดยที่ผู้ท ากจิกรรมรูส้กึไม่กดดนัในการท ากจิกรรมที่

น าเสนอการเปิดโล่งตวัอาคารโดยการเล่น พื้นที่ว่างให้อาคารดูโปร่ง อากาศไหลผ่าน อยู่ใน

สภาวะสบายเน้นความเป็นธรรมชาต ิทีบ่รรยากาศแบบพืน้บา้น มาเล่นกบักจิกรรมอาคาร 

- รปูแบบผงัอาคาร 

การใช ้space เพื่อเชื่อมโยงกจิกจิกรรมภายในตวัอาคาร 

- รปูแบบของอาคาร 

          การใหอ้าคารมคีวามโปรง่อากาศถ่ายเทได้ และมองกจิกรรมแต่ละส่วนอาคารซึง่กนัและ

กนั กจิกรรมของอาคารมคีวามสมัพนัธก์นัเป็นล าดบัทีเ่สนอการใช่งานของอาคารแต่ละส่วนแบบ

เชงิการศกึษาเรยีนรูต้ามรปูแบบเรือ่งราวทีถ่่ายถอดมาเป็น function เรยีงล าตบัเรือ่งราว 

รปูแบบช่องเปิด 

          การระบายอาคารภายใน โดยมชี่องเปิด เป็นช่องระบายอากาศมรีะแนงและหน้าต่าง

ประตูบานเปิดคู่และประตูบานเฟ้ียมเพื่อเปิดมมุมองภายนอกอาคาร 

5.2. วิเคราะหพื์้นท่ีตัง้เพ่ือใช้ในการออกแบบ 

 
ภาพที ่5.1 : แสดงภาพวเิคราะหก์จิกรรมในพืน้ท ี
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ภาพที ่5.3: แสดงภาพวเิคราะหบ์รบิท 
 

 
ภาพที ่5.2 แสดงภาพวเิคราะหบ์รบิทขา้งเคยีง 

 

          มุมมองที่เขา้ถงึ Site ลกัษณะเขา้มาจาการเดนิทางโดยยานพาหนะปจัจยัในการน า
จ านวนคนที่เข้าสู่ตัวโครงการด้วยบริบทที่รอบ site ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมและ               
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ตลาดน ้าทะเลน้อย ศูนยศ์กึษาธรรมชาตแิละสตัว์ป่าทะเลน้อยการสญัจรด้วยถนนเส้นเดี่ยวกนั 
ทางเชื่อมต่อของพืน้ที ่site มคีลองเครง็กนัระหว่างทางเขา้ site จะใชส้ะพานเป็นทางเขา้ site จะ
ห่างจากตวัชุมชน100 เมตร จงึเป็นพืน้ที่ที่มลีกัษณะ เด่นในการใช้ท ากจิกรรมที่สามารถดงึดูด
ความน่าสนใจ และใชเ้ป็นพืน้ทีก่จิกรรม 
 

 
ภาพที ่5.3  แสดงภาพวเิคราะหเ์สน้ทางเขา้ถงึ site  
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ภาพที ่5.4  แสดงภาพวเิคราะหพ์ืน้ท ี

มมุมองภายในพืน้ที ่ site 

ทศิตะวนัออก ตลาดน ้าทะเลน้อย  ทศิเหนือ ถนนทางเขา้ตลาดน ้าทะเลน้อย พืน้ทีเ่กษตรกรรม 

ทศิตะวนัตก   เกษตรกรรม         ทศิใต ้    เกษตรกรรม คลองเครง็ ชุมชน 

 

 

ภาพที ่5.5 แสดงภาพวเิคราะหม์มุมองภายนอกทีม่ผีลต่อ site 
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5.3. การจดัวางโซนน่ิงของอาคาร (Zoning) 

 

 

 

ชัน้2 

ภาพที ่5.6  แสดงภาพ Function diagram รวม 

ภาพที ่5.7  แสดงการจดัวางโซนนิ่งของอาคาร (Zoning) 
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5.4. การออกแบบอาคาร 

 
ภาพที ่5.8  แสดงภาพโดยรวมการออกแบบอาคาร 
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ภาพท่ี 5.9  แสดง LAY OUT ของโครงการศนูย์สง่เสริมหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน ทะเลน้อย  

5.4.1  LAYOUT 
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ภาพท่ี 5.10  แสดง First Floor Plan  ของโครงการศนูย์สง่เสริมหตัถกรรมเคร่ืองจกัทะเลน้อย  

5.4.2 FIRST FLOOR PLAN 
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ภาพท่ี 5.11  แสดง Second - Third Floor Plan ของโครงการศนูย์สง่เสริมหตัถกรรมเคร่ืองจกัทะเลน้อย  

5.4.3 SECOND - THIRD FLOOR PLAN 
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ภาพที ่5.12   แสดง Section ของโครงการศนูย์สง่เสริมหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน ทะเลน้อย  

5.4.4 SECTION 
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ภาพท่ี5.13 แสดง Elevation ของโครงการศนูย์สง่เสริมหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน ทะเลน้อย  

5.4.5  ELEVATION 
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5.4.6 PERSPECTIVE1 
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5.4.7 PERSPECTIVE2 
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5.4.8 PERSPECTIVE3 
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5.4.9 PERSPECTIVE4 
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5.4.10 INTERIOR PERSPECTIVE1 
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5.4.11 INTERIOR PERSPECTIVE2 
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5.4.12 INTERIOR PERSPECTIVE3 
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5.4.13 INTERIOR PERSPECTIVE4 



บรรณานุกรม 

คณนาถ หมืน่หนู.2559.องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทะเลน้อย.(ออนไลน์).เขา้ถงึ เมือ่ 6 กรกฎาคม       

     2559 จาก http://www.thalenoi.go.th/ 

มาโนช กงกะนนัทน์.2538.รายงานวจิยั การรวบรวมและศกึษาเครือ่งจกัสาน จ.ราชบุร ี   

     กรงุเทพฯ : ส านกัพมิพก์ารฟิคอารต์. 

มลฤด ีโภคศริ.ิ2552.ภมูปิญัญาทอ้งถิน่:หตัถกรรมเครือ่งจกัสานขุมชนบางจา้ฉ่า.(ออนไลน์). 

     เขา้ถงึ เมือ่ 3 มถุินายน 2559 จาก https://www.gotoknow.org/posts/166648 

พชิติ ขนัตพินัธุ.์2559.องคก์ารบรหิารส่วนต าบลพนางตุง.(ออนไลน์).เขา้ถงึ เมือ่ 6 กรกฎาคม       

     2559 จาก http://www.phanangtung.go.th/ 

วบิลูย ์ลีสุ้วรรณ.2539.เครือ่งจกัรสานในประเทศไทย.กรงุเทพ : โอเดยีนสโตร.์ 

สนม  ครฑุเมอืง.2534.สารานุกรมพืน้บา้นไทยในอดตี. กรงุเทพฯ : ส านกัพมิพต์น้ออ้. 

บทสมัภาษณ์ 

ธวตัน์ชยั จนัทรห์นู  บุคลากรกลุ่มศลิปาชพีหวัปาเขยีว  20 กรกฎาคาม  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวติัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ผศ. กนกวรรณ อุสนัโน 

ประวตัสิ่วนตวั (โดยสงัเขป) 
ชื่อ  :   กนกวรรณ  อุสนัโน 
สถานทีต่ดิต่อ  :  ภาควชิาสถาปตัยกรรมศาสตร ์คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
         ศรปีทุม  61 พหลโยธนิ  จตุจกัร  กรงุเทพมหานคร  10900 
โทร  :  0 2579 1111 ต่อ 2128 
แฟกซ ์ :  0 2579 1111 ต่อ 2115อเีมล ์ :  kanokwan.us@spu.ac.th 
การศกึษา  : 
       ปรญิญาตร ี :  สถ.บ.  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
       ปรญิญาโท  :  สถ.ม. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ความเชีย่วชาญ   : 
       -การออกแบบสถาปตัยกรรม 
       -งานระบบอาคาร 
ประสบการณ์การท างาน  : 
       - สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์  
        ต าแหน่ง  :  กรรมาธกิารวชิาการ  
       -สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ ์  
        ต าแหน่ง  :  กรรมาธกิารอนุรกัษ์ศลิปะสถาปตัยกรรม  
       -ต าแหน่ง  :  วทิยากรโครงการอบรมเพื่อเตรยีมตวัสอบรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 
        สถาปตัยกรรม 
       -ต าแหน่ง  :  วทิยากรพเิศษโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพื่อสอบรบัใบอนุญาต
ประกอบ 
        วชิาชพี 
       -รายการบา้นแสนรกั 
        ต าแหน่ง  :  วทิยากรพเิศษ  
       -มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
        ต าแหน่ง: โครงการวิจยั แนวทางการปรบัปรุงการใช้พลงังานในอาคารสยามบรมราช
กุมาร ี  
        มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
 
 



ประวติัผูเ้ขียนวิทยานิพนธ ์

ชื่อ นางสาวกรกช ค าศร ี

ทีอ่ยู ่58/1 หมูท่ี ่10 ต าบล คลองใหญ่  อ าเภอ ตะโหมด จงัหวดั พทัลุง 93160 

เกดิ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2535 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2540  ส าเรจ็การศกึษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นท่าเชยีด ต าบล คลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด 

จงัหวดัพทัลุง 

พ.ศ. 2547 ส าเร็จการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเชียดระดับ อนุบาล (1-2 )           

และชัน้ประถมศกึษา (1-6) ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 

พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาโรงเรียนประชาบ ารุงระดับชัน้ปีที่ (1-3)           

ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 

พ.ศ. 2553 ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาโรงเรียนประชาบ ารุงระดับชัน้ปีที่ ( 4-6)          

ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 

 


