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This research is a study of development of a virtual museum of Thai cordials 

packaging. The objectives of this research were as Follows: 1) To study Thai medicinal 
cordials products; 2) To design a virtual museum on suitable packaging for Thai medicinal 
cordials through Augmented Reality Technology. The sample was Yahom Pulprasit. The 
selected sample was chosen by Purposive Sampling. Selected companies have won the 
Prime Minister Herbal Awards (PMHA) in 2017 from the Department of Thai Traditional 
and Alternative Medicine in the Ministry of Public Health. The tools used in this research 
were participative observations, interviews about Thai Traditional Medicine and Thai 
medicinal cordials, interviews about virtual museum design and a questionnaire to assess 
their level of satisfaction with virtual museum design in terms of packaging. The results of 
the research were as Follows: 1) Thai traditional medicine and Thai medicinal cordials 
have been a part of Thai folk  wisdom for a long time. The taste of the ingredients of cordial 
can be  divided into nine flavours, that is, astringent, sweet, oily, salty, sour, bitter, 
abashed, pungent and cold taste. They affected the four elements, including earth, water, 
wind and fire. The taste of the drug in the cordials is the mechanism leading to the 
elemental form. Yahom Pulprasit has existed for six generations. Using traditional 
production methods, such as cooking sachet powder. The major medicinal products are 
civet, eaglewood, crocus sativus, Trengganu borneol and five pollens including lotus 
stamen, bullet wood pollen, saraphi pollen, iron wood pollen and jasmine; 2) The virtual 
museum on packaging has three aspects, the history of Yahom Pulprasit, their major 
medicinal products and Yahom Pulprasit products, as well as the packaging, which outer 
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the packaging and inner packaging by using the label for content presentation. The 
results of the visitor satisfaction survey found that their opinions were very agreeable. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

ปัจจุบนักระแสการดแูลสขุภาพตามวิถีธรรมชาติก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งสงูและมีแนวโน้มท่ี
จะเติบโตขึน้เร่ือยๆ จากการท่ีหลายประเทศทัว่โลกเร่ิมให้ความส าคญัต่อการรักษาสขุภาพโดยใช้
วิถีธรรมชาติเพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากผู้บริโภคตระหนกัถึงคุณประโยชน์และค านึงถึงความปลอดภัย
จากสารเคมีท าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจการใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพและ
การรักษาโรค สง่ผลให้ผลติภณัฑ์จากสมนุไพรวางจ าหนา่ยในท้องตลาดมากขึน้ 

ส าหรับในประเทศไทยผลิตภณัฑ์สมุนไพรก็เป็นท่ียอมรับและผู้คนให้ความสนใจมาก
ขึน้โดยมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในลักษณะต่างๆ อาทิ เช่น เคร่ืองส าอางจากสมุนไพร 
อาหาร เสริมเพื่อสขุภาพจากสมุนไพร ผลติภณัฑ์สมนุไพรส าหรับการนวด อบ และประคบ รวมทัง้
เคร่ืองด่ืม สมุนไพร และยาสมุนไพรท่ีได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากการท่ีตลาด
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเทศ และสมุนไพร ในประเทศมีการขยายตัวปีละไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 - 30 
(นิตยสารโพซิชัน่น่ิง.  2547) 

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด ได้ท าการส ารวจ “พฤติกรรมการใช้สมุนไพร” ทัว่
ประเทศแบบกระจ่ายกลุม่ตวัอย่างแยกรายภาค จากกลุม่ตวัอยา่ง 3,294 คน คาดว่าค่าใช้จ่ายใน
การซือ้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในปี 2548 มีมูลค่าประมาณ 48,000 ล้านบาท โดยค านวณจาก
พฤติกรรมการบริโภคทัง้ในด้านค่าใช้จ่ายและความถ่ีในการใช้ผลิตภณัฑ์ พบว่ามูลค่าผลิตภณัฑ์
สมุนไพรในประเทศยงัคงขยายตวัอันเป็นผลมาจากความนิยมผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ รวมทัง้
กระแสการรักษาสขุภาพเชิงป้องกันโดยการบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีสรรพคุณป้องกันและเสริมสร้าง
สมรรถภาพของร่างกาย (นิตยสารโพซิชัน่น่ิง.  2548) 

จากการส ารวจตลาดปี 2550 นางมาล ีโชคล า้เลศิ อธิบดีกรมสง่เสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ตลาดสมุนไพรในตลาดโลกมีมลูค่ากวา่ 83,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าในปี 2563 ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเสริมอาหารและการรักษาด้วยสมนุไพร
ในตลาดโลกมีมูลค่าเพิ่มสงูเท่ากับ 1.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากผู้บริโภคมีแนวโน้มดูแล
สุขภาพเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพรมีความต้องการ
เพิ่มขึน้อยา่งมากส าหรับตลาดสมนุไพรในประเทศในปี 2558 (ไม่รวมเคร่ืองส าอาง) มีทัง้ผลติภณัฑ์
ยารักษาโรค และอาหารจากสมนุไพร สามารถแบง่เป็น 2 กลุม่ โดยกลุม่อาหารสมนุไพร (เคร่ืองด่ืม
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และผลติภณัฑ์เสริมอาหาร) มีมลูค่าราว 26,852 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.3 และกลุม่ยาสมนุไพร
มีมลูคา่ราว 5,850 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 (ฐานเศรษฐกิจ.  2559) 

ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา ผลติภณัฑ์จากสมนุไพรมีการขยายตวัตามพฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ีหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึน้ การแปลี่ยนแปลงทางสงัคม กระแสค่านิยม รวมทัง้การ
สนบัสนนุจากภาครัฐท่ีสนบัสนุนให้คนไทยหนัมาใช้สมุนไพรในการรักษาโรค จากการส ารวจมลูค่า
การใช้ยาในสถานบริการสาธารณสขุท่ีอยู่ในสงักัดทัว่ประเทศ ปี พ.ศ. 2552 พบว่ายาสมุนไพรมี
มูลค่ารวมกว่า 391 ล้านบาท และยาแผนปัจจุบันมีมูลค่ารวมกว่า 21,172 ล้านบาท (ผู้ จัดการ
ออนไลน์.  2556) ถึงแม้ว่าคนไทยจะหนัมาใช้ยาสมุนไพรมากขึน้แต่สว่นใหญ่ยงัขาดความเช่ือมัน่
ในเร่ืองคณุภาพและความปลอดภยัในผลติภณัฑ์ เพราะเม่ือพดูถึงยาแผนไทยคนจ านวนมากคิดว่า
เป็นยาใสซ่อง ติดฉลากง่ายๆ รูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีไม่ดึงดูดความสนใจในการซือ้รวมทัง้ขาดการ
สื่อสารทางการตลาดบนบรรจุภณัฑ์กับผู้บริโภคท าให้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทยถูกมองว่าเป็นเร่ือง
ล้าสมัยซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะปัจจุบันมียาแผนไทยหลายชนิดท่ีรับการพัฒนาและก้าวหน้า
อย่างมากซึ่งดูได้จากงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติท่ีจัดขึน้ทุกปี เพราะฉะนัน้หากเปรียบเทียบ
มลูคา่การใช้ยาในระบบสาธารณสขุของไทยอาจดเูหมือนวา่เป็นเพียงสว่นเลก็น้อยแต่ในความเป็น
จริงนัน้ประชาชนเร่ิมใช้กันมากขึน้ โดยเฉพาะยาแผนโบราณท่ีขึน้ทะเบียนไว้กับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (วิลาวณัย์ จึงประเสริฐ.  2554) 

ยาหอมเป็นยาแผนไทยอีกกลุม่หนึ่งท่ีอยู่คู่คนไทยมานานตัง้แต่สมยับรรพบุรุษจนถึง
ปัจจุบนั แพทย์แผนไทยสมยัโบราณจะใช้ยาหอมในการรักษาโรคยามฉกุเฉิน ทัง้นีใ้นคมัภียร์แพทย์
แผนไทยมีต ารับยาหอมมากกว่า 300 ต ารับ ท่ีใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่งถือว่าได้ว่ายาหอมเป็น
ยาส าคญัในการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสขุ จึงมีการฟืน้ฟูและ
รณรงค์ให้ใช้ยาสมนุไพรมากขึน้โดยการเผยแพร่ขา่วสารและสรรพคณุของยาหอมผา่นทางเว็บไซต์
ของกรมฯ เพื่อให้คนทัว่ไปหนัมาสนใจใช้ยาหอมกนัมากขึน้ ยาหอมในบญัชียาแผนโบราณสามญั
ประจ าบ้านเม่ือปี พ.ศ. 2542  มีอยู ่4 ชนิด ได้แก่ ยาหอมเทพจิต ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมอินทจกัร 
และยาหอมนวโกฐ (รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กลุ; และชินสร้อย พินิต.  2559) 

ถึงแม้ว่าคนไทยจะเห็นคุณค่ายาแผนไทยและหันมาใช้มากขึน้ แต่ในสังคมไทย
ผู้บริโภคยงัขาดความรู้ท่ีถูกต้องและข้อควรระวงัต่างๆ ในการบริโภคจากการส ารวจความเข้าใจ
พืน้ฐานเก่ียวกับการบริโภคยาพบว่า คนไทยทั่วไปสอบตกจากค าถามพืน้ฐานเก่ียวกับความ
ปลอดภัยจากการบริโภคนัน้เฉลี่ย 4.7 คะแนนจาก 10 คะแนน ซึ่งค าถามหลกัท่ีคนส่วนใหญ่มี
ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง เช่น ส างานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงาน
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ควบคุมผลิตภณัฑ์ยาไทยหรือยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณจ าเป็นต้องมีฉลากยาเช่นเดียวกบัยา
อ่ืนๆ และเร่ืองสิทธิพืน้ฐานของผู้ ป่วย เป็นต้น แต่ยงัมีหลายประเด็นท่ีคนสว่นใหญ่ยงัเข้าใจผิดอยู่
มากเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใช้ยานัน้ เช่น คนไทยร้อยละ 62 เข้าใจผิดวา่ยาแผนไทยเป็นยา
ท่ีปลอดภยัสามารถใช้ได้กบัทุกคนทัง้เด็ก คนแก่ และสตรีมีครรภ์ หรือคนไทยร้อยละ 28 เข้าใจผิด
ว่ายาแผนไทยและยาแผนปัจจุบนัสามารถบริโภคร่วมกันได้โดยไม่มีอันตราย นอกจากนีค้นไทย
ร้อยละ 30 ยงัเข้าใจผิดเก่ียวกับการโฆษณาสรรพคุณยาเกินจริง เป็นต้น รวมทัง้ยงัพบว่าคนไทย
สว่นใหญ่ยงัไม่ทราบข้อมูลส าคญัอีกหลายประการท่ีถูกต้องเก่ียวกับยาแผนไทยหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด; และณัฏฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล.  2557) ข้อมูลเหลา่นีส้ะท้อนให้เห็น
ว่าการประชาสมัพนัธ์ ความรู้พืน้ฐานต่างๆ เก่ียวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยยงัไม่
แพร่หลายตลอดจนความปลอดภยัในการบริโภค 

ในสมัยก่อนบรรจุภณัฑ์มีไว้ส าหรับบรรจุและเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ให้คงสภาพ แต่ใน
ปัจจุบนับรรจุภณัฑ์ได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภคท าให้
บรรจุภัณฑ์มีการพัฒนาท่ีหลากหลายมากขึน้ (สุกฤตา หิรัณยชวลิต.  2557) รวมไปถึงความ
ซับซ้อนของการค้าปลีกสมัยใหม่ท าให้บรรจุภัณฑ์มีความส าคัญมากท่ีสุดในด้านการเก็บรักษา
ผลิตภณัฑ์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนสง่ นอกจากนีบ้รรจุภณัฑ์ยังสามารถเป็น
สื่อโฆษณาเคลื่อนท่ีสามารถแสดงรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ บ่งบอกถึงภาพลกัษณ์และคณุภาพ
ของสินค้า อีกทัง้ยงัแสดงความรู้สกึทางด้านราคาของผลิตภณัฑ์อีกด้วย (สรุพงษ์ ประเสริฐศกัด์ิ.  
2552) ปัจจุบนับรรจุภณัฑ์มีความส าคญัมากขึน้เพราะนอกจากมีหน้าท่ีส าคญัในการปอ้งกนัสินค้า
ไม่ให้เกิดความเสียหาย บรรจุภณัฑ์ยงัเปรียบเสมือนเป็นพนกังานขายใบ้ (The Silent Salesman) 
ท่ีท าหน้าท่ีโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสื่อความหมายต่างๆ บนบรรจุภณัฑ์ให้แก่ผู้บริโภค ณ จุด
ขาย (Point of Purchase) (ประชิด ทิณบุตร.  2531) เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้ บริโภค 
(Cosumer Appeal) ทัง้ นีบ้รรจุภัณฑ์ต้องสามารถบ่งชี  ้ ( Identify) หรือแจ้งข้อมูล ( Inform) 
รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า เช่น แหลง่ท่ีมาในการผลิต วนัท่ีผลิต วนัหมดอายุ หรือระบุข้อความ
ส าคญัตามท่ีกฏหมายก าหนดให้ชัดเจนโดยเฉพาอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหารและยาบรรจุภณัฑ์
จะต้องสามารถแสดงตวั (Presentation) เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึคุ้มคา่ ให้ข้อมลูท่ีชดัเจนแก่
ผู้บริโภคและเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์โดยการสื่อความหมายผ่านการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
(เยาวนาถ นรินทรสรศกัด์ิ.  2552) 

จากความนิยมของผู้ บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีแนวโน้มเติบโตขึน้เร่ือยๆ แต่
ปัญหาท่ีพบคือ ผู้บริโภคยงัขาดความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการใช้สมุนไพร ถึงแม้ว่าบรรจุภัณฑ์จะ
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แสดงรายละเอียดสินค้าไว้ครบถ้วนตามกฏหมายก าหนดแต่อาจเกิดจากพืน้ท่ีบนบรรจุภณัฑ์มี
จ ากัด อีกทัง้บรรจุภณัฑ์มีขนาดเล็กท าให้ตวัอักษรท่ีแสดงบนฉลากไม่ชัดเจน อ่านยาก หรือบาง
ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุภัณฑ์มีขนาดใหญ่แต่มีการแสดงรายละเอียดหรือโฆษณามากเกินไปท าให้
ผลติภณัฑ์สญูเสยีภาพลกัษณ์ท่ีดี สง่ผลให้ผลติภณัฑ์ขาดความเช่ือมัน่ในเร่ืองคณุภาพ 

จากปัญหาดงักลา่วผู้วิจยัเล็งเห็นความส าคญัในการให้ความรู้ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการ
ใช้ยาสมุนไพรไทยควบคู่กับการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมได้เพื่อสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ
สมนุไพรไทย และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้บริโภคโดยใช้แนวคิดในการสร้างพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง 
(Virtual Museum) ผา่นสือ่เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR: Augmented Reality Technology) 
เพื่อถ่ายทอดความรู้และความส าคญัเก่ียวกับสมุนไพร อีกทัง้ยงัสร้างคุณค่าให้กบัภูมิปัญญาไทย
เก่ียวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้ใหม่ นอกจากนีเ้พื่อพฒันา
ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยให้เป็นพลงัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศตอ่ไปในอนาคตตามแผนแม่บท
แหง่ชาติวา่ด้วยการพฒันาสมนุไพรไทย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2560 – 2564 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ยาหอมไทย 
2. เพื่อออกแบบพิพิธภณัฑ์เสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ยาหอม

ไทยผา่นสือ่เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR: Augmented Reality Technology) 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีความยั่งยืนและตอบรับกับนโยบายของรัฐ

ตามแผนแม่บทแหง่ชาติวา่ด้วยการพฒันาสมนุไพรไทย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 
2. เป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมกบัผลติภณัฑ์ชนิดอ่ืน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยา

หอมไทย การออกแบบพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง และการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
เทา่นัน้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผลติภณัฑ์ยาหอมไทย 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ยาหอมภูลประสิทธ์ิ โดยผู้วิจัยเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกบริษัทท่ีได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น
ระดบัประเทศ (รางวลั Prime Minister Award) ประจ าปี พ.ศ. 2560 จากกรมแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. ยาหอมไทย หมายถึง ยาหอมภลูประสทิธ์ิ 
2. พิพิธภณัฑ์ หมายถึง พิพิธภณัฑ์เสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ (Virtual Museum) สามารถ

เข้าชมผ่านแอพพลิเคชนั V-Player บนโทรศพัท์มือถือ โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อเทคโนโลยี
ความจริงเสริม (AR: Augmented Reality Technology) 

3. บรรจุภณัฑ์ หมายถึง บรรจุภณัฑ์ยาหอมภลูประสทิธ์ิท่ีวางจ าหนา่ย ขนาด 2.0 กรัม 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. ข้อมลูเก่ียวกบัสมนุไพรไทย 
2. ข้อมลูเก่ียวกบัยาหอมไทย 
3. ข้อมลูเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง 
4. ข้อมลูเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์ 
5. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
6. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. ข้อมูลเก่ียวกับสมุนไพรไทย 

1.1 ความหมายของสมุนไพร 
ค าวา่ “สมนุไพร” ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง ผลิตผล

ทางธรรมชาติท่ีได้จากพืช สตัว์ และแร่ธาตท่ีุสามารถใช้เป็นยาหรือผสมกบัสารอ่ืนตามต ารับยาเพื่อ
ใช้บ าบดัโรค บ ารุงร่างกาย ตามพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 ระบุไว้ว่ายาสมนุไพร หมายความ
วา่ ยาท่ีได้จากพฤกษชาติ สตัว์ หรือแร่ท่ียงัไม่ผา่นการผสม ปรุงแตง่ หรือแปรสภาพ 

สมนุไพร หมายถึง พืชท่ีมีสรรพคณุท่ีช่วยในการ รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยตา่งๆ การ
ใช้สมนุไพรในการรักษาโรคจะต้องน าเอาสมุนไพรตัง้แต่สองชนิดขึน้ไปมาผสมกัน ซึง่เรียกวา่ต ารับ
ยา นอกจากพืชแล้วสมุนไพรอาจประกอบด้วยสตัว์และแร่ธาตุ ซึ่งเรียกว่า เภสชัวตัถุ พืชสมุนไพร
บางชนิดท่ีน ามาใช้ในการประกอบอาหาร เรียกวา่ เคร่ืองเทศ เช่น เร่ว กระวาน กานพล ูจนัทน์เทศ 
เป็นต้น (บทน าสมนุไพร.  2560) 

ไชยยง รุจจนเวท; และคณะ (2549: 22) อธิบายเก่ียวกบัความหมายของสมนุไพรวา่พืชท่ี
น ามาใช้เป็นยาในการบ าบดัหรือรักษาอาการเจ็บป่วยซึ่งอาจใช้สมุนไพรอย่างเดียวหรืออาจใช้
ร่วมกบัยาอ่ืน สว่นตา่งๆ ของสมนุไพรสามารถน ามาใช้เป็นยาในการรักษาได้ทัง้หมด อาทิเช่น ดอก 
ใบ หวั ราก ผล เมล็ด เปลือก ล าต้น โดยแต่ละสว่นให้สรรพคุณในการรักษาท่ีแตกต่างกันไป ทัง้นี ้
ปริมาณท่ีใช้มีผลตอ่การรักษาเช่นกนั 

สจิุตรา กลิน่เกษตร (2548: 139) อธิบายเก่ียวกบัความหมายของสมนุไพรไว้วา่ “ผลิตผล
จากธรรมชาติท่ีได้จากพืช สตัว์ และแร่ธาต ุท่ีใช้เป็นยา หรือน ามาผสมกบัสารอ่ืนตามต ารับยาเพื่อ
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ใช้รักษาโรค บ ารุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น น า้ผึง้ กระเทียม รากดิน (ไส้เดือน) เขากวางอ่อน 
ยางนอ่ง มะถัน่ โลต๊ิ่น” 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สมุนไพรนัน้เป็นผลผลิตท่ีได้จากธรรมชาติไม่
ว่าจะเป็นพืช สตัว์ หรือแร่ธาตุท่ียงัไม่ผ่านการแปรรูปใดๆ สามารถใช้เป็นยาได้หรือผสมกบัสารอ่ืน
ตามต ารับยาเพื่อใช้ในการรักษาหรือบ าบดัโรค และบ ารุงร่างกายได้ดี 

 
1.2 ลักษณะของสมุนไพร 
พืชสมุนไพรโดยทัว่ไปจะประกอบด้วย ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด ในแต่ละสว่น

นัน้จะมีสรรพคุณท่ีแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องศึกษาลกัษณะของสมุนไพรให้
ครบถ้วน เพื่อสามารถน ามาใช้ได้อยา่งถกูต้องตามประโยชน์ของสมุนไพรนัน้ๆ (สธีุ นวราช.  2556: 
15-17) 

1.ราก รากของพืชมีมากมายหลายชนิดสามารถเอา มาเป็นยาได้ดี เช่น ขิง ข่า ขมิน้ 
กระชาย เป็นต้น ลกัษณะของรากแบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1.1 รากแก้ว นบัเป็นรากที่ส าคญั งอกออกจากสว่นปลายของล าต้น รูปร่างยาวใหญ่
เป็น รูปกรวย รากแก้วจะแตกแยกออกเป็นรากฝอยจ านวนมากเพื่อการดดูซบัน า้และแร่ธาตุในดิน
เพื่อไปบ ารุงเลีย้งสว่นตา่งๆ ของพืช 

1.2 รากฝอย เป็นสว่นท่ีงอกออกมาจากสว่นปลายของล าต้น รากมีลกัษณะกลมยาว
มีขนาดเทา่ๆ กนั ต้นพืชใบเลีย้งเด่ียวจะมีรากฝอย เช่น ตะไคร้ หญ้าคา เป็นต้น 

2. ล าต้น ถือเป็นโครงสร้างท่ีส าคญัของต้นพืชท่ีช่วยค า้ยนัไม่ให้โค่นล้ม โดยปกติล า
ต้นจะอยู่บนดินแต่จะมีบางสว่นท่ีอยูใ่ต้ดิน รูปร่างของล าต้นนัน้สามารถแบ่งได้ 3 สว่น คือ ตา ข้อ 
ปล้อง บริเวณเหลา่นีจ้ะมีก่ิง ก้าน ใบ ดอก เกิดขึน้อีกด้วยท าให้พืชมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ลกัษณะภายนอกของล าต้นสามารถแบง่ประเภทได้ดงันี ้

1) ประเภทไม้ยืนต้น 
2) ประเภทไม้พุม่ 
3) ประเภทหญ้า 
4) ประเภทไม้เลือ้ย 

3. ใบ เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในพืชทั่วไป มีหน้าท่ีในการสังเคราะห์แสงและผลิต
อาหาร มีหน้าท่ีแลกเปลี่ยนน า้และอากาศให้พืช ใบเกิดจากการงอกของก่ิงและตา โดยทัว่ไปใบจะ
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มีสเีขียว (สารสเีขียวท่ีอยู่ในใบของพืชเรียกวา่ “คลอโรฟิลล์”) ใบของพืชสามารถใช้เป็นมนุไพรได้ดี 
รูปร่างและลกัษณะของใบท่ีสมบูรณ์นัน้จะประกอบด้วย 3 สว่น คือ 

1) ตวัใบ 
2) ก้านใบ 
3) หใูบ 
ชนิดของใบแบง่ได้เป็น 2 ชนิด คือ 

1) ชนิดใบเลีย้งเด่ียว หมายถึง ก้านใบอนัหนึง่มีเพียงใบเดียว เช่น กานพล ูขลู ่ยอ 
กระวาน เป็นต้น 

2) ชนิดใบประกอบ หมายถึง ใบตัง้แต่ 2 ใบขึน้ไปท่ีเกิดขึน้ในก้านเดียว เช่น 
มะขาม แขก แคบ้าน ขีเ้หลก็ มะขาม เป็นต้น 

4. ดอก ดอกเป็นส่วนท่ีส าคัญของพืชเพื่อใช้ในการแพร่พันธ์ุของพืช เป็นลกัษณะเด่น
พิเศษของต้นไม้แตล่ะชนิด สว่นประกอบของดอกมีลกัษณะแตกตา่งกันตามชนิดของพืชนัน้ๆ และ
เป็นข้อมลูส าคญัในการจ าแนกประเภทของต้นไม้ ดอกจะสว่นประกอบท่ีส าคญั 5 สว่น คือ 

1) ก้านดอก 
2) กลบีรอง 
3) กลบีดอก 
4) เกสรตวัผู้ 
5) เกสรตวัเมีย 

5. ผล คือส่วนหนึ่งของพืชท่ีเกิดจากการผสมของเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียในดอก
เดียวกัน หรือคนละดอกก็ได้ มีลกัษณะรูปร่างแตกต่างกันไปตามประเภทของพนัธ์ุพืชนัน้ๆ รูปร่าง
ลกัษณะ ของผลมีหลายแบบขึน้อยู่กับชนิดของต้นไม้ สามารถแบ่งตามลกัษณะของการเกิดได้ 3 
แบบ คือ 

1) ผลเด่ียว หมายถึง ผลท่ีเกิดจากรังไขอ่นัเดียวกนั 
2) ผลกลุม่ หมายถึง ผลท่ีเกิดจากปลายช่อของรักไขใ่นดอกเดดียวกนั 
3) ผลรวม หมายถึง ผลท่ีเกิดจากดอกหลายดอก 
ผลสามารถแบง่ได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 
1) ผลเนือ้ 
2) ผลแห้งชนิดแตก 
3) ผลแห้งชนิดไม่แตก 
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1.3 การเก็บเกี่ยวสมุนไพร 
ไทยเกษตรศาสตร์ (2556: ออนไลน์) อธิบายวา่ การเก็บสมนุไพรต้องเลอืกให้ถกูต้องและ

เหมาะสม เพราะการเจริญเติบโตของพืชท่ีต่างกันจะมีปริมาณของยาหรือสารเคมีในพืชมากน้อย
ต่างกันส่งผลให้ฤทธ์ิในการรักษาต่างกันไปด้วย ดังนัน้จึงต้องค านึงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การ
รักษาเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

สมนุไพรเป็นสว่นประกอบท่ีได้จากพืช สตัว์ และแร่ธาต ุตวัยาท่ีอยูใ่นสมนุไพรจะมากหรือ
น้อยนัน้ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการ แต่สิ่งท่ีส าคญัคือ “ช่วงเวลาในการเก็บเก่ียวสมุนไพร” การ
เก็บเก่ียวในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมมีผลต่อฤทธ์ิของยาในการรักษาโรค นอกจากนีย้งัต้องค านึงถึง
วิธีการเก็บท่ีถูกต้อง สว่นไหนของพืชท่ีใช้เป็นยา อีกทัง้พืน้ดินท่ีปลกู สภาพอากาศ การเลือกเก็บ
ส่วนท่ีใช้เป็นยาอย่างถูกวิธีนัน้มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของยาท่ีจะน ามารักษาโรค หาก
ปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนไปฤทธ์ิยาท่ีมีอยู่ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยท าให้ยานัน้ไม่มีผลต่อการรักษา 
(โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี.  ม.ป.ป.) 

หลกัทัว่ไปในการเก็บสว่นท่ีใช้เป็นยาสมนุไพรได้นัน้ สามารถแบง่ได้ดงันี ้
1) ประเภทรากหรือหวั 

ควรเก็บผลผลติในช่วงท่ีพืชหยุดเจริญเติบโต ใบ และดอกร่วงหมด หรือในช่วงต้น
ฤดู หนาว ถึงปลายฤดูร้อน เน่ืองจากในช่วงนี ้ รากหรือหัวมีการสะสมปริมาณของตัวยาไว้
คอ่นข้างมาก 

2) ประเภทใบหรือเก็บทัง้ต้น 
ควรเก็บในช่วงท่ีพืชเจริญเติบโตมากท่ีสุด หรือพืชบางชนิดอาจต้องระบุเวลาท่ี

เก็บไว้ชัดเจน เช่น เก็บในขณะท่ีใบอ่อนหรือไม่แก่จนเกินไป (ใบเพสลาด) เก็บในช่วงดอกตูมเร่ิม
บาน หรือช่วงท่ีดอก บาน เป็นต้น การก าหนดช่วงเวลาท่ีเก็บใบ เน่ืองจากช่วงเวลานัน้ในใบมีตวัยา
มากท่ีสดุ วิธีการเก็บ คือ ใช้ วิธีการเด็ด เช่น กะเพรา ขลู ่ฝร่ัง ฟา้ทะลายโจร เป็นต้น 

3) ประเภทเปลอืกต้นและเปลอืกราก 
โดยส่วนใหญ่ช่วงเวลาการเก็บเปลือกต้นจะอยู่ระหว่างช่วงฤดูร้อนต่อกับฤดูฝน 

ปริมาณยาในพืชจะสงูและเปลอืกลอกออกงา่ย ส าหรับการลอกเปลอืกต้นนัน้ อยา่ลอกเปลอืกออก
ทัง้รอบต้น เพราะอาจสง่ผลกระทบในการสง่ล าเลียงอาหารของพืช อาจท าให้พืชตายได้ ควรลอก
ออกจากก่ิงหรือแขนงย่อย ไม่ควรลอกออกจากล าต้นใหญ่ หรือใช้วิธีการลอกในลกัษณะคร่ึง
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วงกลม สว่นเปลือก ราก ควรเก็บในช่วง ฤดูฝนเหมาะสมท่ีสดุ เน่ืองจากการลอกเปลือกต้นและ
เปลอืกรากสง่ผลเสยีตอ่การเจริญเติบโตของพืช ดงันัน้ควรศกึษาวิธีในการเก็บเก่ียวท่่ีเหมาะสม 

4) ประเภทดอก 
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมโดยทัว่ไปควรเก็บเม่ือดอกเร่ิมบาน แต่พืชบางชนิดควรเก็บ

ในช่วงดอกตมู เช่น กานพล ูเป็นต้น 
5) ประเภทผลและเมลด็ 

สมุนไพรบางชนิดอาจเก็บในช่วงท่ีผลยังไม่สุก เช่น ฝร่ัง เก็บในช่วงผลอ่อนมี
สรรพคุณ แก้ท้องร่วง แต่โดยทัว่ไปมักเก็บผลท่ีแก่เต็มท่ี เช่น มะแว้งต้น มะแว้งเครือ ดีปลี เมล็ด
ฟักทอง เมลด็ชุมเห็ดไทย เมลด็สะแก เป็นต้น 

นอกจากหลกัการข้างต้น ตามการถ่ายทอดประสบการณ์ของแพทย์แผนไทยโบราณ
เก่ียวกบัการเก็บเก่ียวผลผลติต้องค านงึถึงฤดกูาล วนั โมงยาม และทิศอีกด้วย เช่น ควรเก็บใบตอน
เช้า วนัองัคาร ในช่วงฤดผูล และทางทิศตะวนัออก เป็นต้น 

ปัจจยัท่ีค าสญัตอ่คณุภาพของยาสมนุไพรที่ใช้ในการรักษาโรคนัน้ ไม่เพียงแตช่่วงเวลาใน
การเก็บผลผลิต และวิธีการเก็บ แต่ยงัมีปัจจัยอ่ืนท่ียงัต้องค านึง คือ พืน้ท่ีในการเพาะปลกู สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต เช่น สะระแหน่ควรปลูกในพืน้ท่ีดินทราย เพราะ
ปริมาณน า้มันหอมระเหยจะสงู เป็นต้น ดงันัน้ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อนท่ีจะเก็บ
สมนุไพรมาใช้ในการรักษาโรค  

 
1.4 การแปรรูปสมุนไพร 
การน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้บริโภคหรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

ตา่งๆ ผู้ผลติต้องน าเอาสมนุไพรมาท าการแปรรูปก่อน ซึง่แตล่ะสว่นของสมนุไพรจะมีวิธีการแปรรูป
ท่ีแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้คุณภาพของสมุนไพรท่ีแปรรูปตามต้องการ ประเทืองทิพย์ สกุูมล
จนัทร์ (2545: 16) กลา่วถึงการการแปรรูปสมนุไพรดงันี ้

1) การตากแห้ง 
เป็นวิธีท่ีสะดวก ท าง่าย มีประสิทธิภาพ และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน อีกทัง้

ยงัเป็นวิธีการลดน า้หนกัและปริมาตรเพื่อน าไปแปรรูปอย่างอ่ืนได้ง่าย วิธีการตากแห้ง คือ น าพืช
สมุนไพร ผูกรวมกันและแขวนไว้ในห้องท่ีแห้ง กรณีท่ีเป็นราก ล าด้น ผลท่ีมีน า้ปนอยู่มาก
จ าเป็นต้องหั่น เป็นชิน้เล็กๆ หรือ น าไปผึ่งแดด หากต้องการให้แห้งเร็วต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น 
ตู้อบอุณหภมิู 35 - 60 องศาเซลเซียส 
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2) การหัน่ให้ขนาดเลก็ลง 

ก่อนหรือหลงัการตากแห้ง ใช้มีดหัน่หรือสบัสว่นท่ีอุ้มน า้ไว้มาก เช่น ราก ล าต้น 
ผล หรือเปลอืก  

3) การบดหรือป่น 
วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมาก เพราะสะดวก ประหยัด และสะดวกต่อการ

น าไปใช้แพทย์แผนไทยโบราณนิยมใช้ครกหรือกระเด่ืองในการป่นสมนุไพรที่ตากแห้งดีแล้ว 
4) การสกดัน า้มนัหอมระเหย 

เป็นวิธีท่ีใช้ส าหรับพืชสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอม เน่ืองจากการสะสมของน า้มันหอม
ระเหยตามสว่นตา่งๆ ของพืชท่ีมีสรรพคณุเป็นยา เช่น น า้มนัมิน้ต์ท่ีมีสารเมนทอล จ าเป็นต้องสกัด
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ส าหรับวิธีการสกัดน า้มันหอมระเหยมีหลายวิธี เช่น การกลัน่
ด้วยไอน า้ หรือการต้มและกลัน่ 

 
1.5 การเก็บรักษาสมุนไพร 
ประเทืองทิพย์ สกุมูลจนัทร์ (2545: 17) กลา่วถึง การเก็บรักษาสมนุไพรที่ผา่นการแปรรูป

ท่ีเหมาะสมกบัประเภทของสมนุไพรแตล่ะชนิดนัน้ การเก็บรักษาถือเป็นสว่นท่ีมีความส าคญัเพื่อจะ
สามารถน าไปใช้งานได้ทันที สิ่งท่ีควรระวังอย่างยิ่งในการเก็บรักษา คือ ความชืน้ เน่ืองจาก
ความชืน้เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดจุลลินทรีย์ ดงันัน้ผู้ผลิตจ าเป็นจะต้องตากหรืออบให้แห้งสนิท แต่
ส าหรับวิธีการบดหรือป่นหรือวิธีการสกดัน า้มนัหอมระเหยนัน้เป็นวิธีการแปรรูปท่ีท าให้สมุนไพรนัน้
เก็บไว้ได้นาน นอกจากนีย้งัมีปัจจยัส าคญัในการเก็บรักษาสมนุไพร ดงันี ้

1) ภาชนะ 
โดยทั่วไปนิยมใช้ภาชนะแก้วท่ีมีฝาปิดเหมาะส าหรับพืชสมุนไพรท่ีหั่นเป็นชิน้

เลก็ๆ หรือบดเป็นผงท่ีแห้งสนิทแล้ว ปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้อากาศเข้า และต้องเติมสมนุไพรให้เต็ม
เพื่อลดการเกิดออกซิเดชันท่ีจะท าลายสรรพคุณทางยา และควรใช้ขวดทึบเสงเพราะแสงมีส่วน
ท าลายสรรพคณุทางยา 

2) การปอ้งกนัโรคและแมลง 
ควรเก็บพืชสมนุไพรให้ดีเพราะมีเชือ้โรคมากมายท่ีจะท าลายพืช สมนุไพร 

3) สถานท่ีเก็บ 
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ควรเก็บในท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก ต้องแห้งไม่ร้อนหรือชืน้ และสามารถป้องกัน
สตัว์และแมลงตา่งๆ ได้ 

4) วิธีบรรจุหีบหอ่ 
ควรน าพืชสมุนไพรทัง้ยงัไม่ผ่านการแปรรูป หรือผ่านการแปรรูปแล้วไปบรรจุใน

ภาชนะท่ีเหมาะสม โดยทั่วไปหากเก็บพืชสมุนไพรไว้ใช้เองหรือจ าหน่ายในปริมาณไม่มาก การ
บรรจุหีบหอ่จะต้องใช้ภาชนะท่ีมีฝาผิดสนิท ถงุผ่้าหรือถงุกระดาษ 

การเก็บรักษาพืชสมุนไพรนัน้ถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีผู้ ผลิตจะต้องค านึงถึงเพื่อความ
ปลอดภยัของผู้บริโภคเพราะหากมีการเก็บรักษาท่ีไม่ถูกต้องอาจท าให้สมุนไพรเกิดราหรือเสื่อม
คุณภาพได้ การเก็บพืชสมุนไพรนัน้ควรเก็บให้เป็นสดัส่วน เช่น พืชสมุนไพรท่ีมีพิษ ควรเก็บให้
มิดชิด ปอ้งกนั การปะปนกนัและเพื่อความสะดวกของผู้ ท่ีน าไปใช้ 

 
1.6 ประโยชน์ของสมนุไพร 
สมุนไพรไทยนบัเป็นสิ่งท่ีทรงคุณค่าจากรุ่นสูรุ่่นเพราะเป็นสิ่งท่ีให้ประโยชน์กับร่างกาย

ช่วยในการรักษาโรคและบ ารุงร่างกาย อีกทัง้ยงัหางา่ยและเป็นของใกล้ตวั ปัจจุบนัสมนุไพรน ามา
แปรรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสดุ (ประโยชน์ของสมนุไพรไทย.  
2560) จึงสามารถจ าแนกประโยชน์ของสมนุไพรได้ ดงันี ้

1) น ามาสกดัเป็นน า้มนัหอมระเหย 
เน่ืองจากสมุนไพรเป็นพืชท่ีมีน า้มันหอมระเหยอยู่ในตวัและเป็นท่ีรู้กันทั่วไปว่า

สมนุไพรมีกลิน่คอ่นข้างแรงหรือฉุน เม่ือน ามาบดสดๆ จึงท าให้เราได้กลิ่นท่ีคอ่นข้างแรง คนไทยจึง
น าเอาคณุสมบติัข้อนีข้องสมนุไพรมาสร้างประโยชน์ โดยสกดัเอาน า้มันหอมระเหยจากสมนุไพรซึ่ง
มีกลิน่หอม เช่น น า้มนั ตะไคร้หอม น า้มนัไพล เคร่ืองส าอางประเภทตา่งๆ สารไลแ่มลง เป็นต้น  

2) ใช้เป็นยารับประทานรักษาโรค 
คนไทยในสมัยก่อนนิยมปลูกพืชผกัและสมุนไพรไว้กินในครัวเรือน สมุนไพรจึง

เป็นยา รักษาโรคท่ีดีท่ีสดุ นอกจากรับประทานเพื่อเป็นยารักษาโรคแล้ว การรับประทานตัง้แตย่งัไม่
เจ็บป่วย ก็ถือวา่เป็นการปอ้งกนัโรคอีกด้วย  

3) ใช้เป็นยาทาภายนอก 
สมุนไพรสามารถใช้เป็นยาทาภายนอกทัง้แผลเล็กหรือใหญ่ หรืออาการคนัตาม

ผิวหนงั เน่ืองจากสมนุไพรบางชนิดมีฤทธ์ิเย็นมีสรรพคณุท่ีช่วยในการสมานแผลได้ดี ลดการอกัเสบ



  13 

ของบาดแผลท าให้แผลไม่บวมแดงหรือติดเชือ้ โดยการน าสมุนไพรมาบด หัน่ หรือฝานบางๆ แล้ว
น ามา วางหรือทาท่ีแผลจะสามารถช่วยให้แผลดีขึน้ได้และหายเร็วขึน้ 

4) น ามาเป็นอาหารหรือเคร่ืองด่ืมสขุภาพ 
เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมุนไพรบางชนิดสามารถรับประทานได้ แต่ส าหรับ

บางคนอาจรับประทานยากเพราะสมุนไพรบางชนิดมีรสเฝ่ือนและมีกลิ่นฉุน การน ามาสกัดหรือ
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ก็จะสามารถช่วยให้รับประทานได้ง่ายขึน้ แต่อาจไม่เทียบเท่ากับการ
รับประทานสดแต่ผลลพัธ์ไม่ต่างกันมาก ดงันัน้ปัจจุบนัจะพบเห็นอาหารและเคร่ืองด่ืมแปรรูปจาก
สมนุไพรจ านวนมากให้เลอืกรับประทาน 

สมนุไพรจดัเป็นสิง่ใกล้ตวัท่ีหาได้งา่ยมีสรรพคณุท่ีให้ประโยชน์กบัสขุภาพร่างกายของเรา 
ทัง้ในการปอ้งกนัไม่ให้เกิดโรคหรือใช้ในการรักษาโรคได้ หากเรารับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสม 
และหากรับประทานเป็นประจ าก็จะช่วยให้ร่างกายของเราดีขึน้และไม่เจ็บป่วยจนต้องไปพบแพทย์ 
 
2. ข้อมูลเก่ียวกับยาหอมไทย 

2.1 ความหมายและที่มาของยาหอม 
คมสนั ทินกร ณ อยุธยา (2558: ออนไลน์) อธิบายวา่ ค าว่า “ยา” และ “หอม” เม่ือน ามา

สมาสกันเป็นค าว่า “ยาหอม” ดงันัน้ต ารับยาจึงต้องมีกลิ่นหอม ความหอมนัน้สามารถแบ่งเป็น 4 
ลกัษณะคือ 1) หอมออกร้อน 2) หอมออกเย็นสขุุม 3) หอมออกร้อนสขุุม 4) หอมออกสขุุมเย็น ยา
หอมนัน้สามารถใช้ได้กบัทกุเพศทกุวยันบัตัง้แต่แรกเกิดเพราะเด็กท้องอืดจากน า้นมแม่ วัยรุ่นปวด
หัว มึนหัว วัยกลางคนเรอเหม็นเปรีย้ว วัยท้ายคนเป็นลมหน้ามืด ในการกินยาหอมจะต้องมีน า้
กระสายยา ประกอบดงันี ้ยาหอมรสร้อนกระสายเป็นน า้ต้มขิงแก่ ยาหอมรสเย็นสขุุมกระสายเป็น
น า้ต้มใบบวับก ยาหอมรสสขุมุร้อนกระสายเป็นน า้ต้มใบสะระแหน ่ยาหอมรสสขุมุเย็นกระสายเป็น
น า้ลอยดอกไม้หอมเพื่อให้สรรพคณุยาดีขึน้ ในสมยัก่อนบ้านหมอจะมียาหลกัเพียง 3 ขนานเทา่นัน้ 
ได้แก่ ตระกูลยาเขียว ตระกูลยาหอม และตระกูลยาบ ารุงโลหิต หากใช้ยาหอมคู่กับยาเขียวจะ
ได้ผลในการรักษาดีท่ีสุดุ 

รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กลุ; และชินสร้อย พินิต (2559: ออนไลน์) อธิบายวา่ “ยาหอม” เป็นช่ือ
กลุ่มต ารับยาท่ีมีส่วนประกอบหลกัมาจากสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอมหลายชนิด เช่น เกสรดอกมะลิ 
เกสรดอกพิกุล เกสรดอกบุนนาค เกสรดอกสารภี เกสรดอกบัวหลวง ดอกจ าปา ดอกกระดังงา 
กฤษณา เปราะหอม หญ้าฝร่ัน เป็นต้น สว่นประกอบทุกชนิดล้วนมีสรรพคุณท่ีส าคญัต่อร่างกาย 
คนไทยใช้ยาหอมตัง้แต่ก่อนเกิดโดยใช้ยาหอมบ ารุงโลหิตระดูของผูู้ หญิงเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์
และสามารถตัง้ครรภ์ได้ อีกทัง้บางต ารับใช้ในการดแูลสขุภาพของสตรีท่ีมีครรภ์ ซึง่เรียกวา่ ยาหอม
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ครรภ์รักษา แตต้่องอยูภ่ายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทย นอกจากนีย้าหอมยงัใช้เพื่อปอ้งกันและ
รักษาโรคเก่ียวกับลมในวยัเจริญพันธ์ุเพื่อปรับให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติ และมียาหอมส าหรับ
ผู้สงูอายุอีกด้วยการใช้น า้กระสายยาในการละลายยาหอมจะช่วยให้การรักษาอาการต่างๆ หลาก
ลายมากขึน้ เช่น น า้ดอกไม้หรือน า้สกุ ช่วยแก้ลมวิงเวียน ใช้น า้ดอกมะลิช่วยแก้ลมบาดทะจิต น า้
ต้มขิงช่วยแก้ลมจุกเสยีด เป็นต้น 

สรรพคณุยาหอม. (ไม่ปรากฏ: ออนไลน์) ยาหอม เป็นยาแผนโบราณท่ีอยู่คูค่นไทยมามา
กว่า 3 ศตวรรษ ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันจะเข้ามามีบทบาทในการ
รักษาโรค ทัง้นีย้าหอมมีสรรพคุณเข้าไปปรับสมดุลธาตุในร่างกาย ยาหอมจึงไม่ใช่เพียงแค่รักษา
โรคแตย่งัเป็น วิถีการดแูลสขุภาพแบบอ่อนโยนท่ีสดุ ต ารับยาหอมเข้ามาในประเทศไทยตัง้แต่สมัย
กรุงศรีอยธุยา ในสมยันัน้ถือวา่เป็นของสงู เป็นของหายาก ใช้กนัเฉพาะในหมู่เจ้านายท่ีมีทรัพย์และ
วาสนา เน่ืองจากเคร่ืองยาบางชนิดต้องน าเข้าจากตา่งประเทศ แตใ่ช้บริวารจ านวนมากในการปรุง
ยา จนมาถึงในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 5) ทรงปรารถให้กระจาย
ไปยงั หวัเมืองต่างๆ ทัว่ประเทศ ภายใต้ช่ือว่า “โอสถสภา” และจัดตัง้ต ารับยาหลวงขึน้ ปัจจุบนัมี
มากว่า 500 ต ารับ ซึ่งแต่ละต ารับประกอบไปด้วสมุนไพรมากมาย เช่น ขิง ดีปลี สะค้าน ชะพลู 
กานพล ูแห้วหมู เป็นต้น นอกจากนีย้งัรวมไปถึงสตัว์วตัถุและแร่วตัถุ เช่น ชะมดเช็ด อ าพนัทอง 
ทองค าเปลว พิมเสนเกลด็ เป็นต้น 

 
2.2 สรรพคุณของยาหอม 
สรรพคุณหลกัของยาหอม คือ ปรับสมดุลในร่างกาย บ ารุงหัวใจ เพราะในร่างกายเรา

ประกอบไปด้วยธาตุดิน ธาตนุ า้ ธาตลุม และธาตไุฟ ถ้าธาตใุดธาตุหนึง่ท างานผิดปกติจะสง่ผลให้
ร่างกายเกิดการเจ็บป่วย โดยเฉพาะการไหลเวียนของระบบโลหิต ระบบทางเดินอาหาร และระบบ
ประสาท ซึง่ก็คือธาตลุม ยาหอมจะเข้าไปรักษาหรือเข้าไปบ ารุงธาตลุม คือ หวัใจและลมในร่างกาย
ให้ไหลเวียนปกติ เม่ือเลือดลมเป็นปกติก็ย่อมสง่ผลดีต่อหวัใจและสมอง นอกจากยาหอมช่วยแก้
อาการมึนหวั วิงเวียน เป็นลม หน้ามืด ใจสัน่แล้ว ตามต ารา ยาหอมยงัช่วยบ ารุงลมท่ีคัง่หรือขัด
บริเวณรอบดวงตา (บ ารุงลมประกงั) หรืออาจกลา่วได้วา่ยาหอมช่วยรักษาอาการปวดจากไมเกรน
ได้  นอกจากนีย้าหอมยงัช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย นอนไม่หลับั ปวดศีรษะข้างเดียว 
ความดนัโลหิตต ่า อีกทัง้ยงัช่วยบ ารุงหวัใจและประสาทอีกด้วย งานวิจยัทางวิทยาศาสตร์สามารถ
พิสจูน์ได้ถึงสรรพคณุตา่งๆ ของยาหอมท่ีมีผลตอ่ระบบตา่งๆ ในร่างกาย (สรรพคณุยาหอม.  2560) 
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รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล; และชินสร้อย พินิต (2559: ออนไลน์) กลา่ววา่ยาหอมมีสรรพคุณ
ในการรักษาโรคท่ีเก่ียวกับลม มีระดบัการใช้งานตัง้แต่ใช้อย่างง่ายจนถึงการใช้โดยผู้ประกอบโรค
ศิลปะการแพทย์แผนไทย กลุม่ยาหอมท่ีใช้อย่างง่ายมีมากมายหลายต ารับ และได้รับขึน้ทะเบียน
เป็นยาสามญัประจ าบ้านสามารถใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั ทกุเพศ ทกุวยั เช่น ใช้รักษาอาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ วิงเวียน ซึมเศร้า หดหู่ หงุดหงิด เป็นการรักษาอาการเบือ้งต้น ป้องกันไม่ให้เกิดอาการ
ลกุลาม 

ฉัตร์ชัย นกดี (2559: ออนไลน์) กล่าวว่าสรรพคุณทางวิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์ได้จาก
การศึกษาเปรียบเทียบยาหอม 3 ต ารับจากยาในช่ือบญัชียาสามญัประจ าบ้านแผนโบราณ ได้แก่ 
ยาหอม นวโกฐ ยาหอมอินทรจกัร และยาหอมของภาคเอกชน 1 ต ารับ พบวา่ยาหอมทัง้ 3 ต ารับมี
ฤทธ์ิตอ่ระบบตา่งๆ ในร่างกายดงันี ้

- มีฤทธ์ิตอ่หวัใจ คือ สามารถเพ่ิมแรงการบีบของหวัใจ 
- มีฤทธ์ิเพ่ิมความดนัโลหิต 
- มีฤทธ์ิตอ่ระบบประสาทสว่นกลาง หรือสง่ผลตอ่การนอนหลบั  
- มีฤทธ์ิแก้อาการคลืน่ไส้ อาเจียน 

 
3. ข้อมูลเก่ียวกับพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง 

3.1 ความหมายของพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง 
พิพิธภณัฑ์เสมือนจริงถกูค้นพบบนอินเทอร์เน็ตเม่ือประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว มีทัง้แบบท่ีสร้าง

เสร็จสมบูรณ์และแบบท่ียงัมีข้อมูลไม่สมบูรณ์หรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ระยะเวลา 10 ปี 
ถือว่าน้อยมากเม่ือเทียบกัยพิพิธภณัฑ์แบบดัง้เดิมท่ีมีมานานแล้ว ดงันัน้จึงยากท่ีค าจ ากัดความ
ของพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) จะได้รับการยอมรับ (Schweibenz W.  2004) แต่มี
ผู้ให้ค าจ ากดัความไว้มากมาย ดงันี ้

คาวานอห์ เจ ซี. (2549: ออนไลน์) ได้ให้ค าจ ากดัความไว้ว่า พิพิธภณัฑ์เสมือน หมายถึง 
ภาพ 3 มิติเสมือนจริงใช้ส าหรับเป็นแนวทางการน าเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ท่ีไม่
สามารถเดินทางไปยงัพิพิธภณัฑ์ได้ ท าให้ลดช่องวา่งในเร่ืองของเวลา ระยะทาง และคา่ใช้จ่าย แต่
มีข้อจ ากดัในการท่ีผู้ เข้าชมไม่สามารถสมัผสักับความเป็นจริงได้ แต่สามารถชดเชยได้ในเร่ืองของ
ความมีอิสระในการมองเห็นด้วยการจ าลองสถานท่ีจริง มีการจ าลองสิ่งของจากของจริงสามารถ
หมุนดูวัตถุได้รอบด้าน และสามารถดูในระยะใกล้ได้แต่ในสถานท่ีจริง ผู้ เข้าชมจะสามารถดูได้
เพียงมมุมองท่ีถกูจดัแสดงไว้ให้ชมเทา่นัน้ 
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2552: ออนไลน์) ได้อธิบายไว้ว่า
พิพิธภณัฑ์เสมือนจริง หมายถึง พิพิธภณัฑ์ท่ีตัง้อยู่ในโลกดิจิตอลโดยผู้ชมสามารถเข้าชมได้โดย
ผา่นคอมพิวเตอร์ทัง้ในรูปแบบของ Stand alone หรือผา่นอ่ืนอินเตอร์ โดยการจดัแสดงของภายใน
พิพิธภณัฑ์อาจเป็นสิ่งของท่ีเก็บไว้จริงในพิพิธภณัฑ์แต่ถูกน ามาจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลโดยจัด
แสดงได้เสมือนของจริง เช่น จัดแสดงในรูปแบบรูปภาพ 3 มิติเสมือนจริงสามารถมองในมมุต่างๆ
ได้หรืออาจอยู่ในรูปดิจิตอลซึง่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ นอกจากนีพ้ิพิธภณัฑ์เสมือน
อาจจัดแสดงสิ่งของท่ีสร้างขึน้มาเฉพาะส าหรับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เสมือน เช่น ศิลปะ
ดิจิตอล (Digital Art) หรือคอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer Art) ในรูปแบบความจริงเสมือน (Virtual 
Reality) เป็นต้น 

แอนดรู และ สไวย์เบนส์ (Andrews J.; และSchweibenz W.  1998: 19) ได้ให้ค าจ ากัด
ความว่า พิพิธภณัฑ์เสมือนเป็นการรวบรวมเอาวตัถเุก็บไว้ในระบบดิจิตอล โดยการเก็บในรูปแบบ
ของสื่อท่ีหลากหลายโดยมีการบันทึก เตรียมการไว้เพื่อเช่ือมโยงโดยมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลหลาย
รูปแบบด้วยวิธีท่ีดีกว่าวิธีการแบบดัง้เดิม เช่น การติดต่อสื่อสาร และการมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ เข้าชม 
ซึ่งพิพิภัณฑ์เสมือนนีไ้ม่มีสถานท่ีจริง วัตถุท่ีจัดแสดงและข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องสามารถ
เผยแพร่ได้ทัว่โลก 

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า พิพิธภณัฑ์เสมือนจริง หมายถึง พิพิธภณัฑ์ท่ีถูก
สร้างขึน้ในโลกดิจิตอลโดยผู้ชมสามารถเข้าชมได้โดนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทัง้ในรูปแบบ Stand 
alone และสือ่อินเตอร์ การจดัแสดงสิง่ของจะอยูใ่นรูปดิจิตอล โดนมีการจดัให้ชมได้เสมือนของจริง
ทัง้ รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติเสมือนจริง สามารถมองในมุมต่างๆ ได้ หรือสามารถเช่ือมโยงข้อมลู
เพิม่เติมได้ตลอดจนมีการฝึกทกัษะปฏิบติัหลงัจากมีการเรียนรู้ภายในพิพิธภณัฑ์เสมือนจริงอีกด้วย 

 
3.2 ประเภทของพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง 
พิพิธภณัฑ์เสมือนจริงถูกสร้างขึน้โดยมีวตัถุประสงค์และรูปแบบการสร้างท่ีแตกต่างกัน

ออกไป ดงันัน้การแบ่งประเภทของพิพิธภณัฑ์เสมือนจริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงถือเป็นเร่ือง
ส าคัญ โดลกอส (อารี อ่ิมสมบัติ.  2550: 65) ได้จ าแนกประเภทของพิพิธภัณฑ์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไว้ 2 ประเภท ดงันี ้

1. Online Brochure เป็นการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกัพิพิธภณัฑ์ เช่น 
เวลาในการเปิดและปิดพิพิธภณัฑ์ ข้อมลูวตัถตุา่งๆ พิพิธภณัฑ์บางแห่งอาจแสดงรายละเอียดของ
แตล่ะชัน้ในอาคาร 
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2. Web Museum เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีน าสว่นต่างๆ ของพิพิธภณัฑ์ท่ีมีอยู่จริงมาไว้
บนเว็บไซต์ และมีการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศโดยการจัดแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ท่ีสมัพันธ์กับ
ภารกิจของพิพิธภณัฑ์นัน้ๆ ซึง่มีวิธีการน าเสนอท่ีแตกตา่งกนัออกไป เช่น หวัข้อทางวิทยาศาสตร์จะ
ใช้หลกัในการส ารวจหวัข้อทางด้านศิลปะ และประวติัศาสตร์จะน าเสนอในรูปแบบของบทเรียน
หรือจดัแสดงในรูปแบบของนิทรรศการ เป็นต้น 

นอกจากนี ้สไวเบนซ์ (อารี อ่ิมสมบัติ.  2550: 65-66) ได้แบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์
เสมือนจริงไว้ตามวตัถปุระสงค์ในการสร้างพิพิธภณัฑ์ได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1. พิพิธภัณฑ์เสมือนเพื่อการเรียนรู้ คือ เว็บไซต์ท่ีสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ท่ีสมบูรณ์ท่ีไม่จ ากดัจ านวนการเข้าชม สามารถเข้าชมซ า้ได้ นอกจากนีย้งัรอรับการเรียนรู้
แบบสบืสอบ และการเรียนรู้แบบค้นพบได้อีกด้วย 

2. พิพิธภณัฑ์เสมือนเพื่อการตลาด คือ เว็บไซต์ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อการตลาดเพื่อเพิ่ม
จ านวนผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท่ีมีอยู่จริงด้วยการสร้างพิพิธภณัฑ์เสมือนให้รับทราบเหตุการณ์ท่ีจะจดั
ขึน้และวตัถตุา่งๆ ท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ท าให้บางพิพิธภณัฑ์เสมือนมีร้านค้าออนไลน์อีกด้วย 

สไวเบนซ์ (Schweibenz W.  2004: ออนไลน์) ได้จ าแนกประเภทของพิพิธภณัฑ์เสมือน
บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตโดยแบง่ตามความสามารถในการพฒันาเป็นพิพิธภณัฑ์เสมือนไว้ ดงันี ้

1. The brochure museum เป็นเว็บไซต์ท่ีจดัแสดงข้อมลูเบือ้งต้นของพิพิธภณัฑ์ เช่น 
ชนิดของวัตถุท่ีจัดแสดงรายละเอียดในการติดต่อพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้อมลูท่ีจ าเป็นแก่ผู้ ต้องการจะเข้าชมพิพิธภณัฑ์ท่ีมีอยูจ่ริง 

2. The content museum เป็นเว็บไซต์ท่ีน าเสนอวตัถุท่ีจัดแสดงในพิพิธภณัฑ์ และ
แนะน าการส ารวจออนไลน์ให้ผู้ชมด้วยการน าเสนอเนือ้หาท่ีเป็นข้อเท็จจริงของวตัถ ุและฐานข้อมลู
ของวตัถุในเบือ้งต้น เว็บไซต์ประเภทนีเ้หมาะส าหรับผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ช านาญการมากกว่าบุคคล
ทัว่ไป เน่ืองจากเนือ้หาท่ีน าเสนอมิได้มีไว้เพื่อให้ความรู้แต่มีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด
ตา่งๆ ของวตัถท่ีุมีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ 

3.  The Learning museum เป็นเว็บไซต์ท่ีมีเป้าหมายในการรองรับผู้ ชมเสมือน 
(Virtaul Visitors) ท่ีมีความแตกต่างกนัทัง้ด้านอายุ ประสบการณ์ ภูมิหลงั มีการน าเสนอข้อมลูใน
รูปแบบเนือ้หาของวตัถุเหมือนประเภทข้างต้น แต่สิ่งท่ีเพิ่มมา คือ การน าเสนอข้อมลูสารสนเทศท่ี
เร้าความสนใจของผู้ เข้าชมในการเรียนรู้วตัถุตา่งๆ และกลบัเข้ามาชมเว็บไซต์อีก วตัถปุระสงค์ของ
พิพิธภณัฑ์เสมือนประเภทนี ้คือ เป็นพิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้ท าให้ผู้ชมเสมือนกลบัเข้ามาชมอีก 
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และเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ ระหวา่งผู้ เข้าชมกบัวตัถุเสมือน (Online Collections) โดยมีเปา้หมาย
สงูสดุ คือ ผู้ชมท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์ เสมือนจะเขาชมพิพิธภณัฑ์จริงด้วย 

4. The virtual museum เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีก้าวสูงกว่า The learning museum ท่ีไม่
เพียงแต่ให้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวัตถุท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เท่านัน้ แต่สามาถเช่ือมโยง 
(Link) ไปยังวัตถุดิจิตอล (Digital Collections) อ่ืนๆ ได้ ซึ่งวัตถุดิจิตอลนีถู้กสร้างขึน้ด้วยการ
จ าลองจากวตัถจุริงท าให้พิพิธภณัฑ์ปรเภทนีถ้กูเรียกวา่ พิพิธภณัฑ์ไม่มีก าแพง 

 
3.3 ระดับของพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง 
เอเชียสถาบันของมหาวิทยาลยัชิคาโก (อารี อ่ิมสมบัติ.  2550: 68; อ้างอิงจาก The 

Oriental Institue of the University of Chicago. 2007) ได้กลา่วว่า พิพิธภณัฑ์เสมือนท่ีดีจะต้อง
อนญุาตให้ผู้ เข้าชมสามารถเลอืกระดบัของพิพิธภณัฑ์ได้ โดยมีการแบง่ระดบัของพิพิธภณัฑ์เสมือน 
ดงันี ้

1. รูปแบบของข้อความ (Text-based environment) มีลกัษณะโครงสร้างท่ีมีหัวข้อ 
และมีการใช้ตวัอกัษร หรือภาษาในการสื่อสาร 

2.  รูปแบบของกราฟิก (Graphic-based) มีลกัษณะท่ีมีแผนท่ีโครงสร้างในแตล่ะห้อง
จดัแสดง โครงสร้างแตล่ะชัน้ของอาคารหรือมีภาพเคลือ่นไหวแบบ 2 มิติ 3 มิติ และมีวตัถ ุ3 มิติ 

3. รูปแบบของประสบการณ์การเข้าถึงแบบ 3 มิติ (Immersive 3D, Experience 3D 
physicalspace) ผู้ชมรู้สกึเหมือนได้เข้าชมพิพิธภณัฑ์ท่ีมีโครงสร้างผา่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ ท าให้
ผู้ ชมรู้สึกเหมือนได้เดินเข้าชมหรือเดินผ่าน (Walk in / Walkthrough) ณ สถานท่ีนัน้ด้วยการ
เคลือ่นท่ีโดยใช้เม้าส์ หรือก้านควบคมุ 

 
3.4 การสร้างพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง 
เอเชียสถาบนัของมหาวิทยาลยัชิคาโก (อารี อ่ิมสมบติั.  2550: 79-82; อ้างอิงจาก The 

Oriental Institue of the University of Chicago. 2007) ได้กล่าวถึงการสร้างนิทรรศการเสมือน
ด้วยเทคโนโลยี Apple QTVR panorama movie จ านวน 51 ชิน้ มีห้องจดัแสดงภาพจ านวน 6 ห้อง 
วัตถุท่ีจัดแสดงจัดแสดงจ านวน 5,000 ชิน้ เพื่อจัดนิทรรศการ โดยมีขัน้ตอนการสร้าง คือ การ
วางแผน กระบวนการถ่ายภาพ กระบวนการท าภาพให้เป็น QTVR movies การเตรียมการน าเสนอ
ด้วยตวัอักษร โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องสร้างทุกวัตถุ หรือทุกมุมท่ีจัดแสดง ควรเลือกสิ่งท่ีจะน ามาจัด
แสดงอยา่งมีเหตผุล 
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กลวชั คล้ายนาค (2551: 22-23) ได้กลา่วถึงการออกแบบโครงสร้างของสื่อพิพิธภัณฑ์
เสมือนวา่มีขัน้ตอน ดงันี ้

1. Site Objective 
ขัน้ตอนแรกของการออกแบบสื่อ คือ การก าหนดเป้าหมายของสื่อให้แน่ชัด

เพื่อท่ีจะได้ออกแบบให้ตรงกับการใช้งานและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ นอกจากนีย้งัเป็นตวัก าหนด
ขอบเขตการท างานและการออกแบบสือ่อีกด้วย 

2. User 
ผู้ออกแบบสือ่จ าเป็นต้องทราบกลุม่ผู้ ใช้ เพื่อก าหนดกลุม่เปา้หมายท่ีเข้ามาใช้สื่อ

เพื่อท่ีจะออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อยา่งชดัเจน 
3. User Needs 

หลงัจากท่ีได้เป้าหมายและก าหนดกลุม่เป้าหมายแล้ว ล าดบัต่อไปคือออกแบบ
สื่อเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ ใช้ให้ได้นานท่ีสดุด้วยการสร้างสิ่งท่ีน่าสนใจ โดยทัว่ไปแล้วสิ่งท่ีผู้ใช้
คาดหวงัจากการเข้าชมสือ่ ได้แก่ 

-  ข้อมลู และการใช้งานท่ีเป็นประโยชน์ 
- ขา่วและข้อมลูท่ีนา่สนใจ 
- การตอบสนองตอ่ผู้ใช้ 
- ความบนัเทิง 

4. Content Requirement 
การก าหนดหัวข้อของเนือ้หาท่ีได้จากการวิเคราะห์และการศึกษาของผู้ ใช้เพื่อ

ความเข้าใจของผู้ใช้และสะดวกในการใช้สือ่ 
5. Information Architecture 

การออกแบบโครงสร้างของข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ ออกแบบกับ
เนือ้หาของสื่อ โดยวิธีการสร้าง Site Map (แผนผงัเว็บไซต์) เพื่อการแสดงการเช่ือมต่อข้อมูลใน
ระบบ 

6. Information Design 
การออกแบบข้อมูล เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจเนือ้หาอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารใช้

งานสือ่ได้งา่ย ไม่ยุง่ยาก หรือมีความซบัซ้อนจนท าให้นา่เบื่อ ในสว่นนีจ้ะมีการวางระบบอยู ่2 สว่น 
ได้แก่ Navigation Design คือ การออกแบบระบบน าทางส าหรับผู้ ใช้ และ Wire Frame Design 
คือ การออกแบบจดัวางสดัสว่นในแตล่ะหน้าของสือ่ 
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7. Visual Design 
การออกแบบหน้าตาของสื่อ ได้แก่ กราฟิก สี ภาพประกอบ และการจัดวาง

องค์ประกอบ ศิลป์ เสยีง เพื่อท าให้สือ่มีความสวยงามและนา่สนใจ 
 

3.5 ประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์เสมือนจริงที่มต่ีอการศึกษา 
แมคเคนซี (McKenzie J.  1997: ออนไลน์) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของพิพิธภณัฑ์เสมือน

จริงท่ีมีตอ่การศกึษาไว้ มีดงันี ้
1. ด้านการศกึษาในระบบโรงเรียน พิพิธภณัฑ์เสมือนมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้ให้ความรู้

เก่ียวกับเนือ้หาในพิพิธภณัฑ์เสมือนในรูปแบบแหลง่การเรียนรู้เพิ่มเติม หรือรูปแบบของบทเรียน 
เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์เสมือนมีการจดักิจกรรมการศกึษาท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่โรงเรียน 

อีกบทบาทหนึ่ง คือ สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในการสอนให้นักเรียนสามารถ
สร้างพิพิธภณัฑ์เสมือน ดงัตวัอย่างของเมือง Illinois ท่ีพิพิธภณัฑ์ร่วมมือกับโรงเรียนจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อส ารวจ ออกแบบและสร้างการจดันิทรรศการบนเว็บไซต์ของนกัเรียนชัน้ประถมปีท่ี 3 
(เกรด 3) ซึง่อาจเรียกวา่เป็น School Virtaul Museum 

2. พิพิธภณัฑ์เสมือนให้ประโยชน์ตอ่การศกึษานอกระบบโรงเรียนและเป็นการศึกษา
ตามอัธยาศยั หรือท่ีเรียกว่าการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด้วยการเป็นแหลง่การเรียนรู้ท่ีสามารถ
ศกึษาได้ตามความต้องการหรือตามความสนใจของผู้ เข้าชมด้วยรูปแบบการจัดนิทรรศการเสมือน 
การให้ความรู้ท่ีสร้างขึน้เพื่อรองรับความแตกต่างของผู้ เข้าชม เช่น การเล่นเกมเหมาะส าหรับ
การศกึษาส าหรับเด็ก การอ่านข้อมลูรายละเอียดในเชิงลกึเหมาะส าหรับนกัวิชาการ เป็นต้น 

นอกจากนี ้เมคเคนซี (McKenzie J.  1997: ออนไลน์) ได้กลา่วไว้อีกวา่ 
1. พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงให้ประโยชน์ด้วยวิธีการน าเสนอข้อมูลด้านวัฒนธรรมท่ี

สมบูรณ์แบบและมีคุณภาพส าหรับผู้ ท่ีเข้าชมพิพิธภณัฑ์จ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีการจัดเตรียมเพื่อ
รองรับผู้ เข้าชมท่ีจะเพิ่มมากขึน้ในอนาคตอีกด้วย 

 
2. พิพิธภณัฑ์เสมือนสามารถพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู้เพิ่มขึน้ 

จากประโยชน์ข้างต้นท่ีกล่าวมาอาจสรุปได้ว่า ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เสมือนท่ีมีต่อ
การศึกษาอยูใ่นรูปแบบการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือรูปแบบของบทเรียน เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์เสมือนมี
การจดักิจกรรมทางการศกึษาท่ีเอือ้ประโยชน์กบัโรงเรียน รวมทัง้ข้อมลูยังสามารถเผยแพร่ได้อย่าง
กว้างขวาง โดยอาศยัเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมตอ่กนัทัว่โลก 
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4. ข้อมูลเก่ียวกับบรรจุภณัฑ์ 

4.1 ความหมายของบรรจุภณัฑ์ 
ดารณี พานทอง (2524: 29) ได้กล่าวไว้ว่า บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งห่องหุ้มผลิตภณัฑ์

หรือบรรจุผลติภณัฑ์ รวมทัง้ภาชนะท่ีใช้ในการขนสง่ผลติภณัฑ์จากผู้ผลติไปยงัผู้บริโภคเพื่อป้องกัน
และรักษาผลติภณัฑ์ให้คงสภาพตลอดจนคณุภาพใกล้เคียงกบัเม่ือแรกผลติให้มากท่ีสดุ นอกจากนี ้
บรรจุภณัฑ์ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในกระบวนการผลติและหีบหอ่ เพื่อวตัถปุระสงค์ทางด้านการตลาด 
วตัถปุระสงค์ทางด้านการเก็บรักษา เป็นต้น 

ประชิด ทิณบุตร (2531: 21) ได้กล่าวไว้ว่า บรรจุภัณฑ์ คือ หน่วยรูปแบบของวัตถุ
ภายนอกท่ีมีหน้าท่ีในการปกปอ้งหรือหอ่หุ้มผลิตภณัฑ์ให้ปลอดภยั และสะดวกตอ่การขนสง่ อีกทัง้
ยงัเอือ้ประโยชน์ทางด้านการค้าและการบริโภค 

ชีลาพร อินทร์อุดม (2552: 3) ได้กลา่วไว้วา่ การบรรจุภณัฑ์ หมายถึง การะบวนการหรือ
วิธีการห่อหุ้มสินค้าเพื่อการขนสง่ไปยงัผู้บริโภคให้ปลอดภยัท่ีสดุ รวมทัง้มีหน้าท่ีในการเก็บรักษา
คณุภาพของสนิค้าและมีสว่นช่วยในด้านการตลาด อีกทัง้ยงัต้องอาศยัความช านาญ ประสบการณ์
และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบให้มีความเหมาะสมกับสินค้า เพื่อความสะดวกสบายใน
การใช้งานหรือพกพา 

ปุ่ น คงเจริญเกรียติ; และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541: 7) กลา่ววา่ บรรจุภณัฑ์ หมายถึง 
การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบรรจุสินค้าในการจัดจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซือ้
หรือผู้บริโภคด้วยต้นทนุท่ีเหมาะสม 

 
4.2 บทบาทหน้าที่ของบรรจุภณัฑ์ 
ในปัจจุบนับรรจุภณัฑ์มีหน้าท่ีไม่น้อยไปกวา่สินค้า อาจกลา่วได้วา่สนิค้าและบรรจุภณัฑ์

เป็นสิง่ท่ีต้องอยู่คูก่ัน เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค ชีลาพร อินทร์อุดม 
(2552: 10) ได้จ าแนกบทบาทและหน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์ไว้ดงันี ้

4.2.1 หน้าท่ีทางด้านกายภาพ ได้แก่ 
- การรองรับสินค้า (Contain) บรรจุภณัฑ์จะท าหน้าท่ีในการรองรับสินค้าให้

อยูร่วมกนัเป็นกลุม่ตามรูปของภาชนะ ท าให้สะดวกในการเก็บรักษา การขนสง่ และการบริโภค 
- การป้องกัน (Protection)  บรรจุภัณฑ์จะท าหน้าท่ีปกป้องและคุ้ มครอง

สินค้าท่ีอยู่ภายในไม่ให้เกิดความเสียหายจากสภาพแวดล้อม มนุษย์ สัตว์ และการขนสง่ เพื่อให้
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สินค้าคงสภาพเดิมเหมือนเม่ือออกจากแหลง่ผลิตให้ได้มากท่ีสดุ ไม่ให้เกิดการยุบสลาย แตกหกั 
ขีดช่วน เปลีย่นรูป ร่ัวซมึ เป็นต้น 

- การรักษา (Preserve) บรรจุภัณฑ์มีหน้าท่ีช่วยในการรักษาคุณภาพของ
สินค้าให้คงเดิมตัง้แต่แหลง่ผลิตจนถึงผู้บริโภคสดุท้าย รวมทัง้ระหว่างการใช้งานของผู้บริโภคอีก
ด้วย เช่น สินค้าประเภทอาหาร บรรจุภณัฑ์จะต้องท าหน้าท่ีในการช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร 
ความสด ใหม่ไม่ให้เน่าเสีย รสชาด รวมทัง้ไม้ให้สูญเสียคุณค่าทางอาหาร เป็นต้น หรือสินค้า
ประเภทแชมพู ยาสีฟัน บรรจุภัณฑ์จะต้องรักษาสินค้าท่ีผู้บริโภคยังใช้ไม่หมดให้คงสภาพใน
ระยะเวลาหนึ่งโดยท่ีบรรจุภัณฑ์จะต้องมีคุณสมบติัท่ีช่วยรักษาสินค้าท่ีเก็บไว้ในอุณภูมิห้องปกติ 
เป็นต้น 

- การขนสง่ (Transportation) บรรจุภณัฑ์มีหน้าท่ีในการขนสง่สินค้าไปยงัจุด
จ าหน่ายด้วยความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั และมีต้นทุนท่ีเหมาะสม เช่น การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 
(Container) ในการขนสง่สินค้าจ านวนมากไปยงัระยะทางไกลๆ รวมทัง้การใช้บรรจุภณัฑ์เพื่อการ
ขนสง่ (Shipping packaging) ท่ีเหมาะสมในแบบตา่งๆ เช่น กลอ่ง ลงั กระบะ เป็นต้น 

 
4.2.2 หน้าท่ีทางด้านการตลาด 

การสื่อสารทางการตลาด (Communication) บรรจุภัณฑ์ท าหน้าท่ีในการ
สือ่สารไป ยงัผู้บริโภคได้หลายแง ่ได้แก่ 

- การบ่งชื ้(Identity) บรรจุภัณฑ์ท าหน้าท่ีในการบอกให้ผู้บริโภคทราบว่า 
สินค้าคืออะไร ของบริษัทใด และเป็นตราสินค้าใด (Brand) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
หรือไม่ 

- การให้ข้อมลู (Inform) การให้ข้อมลูแก่ผู้บริโภคนัน้มีความส าคญัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสว่นของฉลาก (Label) ท่ีช่วยให้ข้อมูลกับผู้บริโภคในด้านต่างๆ เช่น สรรพคุณ สว่นผสม 
วิธีการใช้ ข้อควรระวงั เพื่อการจูงใจ และส้รางความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้บริโภค รวมทัง้การปฏิบติัตามข้อ
ของกฏหมายส าหรับสนิค้าบางประเภท เช่น สนิค้าประเภทอาหารและยา 

- การแสดงตัวของสิน ค้า  (presentation) บรรจุภัณฑ์ช่วยในการสื่อ
ความหมายทางด้านบุคลลิกภาพให้แก่สินค้า (Product Personallity) ภาพลักษณ์ของสินค้า 
(Product Image) โดยการสื่อสารผ่านรูปร่างของบรรจุภณัฑ์ การออกแบบ การใช้สี พืน้ผิวต่างๆ 
เช่น ขวดแชมพูส าหรับเด็กใช้สีท่ีสดใสตดักัน หรือขวดเคร่ืองส าอางใช้ขวดท่ีมีรูปร่างโค้ง แสดงถึง
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ความเป็นผู้หญิง ทรงขวดเหลี่ยมดูบึกบึน แสดงถึงความเผ็นผู้ชาย สีทองท่ีแสดงถึงความหรูหรา 
เป็นต้น 

- การสง่เสริมทางการตลาด (Promotion) 
- การสง่เสริมภาพลกัษณ์ของสนิค้า บรรจุภณัฑ์ท่ีมีการออกแบบหรือปรับปรุง

ใหม่จะช่วยส่งเสริมการจ าหน่ายได้ เพราะท าให้สินค้าดูดีขึน้ในสายตาผู้บริ โภค บรรจุภัณฑ์ท่ีดี
จะต้องมีสว่นช่วยในการสร้างมลูคา่เพิ่ม (Value Added) ให้แก่สนิค้าได้ 

- การสง่เสริมการขาย ท าให้ผู้บริโภคซือ้สนิค้าจ านวนมากขึน้ตอ่ครัง้ การแถม
สนิค้า กบัหีบหอ่โดยใช้การหีบหอ่รวม (Multiple Pack) เช่น การซือ้แปรงสฟัีนแถมยาสฟัีนสง่ผลให้
ยอดขายเพิม่มากขึน้ 

- ช่วยกระตุ้นการซือ้แบบฉับพลนั (Impluse Buying) เป็นการหีบห่อรวมกับ
การจดัแสดงสนิค้า (Display) ณ จุดขาย ช่วยท าให้ผู้บริโภคสะดดุตา เกิดความสนใจ และตดัสนิใจ
ซือ้โดยไม่ได้วางแผนมาก่อน 

ผลด้านการขาย เช่น การขยายตลาด รักษาสว่นครองตลาด โดยใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์เข้ามาช่วย เช่น การหีบห่อสายผลิตภัณฑ์ (Packaging for 
product line) เป็นการสร้างเอกลกัษณ์ ท าให้ผู้บริโภคจดจ าสนิค้าได้งา่ยขึน้ และช่วยแนะน าสนิค้า
ใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึน้ การเปลี่ยนแปลงหีบห่อ (Changing the package) มีส่วนช่วยในการ
จ าหนา่ยสนิค้าเน่ืองจากท าให้เกิดการต่ืนตวัในสายตาผู้บริโภค จึงสามารถกระตุ้นยอดขายได้ 

 
4.2.3 บทบาทตอ่ผู้บริโภค สงัคม และเศรษฐกิจ 

บทบาทหน้าท่ีตอ่ผู้บริโภค 
- บรรจุภณัฑ์มีหน้าท่ีท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายในการเลอืกซือ้สินค้า

และการ ใช้งาน บรรจุภณัฑ์ท่ีดีท าให้ผุ้บริโภคมีสทิธิในการเลอืกซือ้ได้อยา่งเต็มท่ี สามารถซือ้สนิค้า
ได้ตาม ใจชอบทัง้ของในประเทศและต่างประเทศ เพระบรรจุภณัฑ์จะช่วยให้ผู้ซือ้สามารถซือ้ได้
หลากหลาย จากแหลง่ตา่งๆ 

- บรรจุภัณฑ์ให้ความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต เช่น สินค้าประเภท
อาหารส าเร็จรูป กึ่งส าเร็จรูป แช่แข็ง บรรจุภณัฑ์จะต้องท าหน้าท่ีคุ้มครองและรักษาคณุภาพจนถึง
ขณะท่ีผู้บริโภคต้องการบริโภค นอกจากนีบ้รรจุภณัฑ์ยงัต้องให้ความสะดวกในการใช้งาน เช่น การ
เปิด ปิด การเท การเก็บไว้เม่ือใช้ไม่หมด การบรรจุยอ่ยเป็นขนาดเลก็ ขนาดพกพา และบรรจุภณัฑ์
ยงัช่วยประหยดัเวลาในการซือ้เพราะไม่ต้องรอคนขายมาชัง่ ตวง อีกด้วย 
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- บรรจุภณัฑ์ช่วยให้ความปลอดภยัแก่ผู้บริโภคท่ีใช้สินค้านัน้ เช่น ช่วยไม่ให้
สินค้าเกิดการเน่าเสีย ป้องกันเชือ้โรค นอกจากนีบ้รรจุภัณฑ์ยงัช่วยป้องกันความปลอดภยัจาก
สารเคมีหลายชนิดท่ีท าให้เกิดภยัอนัตราย เช่น ยาฆา่แมลง ยาอนัตราย ผลติภณัฑ์ท าความสะอาด 
เช่น การใช้ฝาขวดท่ีเด็กไม่สามารถเปิดได้ บรรจุภณัฑ์ท่ีได้รับการออกแบบพิเศษ และพิสจูน์แล้วว่า
ปลอดภยัจึงจะใช้การ ขนสง่สนิค้าท่ีมีอนัตราย 

- บรรจุภณัฑ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลือกซือ้สินค้า และการเตรียมอาหาร
ให้แก่ผู้บริโภค 

 
บทบาทตอ่สงัคม และเศรษฐกิจ 
- การบรรจุภัณฑ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและขนส่ง เช่น โรงงาน

อุตสาหกรรมใช้เคร่ืองจกัอตัโนมติัในการบรรจุสนิค้าจะช่วยลดคา่ใช้จ่ายด้านแรงงานลง 
- บรรจุภณัฑ์ท่ีมีน า้หนกัเบาและรูปแบบกระทดัรัดจะสามารถช่วยลดคา่ขนสง่

และสามารถช่วยลดการเกิดความเสยีหายในการขนสง่ จึงจะช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายและทรัพยากร 
- บรรจุภณัฑ์ช่วยลดราคาขายปลีกของสินค้า เช่น ระบบการจ าหน่ายสินค้า

ในเมืองใหญ่ใช้วิธีท่ีผู้บริโภคจะต้องบริการตนเอง สนิค้าสว่นใหญ่จะบรรจุปริมาณคงท่ีโดยการหีบ
ห่อโดยไม่ต้องอาศัยคนขายมาชั่งและบรรจุ ท าให้ร้านค้าลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานลงส่งผลให้
สามารถจ าหนา่ย สนิค้าได้ในราคาต ่าลง 

- ระบบการผลติและบรรจุสนิค้าในโรงงานอุตสาหรกรรมขนาดใหญ่ช่วยท าให้
มีการน าทรัพยากรท่ีเหลือใช้มาท าประโยชน์ได้ เช่น การแปรปรูปผลิตภณัฑ์อาหารในโรงงานผลติ
อาหารกระป๋องจะมีสว่นเหลอืทิง้ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ตอ่ได้ เช่น ปุ๋ ย อาหารสตัว์ เป็นต้น 

- บรรจุภณัฑ์ช่วยป้องกันความเสียหายของผลผลิต เช่น ใช้บรรจุผลผลิตทาง
การเกษตร หากปราศจากการบรรจุภัณฑ์สิน้ค้าทางการเกษตรจะเสียหายเป็นจ านวนมาก 
เน่ืองจากเชือ้จุลลนิทรีย์ การขนสง่ และสภาพแวดล้อม 

- บรรจุภณัฑ์ช่วยเพิ่มเงินตราของประเทศจากการสง่ออก 
สินค้าท่ีสง่ออกมักจะได้รับความดูแลและใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมเพื่อการ

ปกป้องและคุ้ มครองสินค้าในการขนส่ง และรักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของประเทศผู้ ขายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมจะท าให้
สามารถบรรจุสินค้าในตู้ ขนส่งได้จ านวนมากท าให้ประหยัดต้นทุน หากบรรจุภัณฑ์มีความ
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เหมาะสมกับผู้่ซือ้ในทางประเทศและมีการสง่ออกท่ีดี ท าให้สินค้าขายได้และเป็นท่ียอมรับ บรรจุ
ภณัฑ์จึงเป็นสว่นช่วยในการน าเข้าเงินตราจากตา่งประเทศ 

- บรรจุภณัฑ์ท่ีมีผลตอ่สิง่แวดล้อม 
บรรจุภัณฑ์ท่ีผ่านการใช้งานแล้วเป็นส่วนส าคัญของขยะมูลฝอย ซึ่งส่งผล

กระทบตอ่สิง่แวดล้อม วสัดบุรรจุภณัฑ์บางชนิดสามารถยอ่ยสลายตามธรรมชาติได้ บางชนิดย่อย
สลายได้ยาก หรือไม่สามารถยอ่ยสลายเองได้ เม่ือประกอบกบัพฤติกรรมการทิง้ของประชาชนแล้ว
จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนนีก้ระบวนการผลิตและการท าลายบรรจุภณัฑ์ยงัมี
สว่นท าให้เกิดมลภาวะในสิง่แวดล้อม  เช่น ขบวนการผลติและท าลายพลาสติด หรือโฟม ท าให้เกิด
มลภาวะทางอากาศ มลพิษในแม่น า้ล าคลอง เป็นต้น 

- บรรจุภณัฑ์มีผลทางด้านสาธารณสขุ 
การบรรจุภณัฑ์มีสว่นส าคญัต่อสขุภาพของประชาชน โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์

อาหารและยา ผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ สารพิษ และสินค้าอันตราย เช่น ในโรงพยาบาลจะมีการ
ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีฆ่าเชือ้และบรรจุเฉพาะอัน เช่น เข็มฉีดยา ผ้าท าแผล หากมีระบบการ
บรรจุท่ีสะอาดและได้มาตรฐานจะท าให้มตราฐานทางการแพทย์ดีขึน้ ระบบการหีบห่อท่ีดีจะช่วย
รักษาคณุภาพของอาหารได้จนถึงมือผู้บริโภค 

 
บทบาททางด้านการพฒันาอุตสาหรกรรมและการจ้างงาน 
การแข่งขนัทางการตลาดท่ีสงูขึน้ ท าให้บรรจุภณัฑ์เป็นสว่นส าคญัทางธุรกิจ 

เพราะการพัฒนาการบรรจุและหีบห่อเป็นส่วนส าคัญต่อการแข่งขันส่งผลให้บรรจุภัณฑ์มีการ
พัฒนาในอุตสาหกรรมการบรรจุหีบห่ออย่างรวดเร็ว ทัง้ในด้านวัสดุ เทคโนโลยี เคร่ืองจักหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการบรรจุหีบห่อท าให้เกิดการจ้างบุคลากรเป็นจ านวนมากในฝ่ายตา่งๆ 
รวมทัง้การ ออกแบบ เช่น การจ้างนกัออกแบบบรรจุภณัฑ์ (Packing Designer) ด้านการออกแบบ
กราฟิก (Graphic Designer) ตลอดจนการแจ้งแรงงานในการบรรจุหีบหอ่ 

อาจสรุปได้ว่าบทบาทและหน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญในการปกป้อง
ผลติภณัฑ์ท่ีอยูภ่ายใน ดงันัน้ผู้ผลติจึงต้องให้ความส าคญัในการเลอืกใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑ์เพื่อการรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ สะดวกในการใช้งาน การขนสง่ และมีสว่นช่วย
ทางด้านการตลาด นอกจากนี ้บรรจุภณัฑ์ท่ีดีจะต้องมีสว่นช่วยในการรักษาสิง่แวดล้อมอีกด้วย จะ
เห็นได้ว่าบรรจุภณัฑ์มีสว่นส าคญัเป็นอย่างมากท่ีผู้ผลิตใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ประชิด ทิณ
บุตร (2531: 23) ได้อธิบายหน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์ในการตลาดไว้ดงันี ้
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1. การบรรจุภณัฑ์และการคุ้มครองปอ้งกนั บรรจุภณัฑ์ท่ีดีนัน้จะต้องเอือ้ านวยตอ่
การบรรจุ และคุ้มครองผลติภณัฑ์ภายใน ซึง่ภาชนะท่ีใช้บรรจุจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถ
ป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายจากการขนสง่ ป้องกันการเน่าเสีย เก็บรักษาง่าย เน่ืองจาก
ผู้บริโภคต้องการความปลอดภยัจากการบริโภค 

2. การบ่งชีผ้ลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงให้เห็นตัวสินค้าของผู้บริโภคทนัที 
โดยใช้ช่ือสนิค้า เคร่ืองหมายการค้า ประเภทของสนิค้า และผู้ผลติ เน่ืองจากผู้บริโภคต้องการบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีมีรูปทรงท่ีเด่นชัด มองเห็นได้ง่าย ตวัอักษรควรมีขนาดท่ีเหมาะสม อ่านง่าย ควรใช้สีท่ีเดน่
หรือมีความแตกต่างเพื่อง่ายต่อการจดจ า และช่วยลดความผิดพลาดในการหยิบผลิตภณัฑ์ท่ีไม่
ต้องการอีกด้วย 

3. การอ านวยความสะดวก ในการผลิตและการตลาดนัน้บรรจุภัณฑ์จะต้อง
เอือ้อ านวยความสะดวกในการขนสง่และรักษาสินค้า บรรจุภณัฑ์จะต้องมีความแข็งแรงสามารถ
วางทบัซ้อนกันได้หลายชัน้เพื่อการประหยดัเนือ้ท่ี ในการขายปลีกก็เช่นกัน บรรจุภณัฑ์ขะต้องมี
ขนาดและรูปร่างท่ีเหมาะสม ง่าย และสะดวกในวางเรียงซ้อนกันในชัน้วาง ในส่วนของการบริโภค 
บรรจุภณัฑ์จะต้องมีความสะดวก ในการใช้สอยของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดท่ีมีความแตกต่างกนัไป
ในการใช้งานและการเก็บรักษา 

4. การดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค องค์ประกอบของบรรจุภณัฑ์ท่ีท าให้บรรจุ
ภณัฑ์สามารถดงึดดูความสนใจของผู้บริโภค เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด ส ีวสัด ุตวัษรท่ีใช้ ฯลฯ หรือ
อาจกล่าวได้ว่าสิ่งท่ีปรากฏเป็นบรรจุภัณฑ์ทัง้หมด โดยผู้ ออกแบบจะต้องสร้างองค์ประกอบ
ทัง้หมดให้เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีประสทิธิภาพสามารถสือ่สารได้ชดัเจน และสง่ผลกระทบทางจิตวิทยา
แก่ผู้บริโภคให้เกิดการซือ้ เช่น 

4.1 ออกแบบให้บนนจุภณัฑ์มีหลายขนาด เน่ืองจากผู้บริโภคต้องการขนาด 
ปริมาณ รวมทัง้งบประมาณการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

4.2 การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์ เลือกใช้สีบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัว
ผลติภณัฑ์ภายใน เช่น การใช้สแีดง ชมพ ูเขียว ฟา้ กบัผลติภณัฑ์ประเภทเคร่ืองส าอาง หรืออาหาร 
เพื่อช่วยในการเสริมสร้างให้รู้สกึสดใส นา่ใช้ นา่รับประทาน เป็นต้น 

4.3 การใช้รูปร่าง รูปทรง ให้ตรงกับมโนทศัน์ของผู้บริโภค เช่น บรรจุภณัฑ์ท่ี
ใช้เฉพาะกรณี เทศกาล โอกาส เพศ และวยั เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึร่วมสมัยจึงถือว่าเป็น
สว่นหนึง่ท่ีสามารถดงึดดูความสนใจของผู้บริโภคได้ 
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5. การเศรษฐกิจ บรรจุภัณฑ์มีหน้าท่ีและบทบาทท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
เป็นองค์ประกอบในการออกก าหนดราคาของผลติภณัฑ์ เพราะถือวา่เป็นต้นทนุในการผลติเช่นกัน
ท่ีท าให้เกิดผลก าไรแก่ผู้ผลติ การจ้างแรงงาน รวมทัง้การใช้ทรัพยากรตา่งๆ มาสร้างบรรจุภณัฑ์ 

 
4.3 ประเภทของบรรจุภณัฑ์ 
ประชิด ทิณบุตร (2531: 31-33) ได้แบง่ประเภทของบรรจุภณัฑ์ไว้ 3 ประเภท คือ 

1. บรรจุภณัฑ์เฉพาะหนว่ย (Individaul Package) 
บรรจุภณัฑ์เฉพาะหน่วย คือ บรรจุภณัฑ์ท่ีสมัผสักบัผลิตภณัฑ์ภายในเป็นชัน้แรก 

บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ เช่น การ
ก าหนดให้มีรูปร่างลกัษณะต่างๆ เช่น ขวด กระป๋อง กลอ่ง ถุง ฯลฯ ซึ่งอาจมีลกัษณะเฉพาะหรือ
รูปร่างท่ีเหมาะสมแก่การจับ ถือ และอ านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ อีกทัง้ยงัมีหน้าท่ี
ปกปอ้งผลติภณัฑ์โดยตรงอีกด้วย 

2. บรรจุภณัฑ์ชัน้ใน (Inner Package) 
บรรจุภณัฑ์ชัน้ใน คือ บรรจุภณัฑ์ท่ีอยู่ถัดออกมาเป็นชัน้ท่ีสองมีหน้าท่ีรวมบรรจุ

ภณัฑ์ชัน้แรกเข้าไว้ด้วยกนั ใช้ส าหรับในการจ าหนา่ยรวมตัง้แต ่2 – 24 ชิน้ขึน้ไป โดยมีวตัถปุระสงค์ 
คือ ป้องกัน รักษาสินค้าจากสภาพแวดล้อม อาทิเช่น ความชืน้ ความร้อง แสง แรงกระแทก และ
เอือ้อ านวยแก่การขายปลกี เป็นต้น 

3. บรรจุภณัฑ์ชัน้นอกสดุ (Outer Package) 
บรรจุภณัฑ์ชัน้นอกสดุ คือ บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นหนว่ยรวมขนาดใหญ่ท่ีใช้ส าหรับการ

ขนสง่ มีหน้าท่ีปกป้องผลิตภณัฑ์ในระหว่างการขนสง่เท่านัน้ จึงท าให้ผู้บริโภคไม่เห็นบรรจุภัณฑ์
ประเภทนีม้ากนกั ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ประเภทนี ้ได้แก่ ลงัไม้ หีบไม้ กลอ่งกระดาษขนาดใหญ่ 
ภายนอกจะให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการขนสง่เท่านัน้ เช่น เลขท่ี รหสัสินค้า ตราสินค้า สถานท่ีขนสง่ 
เป็นต้น 

นอกจากข้อความท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ปุ่ น คงเจริญเกรียติ; และสมพร คงเจริญเกียรติ 
(2541: 10-11) ได้จ าแนกประเภทของบรรจุภณัฑ์ด้วยหลกัการออกแบบไว้ 3 ประเภท คือ 

1. บรรจุภณัฑ์ชัน้ในหรือปฐมภมิู (Primary Packaging)  
เป็นบรรจุภณัฑ์ประเภทนีจ้ะอยูช่ัน้ในสดุติดกบัตวัผลติภณัฑ์ ผู้ซือ้จะสมัผสัเวลาท่ี

บริโภค และได้รับการทิง้เม่ือมีการเปิดใช้และบริโภคสนิค้าจนหมด เช่น ซองขนม เป็นต้น 
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ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ชัน้ในมี 2 ปัจจัยส าคญัท่ีจะต้องพิจารณา คือ อันดบั
แรกจะต้องมีความมัน่ใจวา่สนิค้าท่ีผลติและบรรจุภณัฑ์จะต้องเข้ากันได้ (Compatibility) โดยผ่าน
การทดสอบว่าผลิตภณัฑ์ภายในจะไม่ท าปฏิกริยากับบรรจุภณัฑ์ ปฏิกริยาท่ีเกิดขึน้นีเ้กิดจากการ
แยกตวัของเนือ้วสัดุเข้าสูผ่ลิตภณัฑ์ (Migration) หรืออาจท าให้บรรจุภณัฑ์เกิดการเปลี่ยนรูป มัก
พบบ่อยในผลิตภณัฑ์ประเภทอาหาร อีกปัจจัยหนึ่งท่ีต้องพิจารณา คือ บรรจุภณัฑ์ชัน้ในวางขาย
บนชัน้วางหรือไม่ หากวางขายบนชัน้วางสินค้าบรรจุภัณฑ์จะต้องมีการออกแบบท่ีสวยงาม 
ภาพพจน์และการสือ่ความหมายจะต้องมีบทบาทในการออกแบบ 

2. บรรจุภณัฑ์ชัน้ท่ีสองหรือทติุยถมิู (Secondary Packaging) 
เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีรวมบรรจุภัณฑ์ชัน้แรกไว้ด้วยกันเพื่อท าหน้าท่ีในการปกป้อง

สินค้า สามารถจัดจ าหน่ายสินค้าได้มากขึน้ และสะดวกต่อการขนสง่ เช่น กลอ่งกระดาษแข็งของ
กลอ่งยาสฟัีน ซองพลาสติกใสซ่องขนม 10 หอ่ เป็นต้น 

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทนี ้ความสวยงามและภาพพจน์ของบรรจุ
ภณัฑ์ชัน้ท่ีสองมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะบรรจุภณัฑ์จะต้องแสดงบนชัน้วาง ณ จุดขาย หรือใน
การออกแบบอาจเปิดให้เห็นบรรจุภณัฑ์ชัน้ในท่ีมีการออกแบบท่ีสวยงามอยูแ่ล้ว 

3. บรรจุภณัฑ์ชัน้ท่ีสามหรือตติยภมิู (Tertiary Packaging) 
เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการปกป้องสินค้าในระหวา่งการขนสง่ อาจแบง่

ได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1) บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้จากแหล่งผลิตถึงแหล่งขายปลีก บรรจุภัณฑ์นีจ้ะหมด

หน้าท่ีการใช้งานเม่ือสินค้าได้รับการจดัวางบนชัน้วางหรือคลงัสินค้าของแหลง่ขายปลีกเรียบร้อย
แล้ว เช่น แคร่ กะบะ (Pallet) เป็นต้น  

2) บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้จัดส่งสินค้าระหว่างโรงงาน เช่น ลงัใส่ซองพริกป่น ถุง
น า้จิม้ ซึง่เป็นผลผลติจากโรงงานหนึง่ถกูสง่ไปบรรจุพร้อมอาหารอีกโรงงานหนึง่ เป็นต้น 

3) บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้จากแหลง่ขายปลกีไปยงัผู้บริโภค เช่น ถงุตา่งๆ ท่ีร้านค้าใส่
สินค้าท่ีผู้บริโภคซือ้เพื่อสะดวกในการถือ ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ชัน้ท่ีสามนีจ้ะต้องค านึงถึง
ความสามารถในการปกป้องสินค้าระหว่างการขนสง่เป็นหลกั ข้อมูลรายละเอียดบรรจุภัณฑ์จะ
ช่วยอ านวยความสะดวกให้การขนสง่และความถกูต้อง 

จากประเภทของบรรจุภัณฑ์ข้างต้นอาจสรุปได้ว่าบรรจุภัณฑ์ชัน้ในหรือชัน้ปฐมภูมิ 
(Primary Packaging) และบรรจุภณัฑ์ชัน้ท่ีสองหรือทุติยภูมิ (Secondary Packaging) เป็นบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อใช้ในการขายปลีก หรือเรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการจ าหน่ายปลีก (Commercial 
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Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีวางจ าหน่ายบนชัน้วางสินค้า จึงจ าเป็นต้องมีการออกแบบท่ี
สวยงาม บรรจุภัณฑ์ชัน้ท่ีสามหรือตติภูมิ (Tertiary Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 
(Distribution Packaging) มีบทบาทส าคญัในการปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่งเป็นหลกั (ปุ่ น 
คงเจริญเกรียติ; และสมพร คงเจริญเกียรติ.  2541: 11-12) 

 
4.4 วัสดสุ าหรับบรรจุภณัฑ์ 
ในปัจจุบนัวสัดท่ีุใช้ในการผลติบรรจุภณัฑ์มีอยู ่5 ประเภท ได้แก่ กระดาษ แก้ว พลาสติก 

โลหะ และไม้ ซึ่งในแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเด่นท่ีแตกต่างกันออกไป สามารถเลือกใช้ให้
เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ภายในได้ ประชิด ทิณบุตร (2531: 39) กลา่ววา่ การปกปอ้งผลติภณัฑ์และ
การอ านวยความสะดวกให้ผู้ ใ้ช้เป็นข้อควรค านึงท่ีควรน ามาใช้ในเลือกวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเด่นของ
วัสดุแต่ละชนิดมาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ ดัดแปลงให้เกิดความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันการแบ่งส่วนตลาดของสินค้า  วัสดุแต่ละประเภทมี
คณุสมบติัเดน่ท่ีแตกตา่งกนั อีกทัง้ยงัเป็นทางเลอืกให้แก่ผู้ผลติโดยสามารถเลอืกใช้ให้เหมาะสมกับ
สนิค้าไว้ ดงันี ้

1. กระดาษ นับเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดและมีแนวโน้มใช้มากยิ่ งขึน้ 
เน่ืองจากสามาถน ากลบัมารีไซเคิลได้ง่าย อันเป็นผลจากการรณรงค์สิ่งแวดล้อม กระดาษเป็น
บรรจุภณัฑ์ประเภทเดียวท่ีสามารถน ามาสร้างขึน้ใหม่ได้โดยการปลกูป่าทดแทน กระดาษท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์มีหลายประเภทและสามารถพิมพ์ให้สวยงามได้งา่ย นอกจากนีย้งัสะดวก
ในการขนสง่จากผู้ผลิตไปยงัผู้ ใช้เพราะสามารถพบัได้ และยงัประหยดัค่าใช้จ่ายในการขนสง่ (ปุ่ น 
คงเจริญเกรียติ; และสมพร คงเจริญเกียรติ.  2541) นอกจาก กระดาษจะมีความยืดหยุ่นแล้ว 
คุณสมบติัทางกายภาพของกระดาษ คือ สามารถตดั ดดั พบั งอ ได้ง่าย สามารถสร้างเป็นรูปร่าง 
รูปทรงต่างๆ ขึน้มาเป็นถุง กลอ่ง หรือพบัเป็นซอง หรือกระป๋องได้หลายวิธี ดงันัน้คุณสมบติัของ
กระดาษท่ีท าจากเยื่อไม้ธรรมดาจึงได้รับการพฒันาคุณภาพมากขึน้ โดยการเคลือบหรือผนึกเข้า
กับวัสดุอ่ืนเพื่อน ามาสร้างสรรค์เป็นโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และสามารถห่อหุ้ มสินค้าได้หลาย
ประเภทมากขึน้ (ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์กระดาษ.  2551: ออนไลน์) ในท้องตลาดบรรจุภณัฑ์
กระดาษท่ี พบเห็นทัว่ไปมีอยู ่8 รูปแบบ คือ 

1) ซองกระดาษ (Paper Envelope) 
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การเลอืกใช้ชนิดของซองและขนาดขึน้อยูก่บัประเภทของสนิค้านัน้ๆ กระดาษท่ีใช้
ท าซองจะต้องค านึงถึงการคุ้มครอง รูปร่าง และราคาเป็นหลกั โดยซองกระดาษสามารถใช้บรรจุ
สนิค้าได้หลายชนิด เช่น จดหมาย ยาเม็ด ฯลฯ 

2) ถงุกระดาษ (Paper Bag) 
โดยทัว่ไปมี 3 แบบ ได้แก่ ถุงกระดาษแบบแบนราบ ใช้ส าหรับบรรจุสินค้าขนาด

เลก็ๆ มีน า้หนกัเบา ถงุกระดาษแบบขยายข้างและก้นใช้ส าหรับบรรจุสนิค้าท่ีมีปริมาณมาก หรือใช้
บุเป็นถุงในกล่องกระดาษแข็ง และถุงกระดาษแบบผนึก 4 ด้าน ใช้ส าหรับบรรจุสินค้าประเภท
เคร่ืองเทศ คณุสมบติัของกระดาษท่ีใช้ขึน้อยูก่บัการใช้งานเป็นหลกั เช่น สนิค้าท่ีมีน า้หนกัมากควร
ใช้กระดาษท่ีมีความเหนียว เพราะมีค่าของการต้านแรงดนัทะลุและการต้านแรงดึงขาดท่ีอยู่ใน
เกณฑ์สงู หากผลติภณัฑ์มีความชืน้สงูหรือถกูจัดเก็บในสถานท่ีเปียกชืน้ ควรใช้กระดาษท่ีมีค่าการ
ดดูซมึน า้ต ่า เช่น กระดาษเ คลอืบไข กระดาษเคลอืบพลาสติก เป็นต้น 

3) ถงุกระดาษหลายชัน้ (Multiwall Paper Sack) 
เหมาะส าหรับสินค้าท่ีมีน า้หนักมากกว่า 10 กิโลกรัมขึน้ไป เช่น ปูนซีเมนต์ 

สารเคมี อาหารสตัว์ เป็นต้น ถุงประเภทนีมี้ทัง้แบบปากเปิด และแบบมีลิน้ แต่ละแบบอาจมีสว่น
ขยายข้าง วสัดุท่ีใช้ท าจากกระดาษเหนียวท่ีท าจากเยื่อเส้นใยยาวท าให้กระดาษมีความเหนียวสงู 
หากต้องการคุณสมบติัท่ีช่วยป้องกันความชืน้อาจใช้กระดาษท่ีเคลือบด้วยพลาสติกหรือยางมะ
ตอยอีกชัน้หนึ่ง สว่นใหญ่วสัดุท่ีใช้ท าถุงกระดาษ คือ กระดาษคราฟต์ (Kraft) ซึ่งมีความหนาบาง 
สามารถน ามาซ้อนเป็นผนงัหลายชัน้ หรือเคลอืบผิวท่ีแตกตา่งกนัไปตามการใช้งานเป็นบรรจุภณัฑ์
ท่ีนิมยมใช้กับสินค้าอุปโภคและบริโภคในหน่วยขายแบบปลีกย่อย ดงันัน้ถุงกระดาษจึงถือว่าเป็น
บรรจุภณัฑ์เฉพาะหนว่ย (Individaul Package) อีกแบบหนึง่ท่ีมีความใกล้ชิดกบัผู้บริโภคเป็นอยา่ง
มาก นอกจากนีย้งัเเป็นสือ่โฆษณาประเภทสือ่สิง่พิมพ์ท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ท่ีดีอีกด้วย 

4) เยื่อกระดาษขึน้รูป (Moulded Pulp Comtainer) 
เยื่อกระดาษขึน้รูปมีทัง้ชนิดท่ีท าจากเยื่อบริสทุธ์ิ ใช้ส าหรับบรรจุอาหารส าเร็จรูป

และอาหารท่ีเข้าตู้อบไมโครเวฟได้ และชนิดท่ีท าจากเยื่อเศษกระดาษ ใช้ในการบรรจุไข ่ผกั ผลไม้
สด และใช้ เป็นวสัดกุนักระแทก การเลอืกใช้จะต้องค านงึถึงผลติภณัฑ์ท่ีบรรจุเป็นส าคญั 

5) กระป๋องกระดาษ (Paper / Composite Can) 
เป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอกท่ีได้จากการพันกระดาษทับกันหลายชัน้ โดย

วิธีการพันแบบเกลียวและแบบตรง หากใช้กระดาษเหนียวเพียงอย่างเดียวเรียกว่า Paper Can 
เหมาะส าหรับใช้บรรจุของแห้ง แตห่ากใช้วสัดรุ่วมกนัระหวา่งกระดาษเหนียว อลมิูเนียมฟอยล์ และ
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พลาสติกจะเรียกว่า Composite Can ฝากกระป๋องมักเป็นโลหะใช้ส าหรับบรรจุอาหารประเภท
ขนมคบเคีย้ว การเลอืกใช้ต้องพิจารณาตะเข็บระหวา่งฝาและตวักระป๋อง ตลอดจนรอยตอ่ของการ
พนัเกลยีวเพื่อปอ้งกนัไม่ให้เกิดการร่ัวซมึ 

6) ถงักระดาษ (Fiber Drum) 
มีรูปร่างลกัษณะเหมือนกับกระป๋องกระดาษ แต่มีขนาดใหญ่กว่า ใช้เพื่อการ

ขนสง่สินค้า เช่น สารเคมี เมล็ดพลาสติก เป็นต้น การเลือกใช้ควรค านึงถึงความแข็งแรงเป็นหลกั
เม่ือวางเรียงซ้อนกนั 

7) กลอ่งกระดาษแข็ง (Paperboard Box) 
เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีนิยมสูงสุดในผลิตภณัฑ์ขายปลีก สามารถท าได้จากกระดาษ

แข็งหลายชนิด เช่น กระดาษไม่เคลอืบ กระดาษท่ีเคลืบวสัดอ่ืุน เพื่อเพิ่มคณุสมบติัให้ดีขึน้ รูปแบบ
ของกล่องกระดาษแข็งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ กล่องแบบพับได้ (Folding Carton) หรือ
กลอ่งแบบคงรูป (Set-Up Box) กระดาษท่ีใช้ท ากลอ่งมี 2 แบบดงันี ้

- กระดาษขาวไม่เคลอืบ 
กระดาษชนิดนีมี้ลกัษณะคล้ายกบักระดาษเคลอืบ แตเ่นือ้ของกระดาษหยาบ

กว่าสีขาวของกระดาษไม่สม ่าเสมอ มีราคาถูก และพิมพ์ด้วยระบบธรรมดา เช่น กลอ่งใสร่องเท้า 
เป็นต้น 

- กระดาษกลอ่งขาวเคลอืบ 
กระดาษชนิดนีนิ้มยมใช้ส าหรับบรรจุสนิค้าอุปโภคและบริโภค เพราะสามารถ

พิมพ์ระบบออฟเซ็ทใช้สีได้หลายสีท าให้สวยงาม และท าให้ผลิตภณัฑ์ภายในกลอ่งดูมีคุณคา่มาก
ขึน้ วางจ าหน่ายในร้านขายเคร่ืองเขียนทัว่ไป หาซือ้ง่าย หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่ากระดาษแข็งเทา - 
ขาว ใช้ในการท ากลอ่ง นิยมใช้กบัผลติภณัฑ์ประเภทอาหาร 

การเลือกใช้กลอ่งกระดาษแข็ง จะต้องค านึงถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกับการใช้
งานเป็นหลกั เช่น ความชืน้ การต้านแรงดนัทะล ุความสามารถในการรับน า้หนกั โดยทัว่ไปสามารถ
รับน า้หนกัได้ประมาณ  2 - 3 ปอนด์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับขนาดและความหนาของกระดาษ ความเรียบ
ของ ผิวกระดาษ ความขาว สามรถพิมพ์สสีนัได้ดี คงทนตอ่การโค้งงอ สามารถพบัเป็นแผน่แบนได้ 
เพื่อสะดวกในการจดัเก็บ มีขนาดหลากหลายให้เลอืกในการขนสง่ สามารถตดั บิด หรือเจาะได้งา่ย 
อีกทัง้ยงัมีราคาถกู 

8) กลอ่งกระดาษลกูฟูก (Corrugated Fiberboard Box) 
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กล่องลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีมีการใช้สูงสุด เพราะมีน า้หนักเบาสามารถ
ออกแบบให้มีรูปร่าง ขนาด และความแข็งแรงได้ตามความต้องการ อีกทัง้ยงัสามารถพิมพ์ข้อความ
เพื่อแจ้งข้อมูลผลิตภณัฑ์ หรือพิมพ์รูปภาพบนกลอ่งเพื่อความสวยงาม สร้างความน่าสนใจให้แก่
ผู้บริโภค 

โดยปกติกล่องกระดาษลูกฟูกมีหน้าท่ีในการขนส่ง แต่สามารถออกแบบเพื่อ
การค้าปลีกได้ โครงสร้างของกลอ่งกระดาษลกูฟูกขึน้อยู่กับจ านวนแผ่นกระดาษลกูฟูก ชนิดของ
ลอน รูปแบบ กลอ่ง ขนาดกลอ่ง สว่นประกอบของกระดาษ รอยตอ่ของกลอ่ง และการเปิดฝากลอ่ง 
ดังนัน้การออกแบบจึงต้องค านึงถึงการใช้งานและคุณสมบัติของสินค้า เช่น สินค้าประเภทท่ี
สามารถรับน า้หนกั กดทบัได้ (อาหารกระป๋อง ขวดแก้ว ฯลฯ) คุณภาพของกล่องควรค านึงถึงค่า
การต้านแรงดนัทะลเุป็นหลกั แต่หากสินค้าไม่สามารถน า้หนกั แรงกดทบั หรือรับได้เล็กน้อย เช่น 
ผกั ผลไม้สด อาหารท่ีบรรจุในถุงพลาสติก ฯลฯ ควรค านึงถึงค่าของการต้านแรงกดทบัของกลอ่ง 
โดยพิจารณาจากการขนสง่และการเก็บรักษาควบคู่กันไป ในปัจจุบนักลอ่งกระดาษลกูฟูกนิยมใช้
บรรจุผลผลิตทางการเกษตรท าให้กล่องกระดาษลูกฟูกมีการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกบัผกัและผลไม้แต่ละชนิด โดยเฉพาะกลอ่งท่ีใช้บรรจุเพื่อการสง่ออกเพื่อ
การสะดวกในการขนส่ง การเก็บรักษาในคลงัสินค้า ตลอดจนการรักษาคุณภาพของสินค้าและ
ความสวยงามเม่ือวางจ าหนา่ย 

2. พลาสติก เป็นวสัดุท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตสงูมาก มีคุณประโยชน์ คือ มีน า้หนกั
เบา สามารถปอ้งกนัการซมึผา่นของอากาศและก๊าซได้ดีระดบัหนึง่ สามารถตอ่ต้านการท าลายของ
แบคทีเรียและเชือ้รา มีคณุสมบติัหลากหลายส าหรับการเลอืกใช้งานท่ีเหมาะสม พลาสติกบางชนิด
มีคุณสมบติัในการเป็นฉนวนกันความร้อนอีกด้วย พลาสติกท่ีนิยมใข้ในอุตสาหกรรมมีอยู่หลาย
ประเภท จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการศกึษาคณุสมบติัของพลาสติกแตล่ะประเภทท่ีเลอืกใช้เพื่อ
สามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งสมบูรณ์ (ปุ่ น คงเจริญเกรียติ; และสมพร คงเจริญเกียรติ.  2541: 12) ซึง่
สอดคล้องกับ ประชิด ทิณบุตร (2531: 63-64) ได้แบ่งประเภท ของพลาสติกออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

- ประเภท Thermosetting สามารถให้ความร้อนและพิมพ์เป็นผลิตภัณฑ์ในรูป
ของหีบห่อได้เพียงครัง้เดียว เม่ือแข็งตวัแล้วอาจแตกได้ ไม่สามารถหลอมตวัด้วยความร้อนหรือ
พิมพ์ใหม่ได้ เช่น ภาชนะพลาสติก 
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- ประเภท Thermoplastic สามารถหลอมตวัด้วยความร้อนได้ และสามารถพิมพ์
ออกมาเป็นผลติภณัฑ์ได้หลายครัง้ตามต้องการ เช่น ภาชนะพลาสติกของทพัเพอร์แวร์ ถงุพลาสติก
ใส เป็นต้น 

3. แก้ว เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความเฉ่ือยต่อการท าปฏิกริยากับสารเคมีชีวภาพ
ต่างๆ เม่ือเทียบกับวสัดุบรรจุภณัฑ์อ่ืนๆ สามารถรักษาคุณภาพของบรรจุภณัฑ์ได้ดีมาก ข้อดีของ
แก้ว คือ มีความใสและท าเป็นสีต่างๆ ได้ อีกทัง้สามารทนต่อแรงกดได้สงูแต่เปราะแตกง่าย แก้ว
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้อาจถึง 100 ครัง้ และสามารถเวียนกลบัมาหลอมใช้ใหม่ได้ ซึง่สง่ผลดี
ในด้านของสิง่แวดล้อมแตส่ิง่ท่ีพงึระวงัในการบรรจุ คือ การเลอืกใช้ฝาท่ีมีขนาดเหมาะสม และต้อง
สามารถปิดได้แนน่สนิทเพื่อช่วยรักษาคณุภาพของสินค้า (ปุ่ น คงเจริญเกรียติ; และสมพร คงเจริญ
เกียรติ.  2541: 12)  

4. โลหะ เป็นวสัดุท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน การเคลือบผิวภายในจะช่วยลดการสึก
กร่อน ซึ่งเกิดจากการท าปฏิกริยาระหว่างบรรจุภณัฑ์กับผลิตภณัฑ์ภายใน ไม่มีการซมึผ่านของไอ
น า้และ ก๊าซ แตมี่จุดด้อยอยูท่ี่รอบตอ่หรือฝา (ประชิด ทิณบุตร.  2531: 69) 

ปุ่ น คงเจริญเกรียติ; และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541: 12) ได้อธิบายการใช้บรรจุ
ภณัฑ์โลหะท่ีใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์อาหารมี 2 ชนิด คือ 

- เหล็กเคลือบดีบุก เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความแข็งแรง สามารถป้องกันอันตราย
จากสิง่แวดล้อมและสภาวะอากศได้ ต้นทนุในการผลิตไม่สงูนกัและไม่สลบัซบัซ้อน สามารถบรรจุ 
ผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารได้ดี เน่ืองจากสามารถปิดผนึกได้สนิทและฆ่าเชือ้โรคด้วยความร้อนใน
ด้านสิง่แวดล้อม สามารถแยกออกจากขยะได้งา่ยโดยการใช้แม่เหลก็ 

- อะลูมิเนียม นิยมใช้ในรูปอะลูมิเนียมเปลวหรือกระป๋อง มีน า้หนักเบา และมี
ความแข็งแรงทนตอ่การซมึผา่นของอากาศ ก๊าซ แสง กลิน่ และรสได้ดี ในรูปของเปลวอะลมิูเนียม 
มักใช้เคลือบกับวสัดุอ่ืนซึง่สง่ผลให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี เพราะความเงาของอะลมิูเนียมและเป็นตวั
เหน่ียวน าความเย็นได้ดี 

5. ไม้ เป็นวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเด่น คือ มีความแข็งแรง ทนทาน สวยงาม และเป็น
ธรรมชาติ แตมี่ข้อด้อย คือ ดดัแปลงเป็นรูปทรงตา่งๆ ได้ยาก (สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัภาคกลาง. 2551:ออนไลน์) 

ส านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มอกช.) (2551: ออนไลน์) 
มีความเห็นเก่ียวกบัวสัดบุรรจุภณัฑ์ไม้ ดงันี ้
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วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (Wood Packaging) คือ วัสดุหรือส่วนประกอบท่ีท าจากไม้ 
เพื่อใช้เป็นบรรจุภณัฑ์หรืออุปกรณ์ในการขนสง่สินค้า เช่น ลงัไม้ กลอ่งไม้ ไม้รองรับสินค้า วสัดุไม้ 
กนักระแทก ถงัไม้ Load Board เป็นต้น 

ไม้เป็นวสัดุท่ีน ามาใช้เป็นบรรจุภณัฑ์น้อยมาก เน่ืองจากการรณรงค์ในเร่ืองการ
ตดัไม้ท าลายป่า และมีแนวโน้มจะใช้น้อยลงมากเพราะไม่สามารถหาวสัดอ่ืุนมาทดแทนได้ 

จากวสัดขุองบรรจุภณัฑ์ข้างต้นจะเห็นได้วา่ วสัดแุตล่ะชนิดมีคณุสมบติัท่ีแตกต่างกัน
ออกไป มีทัง้ข้อดีและข้อเสยีซึง่เป็นทางเลอืกให้แก่ผู้ผลิตเลอืกใช้วสัดท่ีุเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑ์
แตล่ะประเภทได้ (อเนก วิทยะสริินนัท์. 2551: ออนไลน์) จะเห็นได้วา่วสัดบุรรจุภณัฑ์แตล่ะประเภท
มีส่วนส าคัญในการขนส่งและการจ าหน่าย ดังนัน้ควรค านึงถึงความแข็งแรง ทนทาน และ
คณุสมบติัในการรักษาผลติภณัฑ์ให้อยูใ่นสภาพสมบูรณ์ อีกทัง้ยงัต้องค านงึถึงความสะดวกในการ
ใช้งานของผู้บริโภค และรูปแบบท่ีดงึดดูความสนใจของผู้บริโภค 

 
4.5 การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
ชีลาพร อินทร์อุดม (2552: 117) ได้กล่าวไว้ว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Package 

Design) เป็นอีกขัน้ตอนหนึ่งท่ีมีความส าคัญว่าควรผลิตบรรจุภัณฑ์ลกัษณะใด รูปแบบใด การ
เลือกใช้วัสดุอะไร การสื่อความหมายให้ผู้ บริโภครับรู้ได้อย่างไรท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทัง้ด้านการ
คุ้มครองรักษา การใช้งานของผู้บริโภค การให้บรรจุภณัฑ์ท าหน้าท่ีทางด้านการตลาดได้ดีท่ีสดุทัง้
ในด้านการสร้างความน่าสนใจ ความสวยงาม และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถจดจ าได้ง่าย อีกทัง้ยงั แสดงเอกลกัษณ์หรือต าแหน่งผลิตภณัฑ์ภายใต้ต้นทุนการบรรจุท่ี
เหมาะสม 

ประชิด ทิณบุตร (2531: 81-84) อธิบายไว้ว่า บรรจุภณัฑ์เป็นแนวโน้มต่อไปท่ีจะเข้าถึง
การบริการตนเองท่ีต้องการให้บรรจุภณัฑ์ได้แสดงบทบาทหลกั 2 ประการไปพร้อมๆ กัน คือ การ
โฆษณาและการขาย ดงันัน้บรรจุภณัฑ์จึงกลายเป็นสิง่ท่ีรวมไว้ซึง่ลกัษณะทางกายภาพของภาชนะ
บรรจุและการออกแบบ อันได้แก่  รูปร่าง รูปทรง การใช้สี ตราฉลาก ข้อความ โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ใดๆ ก็ตาม ควรพิจารณาตามปัจจยัหลกั ดงันี  ้

1) ท าอย่างไร บรรจุภัณฑ์จึงจะสามารถสื่อสารได้ทัง้วจนสัญลักษณ์และทัศน
สญัลกัษณ์ เช่น ออกแบบภาชนะบรรจุหอ่ขนมปังด้วยพลาสติก ท่ีนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความ
สดช่ืนด้วยส ีและการตกแตง่แล้วยงัสร้างความรู้สกึสดใหม่จากเตาอบให้แก่ผู้บริโภคได้ 
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2) บรรจุภณัฑ์ควรสร้างความพงึพอใจ เกียรติ และศกัด์ิศรีให้แก่ผู้ใช้ ถึงแม่วา่ผู้บริโภค
จะซือ้ผลิตภณัฑ์นัน้ไปแล้ว ผลิตภณัฑ์ท่ีผู้บริโภคซือ้ไปนัน้ควรท าหน้าท่ีขายต่อไปได้อีก เพราะการ
ขายนัน้ไม่ได้สิน้สดุเพียงจุดซือ้เท่านัน้ แต่บรรจุภณัฑ์ท่ีดีจะต้องสร้างความต่อเน่ืองในการน ามาใช้ 
และการขายหลังหลังจากซือ้ไปแล้ว ไม่ว่าบรรจุภัณฑ์นัน้จะวางอยู่ท่ีใดก็ตาม หรือจนกว่า
ผลติภณัฑ์นัน้จะใช้หมด หรือถกูท าลายไป จึงถือวา่เป็นท่ีสิน้สดุหน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์ 

3) บรรจุภัณฑ์จะต้องแสดงความโดดเด่นออกมา ใช้ชัดเจนมากกว่าผลิตภณัฑ์อ่ืน
ด้วยการใช้รูปร่าง สี หรือขนาด เพื่อบ่งชีเ้อกลกัษ์เฉพาะของผลิตภณัฑ์ สามารถจดจ าได้ง่ายหรือ
หยิบได้ไว ณ จุดจ าหนา่ย เป็นท่ีติดตาตรึงใจและเกิดการบริโภคซ า้ 

 
4.6 รูปทรงบรรจุภณัฑ์ 
ประชิด ทิณบุตร (2531: 77-80) กลา่วถึง บรรจุภณัฑ์ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทัง้บรรจุ

ภัณฑ์ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีมนุษย์สร้างขึน้มีรูปร่าง รูปทรงมากมาย มีรูปแบบท่ี
ซบัซ้อนและมีการใช้วสัดรุ่วมกนัหลายชนิดในโครงสร้างหนึง่ๆ ของภาชนะบรรจุ รูปทรงบรรจุภณัฑ์
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายให้เลือกใช้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ภายใน สามารถแบ่ง
ประเภทได้ตามคณุสมบติัทางกายภาพทัว่ไปได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1) บรรจุภณัฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตวั (Rigid Forms) 
เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความแข็งแกร่ง ทนทาน ให้ความคุ้มครองปอ้งกนัผลติภณัฑ์ได้

ดีจากสภาพแวดล้อมภายนอก นอกจากนั ้น่ยังเอือ้อ านวยต่อการใช้งานท่ีต้องทนความดัน หรือ
อุณหภูมิสงูๆ ได้ เช่น การบรรจุภณัฑ์ในระหวา่งการฆา่เชือ้โรคด้วยความร้อน บรรจุภณัฑ์ประเภท
รูปทรงแข็งตัว ได้แก่ เคร่ืองแก้ว เซรามิค เคร่ืองปัน้ดินเผา ไม้ โลหะ และพลาสติกประเภท 
Themosetting ซึง่ภาชนะบรรจุดงักลา่วจะมีราคาและน า้หนกัคอ่นข้างสงู  

2) บรรจุภณัฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตวั (Semirigid Forms) 
เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีเกิดจากการหาวสัดอ่ืุนมาทดแทนบรรจุภณัฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตวั

เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และน า้หนกัของผลติภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ประเภทนี ้ได้แก่ บรรจุภณัฑ์ท่ีท า
จากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็ง อะลมิูเนียม ซึง่บรรจุภณัฑ์ประเภทนีจ้ะมีราคา น า้หนกั และการให้
ความคุ้มครองปอ้งกนัสนิค้าในระดบักลางๆ 

3) บรรจุภณัฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุน่ (Flexible Forms) 
เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมสูง เพราะวัสดุมีความยืดหยุ่น ราคาถูกท าให้

ได้เปรียบในด้านต้นทนุการผลติ (หากใช้ในปริมาณมากและระยะเวลานาน) น า้หนกัน้อย มีรูปแบบ
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และโครงสร้างมากมายให้เลอืกเพื่อให้ตรงกบัการใช้งาน จากการรวบรวมวสัดหุลากหลายชนิดเข้า
ด้วยกันในรูปของฟิล์มเคลือบหรือฟิล์มประกบ ผู้ผลิตอาจสัง่วสัดุในรูปแบบของม้วนฟิล์มมาขึน้รูป
เองท่ีโรงงาน หรือสั่งภาชนะส าเร็จรูปก็ได้ บรรจุภัณฑ์ประเภทนี ้ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก 
อะลมิูเนียม ฟอยล์ โฟม เป็นต้น 

 
4.7 องค์ประกอบของบรรจุภณัฑ์ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วยการออกแบบโครงสร้างและการออกแบบ

กราฟิกในทางทฤษฎี ถ้าให้ความส าคญัทัง้สองสว่น บรรจุภณัฑ์นัน้จะท าหน้าท่ีได้อยา่งสมบูรณ์ แต่
ในความเป็นจริงอาจมีข้อจ ากัดทางด้านต้นทุน (ปิยลกัษณ์ เบญจดล.  2549) ดงันัน้จึงสามารถ
แยกหลกัในการพิจารณาได้เป็น 2 สว่น คือ 

4.7.1 การออกแบบโครงสร้าง 
รูปทรงทางกายภาพเป็นรูปลักษณ์ภายนอกท่ีผู้ บริโภครับรู่้ได้ทางสายตา 

นอกจากนีย้งัดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคหยิบฉวยมาพิจารณา ณ จุดขาย รูปทรงบรรจุภณัฑ์ท า
ให้สนิค้าดมีูคณุภาพเหมาะสมกบัราคา สามารถสือ่เอกลกัษณ์และบง่บอกบุคลกิภาพของสินค้าได้ 
การใช้รูปทรงบรรจุภณัฑ์ท่ีแตกต่างเป็นการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีท าให้ผู้บริโภคจดจ าได้งา่ย 
และคูแ่ขง่เลยีนแบบได้ยากเพราะจะมีต้นทุนในการผลติสงูและจ าต้องผลติเป็นจ านวนมาก แตก่าร
ออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์จ าเป็นต้องค านึงถึงการขนสง่ การติดราคา การวางเรียงบนใช้
วางขาย โดยประเภทของรูปทรงแบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) รูปทรงท่ีเกิดจากการเลยีนแบบธรรมชาติ (Natural Shape) คือ รูปทรงท่ีได้มา
จากการลอกเลียนแบบให้เหมือนธรรมชาติหรือสิ่งรอบตวั เม่ือพบเห็นสามารถเข้าใจได้ทนัท่ีวา่คือ
อะไร 

2) รูปทรงท่ีมนุษย์สร้างขึน้ (Invented Shape) คือ รูปทรงท่ีเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของมนษ์ุ รูปทรงเรขาคณิต แบง่ได้เป็น 

- รูปทรงกลม (Sphere) เป็นรูปทรงท่ีรวมเป็นศูนย์กลางแน่นทึบท่ีสุด ไม่ว่า
มองจากจุดใดจะเป็นรูปวงกลมและจะมีสภาวะหยุดน่ิง แต่จะอยู่ในสภาวะเคลื่อนท่ีแบบหมุนเม่ือ
วางบนพืน้เอียง 

- รูปทรงกระบอก (Cylinder) ถ้าตัง้อยูบ่นผิวหน้าของวงกลมจะมีสภาวะหยุด
น่ิง และหากตัง้ทรงกระบอกโดยแกนกลางตัง้ขนานกบัพืน้จะมีสภาวะหยดุน่ิง แตจ่ะเคลือ่นไหวเม่ือ
แกนกลางเอียงไป 
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- รูปทรงบาศก์ (Cube) คือ รูปทรงท่ีประกอยด้วยจัสตุรัสเท่ากัน 6 ด้าน เป็น
รูปทรงท่ีหยุดน่ิงไม่แสดงออกในเร่ืองของทิศทางและการเคลื่อนไหว เพราะมีมิติท่ีเท่ากันทุกด้าน 
แตห่ากตัง้อยูท่ี่มมุใดมมุหนึง่จะไม่เสถียร 

- รูปทรงกรวย (Cone) เกิดจากการหมุนสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปรอบแกนใน
แนวด่ิง ทรงกรวยเม่ือตัง้อยูบ่นฐานวงกลมจะเสถียรมาก เม่ือแกนด่ิงเอียงจะไม่เสถียร แตถ้่าตัง้บน
ยอดจะมีสถานะสมดลุ 

- รูปทรงปิรามิด (Pyramid) มีคุณสมบติัคล้ายรูปทรงกรวย เน่ืองจากด้านทกุ
ด้านแบบ จึงท าให้อยูใ่นสภาวะเสถียรไม่วา่จะตัง้อยูบ่นด้านใดก็ตาม 

- รูปร่างอิสระ (Free Shape) คือ รูปทรงท่ีมีลกัษณะไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลง
ได้ ไม่สามารถบอกได้วา่คือรูปทรงอะไร มีความไม่คงท่ี มีลกัษณะหลายแบบรวมกนั หรือเรียกได้วา่
เป็นรูปทรงไร้ระเบียบ (Irregular Form) ไม่มีความคล้ายคลึงกัน และมีความสัมพันธ์กันท่ีไม่
สม ่าเสมอ รูปทรงอิสระเป็นการประกอบกนัของรูปทรงท่ีมีการตดัทอนออกไป เพิ่มหรือลด เป็นการ
ประกอบกนัของรูปทรงท่ีไม่มีกฏเกณฑ์แนน่อน อาจเปลีย่นแปลงไปเร่ือยๆ รูปทรงอิสรจะไม่หยดุน่ิง
และเลือ่นไหล 

 
ปัจจยัท่ีต้องค านงึในการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ 
1) รูปทรง วสัดท่ีุน ามาขึน้รูป และพืน้ผิว 
วสัดท่ีุใช้ในการผลิตสง่ผลตอ่การรับรู้และความรู้สกึท่ีเกิดจากการสมัผสั พืน้ผิวท่ี

ต่างกันให้ความรู้สกึท่ีแตกต่างกัน เช่น พืน้ผิวโลหะให้ความรู้สึกเย็นมากกว่าพืน้ผิวพลาสติกท่ีมี
ความมนั เป็นต้น นอกจากนีจ้ากเลอืกพืน้ผิวมีผลตอ่กราฟิกท่ีปรากฏบนบรรจุภณัฑ์อีกด้วย 

2) การใช้งาน 
เช่น การหยิบจับ การเท ประเภทของฝา การชั่งตวง การเรียงซ้อน ความ

สะดวกในการใช้งาน การเก็บรักษา การปอ้งกนั ความมัน่คงในการวาง ประหยดัต้นทนุในการผลิต 
ความเป็นมาตรฐาน ปริมาณท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

3) การจดัวางและความสะดดุตาจากชัน้วาง 
การจดัวางเพื่อให้เกิดความสะดวกตาจากชัน้วางมีหลายวิธี เช่น 
- การสร้างการลวงตาด้วยขนาดและรูปทรงของบรรจุภณัฑ์ 
- การใช้รูปทรงท่ีแตกต่างจากรูปทรงปกติทั่วไป เช่น ขวดน า้หอมท่ีมีการ

ออกแบบให้มีรูปทรงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสนิค้า 
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- การจบัคูก่บัสนิค้าอ่ืนท่ีผู้บริโภคไม่คุ้นเคย เช่น ผกัอยู่ในซองฟอยล์คล้ายซอง
ขนม 

- การใช้วสัดใุสเพื่อแสดงสนิค้าท่ีมีสสีนัสวยงาม 
- การใช้รูปทรงท่ีเน้นย า้ถึงตัวผลิตภณัฑ์ เช่น ขวดนมท่ีออกแยยเป็นรูปเต้า

นมววั 
- การใช้รูปทรงท่ีเน้นย า้ถึงช่ือสนิค้า 
- การใช้พืน้ผิวท่ีตา่งกนัเพื่อสร้างความรู้สกึอยากสมัผสัให้แก่ผู้บริโภค 
- การใช้รูปทรงท่ีสามารถจดัแสดงได้หลายรูปแบบ 
- กระป๋องรูปวงรีสามารถวางซ้อนกันได้ในแนวตัง้ หากมีการจัดวางในระดบั

สายตาจะเห็นภาพด้านข้างเป็นสีเ่หลีย่มผืนผ้าซ้อนกนั 
- ชุดของบรรจุภัณฑ์รวมสินค้าท่ีมีรสและสีต่างกัน 4 ชิน้ หากวางเรียง

แนวนอนจ เห็นเพียง 2 สเีทา่นัน้ แตถ้่าหากวางซ้อนกนัโดยสลบัด้านหรือวางแนวตัง้และหนัหน้าทัง้ 
4 ชิน้ หาผู้ซือ้จะสามารถเห็นได้ทัง้ 4 ส ี

- สนิค้าท่ีแขวนเรียงเป็นแนวยาว หากมีลวดลายเฉพาะ ฉลากด้านบนจะเห็น
เฉพาะฉลากของชิน้สดุท้ายเทา่นัน้ ดงันัน้ควรมีกราฟิกท่ีถงุ 

- กล่องไอศกรีมท่ีแช่แข็งในตู้ จะถูกมองจากด้านบน เพราะฉะนัน้ฉลาก
ด้านข้างจึงไม่มีความจ าเป็น 

- ซองท่ีแบน ควรจัดวางด้วยการแขวนหรือวางเรียงในบรรจุภัณฑ์ ท่ีมี
ฐานรองรับ 

- ซองบรรจุภณัฑ์อ่อนตวัรูปปิรามิด จัดวางบนชัน้ได้ยาก ดงันัน้ควรออกแบบ
ให้แขวนหรือหนีบได้ 

- กลอ่งท่ีมีสว่นบนโค้ง ถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นเป็นสีเ่หลีย่มเทา่นัน้ 
- กลอ่งท่ีมีการเจาะหน้าต่างด้านบนใส หากเรียงซ้อนกันในแนวตัง้จะท าให้

มองไม่เห็น สนิค้าภายใน 
- การเพิ่มฉลากท่ีคอขวดเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีส าหรับกราฟิก 
- สินค้าขนาดเล็กบางชนิดต้องการพืน้ท่ีกราฟิกนอกเหนือจากพืน้ท่ีบนบรรจุ

ภณัฑ์จึงอาจใช้แบบลสิเตอร์ 
4) การค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบกลอ่งขนมท่ีสามารถ

น าไปใช้ใสข่องได้หลงัจากรับประทานหมด หรือการใช้บรรจุภณัฑ์ซ า้โดยการซือ้มาเติม เป็นต้น 
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5) สิง่ท่ีบง่ชีก้ารเปิดบรรจุภณัฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค 
6) ความปลอดภยัตอ่เด็ก 
 

2.7.2 การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑ์ 
ปุ่ น คงเจริญเกรียติ; และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541: 65) ได้กลา่ววา่ เรขศิลป์มี

บทบาทตอ่การตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค ณ จุดขาย (Point of Sale) เม่ือผู้ซือ้อยูห่า่งจากผลิตภณัฑ์
ในระยะท่ีเอือ้มือหยิบจบัได้ ระยะหา่งประมาณ 1 เมตร จากตวัผู้ซือ้ 

ปิยลกัษณ์ เบญจดล (2549: 221) ได้กล่าวว่า การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุ
ภณัฑ์เป็นการใช้ภาพ ตวัอกัษร ส ีและการจดัวางท่ีเหมาะสมบนรูปทรง 3 มิติ เพื่อสร้างการสื่อสาร
ให้แก่ผู้บริโภค 

ชัยรัตน์ อัศวางกูร (2548: 41) ได้กล่าวว่า หัวใจของเรขศิลป์ คือ การจัดวาง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพ ตัวอักษร และการใช้สี เพื่อให้เกิดความงามท่ีสามารถสื่อสารกับ
กลุม่เปา้หมายได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

เรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ครัง้นี ้หมายถึง การน าเอาองค์ประกอบศิลป์อันได้แก่  
ตวัอกัษร ส ีภาพประกอบ และการจดัวางองค์ประกอบ มาใช้ในการออกแบบและน าเสนอบนบรรจุ
ภณัฑ์ เพื่อ สามารถสือ่ความหมายตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ไปยงัผู้บริโภคได้ 

การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑ์สามารถสร้างได้ทัง้ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 
มิติ รูปแบบ 2 มิติ เหมาะส าหรับบรรจุภณัฑ์ท่ีวสัดุมีพืน้ผิวราบ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่น
โลหะดีบุก อลมิูเนียม โฟม ฯลฯ ก่อนท่ีจะน าวสัดุเหลา่นีไ้ปประกอบเข้ากับรูปทรงของบรรจุภณัฑ์ 
สว่นรูปแบบ 3 มิติ สามารถท า ได้ ้2 แบบ คือ ใช้เป็นฉลาก (Label) หรือแผน่ปา้ย แล้วน าไปติดบน
บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ท่ีขึน้รูปเป็นภาชนะบรรจุท่ีส าเร็จมาแล้ว หรือ
อาจจะสร้างสรรค์บนพืน้ผิวภาชนะบรรจุทรง 3 มิติ โดยตรงเลยก็สามารถท าได้ เช่น ขวดแก้ว ขวด
พลาสติก เป็นต้น 

4.7.2.1 คณุสมบติัของเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑ์ 
- สร้างทศันคติดท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์และผู้ผลิต บรรจุภณัฑ์และฉลากท าหน้าท่ี

เปรียบเสมือนสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ โดยแสดงถึงความดีของผลิตภัณฑ์ และความ
รับผิดชอบของผู้ผลติท่ีมีตอ่ผลติภณัฑ์นัน้ๆ โดยอาศยัการออกแบบเรขศิลป์ในการสือ่ความหมาย 

- ชีแ้จงและบง่ชี ้ให้ผู้บริโภคทราบถึงชนิด และประเภทของผลติภณัฑ์สามารถ
ใช้เรขศิลป์ในการสื่อความหมาย หรือถ่ายทอดความรู้สึกได้ว่า ผลิตภัณฑ์นัน้คืออะไร เป็น
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ผลิตภัณฑ์ประเภทใด ใครเป็นผู้ผลิต โดยอาศับการใช้ภาพและตัวอักษรในการบ่งชีเ้ป็นหลัก 
นอกจากนีย้งัอาศยัองค์ประกอบอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น เส้น รูปทรง ส ีเป็นต้น ซึง่สามารถท าให้ผู้บริโภค
เข้าใจความหมายท่ีผู้ผลิตต้องการจะสื่อได้ โดยมีตวัอย่างของบรรจุภณัฑ์ในลกัษณะดงักล่าวให้
เห็นทัว่ไป และท่ีพบเห็นชัดเจน คือ ผลิตภณัฑ์ ต่างประเทศท่ีบรรจุในภาชนะท่ีคล้ายคลงึกัน เช่น 
เคร่ืองส าอาง หรือผลิตภณัฑ์ดูแลผิว ถึงแม้จะบรรจุในภาชนะท่ีมีรูปทรงเหมือนกันแต่ผู้บริโภคก็
สามารถเข้าใจได้วา่เป็นผลิตภณัฑ์ใด ทัง้นีส้ามารถสงัเกตได้จากการใช้เรขศิลป์บนฉลากหรือบรรจุ
ภณัฑ์ 

- เอกลักษณ์เฉพาะ โดนส่วนใหญ่ลักษณะรูปทรงและโครงสร้างของ
ผลติภณัฑ์จะมีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนัในประเภทเดียวกนั เน่ืองจากรรมวิธีการบรรจุภณัฑ์ใช้เคร่ือง
จักในการผลิตภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับคู่แข่งทางการตลาดมีมาก ดงัท่ีเห็นได้จาก
ผลิตภณัฑ์หลายชนิดท่ีผลิตและจ าหน่ายอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั เช่น อาหารกระป๋อง ขวดน า้
ด่ืม ขวดน มพร้อมด่ืม เป็นต้น ซึง่บรรจุภณัฑ์เหลา่นีจ้ะมีขนาด ปริมาณ รูปทรง และโครงสร้างบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีคล้ายคลึงกัน ดงันัน้จึงมีการใช้เรขศิลป์ในการแสดงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผลิตภัณฑ์
นัน้ๆ ให้เกิดความชัดเจนแตกต่างไปจากผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง และยงัเป็นท่ีสะดุดตา และสามารถ
สร้างความจดจ าให้แก่ผู้บริโภคได้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเลอืกซือ้ 

- สรรพคุณและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นการใช้ข้อมูลรายละเอียด
เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ท่ีถูกต้องแก่ผู้บริโภค โดยอาศยัการจดัวาง (Layout) สโลแกน (Slogan) รวมทัง้
ตรารับรองคุณภาพ หรือข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีส าคญั เป็นการดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ พิจารณา 
ผลิตภัณฑ์เพื่อการตัดสินใจซือ้ การออกแบบเรขศิลป์จึงเปรียบเสมือนพนักงานขายเงียบ (The 
Silent Salesman) ท่ีมีหน้าท าโฆษณา ประชาสัมพันธ์แทนพนักงานขาย ณ จุดซือ้ (Point of 
Purchase) 

 
บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทางการตลาด ณ จุดขาย ท่ีสามารถจับต้อง

ได้เปรียบเสมือนประตูแห่งการตัดสินใจซือ้ นอกจากนีบ้รรจุภัณฑ์ยังเปรียบเสมือนร่างกายของ
คนเรา โดยรูปทรงต่างๆ เปรียบเสมือนร่างการของคน สีของบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนสีผิว ข้อมูล
รายละเอียดเปรียบเสมือนปากท่ีท าหน้าท่ีบอกรายละเอียดสรรพคณุของผลติภณัฑ์ ด้วยเหตุนีก้าร
ออกแบบบรรจุภณัฑ์จึงมีแนวคิดท่ีเขียนเป็นสมการได้ดงันี ้
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ในสมการดงักลา่วค าวา่ภาพพจน์นัน้คอ่นข้างเป็นนามธรรม พราะการออกแบบถือวา่เป็น

งานศิลปะอยา่งหนึง่ท่ีแสดงออกได้ด้วยจุด เส้น ส ีรูปภาพ และการจดัวางท่ีผสมผสานเป็นพาณิชย
ศิลป์บนบรรจุภณัฑ์ด้วยหลกัการ 4 ข้อ คือ 

S = Simple หมายถึง เข้าใจงา่ย สบายตา 
A = Aesthetic หมายถึง มีความสวยงาม นา่มอง 
F = Function หมายถึง ใช้งานได้งา่ย สะดวก 
E = Economic หมายถึง มีต้นทนุหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
 

4.7.2.2 สิง่ท่ีควรค านงึถึงในการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑ์ 
- การใช้ท่ีมีความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ทางการตลาด 
- การแสดงภาพการใช้งานสนิค้าอยา่งชดัเจนและเรียบงา่ย เช่น ซองถงุนอ่งท่ี

มีการเจาะเป็นรูปขาของผู้หญิงให้เห็นถงุน้องท่ีบรรจุอยูภ่ายใน เพื่อประกอบกบัลวดลานรูปรองเท้า 
- การเลือกใช้รูปแบบของฉลากท่ีเหมาะสม ท าให้สามารถเพิ่มพืน้ท่ีในการ

ออกแบบเรขศิลป์ได้ 
- การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยของวัสดุและการผลิต เช่น การใช้สีมุกรองพืน้

แล้วพิมพ์สอ่ืีนทบั หรือการพิมพ์สเีงินหรือทองเพื่อช่วยเพิ่มมลูคา่ให้แก่สนิค้า 
- ควรค านงึถึงล าดบัความส าคญัของข้อมลูท่ีต้องการสือ่สารกบัผู้บริโภค โดย

ออกแบบให้มีการน าสายตาจากจุดส าคญัท่ีสดุไปยงัจุดส าคญัรองลงมาตามล าดบั ซึง่อาจใช้ขนาด 
ส ีหรือ การจดัวางต าแหนง่ท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างการรับรู้ 

- เรขศิลป์ส าหรับการสง่เสริมการขายควรเน้นค าส าคญัให้ชดัเจน เขน่ แถมฟรี 
ปริมาณ เพิ่มขึน้ แต่ราคาเดิม ฯลฯ โดยไม่ท าลายคุณค่าของตราสินค้า และความสวยงามของ 
บรรจุภณัฑ์ 

 
4.7.2.3 หลกัท่ีต้องค านงึในการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑ์ 

1) สรีระในการอ่านและประสาทสมัผสั 

การออกแบบ = ค าบรรยาย + สญัลกัษณ์ + ภาพพจน์ 

Design = Words + Symbols + Image 
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สว่นประกอบตา่งๆ ท่ีน ามาใช้ในการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑ์จะได้รับ
การอ่านโดยใช้ประสาทตา ซึง่จะอ่านข้อมลูเพื่อเปรียบเทียบกบัประสนการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม หรืออาจมี
การเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ของคูแ่ขง่ท่ีวางอยูใ่กล้กันแล้วจึงวิเคราะห์เป็นขัน้ตอนก่อนตดัสินใจ
ซือ้ 

ขัน้ตอนความประทบัใจในบรรจุภณัฑ์จะเกิดในระยะไม่เกิน 3 เมตร ซึ่งเป็น
ระยะท่ีสามารถอ่านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ สิ่งส าคัญในการออกแบบ คือ จะต้องทราบ
จุดเดน่ของผลติภณัฑ์เรียกวา่ Unique Selling Point ซึง่บรรจุภณัฑ์จะท าหน้าท่ีเชิญชวนให้ติดตาม
รายละเอียดด้วยการหยิบบรรจุภณัฑ์ขึน้มาพิจารณา การตดัสนิใจซือ้หรือไม่ซือ้นัน้จะอยูใ่นระยะไม่
เกิน 1 เมตร โดยส่วน ใหญ่จะอยู่ในระยะ 20 เซนติเมตร เป็นระยะท่ีผู้ บริโภคสามารถหยิบ
ผลติภณัฑ์มาศกึษาและตดัสนิใจซือ้ 

2) สรีระในการอ่าน ณ จุดขาย 
โดยเฉลีย่นสรีระการอ่านบรรจุภณัฑ์บนชัน้วางสินค้าของคนจะอยู่ในระยะไม่

เกิน 1 เมตร หรือประมาณ 90 เซนติเมตร การกวาดสายตาอ่านในแนวราบ ซึ่งจะอยู่ในระยะ
ประมาณ 130 เซนติเมตร และการอ่านในแนวด่ิง ระดบัความสงูท่ีสายตาให้ความสนใจมากท่ีสดุ 
คือ สงูจากพืน้ประมาณ 110 เซนติเมตร ดงันัน้ชัน้วางสินค้าท่ีอยู่สงูจากพืน้ 60 - 125 เซนติเมตร 
จะเป็นชัน้ท่ีได้รับความสนจากจากผู้บริโภคมากท่ีสดุ 

3) สรีระในการอ่านบรรจุภณัฑ์ 
จากการทดลองโดยใช้อุปกรณ์วดัการเคลือ่นไหวของสายตาพบว่า โดยทัว่ไป

คนสว่นใหญ่มีการเคลือ่นไหวของลกูนยัน์ตาในการอ่านท่ีคล้ายคลงึกนั คือ 
- เม่ือสายตาเร่ิมเพ่งิจากจุดเร่ิมต้นจุดใดจุดหนึง่เหมือนกัน สายตาจะเร่ิมอ่าน

จากด้านซ้ายมือขึน้ด้านบน 
- การกวาดวายตาจะเร่ิมจากด้านซ้ายตามเข็มนาฬิกาไปทางด้านขวา 
- สายตาจะหาท่ีสิน้สดุในการอ่าน ซึง่มกัเป็นบริเวณขวาลา่ง 
- ต าแหน่งของบรรจุภัณฑ์ด้านซ้านมือจะได้รับการอ่านก่อนด้านขวา และ

ต าแหนง่สว่นบนจะได้เปรียบกวา่สว่นลา่งของบรรจุภณัฑ์ 
- ในการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑ์ จะต้องจดัเรียงองค์ประกอบของเรข

ศิลป์ให้สอดคล้องในการอ่าน 
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ภาพประกอบ 1 การเคลือ่นไหวของสายตาในการอ่าน 

 
ท่ีมา: Teng, 1987 อ้างถึงโดย ปุ่ นและสมพร, 2541 

 
การเคลื่อนไหวสายตาในการอ่านโดยแบง่พืน้ท่ีบนบรรจุภณัฑ์ออกเป็น 5 จุด จุดท่ี 1 

คือ จุดท่ีผู้ ซือ้มักจะมองเห็นเป็นล าดับแรก แล้วจึงเคลื่อนไปยังจุดท่ี 2 และจุดท่ี 3 ซึ่งเป็นจุดท่ีมี
ความส าคัญ หากผู้บริโภคยังมีความสนใจอยู่ก็จะเบนสายตาไปยงัจุดท่ี 4 ซึ่งเป็นจุดท่ีผู้บริโภค
แสวงหาสิ่งท่ีต้องการ (Point of Pleasure) และจุดท่ี 5 เป็นจุดท่ผู้บริโภคอ่านข้อมูลจนครบท าให้
ผู้บริโภคได้รับข้อมลูท่ีมากพอท่ีจะท าให้ผู้บริโภคตดัสนิใจซือ้ 

นอกจากนี ้ชัยรัตน์ อัศวางกูร (2548: 76) ได้กลา่วถึงสรีระการอ่านบรรจุภณัฑ์ไว้ว่า 
ผู้บริโภคจะเร่ิมอ่านท่ีจุดกึ่งกลางคอ่นไปทางซ้ายเลก็น้อย จากนัน้จะเบนสายตามองลงมาด้านลา่ง
ขวามือแล้วจะเร่ิมกวาดสายตาจากทางขวาไปทางซ้าย และจะสิน้สดุการอ่านท่ีต าแหน่งทางด้าน
ลา่งซ้ายมือ ซึง่กระบวนการในการอ่านบรรจุภณัฑ์ใช้เวลาประมาณ 5.6 วินาที 
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ภาพประกอบ 2 การเคลือ่นไหวของสายตาในการอ่าน 
 

ท่ีมา: ชยัรัตน์ อศัวางกรู. (2548). ออกแบบให้โดนใจ. หน้า 76 
 
4) ล าดบัในการจดจ า 
สมองของมนษุย์สามารถสร้างกระบวนการจดจ าได้อยา่งรวดเร็วโดยเร่ิมจาก

การจดจ ารูปร่างจากการบนัทกึเป็นภาพไว้ในความทรงจ า จากนัน้จึงคอ่ยจ าแนกเป็นส ีและสดุท้าย 
คือ การจดจ าเนือ้หา อาจกล่าวได้ว่ารูปร่างและรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ สี และเนือ้หาจึงเป็น
องค์ประกอบ ส าคญัในการสร้างความแตกตา่งเพื่อการจดจ า 

 
4.7.2.4 ภาษาท่ีใช้บนบรรจุภณัฑ์ 

ในการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ต้องประกอบด้วยข้อมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต้องใช้ข้อความภาษาไทยท่ีมองเห็นได้ชัดเจน นอกจากข้อความท่ีจ าเป็นแล้วอาจมี
ข้อความอ่ืนหรือภาษาอ่ืนร่วมด้วยก็ได้ ยกเว้นสว่นประกอบส าคญัของผลิตภณัฑ์ควรใช้ภาษาไทย
หรือเขียนภาษาไทยทบัศพัท์ภาษาองักฤษ หรือสามารถใช้ภาษาองักฤษได้ 

 
4.7.2.5 สญัลกัษณ์รหสัแทง่ 

กฎข้อบังคับส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีวางจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
ห้างสรรพสินค้า คือ การพิมพ์สญัลกัษณ์รหัสแท่งท่ีเรียกว่า “บาร์โค้ด (Bar Code)” ลงบนบรรจุ
ภณัฑ์หรือฉลาก ซึ่งเป็นรหสัประจ าตวัสินค้า เพื่อความสะดวกในการช าระเงินและตัดสต็อกของ
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ผู้ ค้าปลีก สญัลกัษณ์ รหสัแท่งหรือบาร์โค้ดมีความจ าเป็นในการใช้พิมพ์บนบรรจุภณัฑ์ เน่ืองจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การคิดสญัลกัษณ์รหสัแท่งบนสินค้าตวัใดก็ตามในโลก
นีจ้ะไม่มีหมายเลขซ า้ เน่ืองจากมีระบบการจดัการทัว่โลก 

ในปัจจุบนับารืโค้ดท่ีได้รับความนิยม คือ UPC (Universal Product Code) ของ
สหรัฐอเมริกา และ EAN (European Artical Numbering) ของยุโรป ส าหรับบาร์โค้ดบนบรรจุ
ภณัฑ์ในไทยใช้แบบเดียวกบัยโุรป 

 
4.7.2.6 องค์ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภณัฑ์ 

1) ภาพประกอบ 
Julirn Behaeghel (1991: 58-61) ไ ด้กล่า ว ไ ว้ ว่ า  ภาพ  ( Image) เ ป็ น

องค์ประกอบศิลป์ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดบนบรรจุภณัฑ์ และจะถูกจัดวางให้มีขนาดใหญ่กว่า
องค์ประกอบศิลป์อ่ืนๆ และมกัจะอยูบ่ริเวณตรงกลางของบรรจุภณัฑ์เสมอ เน่ืองจากภาพสามารถ
สื่อความหมายและให้ข้อมูลท่ีต้องการสื่อได้อย่างรวดเร็วในภาพเดียว อีกทัง้ยังช่วยสร้าง
จินตนาการให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึคล้อยตามไปกยัผลิตภณัฑ์ นอกจากนีภ้าพยงัเป็นการสื่อสาร
ท่ีปราศจากภาษาท่ีสามารถท าให้คนทกุชนชาติเข้าใจได้ตรงกนั 

2) ส ี
Julirn Behaeghel (1991: 49-52) ได้กล่าวไว้ว่า สีเป็นองค์ประกอบศิลป์ท่ี

สามารถสงัเกตเห็นและสร้างการจดจ าให้แก่ผบูริโภคได้อยา่งรวดเร็ว ดงันัน้จึงเห็นได้วา่มกัมีการใช้
สีในการเป็นตวัแทนของตราสินค้าหรือผู้ผลิต เพื่อสร้างการจดจ าของสินค้านัน้ๆ ได้ง่ายขึน้ เช่น สี
น า้เงิน ของแป๊ปซี่ เป็นต้น 

โกสุม สายใจ (2536: 83) กล่าวไว้ว่า สีมีคุณบัติพิเศษเฉพาะตัวกว่า
องค์ประกอบอ่ืนๆ คือ สีสามารถแทรกตวัอยู่ร่วมกับองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น สีของตวัอักษร สีของ
ภาพ หรือสีของสญัลกัษณ์ เป็นต้น การวิเคราะห์เพื่อระบุสีของบรรจุภัณฑ์และประเภท จึงต้อง
พิจารณา ถึงสสีว่นใหญ่ของภาพ แม้วา่สว่นรายละเอียดภาพจะมีสอ่ืีนร่วมอยูด้่วยก็ตาม 

3) ตวัอกัษร 
ตวัอกัษร คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสือ่ความหมาย ความรู้สกึนกึคิดของมนุษย์ 

โดยมีลกัษณะแตกต่างกันไปตามภาษานัน้ๆ โดยทัว่ไปการออกแบบจะมีการน าตวัอกัษรมาใช้ใน
การออกแบบอยู ่2 ลกัษณะ ได้แก่ 
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- การใช้ตัวอักษรเป็นส่วนดึงดูดสายตา คือ มีลกัษณะแบบ Display-face 
เพื่อการตกแตง่หรือเน้นข้อความขา่วสารให่้สามารถดงึดูดความสนใจของผู้บริโภค ผู้อ่าน ด้วยการ
ใช้ขนาด รูปแบบท่ีมีลกัษณะเดน่เป็ยพิเศษ 

- การใช้ตวัอกัษรเป็นสว่นบรรยายหรืออธิบายเนือ้หา คือ การใช้ตวัอกัษร เป็น 
Bookface หรือเป็น Text ท่ีมีขนาดเล็ดในรูปแบบการเรียงพิมพ์ข้อความใช้เพื่อการบรรยาย หรือ
อธิบายรายละเอียด 

4) การจดัวางองค์ประกอบ 
การจดัวางองค์ประกอบ คือ การน าตวัอกัษร รูปภาพ เคร่ืองสญัลกัษณ์ต่างๆ 

และองค์ประกอบอ่ืนๆ มาจดัวางในพืน้ท่ีบนบรรจุภณัฑ์ ซึง่วิธีการจดัวางมีหลายรูปแบบตามขนาด
ลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีต้องการพิมพ์ โดยทัว่ไปลกัษณะของการจดัวางมีวิธีการดงันี ้

- เอกภาพ (Unity)  
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ ทัง้ด้านรูปลกัษณะและ

ด้านข้อมลูเนือ้หา แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
เอกภาพทางด้านความคิด  คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้าน

ความหมาย เป็นกระบวนการท่ีสมองจัดรวมกลุ่มองค์ประกอบของภาพและข้อความ โดยการ
ตีความโดยรวม องค์ประกอบในภาพจะท าหน้าท่ีสง่เสริมในการสือ่สารซึง่กนัและกนั 

เอกภาพทางด้านการมองเห็น  คือ การท่ีเรามองเห็นและตัดสินใจได้ว่า 
องค์ประกอบทัง้ภาพและข้อความท างานเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในเชิงศิลปะ โดยไม่มีองค์ประกอบ
ใดท่ีขดักนั ผิดสดัสว่น หรือไม่เข้าพวก 

 
- การจดัวางแบบสมดลุ (Balance) 
เป็นการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ให้มี ความเท่ากันทัง้ 2 ด้าน ด้วยการใช้ สี 

หรือภาพ สามารถแบง่ได้ 2 ลกัษณะ คือ 
สมดุลแบบสมมาตร (Symmetical Balance) คือ มีความสมดุลในรูปทรงท่ี

เหมือนกันทัง้สองข้าง เม่ือมองภาพแล้วจะรับรู้ได้ทนัทีว่าเท่ากันทัง้ 2 ด้าน การจัดในรูปแบบนี ้ท า
ให้เกิดความรู้สกึมัน่คง เป็นทางการ แตอ่าจจนา่เบื่อได้ 

สมดุลแบบอสมมาตร  (Asymmetical Balance) คือ เกิดความสมดุลใน
ความรู้สกึ เป็นการสมดุลท่ีทัง้สองด้านไม่เท่ากัน เกิดจากการแตกต่างของการใช้สี รูปภาพ พืน้ผิว 
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หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ แต่เม่ือมองโดนรวมแล้วจะให้ความรู้สกึวา่เท่ากันทัง้ 2 ด้าน ให้ความรู้สกึท่ี 
ไม่เป็นทางการ มีความเคลือ่นไหว และไม่ท าให้รู้สกึเบื่อ 

- สมดลุแบบรัศมี (Radial Balance) 
เป็นการจดัวางองค์ประกอบแบบแผอ่อกทกุทิศทาง 
- จดัแบบให้มีจุดสนใจ  
การเน้นจุดใดจุดหนึ่งท่ีส าคญั อาจใช้ภาพหรือ ข้อความก็ได้ โดยใช้วิธีการ

เน้นด้วยส ีขนาด สดัสว่น หรือภาพท่ีแตกตา่งจากจุดอ่ืน 
 

5. แนวคิดและทฤษฎีทีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ หมายถึง การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการรับรู้ 

หรือประสบการณ์ท่ีผา่นมา (Assael. 1998: 105 อ้าถึงใน ผศ.ดารา ทีปะปาล, 2542: 98) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) กล่าวถึงการจ าแนกการเรียนรู้ ซึ่ง

แบง่เป็น 3 ด้าน คือ ด้านพธุพิสยั ด้านจิตพิสยั และด้านทกัษะพิสยั โดยในแตล่ะด้านมีการจ าแนก
ตามระดบัความสามารถจากต ่าสดุไปถึงสงูสดุ เช่น ด้านพทุธพิสยั เร่ิมจากความรู้ ความเข้าใจ การ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมิน นอกจากนีย้งัน าเสนอระดบัความสามารถท่ีมีการ 
ปรับปรุงใหม่ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) เป็นการจ า (Remembering) 
การเข้าใจ (Understaning) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analysis) การประเมินผล 
(Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating) ด้านจินพิสัย สามารถจ าแนกเป็นการรับรู้ การ
ตอบสนอง การสร้างค่านิยม การจัดระบบ ด้านทักษะพิสัย สามารถจ าแนกเป็นทักษะการ
เคลื่อนไหว ของร่างกาย ทกัษะการเคลื่อนไหวอวยัวะสอง สว่นหรือมากกว่าพร้อมกัน ทกัษะการ
สือ่สารโดยใช้ทา่ทาง และทกัษะการแสดงพฤติกรรมทางการพดู 

ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning) คือ กระบวนการของประสบการณ์ท่ีท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนีไ้ม่ได้เกิดจากภาวะ
ชั่วคราว วุฒิภาวะหรือสญัชาตญาณ (Klein: 1991: 2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวร
เป็นผลอนัเกิดจากการฝึกฝน เม่ือได้รับการเสริมแรง ซึง่ไม่ใช่ผลจากการตอบสนองถามธรรมชาติท่ี
เ รียกว่า  ปฏิก ริยาสะท้อน (Kimble and Garmezy) เ ม่ือบุคคลเกิดการเ รียนรู้จะเ กิดการ
เปลีย่นแปลง ดงันี ้(Bloom, 1959) 
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1. การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive Domain) คือ 
การเรียนรู้เก่ียวกับเนือ้หาใหม่ จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้ ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้มาก
ขึน้ เป็นการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ในสมอง 

2. การเปลี่ยนเปลงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ และค่านิยม (Affective 
Domain) คือ เม่ือผู้บริโภคได้รับการเรียนรู้ใหม่ ก็ท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึทางด้านจิตใจ ความ
เช่ือ ความสนใจ 

3.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านความช านาญ (Psychomotor Domain) คือ การท่ี
ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้ทัง้ในด้านความคิด ความเข้าใจ และความรู้สกึนึกคิด แล้วได้น าเอาสิ่งท่ีได้
เรียนรู้มาปฏิบติัจริงจนก่อให้เกิดความช าราญมากขึน้ 

 
6. เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

สรุพงษ์ ประเสริฐศกัด์ิ (2552: บทคดัยอ่) ได้วิจยัเร่ือง การศกึษาองค์ประกอบบรรจุภณัฑ์
ท่ีส่งผลให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ คือ สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีสง่ผลให้สนิค้าดูมีราคาสงู และสามารถยน่ระยะเวลาในการ
ท างานให้รวดเร็วยิ่งขึน้ อีกทัง้ผู้ประกอบการยังสามารถรับรู้และเข้าใจการออกแบบท่ีส่งผลให้
สินค้าดูมีราคาสงู และสามารถประสานงานกับนกัออกแบบได้ง่ายยิ่งขึน้ ด้วยวิธีการใช้ตวัอย่าง
บรรจุภณัฑ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองการวิจยัในการเก็บข้อมลู ซึ่งได้กลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศชาย
และหญิง อาย ุ20-60 ปี ฐานะระดบั B (รายได้ 30,000 บาท) ขึน้ไป อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดงันี ้1) ปัจจัยท่ี สามารถสง่ผลต่อความรู้สกึด้านราคา
ของสินค้า คือ ตวัสินค้าและยี่ห้อของสินค้า 2) องค์ประกอบของ บรรจุภณัฑ์ท่ีสง่ผลให้สินค้าดูมี
ราคาสงู ได้แก่ เลขศิลป์บนบรรจุภณัฑ์ คือ ตวัอักษร สี ลวดลายกราฟิก การจัดองค์ประกอบของ
ภาพ ความเรียบร้อยของการผลิต เทคนิคพิเศษ วสัดุ รูปทรง และสว่นประกอบ อ่ืนๆ ท่ีสง่ผลให้
สินค้า ดูมีราคาสงู ได้แก่ จ านวนหรือปริมาณของผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และพืน้ท่ีของ
บรรจุภณัฑ์ท่ีมีมากเป็นพิเศษหากเทียบกบัผลติภณัฑ์อ่ืน 

วันทนา สุวรรณรัศมี (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง รูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนเพื่อ
การศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อการออกแบบและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนเพื่อ
การศึกษาผลการทดลองใช้ และเพื่อปรับปรุงรูปแบบเนือ้หาและกลุม่ตวัอย่างในการวิจัยเป็ นครู
และนกัเรียนท่ีมีทกัษะระดบัดีในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จากโรงเรียนรัฐบาล 1 
แห่ง และโรงเรียน เอกชน 1 แห่งในเขต กรุงเทพฯ ได้แก่ครูสอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  - 6 
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จ านวน 18 คน และนกัเรียนจ านวน 36 คน โดย ใช้วิธีการสุม่แบบเฉพาะเจาะจง ผลจากการวิจัย
พบว่าเว็บไซต์พิพิธภณัฑ์เสมือนเพื่อการศึกษาท่ีพฒันาขึน้ประกอบด้วยการน าเสนอข้อมลูเพื่อให้
ความรู้ 4 รูปแบบ คือ การบรรยายประกอบภาพ การลิงค์ไปสู่ ทรัพยากรอ่ืน กิจกรรมเกมเชิง
ปฏิสมัพนัธ์ และ เคร่ืองมือสื่อสารออนไลน์ โครงสร้างเว็บไซต์ ประกอบด้วย 2 เมนูหลกั คือ เมนู
วตัถมุองตา่งมมุ และเมนมูมุเด็ก ซึง่ความเห็นหลกัจากการทดลองใช้พบวา่ ครูผู้สอน และนกัเรียน
มีความคิดเห็นใน ระดับเห็นด้วยถึงระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และข้อมูลส าหรับการปรับปรุง 
พิพิธภณัฑ์เสมือนเพื่อการศึกษาจากข้อเสนอแนะของกลุม่ตวัอย่าง คือ ความต้องการให้พัฒนา
เนือ้หาในสว่นอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ 

อารี อ่ิมสมบติั (2550: บทคดัย่อ) ได้วิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบของพิพิธภณัฑ์เสมือนท่ี
มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อน าเสนอรูปแบบพิพิธภณ์ัพืน้บ้านในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ พิพิธภัณฑ์เสมือนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทัว่โลก จ านวน 66 แห่ง ผลท่ีได้จากการวิจัยพบว่า รูปแบบของพิพิธภณัฑ์เสมือนท่ีมี
อยูบ่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตมีองค์ประกอบ 8 ประการแบง่เป็น 1) โครงสร้างเว็บไซต์ 2) ด้าน ข้อมลู
สารสนเทศ 3) ด้านนิทรรศการและการ จดัแสดง 4) ด้านการศกึษา 5) ด้านความบนัเทิง 6) ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 7) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 8) ด้านการประเมินผล ส่วนรูปแบบพิพิธภัณฑ์
เสมือนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย มีองค์ประกอบครบทัง้ 8 ประการเหมือนกบัพิพิธภณัฑ์ 
เสมือนท่ีมีอยูบ่นอินเทอร์เน็ต แตมี่ความแตกตา่ง คือ จะมีองค์ประกอบหลกัด้านความบนัเทิง และ 
รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านการมีปฎิสมัพันธ์กับวัตถุ และเนือ้หาท่ีจัดแสดงในนิทรรศการ
จดัเป็น 5 หมวดหมู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

 
ในการวิจยัเร่ือง “การศกึษาและพฒันาพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์” 

เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) เชิงพรรณา (Descriptive Research) ซึ่งมีวิธีการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. วิธีการด าเนินการวิจยั 
6. แผนการด าเนินการตลอดโครงการวิจยั 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง   
ประชากร   
กลุม่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผลติภณัฑ์ยาหอมไทย 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครัง้นีก้ลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ยาหอมภูลประสิทธ์ิ โดยผู้วิจัยเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกบริษัทท่ีได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์
สมนุไพรดีเดน่ระดบัประเทศ (รางวลั Prime Minister Award) ประจ าปี พ.ศ. 2560 จากกรมแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศกึษาข้อมูล
จากบทความ หนงัสอื เว็บไซต์ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี  ้

1. การสงัเกตการณ์ (Observation) 
ผู้ วิจัยใ ช้วิ ธีการสัง เกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participative Observation) มี

วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาวิธีการใช้ยาหอมไทย 
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2. การสมัภาษณ์ (Interview) 
ผู้วิจยัสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญโดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (Indepth Interview) เป็น

ค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) โดยผู้ เช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะได้อยา่งอิสระ โดยผู้วิจยัได้แบง่ข้อมลูในการสมัภาษณ์ ดงันี ้

1) ข้อมลูด้านเภสชักรรมไทยและยาหอมไทย โดยผู้วิจยัได้แบง่ประเด็นการสมัภาษณ์ 
ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ความหมายและท่ีมาของเภสชักรรมไทย 
สว่นท่ี 2 การปรุงยาตามกรรมวิธีโบราณ 
สว่นท่ี 3 วตัถดิุบส าคญัและกรรมวิธีในการปรุงยาหอมภลูประสทิธ์ิ 

2) ข้อมูลด้านการออกแบบพิพิธภณัธ์เสมือนจริง ผู้วิจัยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) 

3. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ประเมินความพงึพอใจตอ่การออกแบบพิพิธภณัฑ์

เสมือนจริง แบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมของเนือ้หาท่ีจดัแสดง 
สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพงึพอใจตอ่การออกแบบพิพิธภณัฑ์ 

แบบสอบถามสว่นท่ี 2 และ 3 ผู้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) โดยผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดงันี ้

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดีมาก 
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัพอใช้ 
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัควรปรับปรุง 
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัใช้ไม่ได้ 

 
แปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีเป็น

แบบสอบถาม มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert 
Scale) ผู้วิจัยได้แปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านตามระดบัความคิดเห็นต่างๆ 
ดงันี ้
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4.50 – 5.00  มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49  มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 
2.50 – 3.49  มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยปานกลาง  
1.50 – 2.49  มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยน้อย 
1.10 – 1.49  มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นด้วย 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผู้วิจยัได้ท าการเก็บและรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้
1. สืบค้นข้อมูลจากหนงัสือ บทความวิชาการ เว็บไซต์ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบั

ยาหอมไทย และการออกแบบพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง 
2. การสมัภาษณ์ (Inteview)  
ผู้ วิจัยด าเนินการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านเภสชักรรมไทยและยาหอมไทยเพื่อศึกษา

ข้อมูลเก่ียวกับเภสชักรรมไทยและยาหอมไทย กรรมวิธีปรุงยาแบบโบราณ และข้อมูลเก่ียวกับยา
หอมภูลประสิทธ์ิ และสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟเพ่ือศึกษาข้อมลู
เก่ียวกบัการออกแบบพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง 

3. เก็บข้อมลูภาคสนาม ผู้วิจยัลงพืน้ท่ีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูด้านการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ 
โดยใช้วิธีสงัเกตการณ์ (Obsevtion) ณ บ ารุงชาติสาสนายาไทย หรือบ้านหมอหวาน ซึ่ง

เป็นร้านขายยาท่ีเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ขนาดเลก็ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัยาแผนโบราณ 
4. แบบสอบถามประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
 

การจัดกระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจยัได้น าข้อมลูมาท าการจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และการเก็บข้อมูล

ภาคสนาม เพื่อศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัยาหอมไทย และหลกัการออกแบบพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง 
2. วิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านเภสชักรรมไทยและยาหอมไทย เพื่อ

ออกแบบพิพิธภณัฑ์ และโครงสร้างการจดัแสดงเนือ้หาภายในพิพิธภณัฑ์ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เพื่อออกแบบ

สือ่ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้งานได้อยา่งเหมาะสม 
4. วิเคราะห์แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
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วิธีการด าเนิการวิจัย 
ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และการเก็บข้อมูล

ภาคสนามมาท าการวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายในการวิจยั และประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ในขอบเขต
ของเนือ้หาตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาเอกสารและแบบสมัภาษณ์มาท าการจดัระบบข้อมลู 
2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และบนัทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ น าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์

มาบูรณาการตามทฤษฎีทางการออกแบบให้ได้มาซึง่แนวคิดหลกัในการออกแบบพิพิธภณัฑ์ 
3. ออกแบบร่างพิพิธภณัฑ์ โดยน าเสนอแบบร่างการจัดแสดงพิพิธภณัฑ์ให้ผู้ เช่ียวชาญ

พิจารณาเลอืกตามความเหมาะสม 
4. น าผลสรุปจากผู้ เช่ียวชาญมาพฒันาและจดัท าผลติภณัฑ์ต้นแบบ (Prototypes) 
5. ท าการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาและพฒันาพิพิธภณัฑ์ยาหอม

ไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์” ได้จดัแบง่ผลการวิเคราะห์ดงันี ้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเภสัชกรรมไทยและยาหอมไทยจากการสัมภาษณ์

ผู้ เช่ียวชาญด้านเภสชักรรมไทย 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการเก็บข้อมลูภาคสนามด้านการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงจากการสมัภาษณ์

ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบสือ่อินเทอร์แอคทีฟ 
4. วิเคราะห์แบบสอบถามประเมินความพงึพอใจในการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
 

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านเภสัชกรรมไทยและยาหอมไทย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลด้านเภสชักรรมไทยและยาหอมไทยจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ

ด้านเภสชักรรมไทย โดยมีแพทย์แผนไทยคมสนั ทินกร ณ อยุธยา เป็นผู้ ให้องค์ความรู้เก่ียวกับ
เภสชักรรมไทยและยาหอมไทย ซึง่จ าแนกผลการศกึษาออกเป็น 3 สว่นดงันี ้

1.1 ความหมายและท่ีมาของเภสชักรรมไทย 
จากการศกึษาพบวา่การแพทย์แผนไทยถือเป็นการรักษาโรคท่ีอยู่คูก่บัคนไทยมาเป็น

เวลานานตัง้แตส่มัยสโุขทยั ซึ่งมีจารึกหลกัหนึ่งท่ีจารึกถึงการใช้ยาสมนุไพรในการบ าบดัรักษาโรค
จนถึงรัชสมัยพระนารายณ์มหาราชได้มีการรวมองค์ความรู้ทางยาสมุนไพรครัง้แรกเกิดขึน้คือ 
ต ารับโอสถนารายณ์ถือเป็นต าราไทยเลม่แรกและเป็นเภสชัต ารับฉบบัแรกของประเทศไทยและมี
หลกัฐานว่าในสมัยอยุธยาได้มีคลงัยาหรือโรงพระโอสถในราชส านกัเกิดขึน้ท าให้มีการใช้สมนุไพร
ในการรักษาโรคสบืทอดตอ่ๆ กนัมา จนถึงสมยัรัตนโกสนิทร์ซึง่ยงัคงรูปแบบเดิมจากสมยัอยธุยาคือ 
การใช้ยาสมุนไพรเป็นหลกัในการรักษาโรคซึ่งได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษท่ีสบื
ต่อกันมา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้มีการช าระและเรียบเรียงค าภีร์
แพทย์ขึน้คือ ต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบบัหลวง 10 คมัภีร์ ถือเป็นต ารายาไทย เลม่ท่ี 4 ท่ีใช้
เป็นเกณฑ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย แพทย์แผนไทยมาจนถึงปัจจุบนั 



  55 

เภชสชักรรมไทยสามารถแบ่งรสของตัวยาได้เป็น 9 รส ได้แก่ ฝาด หวาน มัน เค็ม 
เปรีย้ว ขม เมาเบื่อ ร้อน และหอมเย็น และรสทัง้ 9 รสนีมี้ผลตอ่รูปธาตทุัง้ 4 ได้แก่ ธาตดิุน ธาตุน า้ 
ธาตลุม และธาตไุฟ สามารถแบง่กลุม่ได้ 6 กลุม่ ดงันี ้

1) รสฝาด หวาน มนั เค็ม สง่ผลตอ่รูปธาตดิุน 
2) รสเปรีย้ว สง่ผลตอ่รูปธาตนุ า้ 
3) รสขมสง่ผลตอ่ธาตไุฟ 
4) รสเมาเบื่อสง่ผลตอ่ทกุรูปธาตุ 
5) รสร้อนสง่ผลตอ่รูปธาตลุม 
6) รสหอมเย็นจะสง่ผลตอ่นามหรืออารมณ์ 

 
เม่ือน ารสของตวัยาทัง้หมดมารวมกันเป็นเคร่ืองยาเพื่อปรุงเป็นต ารับยาจะสามารถ

แบง่ประเภทของรสยาได้เพียง 3 รส คือ 
1) รสประทานเย็น ใช้เป็นยาประเภทลดไข้ ใช้ตวัยารสขมและรสเปรีย้วเข้าทางตรี

สมฏุฐานปิตตะ 
2) รสประธานร้อน ใช้เป็นยาประเภทขับลม ใช้ตัวยารสร้อนเข้าทางสมุฏฐาน

วาตะ 
3) รสประธานสขุมุ ใช้เป็นยาแก้มลมหน้ามืด ใช้ตวัยารสร้อน รสขม และรสเปรีย้ว 

เข้าทางสมฏุฐานเสมหะ 
รสของตวัยาเป็นสิง่ท่ีบง่บอกสรรพคณุกลไกการผา่นเข้าสูรู่ปธาต ุหรืออาจกลา่วได้วา่

รสของสมนุไพรเป็นเคร่ืองบ่งชีส้รรพคณุยาสมุนไพร สว่นตวัยาจะบง่บอกถึงสรรพคณุเภสชัของตวั
ยานัน้ๆ ดงันัน้รสของตวัยาจึงมีความส าคญักวา่สรรพคณุเภสชัเพราะเป็นกลไกลในการน าผา่นไปสู่
รูปธาตท่ีุต้องการได้ มิฉะนัน้สรรพคณุเภสชัจะไม่เกิดผล ซึง่อาจสรุปได้วา่สรรพคณุเภสชัสง่ผลผ่าน
ทางรสท าให้รสของตวัยาส าคญักวา่สรรพคณุเภสชั 

 
1.2 การปรุงยาตามกรรมวิธีโบราณ 

แพทย์แผนไทยคมสนั ทินกร ณ อยธุยา ได้กลา่วถึงกรรมวิธีการปรุงยาแบบโบราณไว้
ดงันี ้ 

1) การตะนาวยา คือ การหุงกระแจะ ซึ่งเป็นกรรมวิธีในการปรุงต ารับยาให้หอมและ
เป็นการเพ่ิมฤทธ์ิของต ารับยาให้มีฤทธ์ิมากขึน้ด้วยการผสมของผงกระแจะ กระแจะ คือ วิธีการน า
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เคร่ืองยามาบดละเอียดและหุงกระสายยามาผสมกับเคร่ืองยาท่ีบดไว้ จากนัน้ปาดลงในภาชนะ
เคลือบแล้วอบด้วยเคร่ืองหอมเป็นระยะเวลา 90 วนั วนัละ 8 – 9 ชั่วโมง กระแจะสามารถแบ่งได้
เป็น  3 ชนิด ท่ีนิยมใช้ผสมในต ารับยาหอมและยาลม ได้แก่ การแจะตะนาว คือ การอบกระแจะให้
หอม นิยมใช้กับยาหอมส าหรับลมกองละเอียด กระแจะรองทรง คือ กระแจะอย่างรอง นิยมใช้กบั
ยาลมกองหยาบ และแฝกหอมตะนาว คือ การน าแฝกหอมท่ีเป็นเคร่ืองยาหลกั และเคร่ืองยารอง
มาตะนาวให้หอมเพื่อเพิ่มฤทธ์ิของแฝกหอม สามารถใช้กบัยาหอมหรือยาลมก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กรรมวิธีการหงุกระแจะ 
 

ท่ีมา: คมสนั ทินกร ณ อยธุยา 
 
2) การหม่ายา คือ การหมกัยา เป็นการน าเคร่ืองยามาบดละเอียด ต้มเคร่ืองกระสาย

ยา และน ามาผสมกับเคร่ืองยาท่ีบดไว้ คลมุด้วยผ้าขาวบาง และหม่ายาไว้ตามต ารับหรับยา โดย
ปกติจะไม่เกิน 2 คืน และน าเคร่ืองยาที่หม่าแล้วตากแดดให้แห้งสนิท และน ามาบดละเอียดอีกครัง้ 
การหม่ายาเป็นวิธีท่ีท าให้กระสายยา และเคร่ืองยาผสมเป็นเนือ้เดียวกนั  

3) การกดัยา คือ การหมกัยาเพื่อปรุงเป็นยาน า้ เป็นการน าเคร่ืองยามาบดหยาบ หอ่
ด้วยผ้าต่วนสีขาว เทเคร่ืองดองประมาณเท่าเคร่ืองยาท่ีห่อไว้ลงในโถแก้ว และน าเคร่ืองยาท่ีหอ่ไว้
ลงหมกัในโถ ระยะเวลาหมกัแล้วแต่ต ารับยา เม่ือครบก าหนดระยะเวลาให้น าหอ่ยาขึน้ แบง่เคร่ือง
ยาออกคร่ึงหนึ่งแล้วเติมเคร่ืองยาใหม่ให้ครบตามสูตร หมักเคร่ืองยาต่อจนครบเวลาตามต ารับ 
หลงัจากนัน้น าเคร่ืองยาออกแล้วกรอกด้วยผ้าตว่น หากมีเคร่ืองหอมให้หอ่ด้วยผ้าตว่นขาว ใสล่งคา
ไว้ในโถดอง 



  57 

4) การสมัพหุลาเหลือง คือ การหม่ายาจนมีราเหลืองขึน้ เป็นการน าเคร่ืองยามา
บดละเอียด แล้วน าไปท าเป็นจุน ต้มเคร่ืองกระสายยา น าน า้กระสายยาคลุกผสมกับเคร่ืองยา 
โปรยหวัเชือ้ยาแล้วคลกุให้เข้ากนั คลมุด้วยผ้าขาวบาง รอจนกระทัง่มีราสเีหลอืงขึน้จนทัว่ หลงัจาก
นัน้คลกุราและเนือ้ยาให้เป็นเนือ้เดียวกนั น าตากแดดจนแห้งสนิท เม่ือแห้งแล้วน า้ไปบดละเอียดอีก
ครัง้  

5) การครอบยา คือ การน าเคร่ืองยาสองต ารับมาเจือกัน เป็นวิธีการน าเคร่ืองสอง
ต ารับท่ีบดแยกกนัมาครอบกัน ต้มกระสายยาตามสตูรต ารับ น ายาท่ีผสมแล้วหม่าไว้ หลงัจากนัน้
น าออกตากแดดให้แห้งสนิท และน ามาบดละเอียดอีกครัง้แล้วน าไปท าเป็นจุน 

6) การแปรยา คือ การน าเคร่ืองยาเดิมไปปรุงเป็นยาน า้ เป็นการน าเคร่ืองยาที่จะแปร
มาบดหยาบ ห่อด้วยผ้าต่วนขาว ดองด้วยสรุาพอท่วม เม่ือครบก าหนด สงัเกตได้จากกลิ่นสุราท่ี
หายไปคร่ึงหนึ่ง หลงัจากนัน้เติมด้วยกระสายยาเท่ากันสรุาท่ีระเหยไป ดองต่อจนครบระยะเวลา
และน ามากรองด้วยผ้าตว่น 

7) การคัว่ยา คือ การน า ผงยาละเอียดมาคัว่ เป็นการน าเคร่ืองยาเมาเบื่อในส ารับนัน้
จะไม่สตุ (เฉพาะพืชหรือสตัว์) มาบดละเอียด ลงคั่วในกระทะทองเหลืองจนเปลี่ยนเป็นสีเข้ม 
หลงัจากนัน้น ากลบัไปบดเป็นจุณอีกครัง้ 

8) การโกรกยา คือ การน าเคร่ืองยา มาประสะแตไ่ม่สต ุเป็นการน าเคร่ืองยาในส ารับ
ท่ีมีพิษมาประสะในน า้ผา่น 

9) การดงยา คือ การน าเคร่ืองยาท่ีบดละเอียดแล้วไปดง เป็นการน าเคร่ืองยาท่ี
บดละเอียด แล้วผสมกับน า้กระสายยาพอแฉะลงใสห่ม้อดินเผา น าไปดงด้วยไฟอ่อนจนแห้งสนิท 
และน ามาบดเป็นจุนอีกครัง้ วิธีการนีต้ามต ารับยาจะต้องระบุวา่น าไปหงุหรือดงเทา่นัน้ 

10) การยดัเตา คือ การหงุเคร่ืองยาที่มีพิษมาก เป็นการน าเคร่ืองยา ท่ีมีพิษมาประสะ
ให้สะอาด และน าใส่ลงในหม้อดินดิบ น าโคลนมาพอกและผึ่งแดดให้แห้ง จากนัน้น าไปเผาใน
เตาเผา หม้อดินจนหม้อดินสกุ กระเทาะเปลอืกออกจึงสามารถน าเคร่ืองยามาใช้ได้ 

11) การปิง้ยา คือ การสตดุ้วยการฉาบ วิธีนีนิ้ยมใช้กบัเคร่ืองยาที่เป็นกระดกูจากสตัว์ 
เป็นการน าเคร่ืองยามาฉาบและน าไปปิง้ กระเทาะเปลอืกท่ีฉาบออก และน าไปปรุงตามสตูรต ารับ
ตอ่ไป 

12) การหมกัหอม คือ การปรุงหอมต ารับยา เป็นวิธีการปรุงต ารับยาให้มีกลิ่นหอมขึน้ 
โดยการน าเคร่ืองหอม อนัได้แก่ ลกูซดั (ต้องคัว่และบดหยาบ) ใบเนียมอ้ม และเกสรดอกไม้ท่ีมีกลิน่
หอมจัดห่อด้วยผ้าต่วนแล้วน าไปดองในสุรา น าโถดองตากแดดจัดคร่ึงวัน รอจนกลิ่นสรุาจางไป
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สองในสาม หลงัจากนัน้น าไปผสมกบัเคร่ืองยาที่จะปรุงให้หอม ผึง่ลมให้แห้งจดัๆ และน าไปบดเป็น
จุนก็จะท าให้ยาตามต ารับนัน้ๆ มีกลิน่หอม  

13) การคัว่ยาหอม คือ การน าเคร่ืองยาไปคัว่ให้มีกลิ่นหอม เป็นการน าเคร่ืองยาแห้ง
ท่ีมีน า้มนัหอมระเหยอยู ่เช่น ดอกไม้บางชนิด ลกูซดั ไม้หอมกฤษณา อบเชยเทศ ลกูจนัทร์ กระวาน 
กานพล ูเป็นต้น ไปคัว่ไฟอ่อน โดยใช้กระทะทองเหลืองตัง้ไฟอ่อน น าเคร่ืองหอมลงคงจนมีกลิ่น
หอม ห้ามคัว่เคร่ืองหอมรวมกนัเพราะความหอมจะสง่กลิน่ออกมาในระยะเวลาท่ีไม่เทา่กนั จากนัน้
น าไปบดหยาบ เพื่อให้น า้มนักระจายตวั จึงสามารถน าไปผสมกบัส ารับยาอ่ืนๆ ได้ 

14) ยาเผาถ่าน คือ การสตุเคร่ืองยาด้วยการเผา โดยน าใบข่าหนกัเท่าเคร่ืองยาสตุ 
น าใบขา่นัน้มาขดัแตะเป็นผืนผ้า และน าเคร่ืองยาที่จะสตหุอ่ด้วยไปขา่ขดั น าไปหมกไฟเหมือนการ
เผาถ่าน เผาจนห่อข่าเกรียมเหมือนถ่าน จากนัน้แยกเคร่ืองยาออก น ามาประสะให้สะอาด จึงจะ
สามารถน าไปปรุงยาได้  

15) การกวนยา คือ การสตุเคร่ืองยาด้วยน า้ เป็นการน าตวัยาท่ีจะสตุมาละลายใน
น า้ทา่ จากนัน้น าเชือกกล้วยมาพาดขงึทิง้ไว้ข้ามคืน ตวัยาจะกลบัมาเกาะท่ีเชือกกล้วย จึงสามารถ
น าไปปรุงเป็นเคร่ืองยาตอ่ได้ 

16) การถน ายา คือ การละลายตวัยาในน า้แล้วผึ่งแดด เป็นการน าตวัยา ละลายใน
น า้ให้หมด เช่น ปูนแดง ดินชนิดต่างๆ ดินสอพอง เกลือแดง เป็นต้น จากนัน้น า ตากแดดจัดให้น า้
ระเหยไป น าตวัยาท่ีได้มาบดละเอียด และน ากลบัไปท าเป็นจุน 

 
1.3 วตัถดิุบส าคญัและกรรมวิธีในการปรุงยาหอมภลูประสทิธ์ิ 

ยาหอม คือ การสมาสค าวา่ “ยา” และ “หอม” ท าให้ต ารับยานัน้ต้องหอม นบัเป็นภูมิ
ปัญญาการปรุงต ารับยาของหมอไทยท่ีสบืทอดตอ่กนัมาเป็นระยะเวลานาน ถือเป็นเอกลกัษณ์ของ
ภูมิปัญญาได้อย่างหนึ่ง และเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมา
ยาวนาน แต่ด้วยยุคสมัยท่ีมีความเปลี่ยนแปลงท าให้ยาหอมถูกหลงลืมเหลือเพียงผู้สงูอายท่ีุยงัใช้
อยูบ้่างท าให้เข้าใจผิดวา่ยาหอมเป็นยาส าหรับผู้สงูอายุเท่านัน้ จากการสมัภาษณ์ แพทย์แผนไทย
คมสนั ทินกร ณ อยุธยา กลา่วว่า ยาหอมสามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวยั นบัตัง้แต่แรกเกิดเด็กก็
สามารถใช้ยาหอมได้ เพราะเด็กจะท้องอืดจากน า้นมแม่ และเน่ืองจากประเทศเราเป็นเมืองร้อนท า
ให้คนในเมืองร้อนมีปัญหาทัง้ร้อนทัง้ลมหมายท่ีธาตุไฟ ประเทศเราจึงมียาหอมหลายต ารับ 
นบัตัง้แตโ่บราณยาหอมสามารถแบง่ได้เป็น 4 รส คือ 
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1) ยาหอมออกรสร้อน มกัมีสว่นผสมเป็นเคร่ืองยาร้อนเป็นหลกั กลิน่จะหอมออก
ร้อนๆ ใช้ส าหรับแก้อาการกองลมในไส้ก าเริบ เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอเปรีย้ว ใช้ส าหรับขบัลมใน
ทางเดินอาหารเท่านัน้ ซึ่งเป็นมีการวางจ าหน่ายกันมาในปัจจุบัน เช่น ยาหอมนวโกฏ ยาหอม
อากาศบริรักษ์ เป็นต้น 

2) ยาหอมออกรสสขุมุร้อน  มีสว่นประกอบของเคร่ืองยาร้อนเป็นหลกัและ เคร่ือง
ยาเย็นเป็นรอง กลิ่นจะหอมร้อนแต่ไม่จัด จะสุขุมและละมุนกว่ายาหอมรสร้อน สามารถใช้ได้ดี
ตัง้แตเ่ด็กแรกเกิดท่ีมีอาการลดปลายไข้กบัอาการแน่นหน้าอก เสยีดชายโครง มีลมจุกคอหอย เช่น 
ยาหอมมหาสสีวา่ง ยาหอมสงัข์ทิพย์ ยาหอมทิพโอสถ เป็นต้น 

3) ยาหอมออกรสเย็นสขุมุ มีสว่นประกอบของเคร่ืองยารสเย็น และหอมเย็น มีรส
ร้อนแทรกผสม เช่น ลกูกระดอม เถาบอระเพ็ด เกสรดอกไม้ชนิดต่างๆ ใช้ส าหรับแก้อาการ วิตก
กงัววล นอนไม่หลบั คนโบราณใช้เป็นยาหอมคลายเครียด เช่น ยาหอมมหานิทรารมย์ ยาหอมมหา
สวา่งอารมณ์ใหญ่ เป็นต้น 

4) ยาหอมออกรสสขุมุเย็น มีสว่นประกอบของเคร่ืองยารสหอมเย็นเป็นหลกั และ
มีเคร่ืองยาหอมระเหยรสร้อนเป็นรอง เช่น เกสรดอกไม้ชนิดตา่งๆ ผสมรวมกบัลกูจันทร์ ดอกจนัทร์ 
อบเชนเทศ เป็นต้น สามารถใช้ได้ดีกบักองลมท่ีพดัขึน้บน เช่น อาการปวดหวัข้างเดียว มึนเวียนใน
ศรีษะ ผะอืดผะอมอาเจียน เช่น ยาหอมเทพจิตรารมย์ ยาหอมมหาศกุระ ยาหอมศศิธร เป็นต้น 

 
แพทย์แผนไทยคมสนั ทินกร ณ อยธุยา กลา่ววา่ ยาหอมภลูประสทิธ์ิ เป็นยาหอมท่ีมี

ประวติัศาสตร์มายาวนาน โดยเร่ิมจากทา่นหมอหม่อมเจ้าภลูสวสัด์ิ ทินกร ท่ีรับราชการในกรมหมอ
หลวงเป็นผู้ คิดต ารับยาหอมนีข้ึน้เพื่อใช้เฉพาะภายในราชสกุลทินกร และน าขึน้ถวายเจ้านายอีก
หลายพระองค์ ต่อมาหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร ซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยในกรมแพทย์ทหารเรือได้
น ามาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การรักษาอาการของประชาชนทัว่ไปโดยปรุงจ าหนา่ยท่ีวงัทินกร 
และตอ่มาได้จ าหนา่ยท่ีร้านขายยาหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร และได้มีการสบืทอดองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยและการปรุงยายาหอมต ารับนีม้าจนถึงปัจจุบัน นับเป็นรุ่นท่ี 6 สามารถ
เรียงล าดบัได้ดงันี ้

1) ล าดบัท่ี 1 
กรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธ์ิพระองค์เจ้าทินกร ล าดบัท่ี 35 ในพระบาทสมเด็จ

พระพทุธเลศิหล้านภาลยั และล าดบัท่ี 4 ในเจ้าจอมมารดาศิลา (ราชนิกลุ ณ บางช้าง) 
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ภาพประกอบ 4 กรมหลวงภวูเนตรนรินทร์ฤทธ์ิพระองค์เจ้าทินกร 
 

ท่ีมา: คมสนั ทินกร ณ อยธุยา 
 

2) ล าดบัท่ี 2 
หม่ อ ม เ จ้ า ภู ล ส วั ส ด์ิ  ทิ น ก ร  แ พ ท ย์ ห ล ว ง ส า นั ก ก รม หมอหล ว ง ใน

พระบรมมหาราชวงั และเป็นอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนราชแพทยาลยั โรงพยาบาลศิริราช (เป็นผู้พี่
ของหม่อมเจ้าเจียก ทินกร) หัวหน้าแพทย์ไทยแห่งศิริราช  หัวหน้าอาจารย์แพทย์ไทยแห่งราช
แพทยาลยั เป็นผู้ รจนาคัมภีร์แพทย์หลายเล่ม เป็นแพทย์ฝ่ายไทยประจ าพระองค์พระเจ้าอยู่หวั
รัชกาลท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 หม่อมเจ้าภลูสวสัด์ิ ทินกร 
 
ท่ีมา: คมสนั ทินกร ณ อยธุยา 
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3) ล าดบัท่ี 3 
หม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร รับราชการกรมแพทย์ทหารเรือ และเป็นแพทย์แผน

ไทยเป็นผู้ก่อตัง้ร้านขายยาหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 หม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร 
 

ท่ีมา: คมสนั ทินกร ณ อยธุยา 
 
4) ล าดบัท่ี 4 

หม่อมหลวงอุทยั ทินกร รับราชการกระทรวงพระคลงั และรับช่วงกิจการร้านขาย
ยาจากหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร (บิดา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 หม่อมหลวงอุทยั ทินกร 
 

ท่ีมา: คมสนั ทินกร ณ อยธุยา 
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5) ล าดบัท่ี 5 

นายมรุต ทินกร ณ อยุธยา รับราชการกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และเป็นผู้ช่วยปรุงยาท ายาในสายราชสกุล ร่วมกับเรือโทหญิงปทยัทิพย์ ทินกร ณอยุธยา (พี่สาว) 
ซึง่รับช่วงกิจการจากบิดาสบืมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 นายมรุต ทินกร ณ อยธุยา และเรือโทหญิงปทยัทิพย์ ทินกร ณอยธุยา 
 
ท่ีมา: คมสนั ทินกร ณ อยธุยา 

 
6) ล าดบัท่ี 6 

นายคมสนั ทินกร ณ อยุธยา แพทย์แผนไทยประจ าคลินิกหม่อมราชวงศ์สอาด 
ทินกร ผู้ สืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยจากบิดา และได้รับช่วงกิจการร้านขายยา
หม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร ของราชสกุลต่อจากเรือโทหญิงปทยัทิพย์ ทินกร ณ อยุธยา (คุณป้า) 
ปัจจุบนัด าเนินกิจการผลติและจ าหนา่ยยาแผนไทยในต ารับยาแหง่ราชสกลุทินกรในนามบริษัท ภลู
ประสิทธ์ิจ ากัด และเป็นผู้ก่อตัง้โรงเรียนแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์
สอาด ทินกร (พิพิธเภสชั) 
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ภาพประกอบ 9 นายคมสนั ทินกร ณ อยธุยา 
 

ท่ีมา: คมสนั ทินกร ณ อยธุยา 
 

ยาหอมภลูประสทิธ์ิเป็นยาหอมรสสขุมุถือเป็นยาต ารับท่ีมีสรรพคณุในการแก้ลมกอง
ละเอียดและบ ารุงหวัใจ มีกรรมวิธีการปรุงยาแบบโบราณ คือ การหุงกระแจะ เป็นกรรมวิธีส าคญั
ในการปรุงยาหอมต ารับนีท่ี้ท าให้ยานัน้มีกลิ่นหอมและมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีกระบวนการท า
โดยการน าส่วนประกอบหรือเคร่ืองยาต่างๆ ท่ีมีรสหอมเย็น ได้แก่ เกสรดอกไม้ทัง้ 5 คือ เกสร
ดอกบวัหลวง เกสรดอกพิกลุ เกสรดอกสารภี เกสรดอกบุญนาค และดอกมะล ิไม้กฤษณา ไม้หอม
ประเภทไม้จันทร์ และสมุนไพรอ่ืนๆ กว่า 10 ชนิด มาล้างท าความสะอาด ตากจนแห้ง และน ามา
บดให้ละเอียดจนกลายเป็นผงสีน า้ตาล เรียกว่า “กระแจะดิบ” ซึ่งเป็นตวัยาท่ีใช้การผลิตยาหอม 
จากนัน้ปรุงน า้กระสายยา โดยการน าสมุนไพรต่างๆ มาต้มเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เป็น
กรรมวิธีท่ีช่วยเพ่ิมฤทธ์ิของตวัยาให้ซึมเข้ากระแสโลหิตได้เร็วขึน้ จากนัน้กวนกระแจะดิบและน า้
กระสายยาให้เป็นเนือ้เดียวกนั น าไปปาดในภาชนะอบ และอบเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน จะ
ได้เป็นยาหอมรสหอมเย็น จากนัน้น าไปผสมกับตวัยารสร้อน เป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการแก้
ลมกองหยาบ ท่ีส าคญัต้องน าไปผสมกับเคร่ืองยาชัน้สูงท่ีจะช่วยให้ยานัน้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึน้ 
ได้แก่ หญ้าฝร่ัน พิมเสนตรังกาน ูและชะมดเช็ด น ามาบดและผสมให้เป็นเนือ้เดียวกนั 
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การผลิตยาหอมนัน้จะต้องใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดเป็นเคร่ืองยาในการปรุงยา 
ต ารับยาหอมภลูประสทิธ์ิมีเคร่ืองยาหลกัท่ีส าคญัในการปรุงยาหอม คือ พิมเสนตรังกาน ูชะมดเช็ด 
ไม้กฤษณา หญ้าฝร่ัน และเกสรดอกไม้ทัง้ 5 ได้แก่ เกสรดอกบวัหลวง เกสรดอกพิกุล เกสรดอก
สารภี เกสรดอกบุญนาค และดอกมะลิ เคร่ืองยาแต่ละชนิดนัน้มีสรรพคุณท่ีแตกต่างกันเพื่อใช้ใน
การรักษาอาการท่ีแตกตา่งกนั 

 
ตาราง 1 เคร่ืองยาหลกัท่ีใช้ในการปรุงยาหอมและสรรพคณุ 
 

เคร่ืองยาหลัก สรรพคุณ 
1. พิมเสนตรังกาน ูหรือพิมเสนในปล้องไม้ไผ่ 
 
 
 
 
 
 

มีสรรพคณุเป็นยาขบัเหงื่อ ยากดัเสมหะ  
ยากระตุ้นการหายใจ กระตุ้นสมอง และบ ารุง
หวัใจ 

2. ชะมดเช็ด 
 
 
 
 
 
 

ช่วยแก้โลหิตพิการ ธาตพุิการ ขบัผายลม  
แก้หืดไอ วิงเวียนศีรษะ 

3. ไม้กฤษณา 
 
 
 
 
 

เป็นไม้ท่ีมีกลิน่หอม ใช้เป็นยาบ ารุงหวัใจ บ ารุง
โลหิต รักษาโรคลม แก้อาการหน้ามืด 
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4. หญ้าฝร่ัน 
 
 
 
 
 
 

เกสรดอกหญ้าฝร่ันมีรสเผ็ดขมอมหวาน และ 
มีกลิน่หอม ใช้เป็นยาชูก าลงั บ ารุงธาต ุบ ารุง
โลหิต บ ารุงหวัใจ 

5. เกสรดอกบวัหลวง 
 
 
 
 
 
 

มีรสฝาดหอม ช่วยบรรเทาอาการไข้  
บ ารุงหวัใจ ขบัเสมหะ ขบัปัสสาวะ 

6. เกสรดอกพิกลุ 
 
 
 
 
 
 
 

มีรสหอมสขุมุ เป็นยาบ ารุงหวัใจ แก้เจ็บคอ  
แก้ร้อนใน ขบัเสมหะ ขบัปัสสาวะ ลดความดนั
โลหิต 

7. เกสรดอกสารภี 
 
 
 
 
 
 

มีรสขมและหอมเย็น ช่วยบ ารุงหวัใจ บ ารุง
ก าลงั ช่วยในการเจริญอาหาร 
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8. เกสรดอกบุญนาค 
 
 
 
 
 
 

มีรสขมเลก็น้อย กลิน่หอมเย็น ช่วยบ ารุงหวัใจ 
บ ารุงโลหิต แก้ลมกองละเอียด 

9. ดอกมะล ิ
 
 
 
 
 
 

มีรสหอมเย็น มีสรรพคณุช่วนแก้อาการร้อนใน 
กระหายน า้ ช่วยบ ารุงหวัใจ 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นผู้วิจับพบว่า ยาหอมภูลประสิทธ์ิเป็นต ารับยาหอมท่ีสืบ

ทอดกันมาเป็นระยะเวลานานตัง้แต่โบราณกาล โดยยงัคงรักษาต ารับยาและกรรมวิธีการปรุงยา
แบบดัง้เดิมไว้ คือ กรรมวิธีการอบกระแจะ ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้กรรมวิธีนีใ้นการผลิตยาหอมภูล
ประสิทธ์ิ โดยมีเคร่ืองยาหลกัท่ีมีความส าคญัในการผลิตยาหอมต ารับภูลประสิทธ์ิ 9 อย่าง ผู้วิจัย
จึงได้น าข้อมลูดงักลา่วมาใช้ในการออกแบบพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทย โดยมีวิธีการน าเสนอแบบร่าง
ต่อผู้ เช่ียวชาญด้านเภสชักรรมไทยและยาหอมไทย และผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ เพื่อน ามา
พฒันาพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์จนถึงขัน้สมบูรณ์ 

การออกแบบครัง้นีผู้้ วิจัยได้ออกแบบพิพิธภัณฑ์โดยเน้นการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับ
เคร่ืองยาหลกั และกรรมวิธีการอบกระแจะ ผ่านการออกแบบท่ีมีเอกษณ์ความเป็นไทย โดยผู้วิจยั
เลือกใช้สีไทยโทน (Thai Tone) และพืน้ผิวของวัสดุไม้มาเป็นข้อก าหนดในการออกแบบ การ
ออกแบบครัง้นีผู้้วิจยัมีแนวคิดการออกแบบ 3 แนวคิด 

แนวความคิดคิดท่ี 1 บ้านเรือนไทย เป็นการจ าลองบรรยากาศบ้านเรือนไทยท่ีมีจุดเด่น
คือ หน้าจั่ว โดยผู้วิจัยออกแบบให้จัดแสดงเคร่ืองยาไว้ท่ีฝาผนงัของบ้าน และมีตู้ส าหรับจัดแสดง
ภาชนะอบกระแจะไว้ด้านหน้า  



  67 

 
 
 

ภาพประกอบ 10 แบบร่างท่ี 1 แนวคิดบ้านเรือนไทย 
 
แนวความคิดท่ี 2 ภาชนะอบกระแจะ เป็นการจ าลองบรรยากาศภายในภาชนะอบ

กระแจะ โดยจัดแสดงเคร่ืองยาไว้รอบด้าน และตู้กระจกตรงกลางท่ีไว้ส าหรับจัดแสดงภาชนะอบ
กระแจะโดยออกแบบมาจากตระคนั ผนงัโดยรอบมีกรอบส าหรับน าเสนอข้อมลูเก่ียวกับเคร่ืองยา
หลกัทัง้ 9 อยา่ง มีลกัษณ์เป็นภาพ 360 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 แบบร่างท่ี 2 แนวคิดภาชนะอบกระแจะ 
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แนวความคิดท่ี 3 ร้านขายยาโบราณ เป็นการจ าลองรูปแบบร้านขายยาโบราณ โดยมีตู้
จดัเก็บสมนุไพรตา่งๆ และมีโต๊ะส ารับจ่ายยาอยูต่รงกลางด้านบนวางภาชนะอบกระแจะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 แบบร่างท่ี 3 แนวคิดร้านขายยาโบราณ 
 
ผู้วิจยัได้น าแบบร่างทัง้ 3 แนวความคิดเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

ของรูปแบบพิพิธภัณฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภัณฑ์ ผู้ เช่ียวชาญมีข้อสรุปข้อดีของ
แนวความคิดท่ี 1 และแนวความคิดท่ี 2 ท่ีแตกต่างกัน คือ แนวความคิดท่ี 1 สามารถสื่อถึงความ
เป็นไทยได้ชดัเจน และการน าเสนอเคร่ืองยาหลกัสามารถเห็นได้ชัดเจน แนวความคิดท่ี 2 สามารถ
น าเสนอกรรมวิธีการอบกระแจะ และเคร่ืองยาหลกัส าคญัได้ชัดเจน ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้น าค าแนะน า
จากผู้ เช่ียวชาญมาพัฒนาแบบร่างพิพิธภัณฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม 
โดยน าแนวความคิดท่ี 1 และแนวความคิดท่ี 2 มาประยกุต์เข้าด้วยกนั 
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ภาพประกอบ 13 พิพิธภณัฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 ปา้ยแสดงเคร่ืองยาหลกั 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูจากการเก็บข้อมลูภาคสนามด้านการจัดแสดงพพิิธภณัฑ์ 
ผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีพิพิธภณัฑ์บ้านหมอหวาน หรือบ ารุง

ชาติสาสนายาไทย ซึง่เป็นร้านขายยาแผนโบราณท่ีเปิดตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบนั ทายาท
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รุ่นท่ี 4 ผู้วิจยัพบวา่เป็นอาคารขนาดเลก็สไตล์โคโลเนียลท่ีเป็นบ้านพกัอาศยัซึง่เปิดเป็นร้านขายยา
แผนโบราณและพิพิธภณัฑ์ ซึง่ผสมผสานกันได้อยา่งลงตวั การออกแบบภายในพิพิธภณัฑ์มีความ
ร่วมสมยั พืน้ท่ีแตล่ะสว่นมีความสมัพนัธ์กนัทัง้ร้านขายยาและพิพิธภณัฑ์ ใช้วสัดไุม้เป็นหลกัในการ
ตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ เพื่อแสดงถึงบรรยากาศแบบดัง้เดิม อีกทัง้ยงักลมกลืนกับสีของ
สมนุไพรตา่งๅ ท่ีมีสนี า้ตาล รวมทัง้การออกแบบบรรจุภณัฑ์ยาแผนโบราณท่ีวางจ าหนา่ยท่ีมีความ
ร่วมสมัยและสอดคล้องกับบรรยากาศภายในพิพิธภณัฑ์ ภายในพิพิธภณัฑ์มีการจัดแสดงข้อมูล
เก่ียวกับยาแผนโบราณและสมุนไพรต่างๆ อุปกรณ์ในการผลิตยาแบบโบราณ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้
ท่ีมาซือ้ยาแผนโบราณและนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชม มีเภสชักรคอยให้ค าแนะน าในการเลอืกซือ้ยา
แผนโบราณและการเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ จากการวิเคราะห์สามารถแบ่งกลุม่เนือ้หาท่ีจัดแสดงไว้
ดงันี ้

1) กลุม่ยาหอมและยาแผนโบราณตา่งๆ ท่ีวางจ าหนา่ย บรรจุภณัฑ์มีความร่วมสมยั โดย
มีแผน่ปา้ย แผน่พบัท่ีแสดงข้อมลูสรรพคณุของตวัยานัน้ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 ภาพการจดัแสดงยาหอมและยาแผนโบราณ 
 

ท่ีมา: สวุลกัษณ์ หนสูมัฤทธ์ิ 2560 
 

2) กลุม่เคร่ืองยาสมุนไพร มีการจัดแสดงเคร่ืองยาต่างๆ โดยการใสข่วดโหลแก้วเพื่อให้
เห็นลกัษณะของเคร่ืองยาพร้อมบอกสรรพคณุของเคร่ืองยานัน้ๆ 
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ภาพประกอบ 16 ภาพการจดัแสดงเคร่ืองยาสมุนไพร 

 
ท่ีมา: สวุลกัษณ์ หนสูมัฤทธ์ิ 2560 

 
3) กลุม่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปรุงยา และอุปกรณ์แม่พิมพ์ทองเหลอืงใช้เป็นบลอ็กพิมพ์ใน

การอดัเม็ดยาให้มีขนาดเทา่ๆ กนั ในการกินยาแตล่ะครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 ภาพการจดัแสดงเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ยา 
 

ท่ีมา: สวุลกัษณ์ หนสูมัฤทธ์ิ 2560 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูด้านการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์จากการลงพืน้ท่ีศกึษา ณ  พิพิธภณัฑ์

บ้านหมอหวาน พบว่า มีการจัดหมวดหมู่ในการจัดแสดงเนือ้หาไว้อย่างเป็นระเบียบ แบ่งเป็น 3 
หมวดหมู่ คือ ผลิตภณัฑ์ยาแผนไทยท่ีวางจ าหน่าย กลุม่เคร่ืองยาสมนุไพร และกลุม่เคร่ืองมือท่ีใช้
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ในการปรุงยา โดยเนือ้หาแต่ละส่วนมีการจัดวางได้อย่างกลมกลืน และสอดคล้องเป็นเร่ืองราว
เดียวกัน ผู้ วิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีจากการศึกษาเก่ียวกับยาหอมภูลประสิทธ์ิ สามารถแบ่ง
หมวดหมู่ในการจดัแสดงเนือ้หาภายในพิพิธภณัฑ์ได้ดงันี ้

1. ประวติัของยาหอมภลูประสทิธ์ิ 
2. เคร่ืองยาหลกัในการปรุงยาหอม 
3. ผลติภณัฑ์ยาหอมท่ีวางจ าหนา่ย 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 โครงสร้างการน าเสนอข้อมลูภายในพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทย 
 

3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบพิพิธภณัฑ์เสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลด้านการออกแบบพิพิธภณัฑ์เสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ โดยมี

อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว เป็นผู้ให้องค์ความรู้เก่ียวกบัการออกแบบสือ่อินเทอร์แอคทีฟ จาก
การศึกษาพบว่า การออกแบบพิพิธภัณฑ์จะต้องค านึงถึงการใช้ประสาทสมัผสัทางด้านสายตา 
(มองเห็น) หู (ได้ยิน) และสมัผสัได้ เพื่อให้ผู้ ท่ีเข้าชมเกิดความรู้สกึหรือมีปฏิสมัพนัธ์ในการเข้าชม 
การน าเสนอเนือ้หาในแต่ละสว่นจะต้องเป็นเร่ืองราวเดียวกนั และมีเร่ืองราวท่ีสามารถเช่ือมโยงสู่
บรรจุภณัฑ์ภายในได้เพื่อให้ผู้ ท่ีเข้าชมเกิดความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ รูปแบบการ
น าเสนอท่ีอาศยัเทคโนโลยี AR (AR: Augmented Reality Technology) จะต้องออกแบบให้ผู้ เข้า
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ชมมีปฏิสมัพันธ์และรู้สึกมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูล รวมทัง้สีท่ีใช้ในการออกแบบพิพิธภณัฑ์
จะต้องสอดคล้องกบัสขีองบรรจุภณัฑ์ทัง้ภายนอกและภายใน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นพบว่าฉลากสินเป็นสว่นท่ีสามารถเช่ือมโยงระหวา่งผู้
เข้าชมและพิพิธภณัฑ์เสมือนจริงได้ดีท่ีสดุ เพราะพฤติกรรมผู้ซือ้สว่นใหญ่จะต้องอ่านฉลากสินค้า
ก่อนตดัสินใจซือ้ เพื่อศึกษาข้อมลูของผลิตภณัฑ์ ข้อบ่งชีต้่างๆ วิธีใช้ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงออกแบบให้
ฉลากสินค้าแต่ละด้านน าเสนอเนือ้หาในหมวดต่างๆ ท่ีได้จากการวิเคราะห์ ข้อท่ี 2 ให้มี
ความสมัพนัธ์กนันะหวา่งฉลากสนิค้าและเนือ้หาท่ีน าเสนอ ดงันี ้

1) ฉลากด้านหน้า 
ใช้ฉลากบรรจุภณัฑ์ด้านหน้าในการเช่ือมโยงเข้าถึงเนือ้หาประวติัของยาหอมภลู

ประสทิธ์ิ โดยหน้าแรกจดัแสดงรูปภาพของผู้สบืทอดในแตล่ะช่วง สามารถเลอืกเพื่อชมรายละเอียด
แตล่ะล าดบัได้ โดยใช้วิธีการน าเสนอรูปแบบของวิดีโอ 

ภาพประกอบ 19 ความสมัพนัธ์ระหวา่งฉลากสนิค้าด้านหน้าและประวติัยาหอมภลูประสทิธ์ิ 
 

2) ฉลากด้านหลงั 
ใช้ฉลากบรรจุภณัฑ์ด้านส่วนประกอบส าคัญของยาหอมในการเช่ือมโยงเข้าสู่

เนือ้หาเก่ียวกับเคร่ืองยาหลักท่ีบ่งบอกสรรพคุณของเคร่ืองยานัน้ๆ โดยหน้าแรกน าเสนอรูป
แบบจ าลองของภาชนะอบกระแจะ เม่ือเลือกท่ีป้ายช่ือ “ห้องปรุงยา” จะเข้าสูห่น้าท่ีน าเสนอภาพ
เคร่ืองยาตา่งๆ พร้อมบอกสรรคณุ สามารถเลือ่นดแูตล่ะภาพได้ 
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ภาพประกอบ 20 ความสมัพนัธ์ระหวา่งฉลากสนิค้าด้านหลงัและเคร่ืองยาหลกัในการปรุงยาหอม 
 
 

3) ฉลากด้านขวา 
ใช้ฉลากบรรจุภณัฑ์ด้านสรรพคุณของยาหอมในการเช่ือมโยงเข้าสู่เนือ้หา โดย

หน้าแรกจ าลองตู้ เก็บยาโบราณ เม่ือเลือกท่ีปา้ยช่ือ “คลงัยาหอม” จะเข้าสูห่น้าท่ีน าเสนอเก่ียวกบั
ผลติภณัฑ์ยาหอมภลูประสทิธ์ิแตล่ะขนาดท่ีวางจ าหนา่ย 

 

 
ภาพประกอบ 21 ความสมัพนัธ์ระหวา่งฉลากสนิค้าด้านขวาและผลิตภณัฑ์ยาหอมท่ีวางจ าหนา่ย 
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4) ฉลากด้านบน 
ใช้ฉลากบรรจุภัณฑ์ด้านบนท่ีเป็นฝาเปิดบรรจุภัณฑ์ด้านนอกในการเช่ือมโยง

ระหว่างบรรจุภณัฑ์ด้านนอกและด้านใน โดยเป็นการจ าลองบรรยากาศด้านในพิพิธภณ์ัท่ีได้จาก
แนวคิดการออกแบบท่ี 2 ใช้วิธีการน าเสนอแบบภาพ 360 องศา สามารถหมนุภาพชมห้องจดัแสดง
ได้รอบทิศทาง โดยภายในจดัแสดงเก่ียวกบัเคร่ืองยาส าคญัรอบห้อง และตรงกลางจดัแสดงภาชนะ
อบกระแจะ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรจุภณัฑ์ชัน้นอกและบรรจุภณัฑ์ชัน้ใน 
 

4. วิเคราะห์แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจต่อการออกแบบพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทย
เสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
ตาราง 2 สรุปผลจากข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
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1. เพศ   

        ชาย 11 37 

        หญิง 19 63 

รวม 30 100 

2. อายุ   

        ต ่ากวา่ 25 ปี 3 10 

        26-35 ปี 8 26.67 

        36-45 ปี 11 36.67 

        46-55 ปี 6 20 

        ตัง้แต ่56 ปีขึน้ไป 2 6.67 

รวม 30 100 

3. การศึกษา   

        ต ่ากวา่ปริญญาตรี 0 0 

        ปริญญาตรี 24 80 

        ปริญญาโท 6 20 

        ปริญญาเอก 0 0 

รวม 30 100 

4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน   

        ต ่ากวา่ 20,000 บาท 5 16.67 

        20,001 – 30,000 บาท 8 26.67 

        30,001 – 40,000 บาท 10 33.33 

        40,001 – 50,000 บาท 5 16.67 

        50,001 ขึน้ไป 2 6.67 

รวม 30 100 

5. อาชีพ   

        นกัเรียน / นกัศกึษา 2 6.67 

        รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 6 20 
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        พนกังานบริษัทเอกชน 14 46.67 

        ค้าขาย / ธุรกิจสว่นตวั 8 26.67 

        อ่ืนๆ 0 0 

รวม 30 100 

6. ท่านเคยไปเย่ียมชมพพิิธภณัฑ์ยาหอมไทยหรือไม่   

        เคย 0 0 

        ไม่เคย 30 100 

รวม 30 100 

7. ท่านเคยใช้ผลิตภณัฑ์ยาหอมภลูประสิทธ์ิหรือไม่   

        เคย 0 0 

        ไม่เคย 30 100 

รวม 30 100 

 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบน

บรรจุภณัฑ์ต่อเนือ้หาในการจัดแสดงพิพิธภณัฑ์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดงันี ้

5 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดีมาก 
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัพอใช้ 
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัควรปรับปรุง 
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัใช้ไม่ได้ 

 
ผู้วิจัยได้แปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านตามระดบัความคิดเห็นตา่งๆ 

ดงันี ้
4.50 – 5.00 มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49 มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 
2.50 – 3.49 มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยปานกลาง  
1.50 – 2.49 มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยน้อย 



  78 

1.10 – 1.49 มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นด้วย 
 
ตาราง 3 สรุปผลจากแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจตอ่เนือ้หาในการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ยา
หอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ 
 

รูปแบบเนือ้หาที่จัดแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ 

จ านวน 30 คน 
N = 30 

ค่าเฉล่ีย 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ห้องจดัแสดงประวตัิและที่มาของร้านขายยา 
    หม่อมราชวงศ์สอาดทินกร 

  

     1.1 ความเหมาะสมของเนือ้หา 3.7 เห็นด้วยมาก 
     1.2 ความชดัเจนของเนือ้หา 4.0 เห็นด้วยมาก 
     1.3 ทา่นได้รับความรู้เก่ียวกบัประวติัและท่ีมาของ 
           ร้านขายยาหม่อมราชวงศ์สอาดทินกร 

4.3 เห็นด้วยมาก 

2. ห้องปรุงยา   
     2.1 ความเหมาะสมของเนือ้หา 3.9 เห็นด้วยมาก 
     2.2 ความชดัเจนของเนือ้หา 4.0 เห็นด้วยมาก 
     2.3 ทา่นได้รับความรู้เก่ียวกบัการปรุงยา 4.0 เห็นด้วยมาก 
3. คลังยาหอม   
     3.1 ความเหมาะสมของเนือ้หา 4.3 เห็นด้วยมาก 
     3.2 ความชดัเจนของเนือ้หา 4.3 เห็นด้วยมาก 
     3.3 ทา่นได้รับความรู้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ยาหอม 
           ภลูปิระสทิธ์ิ 

4.0 เห็นด้วยมาก 

4. ห้องแสดงบรรยากาศพิพิธภณัฑ์   
     4.1 ความเหมาะสมของเนือ้หา 4.0 เห็นด้วยมาก 
     4.2 บรรยากาศภายในพืน้ท่ีจดัแสดง 4.3 เห็นด้วยมาก 
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สว่นท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบน
บรรจุภัณฑ์ต่อเนือ้หาการออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) โดยผู้วิจยัได้ก าหนด เกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดงันี ้

 
5 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดีมาก 
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัพอใช้ 
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัควรปรับปรุง 
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดบัใช้ไม่ได้ 

 
ผู้วิจัยได้แปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านตามระดบัความคิดเห็นตา่งๆ 

ดงันี ้
4.50 – 5.00 มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49 มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 
2.50 – 3.49 มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยปานกลาง  
1.50 – 2.49 มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยน้อย 
1.10 – 1.49 มีคา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นด้วย 

 
ตาราง 4 สรุปผลจากแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจตอ่การออกแบบพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทย
เสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ 
 

รูปแบบการออกแบบพิพิธภณัฑ์เสมือนจริง 

จ านวน 30 คน 
N = 30 

ค่าเฉล่ีย 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. รูปแบบการน าเสนอ   
     1.1 ห้องประวติัและท่ีมาของร้านขายยาหม่อมราชวงศ์ 
           สอาดทินกร 

4.0 เห็นด้วยมาก 

    1.2 ห้องปรุงยา 4.0 เห็นด้วยมาก 
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    1.3 ห้องคลงัยาหอม 4.3 เห็นด้วยมาก 
    1.4 ห้องแสดงบรรยากาศพิพิธภณัฑ์ 4.3 เห็นด้วยมาก 
2. ความสวยงามของพพิิธภณัฑ์   
     1.1 ห้องประวติัและท่ีมาของร้านขายยาหม่อมราชวงศ์ 
           สอาดทินกร 

4.3 เห็นด้วยมาก 

    1.2 ห้องปรุงยา 4.3 เห็นด้วยมาก 
    1.3 ห้องคลงัยาหอม 4.0 เห็นด้วยมาก 
    1.4 ห้องแสดงบรรยากาศพิพิธภณัฑ์ 4.0 เห็นด้วยมาก 
3. ความสอดคล้องระหว่างเนือ้หากับฉลากบรรจุภณัฑ์   
     1.1 ห้องประวติัและท่ีมาของร้านขายยาหม่อมราชวงศ์ 
           สอาดทินกร 

4.3 เห็นด้วยมาก 

    1.2 ห้องปรุงยา 4.3 เห็นด้วยมาก 
    1.3 ห้องคลงัยาหอม 4.3 เห็นด้วยมาก 
    1.4 ห้องแสดงบรรยากาศพิพิธภณัฑ์ 4.3 เห็นด้วยมาก 
4. ความสะดวกและการเข้าถึงข้อมลู 3.9 เห็นด้วยมาก 
5. ความรู้ที่ท่านได้รับจากการเย่ียมชมพพิิธภณัฑ์ 4.0 เห็นด้วยมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมในการเย่ียมชมพพิิธภณัฑ์ 4.3 เห็นด้วยมาก 

 
จากการวิเคราะห์แบบประสอบถามเพื่อวดัความพึงพอใจของผู้ เข้าชมพิพิธภณัฑ์พบวา่ 

ผลการปรเมิณอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภัณฑ์ ผู้ วิจัยได้

สรุปผลของการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจยั ดงันี ้
 

สรุปผลการวิจัย 
ในการศกึษาและพฒันาพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ ผู้วิจยัได้สรุปผล 

การวิจยัดงันี ้
1. ผลการวิจัยข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ยาหอมไทย 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ยาหอมไทย จากเอกสาร งานวิจัย และ

การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในประเด็นความหมายและท่ีมาของเภสชักรรมไทย การปรุงยาตาม
กรรมวิธีโบราณ วตัถุดิบส าคญั และกรรมวิธีในการปรุงยาหอมภูลประสิทธ์ิ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลท่ีจะ
น ามาเสนอในการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ เภสชักรรมไทยและยาหอมไทยถือเป็นภมิูปัญญาท่ีอยูคู่ค่นไทยมา
นานตัง้แต่อดีตกาลในการรักษาโรค รสของตวัยาสามารถแบ่งได้ 9 รส อันได้แก่ ฝาด หวาน มัน 
เค็ม เปรีย้ว ขม เมาเบื่อ ร้อน และหอมเย็น ซึ่งสง่ผลต่อรูปธาตุทัง้ 4 ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน า้ ธาตุลม 
และธาตไุฟ เม่ือน ารสตวัยาทัง้หมดมารวมกนัเป็นเคร่ืองยาเพื่อปรุงเป็นต ารับยาจะมีเพียง 3 รส คือ 
รสประทาน เย็น รสประทานร้อน และรสประทานสขุุม รสของตวัยามีความส าคญักว่าสรรพคุณ
ของตวัยาเพราะเป็นกลไกลในการน าผา่นไปสูรู่ปธาตุ 

ยาหอมนับเป็บภูมิปัญญาการปรุงต ารับยาของหมอไทยท่ีสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะ
เวลานาน ต ารับยานัน้ต้องมีกลิ่นหอม สามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย นบัตัง้แต่โบราณยาหอมมี
หลากหลายต ารับและปรุงยาใช้ภายในวงัหรือส าหรับเจ้านายเทา่นัน้ ยาหอมสามารถแบ่งได้เป็นสี่
แบบสี่รส คือ 1) ยาหอมออกรสร้อน 2) ยาหอมออกรส สขุุมร้อน 3) ยาหอมออกรสเย็นสขุุม 4) ยา
หอมออกรสสขุมุเย็น  

ยาหอมภูลประสิทธ์ิเป็นยาหอมท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนาน แพทย์แผนไทยคมสัน 
ทินกร ณ อยุธยา กล่าวว่า ยาหอมภูลประสิทธ์ิเร่ิมจากท่านหมอหม่อเจ้าภูลสวัสด์ิ ทินกร ท่ีรับ
ราชการในกรมหมอหลวงเป็นผู้ คิดต ารับยาหอมนีข้ึน้เพื่อใช้เฉพาะภายในราชสกลุทินกร และตอ่มา
หม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร ซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยในกรมแพทย์ทหารเรือได้น ามาเผยแพร่เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่การรักษาอาการของประชาชนทัว่ไปโดยปรุงจ าหนา่ยท่ีวงัทินกร และตอ่มาได้จ าหนา่ย
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ท่ีร้านขายยาหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร และได้มีการสืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
และการปรุงยามาจนถึงปัจจุบนั นบัเป็นรุ่นท่ี 6 ยาหอมภลูประสทิธ์ิเป็นยาหอมท่ีใช้กรรมวิธีการปรุง
ยาแบบโบราณ คือ การหุงกระแจะ ซึ่งเป็นกรรมวิธีส าคัญในการปรุงยาหอมต ารับนีโ้ดยใช้
ระยะเวลาในการผลิตยาวนานประมาณ 2 เดือน และใช้เคร่ืองยาหลากหลายชนิดโดยมีเคร่ืองยา
หลกัท่ีส าคญั คือ ชะมดเช็ด ไม้กฤษณา หญ้าฝร่ัน พิมเสนตรังกานู และเกสรดอกไม้ทัง้ 5 ได้แก่ 
เกสรดอกบวัหลวง เกสรดอกพิกลุ เกสรดอกสารภี เกสรดอกบุญนาค และดอกมะลิ 

ผลสรุปจากการวิจยัพบวา่ รสของตวัยามีความส าคญัเพราะเป็นกลไกลในการน าไปสู่รูป
ธาต ุและจากการศกึษาพบวา่เคร่ืองยาส าคญัในการผลติยาหอมภูลประสทิธ์ิมีทัง้หมด 9 อยา่ง คือ 
ชะมดเช็ด ไม้กฤษณา หญ้าฝร่ัน พิมเสนตรังกาน ูเกสรดอกบวัหลวง เกสรดอกพิกลุ เกสรดอกสารภี 
เกสรดอกบุญนาค และดอกมะลิ ซึ่งมีความสมัพันธ์กับรสยาทัง้ 9 รส คือ ฝาด หวาน มัน เค็ม 
เปรีย้ว ขม เมาเบื่อ ร้อน และหอมเย็น ยาหอมภูลประสิทธ์ิมีกรรมวิธีส าคญัในการผลิตยาหอม คือ 
การอบกระแจะ ซึง่เป็นวิธีการปรุงยาหอมต ารับนีท่ี้สบืทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

 
2. ผลการวิจัยการออกแบบพิพิธภณัฑ์เสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ 
จากการศึกษาการออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงจากการศึกษาและสัมภาษณ์

ผู้ เช่ียวชาญในประเด็นการออกแบบโครงสร้างเนือ้หาท่ีจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ เทคนิคและ
เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอข้อมลู รูปแบบและองค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบ 

ผลการการวิจัยพบว่า การออกแบบพิพิธภัณฑ์จะต้องค านึงถึงการใช้ประสาทสัมผัส
ทางด้านสายตา (มองเห็น) หู (ได้ยิน) และสมัผสั เพื่อให้ผู้ ท่ีเข้าชมเกิดความรู้สกึและมีปฏิสมัพนัธ์
ในการเข้าชม การน าเสนอเนือ้หาในแต่ละส่วนจะต้องเป็นเร่ืองราวเดียวกัน และมีเร่ืองราวท่ี
สามารถเช่ือมโยงสูบ่รรจุภณัฑ์ภายในได้เพื่อให้ผู้ ท่ีเข้าชมเกิดความเพลิดเพลิน และรูปแบบการ
น าเสนอท่ีอาศัยเทคโนโลยี AR จะต้องออกแบบให้ผู้ เข้าชมมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูล บรรจุ
ภัณฑ์ภายนอกและภายในจะต้องเช่ือมโยงกัน โดยใช้ฉลากสินค้าแต่ละด้านเป็นตัวเช่ือมโยง
ระหว่างผู้ ชมและเนือ้หาท่ีน าเสนอแต่ละส่วนผ่านเทคโนโลยี AR ซึ่งแบ่งข้อมูลท่ีจัดแสดงเป็น 3 
หมวดหมู่ ดงันี ้

1) ฉลากสนิค้าด้านหน้า น าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัประวติัของยาหอมภลูประสิทธ์ิ โดยหน้า
แรกจัดแสดงรูปภาพของผู้สืบทอดในแต่ละช่วง สามารถเลือกเพื่อชมรายละเอียดแต่ละล าดบัได้ 
โดยใช้วิธีการน าเสนอรูปแบบของวิดีโอ 
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2) ฉลากสนิค้าด้านหลงั น าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองยาหลกัในการปรุงยาหอมท่ีบ่งบอก
สรรพคณุของเคร่ืองยานัน้ๆ โดยหน้าแรกน าเสนอรูปแบบจ าลองของภาชนะอบกระแจะ เม่ือเลอืกท่ี
ปา้ยช่ือ “ห้องปรุงยา” จะเข้าสูห่น้าท่ีน าเสนอภาพเคร่ืองยาหลกัส าคญั 9 อยา่ง 

3) ฉลากสินค้าด้านขวา น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยาหอมภูลประสิทธ์ิท่ีวาง
จ าหน่าย โดยหน้าแรกจ าลองตู้ เก็บยาโบราณ เม่ือเลือกท่ีป้ายช่ือ “คลงัยาหอม” จะเข้าสู่หน้าท่ี
น าเสนอเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ยาหอมภลูประสทิธ์ิแตล่ะขนาดท่ีวางจ าหนา่ย 

นอกจากการจดัแสดงเนือ้หาทัง้ 3 หมวดหมู่แล้ว การเช่ือมโยงระหวา่งบรรจุภณัฑ์ชัน้นอก
และบรรจุภณัฑ์ชัน้ในก็เป็นสว่นส าคญัท่ีท าให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลินในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
ก่อนการเปิดบรรจุภณัฑ์เพื่อใช้งาน โดยรูปแบบการน าเสนอเป็นรูปแบบภาพ 360 องศา ซึง่จ าลอง
บรรยากาศห้องพิพิธภณัฑ์ท่ีได้จากการพฒันาแบบร่างท่ี 1 และ 2 ซึ่งมีรูปทรงของห้องสอดคล้อง
กบับรรจุภณัฑ์ชัน้ในท่ีมีรูปทรงเป็นตลบั 

ผลจากการประเมินความพงึพอใจตอ่การออกแบบพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบน
บรรจุภณัฑ์พบวา่ ความคิดเห็นต่อการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณ์ัอยูใ่น
ระดบัเห็นด้วยมาก 

 
อภปิรายผล 

จากการศึกษาข้อมูลด้านยาหอมไทยเพื่อออกแบบพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงบน
บรรจุภณัฑ์พบว่า มีการจัดหมวดหมู่ของเนือ้หา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ประวติัความเป็นมาของยาหอม
ภูลประสิทธ์ิ 2) เคร่ืองยาส าคัญในการปรุงยาหอม 3) ผลิตภัณฑ์ยาหอมท่ีวางจ าหน่าย ซึ่งเป็น
โครงสร้างหลกัในการน าเสนอข้อมลู ซึ่งสอดคล้องกบั อารี อ่ิมสมบติั (2550: 265-270) ท่ีกลา่ววา่ 
รูปแบบพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านเสมือนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทยท่ีมีองค์ประกอบหลกั 
คือ ด้านการศึกษา ด้านการประเมิน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แต่แตกต่างตรงท่ีวิธีการ
น าเสนอข้อมูล องค์ประกอบด้านการออกแบบ วิธีจัดเก็บข้อมูล และวิธีการน าเสนอข้อมูลท่ีผวูิจยั
เลอืกใช้เทคโนโลยี AR .ในการน าเสนอข้อมลู 

นอกจากนีง้านวิจยัฉบบันีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดของ McKezie (อารี อ่ิมสมบติั.  2550: 
279) ท่ีกลา่ววา่ พิพิธภณัฑ์เสมือนเปรียบเหมือนแหลง่ข้อมลูส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีวิธีการ
น าเสนอข้อมลูในรูปแบบภาพ 3 มิติ วีดิทศัน์ เสยีง และการเช่ือมโยงวตัถไุปยงัวตัถอ่ืุน การเช่ือมโยง
วัตถุกับข้อมูล และประสบการณ์ในการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ อีกทัง้จะต้องให้พิพิธภัณฑ์มี
ปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะสื่อหลายมิติเพื่อให้ผู้ชมเกิดความสนใจ ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบพิพิธภณัฑ์ยา
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หอมไทยเสมือนจริงบนบรรจุภณัฑ์ เพื่อให้บริโภคได้เกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ 
โดยมีวิธีการน าเสนอข้อมลูทัง้ในรูปแบบ 3 มิติ 2 มิติ วีดิทศัน์ เสียง และการเช่ือมโยงระหวา่งวตัถุ
กบัข้อมลู โดยอาศยัเทคโนโลยี AR เพื่อให้ผู้ เข้าชมเกิดปฏิสมัพนัธ์ในการเข้าชมพิพิธภณัฑ์ 

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. การแสกนรูปภาพเพื่อชมพิพิธภณัฑ์ยาหอมไทยเสมือนจริงอาจใช้ตราสญัลกัษณ์หรือ
ตราสนิค้าในการแสกนเพื่อให้สะดวกตอ่การเข้าชมและสามารถใช้ร่วมกนัสือ่ชนิดอ่ืนๆ ได้ เช่น การ
แสกนผา่นหน้าเว็บไซต์ เอกสาร แผน่พบั หรือฉลากสนิค้าผลติภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีจ าหนา่ย  

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ชัน้นอกควรออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ยา
หอมไทยเสมือนจริง และมีความสวยงามมากยิ่งขึน้ 

3. การใช้แอพพลิเคชันท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการน าเสนอแนวคิดท าให้มีขอบเขตท่ีจ ากัด
ในการออกแบบ ทัง้การน าเสนอข้อมูลและเทคนิคการน าเสนอ รวมทัง้ระยะเวลาเผยแพร่ผลงาน 
ถึงแม้ผลการวิจยัโดยภาพรวมจะบรรลตุามวตัถปุระสงค์ แตห่ากผู้ ท่ีสนใจน าแนวคิดนีไ้ปบรูณาการ
กับผลิตภณัฑ์อ่ืน อาจจะสร้างแอพพลิชันขึน้ใหม่เพื่อการตอบสนองท่ีดีกว่า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ
สร้างแอพพลเิคชนัคอ่นข้างสงู 

 
 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Andrews J.; และ  Schweibenz W.  (1998) .   A New Media for Old Master : The Study 
Collection Virtual Museum Project. Art Documentation.   

McKenzie J.  (1997).  Building a Virtual Museum Community.  สืบค้นเม่ือ 30 สิงหาคม 2560, 
จาก http://www.fno.org/museum/museweb.html 

-------.  (1997).  Museums of the Future Reach out and Touch Something : Virtual Reality 
Transforms Virtual Museum.  สื บ ค้ น เ ม่ื อ  3 0  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 0 , จ า ก 
http://fno.org/aug11/virtual.html 

Schweibenz W.  (2 0 0 4 ) .   Icom New.  สื บ ค้ น เ ม่ื อ  2 6  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 0 , จ า ก 
http://icom.museum/pdf/E_news2004/p3_2004-3.pdf 

เยาวนาถ นรินทรสรศักด์ิ.  (2552).  ความหมายของบรรจุภัณฑ์.  (เอกสารประกอบการสอน).  
เ ชี ย ง ใ ห ม่ :  Issuu Inc.  สื บ ค้ น เ ม่ื อ  1 9  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 0 , จ า ก 
https://issuu.com/narintornsorasak/docs/2_package_meaning 

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี.  (ม.ป.ป.).  วิธีการเก็บส่วนท่ีใช้เป็นยา.  สืบค้นเม่ือ 24 สิงหาคม 2561, จาก 
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs1-4.htm 

ไชยยง รุจจนเวท; และ คณะ.  (2549).  20 ปี สวนสมนุไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี.  กรุงเทพฯ: บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน).   

ไทยเกษตรศาสตร์.  (2556).  หลกัการทัว่ไปในการเก็บสมนุไพร.  สบืค้นเม่ือ 23 สงิหาคม 2553, จาก 
http://www.thaikasetsart.com/การเก็บสมนุไพร 

กลวชั คล้ายนาค.  (2551).  การสร้างพิพิธภณัฑ์เสมือนจริงเพื่อสง่เสริมการศกึษาสถาปัตยกรรมไทย 
กรณีศกึษาเรือนไทลือ้.  การค้นคว้าอิสระ ศศ.ม. (สือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่).  เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  ถ่ายเอกสาร.  

คมสนั ทินกร ณ อยุธยา.  (2558).  ยาหอมของแผ่นดินไทย.  สืบค้นเม่ือ 24 สิงหาคม 2560, จาก 
https://www.facebook.com/komsondinakara/posts/453431514846190:0 

คาวานอห์ เจ ซี.  (2549).  How to Make Object-Based Museum More Interactive.  (เอกสาร
การประชุมเชิงปฏิการ สรุปโดย นิทัศน์ ชิตโสภณ).  สืบค้นเม่ือ 26 สิงหาคม 2560 , จาก 

 

http://www.fno.org/museum/museweb.html
http://fno.org/aug11/virtual.html
http://icom.museum/pdf/E_news2004/p3_2004-3.pdf
https://issuu.com/narintornsorasak/docs/2_package_meaning
http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs1-4.htm
http://www.thaikasetsart.com/
https://www.facebook.com/komsondinakara/posts/453431514846190:0


  86 

 

http:/ / www.rtsd.mi.th/section/book/0 4 lib_mus/Article/How% 2 0 to% 2 0 object-
based%20museum%20more%20interactive.htm 

ฉัตร์ชัย นกดี.  (2559).  สุขภาพดีได้ด้วย “ยาหอม”.  สืบค้นเม่ือ 24 สิงหาคม 2560 , จาก 
http://www.thaihealth.or.th/Content/31371-สขุภาพดีได้ด้วย%20“ยาหอม”.html 

ชยัรัตน์ อศัวางกรู.  (2548).  ออกแบบให้โดนใจ.  เชียงใหม่: วิทอินบุูคส์.   
ชีลาพร อินทร์อุดม.  (2552).  การบรรจุภณัฑ์.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง.   
ฐานเศรษฐ กิจ .   (2559) .   ตลาดสมุนไพรโลก .   สืบ ค้น เ ม่ือ  18  สิ งหาคม  2560 , จาก 

http://www.thansettakij.com/content/84270 
ดารณี พานทอง.  (2524).  การหีบหอ่.  วารสารรามค าแหง 8 (ฉบบับริหารธุรกิจ เลม่ 1). 28-50. 
นิตยสารโพซิชัน่น่ิง.  (2547).  พฤติกรรมในการใช้ผลติภณัฑ์สมนุไพร.  สบืค้นเม่ือ 18 สงิหาคม 2560, 

จาก https://positioningmag.com/16078 
-------.  (2548).  ผลิตภณัฑ์สมุนไพรปี’48 : มูลค่าตลาด 48,000 ล้านบาท.  สืบค้นเม่ือ 18 สิงหาคม 

2560, จาก https://positioningmag.com/23294 
บทน าสมุน ไพร .   ( 2560 ) .   บทน า สมุน ไพร .   สืบ ค้น เ ม่ื อ  23  สิ งหาคม  2560 , จาก 

http://www.trueplookpanya.com/blog/content/59652 
ประเทืองทิพย์ สกุูมลจันทร์.  (2545).  การพฒันาบทปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ เร่ือง การแปรรูปและ

ทดสอบสารอาหารในพืชสมนุไพรส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย.  ปริญญานิพนธ์ 
กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่าย
เอกสาร.  

ประโยชน์ของสมุนไพรไทย.  (2560).  ประโยชน์ของสมุนไพรไทย.  สืบค้นเม่ือ 23 สิงหาคม 2560, 
จาก https://sites.google.com/site/sukkaphapdpk/ 

ประชิด ทิณบุตร.  (2531).  การออกแบบบรรจุภณัฑ์.  กรุงเทพฯ: โอเอสพริน้ติง้เฮ้าส์.   
ปิยลักษณ์ เบญจดล.  (2549).  บรรจุภัณฑ์กับการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์.   ปทุมธานี: 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ.   
ปุ่ น คงเจริญเกรียติ; และ สมพร คงเจริญเกียรติ.  (2541).  บรรจุภณัฑ์อาหาร.  กรุงเทพฯ: ยี่เฮ็ง.   
ผู้จดัการออนไลน์.  (2556).  สธ. ระดมผู้ เช่ียวชาญดนัยาปัจจุบนั-สมนุไพรเข้าบญัชียาฯ เพิ่ม.  สบืค้น

เ ม่ื อ  1 8  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 0 , จ า ก 
www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000071013 

 

http://www.rtsd.mi.th/section/book/04lib_mus/Article/How%20to%20object-based%20museum%20more%20interactive.htm
http://www.rtsd.mi.th/section/book/04lib_mus/Article/How%20to%20object-based%20museum%20more%20interactive.htm
http://www.thaihealth.or.th/Content/31371-
http://www.thansettakij.com/content/84270
https://positioningmag.com/16078
https://positioningmag.com/23294
http://www.trueplookpanya.com/blog/content/59652
https://sites.google.com/site/sukkaphapdpk/
file:///C:/Users/Admin/Desktop/www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx


  87 

 

ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด; และ ณัฏฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล.  (2557).  สมุนไพรไทย แพทย์แผนไทย ในชีวิต
คนไทย.  เชียงใหม่: แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะท่ีดี.   

รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล; และ ชินสร้อย พินิต.  (2559).  ยาหอม กับคนวัยท างาน.  สืบค้นเม่ือ 19 
สงิหาคม 2560, จาก https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/339 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์กระดาษ.  (2551).  ลักษณะของบรรจุภัณฑ์กระดาษ.  สืบค้นเม่ือ 18 
สงิหาคม 2560, จาก http://www/mew6.com/coposer/package/package_19.php 

วิลาวณัย์ จึงประเสริฐ.  (2554).  ทิศทางอนาคตยาไทย คณุคา่ยาสมนุไพร.  ใน สรุปรายงาน มหกรรม
สมนุไพรแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 7.  หน้า 54-55.   

สรรพคุณยาหอม .   (2560).   สรรพคุณยาหอม.   สืบ ค้นเ ม่ือ  24 สิงหาคม 2560 , จาก 
http://www.lannahealth.com/สรรพคณุยาหอม 

สุกฤตา หิรัณยชวลิต.  (2557).  การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณ์ผลิตภัณฑ์สปาไทยเพื่อสื่อสาร
บุคลิกภาพส าหรับลูกค้าระดับกลาง.  ปริญญานิพนธ์ ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ).  
กรุงเทพฯ: บณัทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  ถ่ายเอกสาร.  

สจิุตรา กลิน่เกษตร.  (2548).  สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั ฉบบัเสริมการเรียนรู้ เลม่ท่ี 1.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริน้ติง้แอนด์ พบัลชิช่ิง.   

สธีุ นวราช.  (2556).  สมนุไพรใกล้ตวั สยบโรคร้าย.  กรุงเทพฯ: ไพลนิบุ๊คเน็ต.   
สุรพงษ์ ประเสริฐศักด์ิ.  (2552).  องค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ท่ีส่งผลให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า .  

ปริญญานิพนธ์ ศป.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป์).  กรุงเทพฯ: บัณทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิ ล ป า ก ร .   สื บ ค้ น เ ม่ื อ  1 9  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 0 , จ า ก 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004124 

อารี อ่ิมสมบติั.  (2550).  การน าเสนอรูปแบบพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านเสมือนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลกัสตูรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา).  กรุงเทพฯ: 
บณัทิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ถ่ายเอกสาร.  

 
 

 

https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/339
http://www/mew6.com/coposer/package/package_19.php
http://www.lannahealth.com/
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004124


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสมัภาษณ์ 
(ผูเ้ชีย่วชาญดา้นยาสมุนไพรไทย และยาหอมไทย) 

 

ช่ือโครงการ การศึกษาและพฒันาการน าเสนอพิพิธภณัฑเ์สมือนจริงผ่านบรรจภุณัฑย์าสมุนไพร 

ชื่อ-สกุลผูส้มัภาษณ์………………………………….…………… วนั/เดอืน/ปีทีส่มัภาษณ์……………………... 

เวลา………………………………………… สถานที…่…………...……………………………………………… 
 

 

บทสมัภาษณ์ตามโครงสร้างของงานวิจยั 

1. ความหมายและทีม่าของเภสชักรรมในการแพทยแ์ผนไทย มคีวามเป็นมาอย่างไร 

……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
 
2. การปรุงยาตามวธิโีบราณมกีรรมวธิอีะไรบ้าง อย่างไร 

……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
 
3. ความหมายและทีม่าของยาหอมไทย มคีวามเป็นมาอย่างไร 

……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
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4. ประวตัขิองยาหอมภูลประสทิธิ ์มคีวามเป็นมาอย่างไร 

……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
 
5. การปรุงยาหอมภูลประสทิธใ์ชเ้ครื่องยาใดบ้าง และมกีรรมวธิอีย่างไร 

……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………....………………………………………………………………………..…………………………….. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถาม 

เรื่อง ความพึงพอใจต่อการออกแบบพิพิธภณัฑย์าหอมไทยเสมือนจริง 

บนบรรจภุณัฑ ์

STUDY AND DEVELOPMENT OF THAI CORDIAL VIRTUAL MUSEUM  

ON PACKAGING 

 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของปรญิญานิพนธ์ เรื่อง “การศกึษาและพฒันา พพิธิภณัฑ์

ยาหอม ไทยเสมือจริงบนบรรจุภัณฑ์” ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา

ศลิปกรรม วชิาเอก นวตักรรมการออกแบบ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวิ

โรฒ 

 

 แบบสอบถามนี้ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑ์ 

ส่วนที ่2 ความคดิเหน็ต่อเนื้อหาในการจดัแสดงพพิธิภณัฑ์ 

ส่วนที ่3 ความคดิเหน็ต่อการออกแบบพพิธิภณัฑ์ 

 

เพื่อความสมบูรณ์ของงานวจิยัผู้วจิยัจึงขอใคร่ให้ท่านตอบแบบสอบตามความจรงิให้ 

ครบทุกขอ้ ขอขอบคุณในความร่วมมอืของท่านมา ณ ทีน่ี้ 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง (    ) หรอืเตมิขอ้ความมในชอ่งวา่งตามความเป็น

จรงิ 

 

1. เพศ 

(    ) ชาย    (    ) หญงิ 
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2. อาย ุ

 (    ) ต ่ากวา่ 25 ปี   (    ) 26 – 35 ปี 

 (    ) 36 – 45 ปี    (    ) 46 – 55 ปี 

 (    ) 56 ปีขึน้ไป 

 

3. การศกึษา 

 (    ) ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี   (    ) ปรญิญาตร ี

 (    ) ปรญิญาโท   (    ) ปรญิญาเอก 

 

4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 (    ) ต ่ากวา่ 20,000 บาท  (    ) 20,001 – 30,000 บาท  

 (    ) 30,001 – 40,000 บาท  (    ) 40,001 – 50,000 บาท 

 (    ) 50,001 บาทขึน้ไป 

 

5. อาชพี 

 (    ) นกัเรยีน /  นกัศกึษา  (    ) รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 

 (    ) พนกังานบรษิทัเอกชน  (    ) คา้ขาย / ธุรกจิส่วนตวั 

 (    ) อื่นๆ (โปรดระบุ …………………………………) 

 

6. ท่านเคยไปเยีย่มชมพพิธิภณัฑย์าหอมไทยหรอืไม่ 

(    ) เคย    (    ) ไม่เคย 

 

7. ท่านเคยใชผ้ลติภณัฑย์าหอมภูลประสทิธิห์รอืไม ่

(    ) เคย    (    ) ไม่เคย 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเหน็ต่อเน้ือหาในการจดัแสดงพิพิธภณัฑ ์

 การออกแบบพพิธิภณัฑ์ยาหอมไทยเสมอืนจรงิบนบรรจุภณัฑ์นี้ เป็นการน าเสนอ องค์

ความรู้ เกี่ยวกบัยาหอมไทยแก่ผูบ้รโิภค โดยใชส้ื่ออนิเทอร์แอคทฟี (AR Technology) น าเสนอ

เนื้อหาผา่น บรรจุภณัฑ ์เพื่อใหท้่านสามารถเขา้มาสมัผสัและเรยีนรูไ้ดจ้รงิ 

กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในชอ่งคะแนนทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน โดยมเีกณฑ์

การ ประเมนิแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 

  5  หมายถงึ ดมีาก 

  4  หมายถงึ  ด ี

  3 หมายถงึ พอใช ้

  2 หมายถงึ น้อย 

  1  หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 

 

รปูแบบเน้ือหาท่ีจดัแสดงภายใน 
พิพิธภณัฑ ์

ระดบัความคิดเหน็ 
น้อย 
ท่ีสดุ 

น้อย พอใช้ ดี ดีมาก 

1 2 3 4 5 
1. ห้องจดัแสดงประวติัและท่ีมาของร้านขายยาหม่อมราชวงศส์อาดทินกร 
   1.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา      
   1.2 ความชดัเจนของเนื้อหา      
   1.3 ท่านไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัประวตัแิละ 
        ทีม่าของรา้นขายยาหม่อมราชวงศ ์        
        สอาดทนิกร 

     

2. ห้องปรงุยา 
   2.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา      
   2.2 ความชดัเจนของเนื้อหา      
   2.3 ท่านไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการปรุงยา      
3. คลงัยาหอม      
   3.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา      
   3.2 ความชดัเจนของเนื้อหา      
   3.3 ท่านไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์      
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        ยาหอมภูลปิระสทิธิ ์
4. ห้องแสดงบรรยากาศพิพิธภณัฑ ์
   4.1 ความเหมาะสมของเนื้อหา      
   4.2 บรรยากาศภายในพืน้ทีจ่ดัแสดง      

 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็ต่อการออกแบบพิพิธภณัฑเ์สมือนจริง 

กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในชอ่งคะแนนทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

 

รปูแบบการออกแบบพิพิธภณัฑ ์
เสมือนจริง 

ระดบัความคิดเหน็ 
น้อย 
ท่ีสดุ 

น้อย พอใช้ ดี ดีมาก 

1 2 3 4 5 
1. รปูแบบการน าเสนอ 
   1.1 หอ้งประวตัแิละทีม่าของรา้นขายยา 
        หม่อมราชวงศส์อาดทนิกร 

     

   1.2 หอ้งปรุงยา      
   1.3 หอ้งคลงัยาหอม      
   1.4 หอ้งแสดงบรรยากาศพพิธิภณัฑ ์      

รปูแบบการออกแบบพิพิธภณัฑ ์
เสมือนจริง 

ระดบัความคิดเหน็ 
น้อย 
ท่ีสดุ 

น้อย พอใช้ ดี ดีมาก 

1 2 3 4 5 
2. ความสวยงามของพิพิธภณัฑ ์
   2.1 หอ้งประวตัแิละทีม่าของรา้นขายยา 
        หม่อมราชวงศส์อาดทนิกร 

     

   2.2 หอ้งปรุงยา      
   2.3 หอ้งคลงัยาหอม      
   2.4 หอ้งแสดงบรรยากาศพพิธิภณัฑ ์      
3. ความสอดคล้องระหว่างเน้ือหากบัฉลากบรรจภุณัฑ ์
   3.1 หอ้งประวตัแิละทีม่าของรา้นขายยา 
        หม่อมราชวงศส์อาดทนิกร 
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   3.2 หอ้งปรุงยา      
   3.3 หอ้งคลงัยาหอม      
   3.4 หอ้งแสดงบรรยากาศพพิธิภณัฑ ์      
4. ความสะดวกและการเข้าถึงข้อมูล      
5. ความรู้ท่ีท่านได้รบัจากการเย่ียมชม 
    พิพิธภณัฑ ์

     

6. ความพึงพอใจโดยรวมในการเย่ียมชม 
    พิพิธภณัฑ ์

     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................... ............... 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ................. 

................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ................. 

................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ................. 

 

 

 

 

 

...ขอขอบพระคุณในความร่วมมอืตอบแบบสอบถาม... 
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ภาคผนวก ข 

ภาพการเผยแพร่งานวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานจัดแสดงผลงานระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ณ อาคารสยามเซ็นเตอร์ วนัที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 

 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล สวุลกัษณ์ หนสูมัฤทธ์ิ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 สงิหาคม 2532 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2550  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา  

พ.ศ. 2554  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต (ศป.บ.) สาขานิเทศศิลป์   
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พ.ศ. 2561  ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (ศป.ม.)  
สาขาวิชาศิลปกรรม วิชาเอกนวตักรรมการออกแบบ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 264 หมู่ 4 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270   
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