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บทคัดยอ 

การออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบานพักอาศัยจากเศษวัสดุกานธูปวัตถุประสงค 1) เพ่ือ
ศึกษาและทําการทดลองคุณสมบัติกรรมวิธีในการขึ้นรูปจากเศษวัสดุกานธูปที่ใชแลวเพ่ือใหได
แนวทางที่นําไปใชเปนขอกําหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ2) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑของตกแตง
บานพักอาศัยจากเศษวัสดุกานธูป ทีไ่ดแรงบันดาลใจจากเคร่ืองจักสานอีสาน 3) เพ่ือประเมินผลงาน
การออกแบบ 

ระเบียบวิธ ีว ิจ ัย  โดยการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑและหัตถกรรมจักสาน 3 ทาน และใชแบบสอบถามความคิดเห็นและประเมินความพึง
ใจกลุมผูบริโภค จํานวน 100 คนเพื่อสอบถามความตองการและประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
ตนแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานพักอาศัยจากเศษวัสดุกานธูป  

ผลการวิจัยพบวา 1) เศษกานธูปที่นํามาใชไดมาจาก 8 แหลง ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
อุดรธานี ปรากฏวามีเศษกานธูป 2 รูปแบบ คือ แบบกานกลม มีความยาว 8 – 12 เซนติเมตร และ
แบบกานเหลี่ยม มีความยาว 8 – 15 เซนติเมตรดวยขนาดของกานธูปที่มีขอจํากัดจึงทําการทดลอง
วัสดุ 3 วิธี คือวิธีการสานการหลอเรซ่ินและการยึดติดดวยกาวประสาน ซึ่งวิธีที่เหมาะที่สุดคือ การ
สาน เพราะการสานเปนงานหัตถกรรมไทยท่ีทรงคุณคาและยังสรางสรรคงานไดหลากหลายรูปแบบ 
อีกทั้งกานธูปเปนวัสดุธรรมชาติจึงไมควรใชวิธีการทางเคมีเพราะจะเปนการลดคุณคาวัสดุ 2) 
ผลิตภัณฑที่ออกแบบประกอบดวยโคมไฟตั้งพื้นและแจกันบูชาพระรัตนตรัย ไดแรงบันดาลใจมา
จากของและลอบ ซึ่งเปนเครื่องมือดักจับสัตวน้ําและเปนเครื่องรางของขลัง ที่มีความเชื่อในเรื่อง
การเรียกทรัพยและขับไลสิ่งไมเปนมงคล โครงสรางเปนเหล็กเสนที่สามารถดัดขึ้นรูปทรงตางๆ ได
งาย  ตนทุนในการผลิตไมสูง และยึดติดดวยเชือก เพื่อเพิ่มความแข็งแรง 3) ผลการประเมิน
ความคิดเห็นที ่ม ีตอผลิตภัณฑของตกแตงบานพักอาศัยจากเศษวัสดุกานธูป พบวา ความ
เหมาะสมในการนําเศษกานธูปมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 4.49) 
ความสวยงาม และความพึงพอใจของผูบริโภคตอดานประโยชนการใชงาน อยูในระดับมากที่สุด 
(คาเฉล่ีย 4.53) โดยผูบริโภคมีความพึงพอใจตอการนําเศษกานธูปมาใชในการออกแบบ  เพราะ
เปนการเพ่ิมมูลคาใหแกเศษวัสดุ และเพิ่มคุณคาทางใจที่มีตอกานธูปที่ใชสักการะสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ให
เกิดผลิตภัณฑที่แฝงดวยความเปนสิริมงคล  

คําสําคัญ : เศษกานธูป, ผลิตภัณฑตกแตงบาน  
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ABSTRACT 

A design for home decoration products from scrap incense sticks aim to 1) to study 
and to investigate properties of the used of scrap incense sticks to set working procedure for 
product design guideline requirement 2) to design home decoration products from scrap 
incenses sticks inspired by wicker E-san and 3) to evaluate a home decoration product 
design.  

This research was conducted by interviewing from 3 experts of the product design 
field and wicker-handicraft field, using the questionnaire and evaluated satisfaction from 100 
consumer to inquire requirement and to evaluate satisfaction towards a design for home 
decoration products from scrap incense sticks. 

The results found 1) the scrap incense sticks used in this research brought from 8 in 
Muang District, Udon Thani Province has two difference appearances, which one has a round 
incense stick with the length from 8-12 centimeters and the other has a square incense stick 
with the length from 8-15 centimeters. The limitation of size of incense stick, therefore three 
methods for experiment by wicker method, casting resin method and bonding by gluing on 
the incense stick method. And the wicker is the proper method because the wicker method 
is a valuable handicraft and could be created with various styles. Furthermore, the incense 
stick is a natural product which should not use a chemical method by reason of a less 
valuable 2) the product designs consist of a lamp and a vase for worshiping the Triple Gem, 
inspired by a fishing gear and an amulet that could be attractive the money and be able to 
eliminate the evil, structure is a steel rod that could easily bend with various patterns, 
production costs is not too high and could be tied with a rope for adding product durability 
3) the optimal selection by using the scrap incense stick material for a design of a home 

decor  products overall was a high level ( = 4.49), in term of beauty and in term of 

consumer satisfaction towards the usefulness overall was the highest level ( =4.53). By the 
way, the consumer had affected satisfaction toward by using a scrap incense stick for product 
design with a high level because there had been brought adding value and also emotional 
value towards the incense stick to worship the holy things became a fortune products. 
Keywords : Scrap Incense Stick, Home Decoration Products 
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บทนํา 
การกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกพิธีกรรมตองใช

ธูปเปนวัสดุหลักตามความเช่ือของชาวไทยพุทธและชาว
ไทยเชื้อสายจีน ที่วาการใชธูปนั้นเปนการไหวเพ่ือบูชา
พระรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์เปนการสักการะที่ทําให
เกิดอมิสบูชา คือการบูชาเพ่ือเกิดมงคลแกชีวิตอมิสบูชา
คือการบูชาดวยของหอม (พระธรรมกิตติวงศ, 2548 : 
1260) เพ่ือนึกถึงคุณ 3 ประการของพระพุทธเจา
ประกอบดวย 1) พระวิสุทธิคุณคือความบริสุทธิ์จากการ
ที่พระพุทธเจาตรัสรู 2) พระปญญาธิคุณคือการตรัสรูได
โดยพระองคเอง 3) พระมหากรุณาธิคุณคือความเมตตา
กรุณาท่ีพระพุทธเจาสอนใหสรรพสัตวพนทุกข (เตวิชโช, 
2551 : ออนไลน)การสักการะสิ่งศักดิ์มีวิธีการใชธูป
จํานวนที่ตางกัน แบงไดเปน 1) ไหวพระพุทธรูปจะใชธูป
จํานวน 3 ดอก 2) ไหวพระโพธิสัตวกวนอิม เพ่ือขอพรจะ
ใชธูปจํานวน 9 ดอก 3) ไหวศาลพระภูมิเจาที่จะใชธูป
จํานวน 9 ดอก 4) ไหวเทพเทวดาจะใชธูปจํานวน 5 ดอก 
5) ไหวผีบรรพบุรุษจะใชธูปจํานวน 1 ดอก 6) การไหว
พระแมนางกวักเพ่ือทําการเจรจาคาขายจะใชธูปจํานวน 
9 ดอก จะเห็นไดวาในการไหวเคารพสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์
จําเปนตองใชธูปเปนองคประกอบในการบูชาพิธีกรรม 

คนไทยพุทธและคนไทยเชื้อสายจีนจึงมีความ
เชื่อในการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชอบเขาวัดทําบุญ
หากเปนวันสําคัญทางพุทธศาสนาจํานวนของประชาชน
หรือพุทธศาสนิกชนที่เขาวัดเพ่ือสักการะกราบไหวสิ่ง
ศักดิ์ก็ยิ่งมีมากกวาในวันธรรมดาหากเราจําเพาะเจาะจง
ที่วัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีชื่อเสียงผูคนก็จะมีมากข้ึน
ไปอีกฉะนั้นจํานวนของกานธูปที่ใชแลวจึงเปนปญหาที่
ทางวัดและสถานที่ที่มีประชาชนไปกราบไหวตองเจอวัดก็
เลือกทําในส่ิงที่งายที่สุดตอการกําจัดคือทิ้งลงถังขยะ
ปลอยใหเปนขยะไปหรือนําไปเปนเชื้อเพลิงในการเผา
ขยะจากการไดศึกษาถึงคุณสมบัติที่แทจริงของกานธูปก็
จะทราบวากานธูปทําจากไมไผสีสุกไผสีสุกมีคุณสมบัติไม
ตางจากไมไผทั่วไปที่ถูกนําไปใชในการสานขึ้นรูปใชใน
งานเฟอรนิ เจอรคุณสมบัติเหลานี้ เรารูมาตั้งแตสมัย
โบราณแลววาไม ไผ เปนไมอเนกประสงคใชงานได
หลากหลาย(ศูนยธุรกิจอุตสากรรม(BOC), 2551 : 
ออนไลน) เราจึงสามารถนํากานธูปที่ใชแลวมารีไซเคิลคือ
การนําเอาของเสียที่ผานการใชแลวกลับมาใชใหมที่อาจ

เหมือนเดิมหรือไมเหมือนเดิมก็ไดการรีไซเคิลเปนหนึ่งใน
วิธีการลดขยะลดมลพิษใหกับสภาพแวดลอมลดการใช
พลังงานและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติของโลก 

ประเทศไทยมีวัด ศาลเจา และกิจกรรมทาง
ศาสนาจํานวนมาก และในการกราบไหวบูชาหรือการ 
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจําเปนตองใชธูปเปน
องคประกอบสําคัญ โดยในปจจุบันมีความตองการใช ธูป
มากกว า  1  ล านดอกตอป   นอกจากนี้ ธูป ยัง เปน
ผลิตภัณฑที่ใชแลวหมดไปทําใหมีความตองการธูปอยาง
ตอเนื่อง ตัวธูปเมื่อใชจนหมดเหลือแตกานก็จะนําไปเกาน
ที่เหลือไปเผาเพ่ือทําลายซ่ึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เนื่องจาก กาซเรือนกระจกที่มาจากควันธูปอีกดวย
 จากขอมูลเบื้องตนแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติที่
เปนเอกลักษณของไมไผที่ไดจากเศษกานธูปซึ่งเราไมควร
ปลอยท้ิงหรือมองขามโดยการปลอยใหกานธูปที่ใชแลว
เปนขยะและสลายไปเองตามธรรมชาติกานธูปท่ีใชแลว
ถึงแมจะเหลือเพียงดามจับที่มีขนาดเพียงเล็กนอยแตถา
หากเราเอามารวมกันโดยใชกรรมวิธีการข้ึนรูปตางๆก็
สามารถสรางผลิตภัณฑที่มีความงามที่เปนอัตลักษณ
เฉพาะตัวขึ้นมาไดยิ่งกานธูปที่ใชแลวไดผานพิธีกรรมทาง
ศาสนาและความเชื่อจึงทําใหกานธูปที่ใชแลวมีความ
พิเศษและมีความนาสนใจทั้งยังไดแรงบันดาลใจจาก
เครือ่งจักสานอีสานท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะก็ยิ่งทํา
ใหมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาตอไปอีกทั้งยังเปน
การนําวัสดุที่เหลือใชมาสรางมูลคาและเปนแนวทางใน
การประกอบกิจการเชิงพาณิชยแกผูที่สนใจอีกดวย  
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เ พ่ือศึกษาและทําการทดลองคุณสมบัติ

กรรมวิธีในการข้ึนรูปจากเศษวัสดุกานธูปที่ใชแลวเพ่ือให
ไดแนวทางที่นําไปใชเปนขอกําหนดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 

2. เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานพัก
อาศัยจากเศษวัสดุกานธูป ที่ไดแรงบันดาลใจจากเครื่อง
จักสานอีสาน 

3. เพ่ือประเมินผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ
ตนแบบของตกแตงบานจากเศษกานธูป  โดยกลุม
ผูบริโภค 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการดําเนินการโครงการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 พ้ืนที่การวิจัยและแหลงวัสดุ ในการ
ดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ทําการเก็บขอมูลจากสถานท่ีจริง
ถายภาพและเก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพ้ืนที่ที่สําคัญ
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีที่มีจํานวนของเศษกาน
ธูปที่ใชแลวประกอบ 8 สถานท่ี ไดแก 1) วัดโพธิสมภรณ
2) ศาลหลักเมืองอุดรธานี 3) ศาลเทพารักษเมือง
อุดรธานี 4) พระพุทธโพธิ์ทอง 5) ศาลปู-ยา เมือง
อุดรธานี 6) ทาวเวสสุวัณ(ทาวกุเวร) 7) อนุสาวรียพระ
บรมวงศเธอกรมหลวงประจักษศิลปาคม8) วัดมัชฌิมา
วาส เมืองอุดรธานี โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพและ
คุณสมบัติของเศษกานธูปที่ใชแลว 
 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษางานวิจัย
แบงเปน 2 กลุม 

 1.2.1 การสัมภาษณผู เชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ คือ 1) ดานจักสาน  ดร.กฤษฎา ดูพันดุง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2) ดานการ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ  ดร .ชั ช ริ นทร  ส ถิตธํ า มร งค 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3) ผูทรงคุณวุฒิ
ดานงานชางจักสานอีสาน นางไพจิตร จันดาด หัวหนา
กลุมจักสานไมไผกระติบขาวบานดงเย็นตําบลบานเชียง 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
  1.2.2 สอบถามความพึงพอใจตอ
ตนแบบผลิตภัณฑโดยนักทองเที่ยว จํานวน 100 คน 
ดังนี้ 1) กลุมผูสนใจและผูซื้อของใน Home Pro จังหวัด
อุดรธานีจํานวน 25 คน 2) กลุมผูสนใจและผูซื้อของใน 
Index Living Mall จังหวัดอุดรธานีจํานวน 25 คน 3) 
กลุมคนท่ัวไปที่ไปสักการะ 8 สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ 50 คน 
 2. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลของ
ผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีตอการออกแบบ
ผลิตภัณฑ  โดยใชคารอยละ คาความถ่ี สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน หลักการเหตุและผลในการวิเคราะหขอมูล 
  3. ขอบเขตของงานวิจัย 

 ขั้นตอนศึกษาดานเทคนิค 

1. ศึกษาการนําวัสดุเศษกานธูปที่ใช
แลวมาขึ้นรูปดวยกรรมวิธีการข้ึนรูปแบบตางๆเพ่ือใหได
รูปแบบสําหรับนํามาออกแบบผลิตภัณฑ 

2.ศึกษาผลิตภัณฑจักสานอีสานท่ีเปน
เครื่องมือจับสัตว เผื่อนํามาเปนแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบของตกแตงบาน 

 ขั้นตอนศึกษาดานการออกแบบ 
1. ทดลองการขึ้นรูปวัสดุจากเศษกาน

ธูปและทําการออกแบบผลิตภัณฑโดยการ  คัดเลือก
รูปแบบผลิตภัณฑจากผูทรงคุณวุฒิ 

 2. พัฒนาและสรางตนแบบผลิตภัณฑ
จากกานธูปที่ใชแลว 

3.ศึกษาความพึงพอใจในตนแบบ
ผลิตภัณฑจากเศษกานธูปที่ใชแลวของกลุมผูบริโภคตาม
เปาหมายขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิ เคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิสามารถสรุปเปนประเด็น
สําหรับการออกแบบในโครงการวิจัยไดดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ในการออกแบบผลิตภัณฑ
ของตกแตงบานควรนําเศษวัสดุกานธูปไปผสมผสานกับ
วัสดุอื่นเพ่ือใหเกิดวัสดุใหม และสามารถใชวัสดุอ่ืนมาเปน
วัสดุเสริมได เชน เศษไหม หนามเตย กก เชือกปอ ใน
การเพ่ิมความสวยงามและเก็บรายละเอียดในสวน
เล็กนอยของผลิตภัณฑของตกแตงบานพักอาศัย 

2) ดานแรงบันดาลใจ การเชื่อมแนวคิดระหวาง
กานธูปที่ผานกรรมวิธีการสักการะกราบไหวบูชาสิ่ง
ศัก ด์ิสิทธิ์  ร วมกับ เครื่ องจักสานอีสานซึ่ ง เปนงาน
หัตถกรรมที่มีความละเอียดประณีตและมีเอกลักษณ 
โดยเฉพาะเครื่องจักสานที่ใชเปนเครื่องสิริมงคล จําพวก 
ไซ ลอบ ของเชื่อกันวาเปนเครื่องรางของขลังเรียก ทรัพย 
เมตตามหานิยม เครื่องมือจับปลา ดักปลา แตโบราณ
เหลานี้ ถูกนํามาสรางเปนเครื่องรางเพ่ือดักจับเอาโชค
ลาภทรัพยสิน  มีที่มาจากวิถีชีวิตคนโบราณโดยแท และ
เครื่องมือจับสัตวน้ําเหลานี้ยังมีคําโบราณเรียกกันวา
“ทาวพันตา พญาพันวัง” ยกใหเปนของขลังคุมภัยได  
เพ่ือใหสัมพันธกับแรงบันดาลใจเคร่ืองจักสานมงคลไทย 
และวัสดุการผลิตจากกานธูปศักดิ์สิทธิ์ ควรออกแบบเปน
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ผลิตภัณฑของตกแตงในหองพระ ไดแก แจกันพระ
รัตนตรัย และโคมไฟตั้งพ้ืน 

3) วัสดุ วัสดุหลักเศษกานธูป ที่ไดจาก 8 แหลง
สถานศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรธานี วัสดุเสริมเชือกเทียน 
จากการศึกษาเมื่อนําเชือกเทียนมาสานกับกานธูปทําให
เกิดสีสันและมีความนาสนใจใหกับงาน วัสดุโครงสราง
เหล็ก จากการศึกษาเหล็กเปนวัสดุที่นํามาดัดขึ้นรูปได
งายมีความแข็งแรงและตนทุนในการผลิตไมสูงเกินไป 
สวนฐานทําจากไมกลึงขึ้นรูป 
 4) กรรมวิธีในการผลิต เศษวัสดุกานธูปสามารถ
นํามาสานและสามารถยอมสีซึ่งสีที่นํามาใชยอมก็จะเปน
สียอมผาเพ่ือเพ่ิมความสวยงามและความนาสนใจใหกับ
ผลิตภัณฑอีกทั้งยังสามารถนํามาผสมผสานกับวัสดุอ่ืน
เพ่ือใหเกิดมูลคาแกวัสดุ ที่จะนํามาทําผลิตภัณฑของ
ตกแตงบานพักอาศัย 

การทดสอบวัสดุกานธูป  จากการศึกษาเชิง
กายภาพของกานธูป กานธูปสวนใหญทํามาจากไมไผ มี
ทั้งที่เปนแบบกานกลมเปนฉีก (กานเหลี่ยม) เมื่อมีการ
นํามาใชงานเสร็จ กานธูปที่เหลือก็จะกลายเปนเศษขยะ
หรือนําไปใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่งเศษขยะกานธูปมีปริมาณ
การทิ้งขึ้นอยูกับปริมาณคนท่ีไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
แตละท่ีก็มีการใชธูปในจําหนวนที่ตางกัน และถาเปนชวง
เทศกาลสําคัญปริมาณเศษกานธูปก็จะมากกวาเดิมเปน
เทาตัว ขนาดของธูปจะมีความยาว 10 – 15 นิ้ว แตเศษ
กานธูปที่เหลือก็จะมีความยาวเฉลี่ย 8 – 15 เซนติเมตร
ซึ่งผูวิจัยก็ไดเล็งเห็นจากปญหาจากการจัดการขยะเศษ
กานรูป ซึ่งนาจะสามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑของ
ตกแตงบานพักอาศัยได จึงไดมีการนําวัสดุเศษกานธูปไป
ทําการทดสอบวัสดุดวยกันหลายวิธี เชน การสาน การยึด
ติดดวยกาว การหลอเรซิ่น เปนตน 
 1. ทดสอบดวยวิธีการสานแบบใชไหมสานเปน
แพยาวคลายมูลี่ 
 

 
ภาพท่ี 1 การสานกานธูปแบบเปนแพ 

 
 2. ทดสอบดวยวิธีการแบบใชไหมสานเปนแพ
ยาวและมีการสานลวดลายขัดสานดวยไหมสีสดใส 
 

 
ภาพที่ 2 การสานกานธูปแบบตกแตงดวยลายขัด 

 
 3. ทดสอบดวยวิธีการตัดกานธูปเปนชิ้นเล็กๆ
และทําการหลอดวยเรซิ่น 
 

 
ภาพที่ 3 หลอเรซิ่นจากเศษกานธูปที่ตัดเปนชิ้นเล็กๆ 

 

 4. ทดสอบดวยวิธีการนํากานธูปมาจัดเรียงแบบ
กระจัดกระจายและทําการหลอดวยเรซิ่น 

 

 
ภาพที่ 4 หลอเรซ่ินจากเศษกานธูปที่นํามาจัดเรียง

กระจัดกระจาย 
 

 5. ทดสอบดวยวิธีการนํากานธูปมาติดดวยกาว
และจัดเรียงตามแมพิมพแลวใชสเปย เคลือบแข็งพน
เพ่ือใหกานธูปติดกันแนนขึ้น 
 

   
 

ภาพที่ 5 กานธูปที่เรียงตามแมพิมพและถูกพนดวยสเปย
เคลือบแข็ง
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหแรงบันดาลใจดานรูปรางรูปทรงและการถอดแบบของ 

รูปแบบ การวิเคราะหรูปรางรูปทรงและการถอกแบบ 

 
ของ 

1.วิเคราะหรูปรางรูปทรงของ  

2.วิเคราะหสวนอื่นๆ (ฝาของ) 

 
การพันเชือก         การสานฝาของ 

3.การถอดแบบลายสานและโทนสี 

การสานลายขัดสาม       โทนสี  

 
ลอบ 

1.วิเคราะหรูปรางรูปทรงลอบ 

 
2.วิเคราะหรูปรางรูปทรงสวนอื่นๆ 

สวนหัว สวนหาง  
3.การถอดแบบลายสานและโทนสี 

การพันเชือก      โทนสี  

 
ไซ 

1. วิเคราะหรูปรางรูปทรง 

 

 

2.วิเคราะหรูปรางรูปทรงสวนอื่นๆ 

 สวนกลาง สวนทาย 

 
การพันเชือก                        การสานฝาปดไซ 

3.การถอดแบบลายสานและโทนสี 

การสานลายขัดสอง  โทนสี  
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จากตารางที่ 1 เครื่องจักสานอีสานท่ีผูวิจัยเลือก
นํามาใชเปนแรงบันดาลใจทั้งหมด 3 ชิ้น ผูวิจัยไดนํามา
วิเคราะหการถอดรูปรางรูปทรงมาวิเคราะหรายละเอียด
จากการวิเคราะหรายละเอียดเคร่ืองจักสานประเภท
เครื่องมือดักจับสัตวน้ําและใชเปนเครื่องรางของขลังมี 3
อยางคือ ของ ลอบและไซ เพ่ือนํามาใชเปนแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบพบวารูปแบบของเครื่องจักสานของแต
ละอันจะถูกนํามาจากรูปทรงของเรขาคณิตเชนวงกลม
วงรีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเปนการนํามารวมกันและทําการ
จักสานจนเกิดเปนรูปทรงของเครื่องใชดังตารางรูปแบบ
และลวดลายของแตละอันจะมีลักษณะคลายคลึงกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งลวดลายในการสานจะมีจํากัดอยูไม
มากจะมีลายสอดขัด 1 ขัด 2 ขัด 3 สอดขัดกันดวยเสน
ทแยงและการเรียงแลวยึดกันดวยการพันหรือมวนดังนั้น
ผูวิจัยจึงดึงเอาจุดเดนของแตละอันมาใชเปนแรงบันดาล
ใจในการออกแบบ 

จากการวิเคราะหขอมูลและการสรุปแนวคิดใน
การออกแบบผลิตภัณฑสรุปถึ ง เทคนิคการผลิตที่
เหมาะสมดวยวิธีการแบบใชไหมสานเปนแพยาวและมี
การสานลวดลายขัดสานดวยไหม หรือเทคนิคการพัน
เชือกของงานจักสาน ไมควรใชแบบเรซิ่น เพ่ือใหคงความ
เปนผลิตภัณฑเชิงนิเวศไว ลดการใชสารเคมี ไดมีการราง
แบบผลิตภัณฑเบื้องตนดังตอไปนี้ 

 1) การออกแบบโคมไฟตั้งพ้ืน 
รูปแบบที่ 1 ไดมาจากไซดักจับปลา จํานวน 4 แบบราง 

 
 

(1)        (2)       (3) 

 
 

(4) 
ภาพที่ 6 โคมไฟแรงบันดาลใจจากไซดักจับปลา 

 
รูปแบบที่ 2 ไดมาจากลอบดักจับปลา จํานวน 2 แบบราง 

 
 

(5)           (6)        
ภาพที่ 7 โคมไฟแรงบันดาลใจจากลอบดักจับปลา 

 
รูปแบบที่ 3 ไดมาจากของใสจับปลา จํานวน 1 แบบราง 

  
(7)        

ภาพที่ 8 โคมไฟแรงบันดาลใจจากของจับปลา 
 

จากการวิ เคราะหแบบรางเ พ่ือหารูปแบบ
ผลิตภัณฑโดยไดแรงบันดาลใจมาจากเครื่องมือดักจับ
สัตวน้ําของคนภาคอีสานไดแกของไซลอบรูปแบบท่ีจะ
นํามาปรับปรุงและพัฒนาแบบคือรูปแบบท่ี 7 เปน
รูปแบบท่ีไดแรงบันดาลใจมาจากของเปนรูปแบบ
เหมาะสมและลงตัวกวาทุกแบบและสามารถผลิตภัณฑได
จริงตรงกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบโคมไฟตั้งพ้ืน จาก
การวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑจนไดแบบรางเพ่ือนํามา
พัฒนาแบบตอผูวิจัยไดพัฒนาแบบผลิตภัณฑขั้นตนและ
นํามาปรับปรุง เพ่ือใหไดรูปแบบที่เหมาะตอการผลิต 

              
ภาพที่ 9 โคมไฟตั้งพ้ืนขั้นสมบูรณ 
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 2) การออกแบบแจกันบูชาพระรัตนตรัย 
รูปแบบที่ 1 ไดมาจากไซดักจับปลา จํานวน 2 แบบราง 

  
(1)              (2) 

ภาพที่ 10 แจกันแรงบันดาลใจจากไซดักจับปลา 
 

รูปแบบที่ 2 ไดมาจากลอบดักจับปลา จํานวน 3 แบบราง 

 
(3)       (4)       (5)       

ภาพที่ 11 แจกันแรงบันดาลใจจากลอบดักจับปลา 
 

รูปแบบที่ 3 ไดมาจากของใสจับปลา จํานวน 2 แบบราง 

  
(6)          (7)        

ภาพที่ 12 แจกันแรงบันดาลใจจากของจับปลา 

จากการวิ เคราะหแบบรางเ พ่ือหารูปแบบ
ผลิตภัณฑโดยไดแรงบันดาลใจมาจากเครื่องมือดักจับ
สัตวน้ําของคนภาคอีสานไดแกของไซลอบรูปแบบแจกัน
บูชาพระรัตนตรัยท่ีจะนํามาปรับปรุงและพัฒนาแบบคือ
รูปแบบท่ี 5 เปนรูปแบบท่ีไดแรงบันดาลใจมาจากลอบ
เปนรูปแบบเหมาะสมและลงตัวกับรูปแบบโคมไฟ และ
สามารถผลิตไดจริงตรงกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบแจกันบูชาพระ
รัตนตรัย จากการวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑจนไดแบบ
รางเพ่ือนํามาใชพัฒนาแบบตอผูวิจัยไดพัฒนาแบบ

ผลิตภัณฑขั้นตนและนํามาปรับปรุง เพ่ือใหไดรูปแบบที่
เหมาะตอการผลิตดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 13 แบบจําลองแจกันบูชาพระรัตนตรัย 

 
กรรมวิธี ในการผลิตตนแบบผลิตภัณฑของ

ตกแตงบานพักอาศัยจากเศษวัสดุกานโดยมีขั้นตอนการ
ผลิต นํากานธูปท่ีไดจากการเก็บมาทําความสะอาดและ
ตัดสวนปลายที่ไหมออก  นําไปยอมสีเพ่ือใหกานธูปมีสีที่
สม่ําเสมอและนําไปตากแดดใหแหง 

 

 
ภาพที่ 14 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ 

 
การข้ึนโครงเหล็ก นําเหล็กมาดัดใหไดตามขนาด

ที่ตองการ เชื่อมข้ึนโครงตามแบบที่เขียนเพ่ือการผลิต นํา
กานธูปมาพันเรียงตามโครงโดยใช เชือกเทียนเก็บ
รายละเอียดปลายกานธูป 

 

  
ภาพที่ 15 การสานกานธูป 
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ภาพที่ 16 ตนแบบโคมไฟตั้งพ้ืน 

 

 
ภาพที่ 17 ตนแบบแจกันบูชาพระรัตนตรัย 

 
ประเมินผลความพึงพอใจตอการออกแบบ

ผลิตภัณฑตนแบบของตกแตงบานพักอาศัยจากเศษวัสดุ
กานธูป พบวาผูที่ตอบแบบสอบถามสวนมากพบวาเปน
เพศหญิงรอยละ 62.0 เพศชายรอยละ 38.0 มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมท่ีมีการนําเอาเศษวัสดุ
กานธูปมาใชในการทําผลิตภัณฑของตกแตงบานพัก
อาศัย อยูในระดับมากคือมีคาเฉลี่ย 4.48 และเมื่อ
พิจารณาตามหัวขอยอยโดยเรียงตามลําดับจากมากไป
นอยผลสรุปไดคือ การนําเอาแรงบันดาลใจจาก ของ 
เคร่ืองมือจับสัตวน้ําของคนอีสานและเปนเครื่องรางของ
ขลังมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานจาก
เศษวัสดุกานธูปและความเหมาะสมของรูปแบบโคมไฟตั้ง
พ้ืนจากเศษวัสดุกานธูป มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.52 สวน
ความเหมาะสมในการนําเอาเหล็กมาดัดทําเปนโครงโคม
ไฟตั้งพ้ืน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ 4.32 ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถ
อภิปรายไดว า  การนําเอาแรงบันดาลใจจาก ของ 

เครือ่งมือเครื่องใชคนอีสานและเปนเครื่องรางของขลังมา
ใชในการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานจากเศษวัสดุ
กานธูปและความเหมาะสมของรูปแบบแจกันบูชาพระ
รัตนตรัยจากเศษวัสดุกานธูปอยูในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด เนื่องใจรูปแบบโคมไฟตั้งพ้ืนมีรูปแบบที่ความ
โดดเดนและแตกตางจากทองตลาดที่เคยมีสวนความ
เหมาะสมในการนําเอาเหล็กมาดัดทําเปนโครงโคมไฟต้ัง
พ้ืนมีระดับความพึงพอใจอยูที่ระดับมากอาจเปนเพราะ
ผูตอบแบบสอบตองการให โครงเปนวัสดุ อ่ืน  วัสดุ
ธรรมชาติ เชน หวายเพ่ือความสัมพันธกับกานธูปซึ่งเปน
วัสดุธรรมชาติเชนเดียวกัน  ความคิดเห็นดานความ
สวยงามของโคมไฟต้ังพ้ืนจากเศษวัสดุกานธูปที่มีการ
ออกแบบข้ึนมาใหมโดยใชแรงบันดาลใจจาก “ของ”อยู
ในระดับมากท่ีสุดคือมีคาเฉลี่ย 4.51 และเม่ือพิจารณา
ตามหัวขอยอยผลสรุปไดคือ ความสวยงามโดยรวมของ
ผลงานที่ปรากฏมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.54 มีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือความสวยงามของรูปราง
รูปทรงและความประณีตของผลงานมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 
4.52 อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ลําดับถัดมาคือ 
ความสวยงามท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ มีคาเฉลี่ย 4.51 อยู
ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และลําดับสุดทายคือ
รูปแบบของสีที่ใชมีคาเฉลี่ย 4.44 อยูในระดับความพึง
พอใจมาก 

 

  
ภาพที่ 18 ประเมินความพึงพอใจตนแบบ 

 
ความเหมาะสมของรูปแบบแจกันบูชาพระ

รัตนตรั ยจากเศษวัสดุก านธูปมีค า เ ฉลี่ ยคื อ  4.52 
รองลงมาคือการนําเอาแรงบันดาลใจจาก ลอบ เครื่องมือ
จับสัตวน้ําของคนอีสานและเปนเครื่องรางของขลังมาใช
ในการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานจากเศษวัสดุ
กานธูปมีคาเฉล่ียคือ 4.52 สวนความเหมาะสมในการ
นําเอาเหล็กมาดัดทําเปนโครงแจกันบูชาพระรัตนตรัย มี
คาเฉล่ียต่ําสุดอยูที่ 4.51 ความสวยงามโดยรวมของ
ผลงานที่ปรากฏมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.65 มีระดับความพึง
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พอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือความสวยงามของรูปราง
รูปทรงมีคาเฉล่ียเทากันคือ 4.55 อยูในระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุดถัดมาคือความประณีตของผลงานมี
คาเฉลี่ยเทากันคือ 4.53 อยูในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ลําดับถัดมาคือ ความประณีตของผลงานมีคาเฉลี่ย 
4.50 อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
 

สรุปและอภิปรายผล 
ในการศึกษาแนวทางการนําเศษกานธูปมาใชใน

การออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานพักอาศัยสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยไดผลดังตอไปน้ี 

1. แนวทางการนําเศษกานธูปมาใชในการ
ออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานพักอาศัยพบวาเศษ
กานธูปมีความแข็งแรง มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะแกการ
นํามาถักสานเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมและยังสามารถเพ่ิม
สีสันดวยการทําสีเพ่ิมเติมไดตามที่ตองการบวกกับการ
นํามาสานกับโครงเหล็กก็ยิ่งทําใหผลิตภัณฑมีความ
แข็งแรงมากข้ึนซึ่งจากผลการทดลองการนํากานธูปมาใช
เปนวัตถุดิบและทําการทดสอบวัสดุจึงมีความเหมาะตอ
การนํามาทํางานในรูปแบบงานหัตถกรรมสอดคลองกับ
การศึกษาของการศึกษางานวิจัยของพัชรพร แกนนาคา 
(2556) ซึ่งเปนการนําวัสดุคลามาออกแบบผลิตภัณฑโคม
ไฟตกแตงภายในท่ีพักอาศัยที่ตองคํานึงถึงคุณสมบัติของ
วัสดุที่นํามาจักสานซึ่งวัสดุในการจักสานตองมีความ
แข็งแรงสวยงามเหมาะกับการนํามาใชในการผลิตตกแตง
ภายในท่ีพักอาศัยทั้งเร่ืองความแข็งแรงและการทําสี ซึ่ง
คุณสมบั ติ นี้ มี ลั กษณะที่ ค ล า ยคลึ ง กับก านธู ปแต
ลักษณะเฉพาะของกานธูปที่มีความโดดเดนคือมีความ
แข็งแรง มีสีที่เปนเอกลักษณและผานกระบวนการอบ
ควันไลแมลง  

2. จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการนําเศษกาน
ธูปมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานพัก
อาศัยรูปแบบและวิธีการผลิตที่นํามาใชในการออกแบบ
คือรูปแบบการสานและการยอมสีเพ่ือเพ่ิมสีสันใหกับ
ผลิตภัณฑและที่สําคัญเปนกระบวนการที่ทําดวยฝมือ
ทั้งหมดมีความสวยงามและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ
ตามลักษณะของวัสดุซึ่งเปนรูปแบบของการออกแบบ
งานหัตถกรรมตกแตงบานสอดคลองกับแนวคิดของ 
วรพงศ วรชาติอุดมพงศ (2535) หัตถกรรมหมายคือการ

ทําดวยฝมือเปนการเพ่ิมพูนรายไดเพ่ือดํารงชีวิตท่ีดีขึ้น
และทําเพ่ือใชกันเองภายในครัวเรือนโดยใชวัสดุที่หาได
งายตามทองถิ่นนั้นๆ สิ่งประดิษฐตางๆ จึงกลายเปนงาน
หัตถกรรมทองถิ่นและหัตถกรรมพ้ืนบานไปซึ่งมีรูปแบบ
เฉพาะตามลักษณะของวัสดุสภาพการใชงานความพอใจ
ของผูผลิตในแตละทองถิ่นและดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิด
เอกลักษณของทองถิ่นและกลายเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น
ไปโดยปริยาย 
 3. ดานการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตง
บานพักอาศัยจากเศษวัสดุกานธูป “โคมไฟตั้งพ้ืนและ
แจกันบูชาพระรัตนตรัย” โดยนําแรงบันดาลใจมาจาก
เครื่องมือดักจับสัตวน้ําใชของคนอีสานคือของและลอบ
ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชในการหากินดํารงชีพและมีความเชื่อ
ในเรื่องเคร่ืองรางของขลังที่มีไวเรียกทรัพยและขับไลสิ่ง
ไมดีใหพนภัยซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม
ความเชื่อความเปนอยูของคนอีสานโดยการนําวัสดุ
ธรรมชาติที่วัสดุเหลือทิ้งคือกานธูปที่หาไดตามทองถ่ิน
หรือแหลงสถานท่ีศักดิ์สิทธที่ผูคนเคารพนับถือซึ่งเศษ
กานมีคุณสมบัติที่เหมาะตอการนํามาถักและสานเปน
ผลิตภัณฑตกแตงบานพักอาศัยและสอดคลองกับแนวคิด
ของวิบูลย  ลี้สุวรรณ (2532) การทําเครื่องจักสานในยุค
แรกๆมนุษยนําวัตถุดิบจากธรรมชาติเทาท่ีจะหาไดใกลตัว
มาทําใหเกิดประโยชนใชสอยโดยนําเอาภูมิปญญาดาน
หัตถกรรมของชาวบานมาใชในการผลิตคือการถักเพราะ
มีความสวยงามประณีตมีรูปลักษณเฉพาะที่ทําขึ้นดวยมือ
อีกทั้งยังมีความแข็งแรงและทําใหชิ้นงานนั้นมีคุณคา
ยิ่งขึ้นสงเสริมใหมูลคาผลิตภัณฑหัตถกรรมมีราคาที่สูงขึ้น
ดวยเชนกัน 
 4. ดานรูปแบบผลิตภัณฑและประโยชนใชสอย
รูปแบบของผลิตภัณฑของตกแตงบานพักอาศัยจากเศษ
วัสดุกานธูปมีทั้งหมด3ชิ้นประกอบดวยโคมไฟตั้งพ้ืน 1 
ตัวและแจกันบูชาพระรัตนตรัย 2ใบรูปของผลิตภัณฑมี
ความความสวยงามและสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบริโภคไดเปนอยางดีการทํารูปทรงท่ีแปลกใหมชวย
ใหงานหัตถกรรมนาสนใจและสมบูรณยิ่ งขึ้น  โดย
สอดคลองกับงานวิจัยของ อารี  สุทธิพันธุ (2527) การ
ออกแบบผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหมนาสนใจ ทําให
กลุมเปาหมายสนใจและบริโภคในงานท่ีเราผลิตไดเปน
อยางดี  แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตง
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บานพักอาศัยจากเศษวัสดุกานธูปยึดในเร่ืองของการ
ตอบสนองความตองการและการแกไขปญหาโคมไฟตั้ง
พ้ืนและแจกันบูชาพระรัตนตรัยจึงถูกออกแบบมาโดยการ
นําวัสดุเหลือทิ้งมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนและเพ่ิม
คุณคาของวัสดุสอดคลองกับแนวคิดของวัชรินทร จรุงจิต
สุนทร (2548) การออกแบบคือการแกปญหาเพ่ือให
บรรลุเปาหมายหรือจุดประสงคที่ตั้งไว  เปนการกระทํา
ของมนุษยที่ตองการแจงผลใหเกิด มีทั้งที่แบบสรางสรรค
ขึ้นใหม และปรับปรุงจากของตกแตงเดิม ความสําคัญ
ของการออกแบบเปนขั้นตอนเบื้ องตนที่ จะทํา ให
กระบวนการในการผลิตสินคา หรือผลิตภัณฑใหสําเร็จใน
ตลาดแลตรงตามเปาหมาย การออกแบบจึงเปนการ
นําเอาหลักองคประกอบตางๆ มาจัดเรียงใหเกิดรูปแบบ
ผลิตภัณฑใหมตามที่ตองการ 
  

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนางานนี้ตอไป 
 1. ดานการออกแบบปญหาที่พบคือโครงสราง
ควรเปนวัสดุที่มีความแข็งแรงดัดโคงไดงาย เพราะถา
ออกแบบโครงสรางที่มีความแปลกไปจากรูปทรง
เรขาคณิต ก็อาจจะทําใหการสานกานธูปมีความยากและ
อาจจะสานไมไดการข้ึนรูปทุกเทคนิคตองใชความอดทน
เพราะกานธูปที่ใชแลวมีขอจํากัดเร่ืองความยาวเราจึงมี
ขอจํากัดในการคิดวิธีขึ้นรูปตามโครงสราง 

2. ดานการทดสอบวัสดุ สิ่ งที่ตองคํานึงคือ 
คุณสมบัติของกานธูปวาเหมาะกับการนําไปใชในวิธีการ
ใดจึงจะเหมาะสม เพราะกานธูปเปนไม ถานําไปใชดวย
วิธีการทางเคมีก็จะทําใหลดคุณคาวัสดุได เพราะฉะนั้น

ควรทําการทดลองวัสดุใหหลากหลาย นําไปผสมกับวัสดุ
ตางๆ เพ่ือสรางทางเลือกในการออกแบบท่ีมีความ
หลากหลายของวัสดุ 
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