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บทคดัย่อ 

ชุมชนคลองแดนเป็นชุมชนท่ีมีอาณาเขตพ้ืนท่ีคร่อมกลางแบ่งเขตระหว่างจังหวดัสงขลากับจังหวดั

นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีสโลแกนวา่ “ชุมชนสามคลอง สองเมือง”  มีท่ีมาจากลาํคลองธรรมชาติ 3 ลาํคลองมาบรรจบกนั 

(คลองระโนด, คลองชะอวด, คลองปากพนัง) เป็นตวัแบ่งเขตแดนของ 2 จงัหวดั 2 อาํเภอ มี อาํเภอระโนด จงัหวดั

สงขลา อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ในอดีตเคยเป็นจุดแลกเปล่ียนสินคา้ในสมยัท่ียงัมีการสญัจรทางนํ้ า และ

ไดเ้กิดข้ึนเป็นชุมชนริมนํ้ าจนถึงปัจจุบนั แต่เม่ือการสัญจรหลกัท่ีเปล่ียนมาเป็นทางรถยนต ์ทาํให้การสัญจรทางนํ้ าได้

เลือนหายไป อีกทั้งยงัทาํใหว้ถีิชีวติของคนในชุมชนเปล่ียนไป จากท่ีเคยทาํประมง ก็กลายมาเป็นทาํเกษตรแทน ซ่ึงการ

ทาํเกษตรก็ตอ้งทาํงานกลางแดด กลางฝน เป็นเวลานาน ซ่ึงจาํเป็นตอ้งหาวสัดุท่ีอยูใ่กลมื้อมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ก็ทาํ

ใหเ้กิดเป็นภูมิปัญญาท่ีสามารถในมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดโ้ดยท่ียงัสามารถกนัแดด กนัฝนได ้และในขณะเดียวกนัยงั

สามารถทาํงานไดต้่อโดยท่ีไม่ตอ้งใชมื้อจบั ซ่ึงส่ิงนั้นก็คือ “หมวกปีกแมงดา”  มีรูปแบบมาจาก การใชใ้บตาลโตนดมา

ข้ึนรูปตามขนาดของผูใ้ชข้องแต่ละคน โดยการสาน การร้อย ให้คงรูปแบบของการใชง้าน และสามารถเก็บไดง่้าย ทาํ

ให้เกิดความสนใจในการนาํเอา “หมวกปีกแมงดา”  มาเป็นกรณีศึกษาในการสร้างงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

“ตน้แบบ” ท่ีตอบสนองต่อการใชง้านของผูค้นทัว่ไป  
 

คาํสําคญั:  หมวกปีกแมงดา  ต้นแบบ 
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Abstract 

Khlong Dan is located on the overlapping area of two provinces borderline between Songkhla Province and 

Nakhon Si Thammarat Province. This community has its slogan of "Sam Khlong Song Muang Community" which is 

come from 3 natural canals that merge together (Ranot Canal, Khlong Cha-uat, Pak Phanang Canal) as the boundary 

separator of 2 provinces (Ranot District, Songkhla Province, Cha-uat District, Nakhon Si Thammarat Province). In the 

past, this community used to be a center of exchanging products or called market in the time waterway was major 

transportation. Since then, it became a waterfront community. But when there is a traffic change waterway started to 

disappear also changing the way of life of people in the community from fishing Became a farm instead. Local 

wisdoms came from, in the past, farmers had to work during the rain for a long time and required something to protect 

their head to back while their hands still free to work on.  It was a wisdom from activity in daily life. This innovative 

hat could be sunscreen and umbrella at the same time. It can continue to work without having to use the handle. Which 

is "Peekmangda hat" (Horseshoe crab hat) is has a pattern from the use of sugar palm to be crafted and transformed 

according to the size of each user by combining the hundreds of patterns to maintain the style of use. It can be easily 

stored causing interest in bringing "Peekmangda hat" is a case study in creating a "Prototype" design that responds to 

the general public's use. 

 

Keywords: Peekmangda hat, prototype 

 

1. บทนํา 

โครงการ 4+1 สาํนึกรักบา้นเกิด มุ่งเนน้ส่งเสริมสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินใหเ้ป็นรากฐานของเยาวชนในการยา่ง

กา้วไป สู่ความเป็นสถาปนิกท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ดว้ยการเรียนรู้ความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนไปพร้อม ๆ กบั

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กบัเยาวชนท่ีเขา้โครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป จะมีสถาปนิกเยาวชน จาก

โครงการ ท่ีไดรั้บการหล่อหลอมจิตสาํนึกท่ีรับผิดชอบต่อบา้นเกิดเมืองนอน มีจิตใจดีงาม พร้อมช่วยเหลือสังคม และ

จะไดเ้ป็นกาํลงัหลกัในการพฒันาสถาปัตยกรรมไทยต่อไป 

การศึกษาน้ีไดล้งพ้ืนท่ีชุมชนคลองแดน จงัหวดัสงขลา ท่ีเป็นชุมชนริมคลองท่ีมีช่ือเสียงดา้นการอนุรักษ์วิถี

และสถาปัตยกรรม โดยสํารวจลกัษณะบา้นเรือน อาคาร วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ประชากร และภูมิปัญญาของ

ชุมชน เพ่ือนาํมาพฒันาต่อยอดเป็นงานออกแบบ ในหวัขอ้การศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือนาํมาพฒันาเป็นตน้แบบของ

งานสถาปัตยกรรม โดยมีการตั้งสมมุติฐานในการศึกษา ว่าสามารถนาํกระบวนความคิดของคนรุ่นเก่า ท่ีเรียกว่า ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน หลายๆดา้นมาวเิคราะห์ ถึงความเหมาะสมในการท่ีจะสามารถพฒันาเป็นการสถาปัตยกรรมได ้ในท่ีสุด

ไดเ้ลือก “หมวกปีกแมงดา” ท่ีเป็นดดัแปลงมาจากการนาํใบลานหรือใบตาล (ภายหลงัใบลานหาไดย้าก จึงไดใ้ชใ้บตาล

แทน) นํามาพบั ห่อ จีบรวบหัวและทา้ย จึงลกัษณะคลา้ยปีกแมงดานา แลว้นํามาคลุมหัวแทนหมวก ขณะทาํงาน

กลางแจง้ เช่น เก่ียวขา้ว ดาํนา แลว้นาํแนวคิดนั้นมาพฒันาเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยศึกษาถึงลกัษณะของวสัดุ 

การต่อ การยึดติด โครงสร้าง บนพ้ืนฐานของการเลือกใชว้สัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินท่ี แต่บางส่วนอาจใชเ้ทคโนโลยีการ
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ติดตั้งร่วมสมยัและหาไดใ้นทอ้งถ่ินนั้น แลว้สามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้(ดวงเงิน พูนผล, พินยั สิริ

เกียรติกลุ, สมคิด จิระทศันกลุ, อรศิริ ปาณินท ์และ อวรุิทธ์ เจริญทรัพย,์ 2548) 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาลกัษณะทางกาย วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวสัดุในชุมชน เพ่ือนาํมาพฒันาต่อยอด โดยการนาํเอาส่ิงท่ี

เป็นลกัษณะเฉพาะ จุดเด่น มาวเิคราะห์เพ่ือออกแบบผลงานสถาปัตยกรรมตน้แบบ  ท่ีสามารถนาํมาใชใ้หป้ระโยชน ์ได้

หลากหลายรูปแบบ เช่น ใชเ้ป็นหลงัคากนัแดด กนัฝน, ใชท้าํเป็นฉากกั้นแบ่งพ้ืนท่ี และยงัสามารถปรับเปล่ียนรูปทรง

ไดต้ามตอ้งการ 

 

3. ระเบียบวธีิวจิยั 

 3.1 การเก็บขอ้มูล 

 ลงสาํรวจชุมชนเพ่ือเก็บขอ้มูล ซ่ึงมีผูว้จิยัทั้งหมด 20 คน แยกเป็นผูดู้แล(นกัศึกษาปีท่ี 4) จาํนวน 12 คน, ผูเ้ก็บ

ขอ้มูล(นกัศึกษาปีท่ี 1) จาํนวน 6 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษา จาํนวน 2 คน ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั ขอ้มูลของชุมชน 

วถีิชีวติ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือนาํมาใชใ้นการต่อยอด และสร้างงานออกแบบ โดยการแบ่งเป็นทีมสาํรวจเก็บขอ้มูล

(นกัศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 2 คน และนกัศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 1 คน) ดว้ยวธีิการเดินสาํรวจลกัษณะกายภาพของพ้ืนท่ี รังวดั

บา้นพ้ืนถ่ิน สอบถามเร่ืองของอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์เฉพาะของพ้ืนท่ี และสัมภาษณ์คนในชุมชนเก่ียวกบัวิถีชีวิต ดงั

แสดงในรูปท่ี 1-2 

 

 
รูปที่ 1 ตารางขอ้มูลเปรียบเทียบตวัอยา่งรายละเอียดของบา้นในชุมชน 
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รูปที่ 2 ตารางขอ้มูลเปรียบเทียบตวัอยา่งวิถีชีวิตของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน 

 

 3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือนาํมาใชใ้นการออกแบบ โดยการคดักรองจากขอ้มูลท่ีไดล้งเก็บขอ้มูลในชุมชน ใน

เร่ืองของลกัษณะกายภาพ วสัดุพ้ืนถ่ิน อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ซ่ึงทั้งน้ีไดห้ยิบยกในเร่ืองของภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน นัน่คือ “หมวกปีกแมงดา” มาเป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี เน่ืองจากส่ิงน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีสามารถตอบในเร่ือง

ลกัษณะกายภาพ วสัดุพ้ืนถ่ิน อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ไดช้ดัเจนท่ีสุด ซ่ึงลกัษณะเฉพาะของหมวก

ปีกแมงดาในชุมชนคลองแดน มีความพิเศษไม่เหมือนกบัหมวกปีกแมงดาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ นาํมาตีความหมาย หาท่ีมาท่ีไป

ในการเกิดภูมิปัญญา และรูปแบบการใชง้าน ดงัแสดงในรูปท่ี 3-6 

 

 
รูปที่ 3 ภาพถ่ายมุมสูงท่ีแสดงลกัษณะทางกายโดยรอบของชุมชน (รูปจากแผน่พบัแนะนาํการท่องเท่ียวจากชุมชนคลองแดน) 

ท่ีมา: ส่วนกลางตลาดนํ้าคลองแดน  (2557) 
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                                                             รูปที่ 4 วสัดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องที่ (รูปจาก วกิพิีเดยี, 2560)  

 
รูปที่ 5 ภูมิปัญญาพ้ืนถ่ินของชุมชนคลองแดน ท่ีนาํมาเป็นกรณีศึกษา 

 

 
รูปที่ 6  วิธีการใชง้านหมวกปีกแมงดา 
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3.3 การออกแบบ 

 ในการพฒันางานออกแบบไดเ้ลือกในเร่ืองของการนาํองคป์ระกอบการออกแบบ (Visual) มาใชโ้ดยการดึง

เอา เส้นสาย (Element) วสัดุ (Material) รูปทรง (Form) โครงสร้าง (Structure) รายละเอียด (Detail) และพ้ืนท่ี (Space) 

ซ่ึงไดน้าํมาพฒันาต่อยอดกบัวสัดุในทอ้งถ่ิน (ตาลโตนด) แต่ผลท่ีไดรั้บคือไม่ประสบความสาํเร็จเพราะมีอายกุารใชง้าน

ท่ีนอ้ยมาก ไม่คงทน กลายเป็นวา่ตอ้งใชว้สัดุทดแทนแต่ยงัคงไวซ่ึ้งรูปแบบเดิม โดยการดึงเอาลกัษณะเฉพาะของหมวก

ปีกแมงดาในชุมชนคลองแดน ท่ีมีความพิเศษไม่เหมือนกบัหมวกปีกแมงดาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 7-10 

 

 
รูปที่ 7 วสัดุท่ีนาํมาใชท้ดแทน และกรรมวิธีในการแปรรูป 

 

 
รูปที่ 8  ผลงานตน้แบบท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการใชง้าน ถอด ประกอบ การปรับเปล่ียนรูปทรง 
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รูปที่ 9  ส่วนประกอบต่างๆ ของตวัตน้แบบ 1.โครงเคร่าไม ้2.ตะขอเก่ียว 3.แกนPVC 4.ผา้ใบPET 

 

 
รูปที่ 10  แบบขยาย แสดงให้เห็นการยดึกนัระหวา่งโครงหลกักบัผา้ใบ 

 

4. ผลการวจิยั 

จากการออกแบบพบวา่ ผลงานไดอ้อกมาเป็นช้ินส่วนตน้แบบ ท่ีเร่ิมตน้ศึกษาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน 

โดยไดผ้ลงานออกแบบท่ีบรรลุตามความคาดหวงัท่ีตั้งไว ้ตั้งแต่การศึกษา การทดสอบเลือกใชว้สัดุ ไปจนถึงผลลพัธ์

ช้ินส่วนตน้แบบทางสถาปัตยกรรม ดงัแสดงในรูปท่ี 11-13 
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รูปที่ 11 หมวกปีกแมงดา 

 

 
รูปที่ 12 ตวัอยา่งการทดลองวสัดุ ขอ้ต่อ และการทดลองพ้ืนท่ี  

 

 
รูปที่ 13  ตวัอยา่งขอ้ต่อของตวัตน้แบบ และตวัตน้แบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

5. การอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาของการศึกษาน้ี ได้ออกมาเป็นสถาปัตยกรรมต้นแบบสําหรับชุมชนคลองแดน ท่ีเป็น

องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม ส่วนของหลงัคา ผนงั เป็นลกัษณะของโมดูล (Module) ผลิตออกมาเป็นช้ินส่วนๆ นาํ
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แต่ละโมดูลมาประกอบกนัไดไ้ม่จาํกดัรูปแบบ ท่ีนาํไปออกแบบต่อเป็น หลงัคาของซุม้ ศาลา หรือนาํไปเป็นแผงกนั

แดด การเลือกใชไ้ดส้ามารถนาํไปออกแบบต่อยอดร่วมกบัโครงสร้างทั้งไป หรือองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมอ่ืนทัว่ไป 

เกิดเป็น บา้น สะพาน ทางเดิน ฯลฯ ตามจินตนาการและการนาํไปประยกุตใ์ช ้

2. การศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจะเห็นไดว้า่ ผูค้นในอดีตสามารถนาํเอาส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติมาดดัแปลงใช้

ประโยชน์ไดอ้ย่างมีเหตุมีผล “หมวกปีกแมงดา” น่าจะมีแรงบนัดาลใจมาจากการเห็นปีกของแมลงท่ีมีการปกคลุม

ป้องกนัฝน และไม่เกาะนํ้ า และยงัเคล่ือนท่ีได ้ชาวบา้นในอดีตจึงไดคิ้ดริเร่ิมลองนาํเอาใบลานหรือใบตาลโตนด มา

แกปั้ญหาเป็นหมวกท่ีรูปทรงแตกต่างจาก “งอบ” ในภาคกลาง ท่ีแผน่หลงัยงัโดนแดดอยูข่ณะท่ีกม้หลงัทาํงาน 

3. การนาํวสัดุในทอ้งถ่ินท่ีเป็นวสัดุธรรมชาติมาทดลองใหส้ามารถเป็นองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมไดน้ั้น พบ

ปัญหาวา่ ใบตาลโตนดไม่สามารถจะแปรรูปและแปลงรูปทรงไดเ้หมือนวสัดุจาํพวกผา้ (Fabric) จึงไดต้ดัสินใจนาํเอา

วสัดุผา้ PP5 และ PET1  การยึดโครงสามารถใช้วสัดุจาํพวกไมไ้ด ้แข็งแรงพอท่ีจะเป็นโครงให้กับผา้น้ีได้ แต่การ

ยดึแน่น เน่ืองจากตอ้งการจะใหย้ดึติดแน่นหนาจึงไดใ้ชน๊้อตโลหะยดึแทนเดือยไม ้ถึงเดือยไมก็้สามารถติดประกอบได ้

แต่จะยากกวา่ในการหาซ้ือ หรือตอ้งประกอบข้ึนมาเอง (ผา้โพลีเอสเตอร์, 2559) 

 

6. บทสรุป 

การศึกษาชุมชนคลองแดน ถึงลกัษณะทางกาย วถีิชีวติ ภูมิปัญญา และวสัดุในชุมชน ไดท้าํใหท้ราบถึงปัญหา

การท่ีจะพฒันาใหชุ้มชนกลบัมามีชีวิตชีวาเช่นเดิม หรือจะทาํใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาดีเหมือนในอดีต วา่ชุมชนน้ีไม่มีผูค้น

ในวยัทาํงานพกัอาศยัอยูใ่นวนัทาํงาน ทาํให้ไม่มีพลงัในการท่ีจะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ การเปิดเป็นตลาดนํ้ าในวนัเสาร์ 

นั้ นก็ช่วยทําให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมมากข้ึน สถาปัตยกรรมต้นแบบท่ีศึกษาน้ีคาดว่าจะจะเป็นการท่ี

สถาปัตยกรรมเป็นส่วนท่ีจะทาํใหก้ารตระหนกัรับรู้ในเชิงสัญลกัษณ์ของทอ้งถ่ินน้ีไดถู้กแพร่กระจายไปในโลกสงัคม

ออนไลน์ ท่ีช่วยกระตุน้การรับรู้ การรู้จกัและกล่าวถึง การแบ่งปัน และในท่ีสุดก็จะนาํมาซ่ึงการเยีย่มชมและการกระตุน้

เศรษฐกิจต่อไป 

การศึกษาการแปลงภูมิปัญญาจากส่ิงท่ีมีอยูใ่นอดีตนาํมาออกแบบเป็นอุปกรณ์ท่ีแกปั้ญหา มาประยุกตเ์ป็น

กระบวนการกาํหนดแนวความคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมได ้นอกจากนั้นสถาปัตยกรรมตน้แบบน้ียงัมี

ความเป็นไปไดท่ี้จะนาํไปพฒันาต่อและสร้างไดจ้ริง การนาํองคป์ระกอบแบบโมดูลสามารถนาํไปพฒันาต่อใหเ้กิดการ

ผลิตแบบอุตสาหกรรมได ้และไดข้อ้คิดเห็นท่ีดีในการศึกษาทางสถาปัตยกรรมดา้นการใชว้สัดุ การศึกษาโครงสร้าง

และรอยต่อ  

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ คุณเกรียงไกร อนันตพงศ์ ประธานชุมชนคลองแดน ท่ีอนุญาตให้คณะอาจารย ์นักศึกษาเขา้

สาํรวจพ้ืนท่ี และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัชุมชนคลองแดน 

ขอขอบคุณ คุณครูสายณัห์ ชลสาคร รองประธานชุมชนคลองแดนท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัชุมชน และให้ความ

อนุเคราะห์ในเร่ืองของท่ีพกั 
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ขอขอบคุณชาวบา้นในชุมชนคลองแดนท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัชุมชนเพ่ือนาํไปศึกษาต่อ และให้การตอ้นรับเป็น

อยา่งดี  

ขอขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิตท่ีจดัทาํกิจกรรม 4+1 สาํนึกรักบา้นเกิด ซ่ึงโครงการ

น้ีทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่ง นกัศึกษาปีท่ี 4 และ นกัศึกษาปีท่ี 1 ให้ไดท้าํงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบมาก

ข้ึน 
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