ลูกบอลเยื่อกระดาษอโรมา
Aromatic Diffuser Paper Ball
สมหญิง พงศ์พิมล*
Somying Pongpimol
บทคัดย่อ

ลูกบอลเยื่อกระดาษอโรมาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากการต่อยอดทางภูมิปัญญาในการประดิษฐ์พวงมะโหตรผ่านการพับ
การตัด และคลี่ เพื่อให้ได้เป็นพวงมะโหตรและลูกยอดพวงมะโหตร ซึ่งเป็นการสร้างโครงสร้างสามมิติ จากระนาบสองมิติ และเกิดเป็น
โครงสร้างทีเ่ ป็นลักษณะโครงข่าย ทีน่ อกจากจะมีมติ สิ วยงามในการช่วยประดับตกแต่งแล้วยังเป็นโครงสร้างทีเ่ กิดประโยชน์ใช้สอย โดย
วัตถุประสงค์ของงานสร้างสรรค์นเี้ ป็นการศึกษาเทคนิคการสร้างสรรค์พวงมะโหตรจากภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ ถิน่ และต่อยอดเทคนิคทางภูมปิ ญ
ั ญา
นี้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูดซับกลิ่นและกระจายกลิ่นหอม ซึ่งเกิดจากเทคนิคของการตัด ติดและคลี่จากรูปร่างลักษณะของลูก
ยอดพวงมะโหตร และเทคนิคในการตัดสลับสับหว่างเพือ่ สร้างโครงสร้างแบบโครงข่ายมาใช้ในการท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ชน้ั ทีส่ องเพือ่ ช่วยในการ
เพิ่มการกระจายกลิ่นหอม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการประดับตกแต่งได้ทั้งในรูปแบบตั้งหรือแขวนได้

Abstract				

The Aromatic Diffuser Paper ball is the creative design that has been applied from local Thai wisdom.
Making Phuang Ma-hod   firstly through the process of folding, cutting and then unfolding. The components which
make up the a bunch are Phuang Ma-hod and honeycomb paper ball - called Look Yod – which is three
dimension (3D) structure. This is a further enhancement of a two dimension (2D) plane which changes to network
feature. The structure is not only beautiful structure, it also been functionally designed to maximize the
absorption if odors. Whilst at the same time offering maximum prolonged distribution of its fragrance through
cutting network structure of secondary packaging. Furthermore, the diffuser offer both functionality and decorative
design, it can be used for standing or hanging.

ความเป็นมา

พวงมโหตร  (พวง-มะ-โหด) เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านในการตัดกระดาษชนิดบาง เพื่อใช้ส�ำหรับประดับประดา ตกแต่งงาน
บุญและงานประเพณีส�ำคัญๆ ซึ่งมีลักษณะที่ต่างจาก พวงมะโหตรที่อธิบายโดยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ว่า เป็นพวง
อุบะ ซึ่งห้อยประดับอยู่ที่คันดาลฉัตร ท�ำด้วยผ้าตาดทอง เพื่อปักให้ฉัตรอยู่ตรงเศียรพระพุทธรูป หรืออีกความหมายหนึ่ง หมายถึงพวง
ดอกไม้สดที่ใช้ประดับประดาบริเวณงานต่างๆ เช่น งานบุญ งานกุศล งานแต่งงาน งานบวช เพื่อประดับประดาให้เกิดความสวยงาม
(มนัส สุทเธนทร์, 2552) ซึ่งพวงมะโหตรนั้นจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่ เช่น ทางภาคเหนือบางพื้นที่เรียก ตุงพยายอ
หรือตุงไส้หมู ทางภาคอีสานแถวจังหวัดอุดรธานี เลย เรียกพวงมาลัย ส่วนภาคกลางกับภาคใต้ตอนบน เรียกว่าพวงมะโหตร หรือพวง
ระย้า (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, 2553) ซึ่งรูปแบบลักษณะพวงมะโหตรนี้ยังพบเห็นได้ในหลายๆประเทศตามความเชื่อ หรือการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และเพื่อการตกแต่ง เช่น ที่ประเทศจีนนิยมน�ำมาท�ำโคมไฟ ประเทศพม่าส�ำหรับบูชาพระ เป็นต้น นอกจากนี้เทคนิคดังกล่าว
ยังมีความเหมือนศิลปะในการตัดกระดาษแบบญีป่ นุ่ ทีเ่ รียกว่า คิรกิ ามิ (Kirigami) ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากประเทศจีนเพือ่ ใช้ในการประกอบ
พิธีทางศาสนาเช่นเดียวกัน และต่อมาได้ถูกยกย่องให้เป็นศิลปะชั้นสูง (ชนัญชิดา ต๊ะแปงปัน และคนอื่น, 2559)
* คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ทิ้งไปหลังการน�ำผลิตภัณฑ์ภายในไปใช้งาน ดังนั้นงานสร้างสรรค์นี้จึงต้องการให้บรรจุภัณฑ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง
ดังนั้นในงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้จึง นามาพัฒนาเป็นออกแบบเป็นผลิตภั ณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อกระจายกลิ่นหอม (Diffuser)
ประโยชน์การใช้สงานต่
เทคนิคในการสร้างสรรค์โครงสร้างเพือ่ ช่วยในการส่งกลิน่ หอมแล้วยังและยังใช้ในการตกแต่ง
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อย่างไรก็ดีเนื่องจากกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ภัณฑ์ประเภทให้ความหอมนั้ นมีการออกแบบตกแต่งที่หรูหรา

สวยงามแต่จะถูกทิ้งไปหลังการนาผลิตภัณฑ์ภายในไปใช้งาน ดังนั้นงานสร้างสรรค์นี้จึงต้องการให้บรรจุภัณฑ์นั้นเป็นส่วน
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ผลิตภัณฑ์ประเภท
Aroma therapy
ว ตลอดจนการเลื
อกใช้วัสดุประเภทช่วยในการดูดซับเช่น เยื้อกระดาษ ที่ยังให้ความรู้สึกถึงความเบา
นอกจากนี
ภัณฑ์ในการน
ที่สอดรั
บกับเป็การท�
่ในการบรรจุ
ลิตภัณฑ์แล้วยังใช้ในการตกแต่งบ้านทั้งสามารถ
สบาย้กผ่ารออกแบบบรรจุ
อนคลาย เพื่อตอบโจทย์
าไปใช้
นผลิตำภัหน้
ณฑ์าปทีระเภท
Aroma ผtherapy
วางตั้งได้หรือแขวนก็ได้อนอกจากนี
ีกด้วย ้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดรับกับการทาหน้าที่ในการบรรจุผลิตภัณฑ์แล้วยังใช้ในการตกแต่งบ้าน
ทั้งสามารถวางตั้งได้หรือแขวนก็ได้อีกด้วย

ภาพที่ 1 ภาพลักษณะพวงมโหตร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 : Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต”
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 - 16 มิถุนายน 2560

ในงานนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 "ภูมิปัญญาสู่อนาคต"
ษณะทางกายภาพ
15 มิถุนายน-15 กันยายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมลักมหาวิ
ทยาลัยขอนแก่น
รูปร่างลักษณะ(Character)
ตัวพวงมะโหตร+ลูกยอด

วัสดุ (Material)
กระดาษ น้าหนักเบา

รูปร่างลักษณะ(Character)
ตัวพวงมะโหตร+ลูกยอด

ลักษณะทางจินตภาพ

Aromatic Diffuser Paper Ball
: Somying Pongpimol

ภาพที่ 1 ภาพลักษณะพวงมโหตร

เทคนิค(Technique)
เทคนิคในการตัด พับ คลี่

พวงมะโหตร+ภูมิปัญญา

ลักษณะทางกายภาพ

ลักษณะทางจินตภาพ
การต่อยอดภูมิปัญญา

ประโยชน์ใช้สอย(Functions)
เทคนิค(Technique)
การประดับประดาตกแต่ง
เทคนิคในการตัด พับ คลี่
สถานที่ สาหรับ งานบุญ งาน
มงคล

:

พวงมะโหตร+ภู
มิปัญญา
ลูกบอลเยื่อกระดาษอโรมา
(Aromatic Diffuser Paper Ball)

วัสดุ (Material)
กระดาษ น้าหนักเบา

การต่อยอดภูมิปัญญา
ประโยชน์ใช้สอย(Functions)
การประดับประดาตกแต่ง
สถานที่ สาหรับ งานบุญ งาน
มงคล

ภาพที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ลูกบอลเยื่อกระดาษอโรมา
(Aromatic Diffuser Paper Ball)

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
- ส่วนแรกจะเป็นผลิตภัณฑ์ สาหรับให้ความหอม ซึ่งจะเป็นน้ามันหอมระเหยในขวดแก้วและลูกยอดพวงมะโหตรที่จะต่อ
กับก้านต่อที่เชื่อมกัภาพที
บน้ามั่ น2หอมภายในขวดแก้
ว ซึ่งลูเพืก่อยอดพวงมะโหตรนี
้เป็นตัวาช่งสรรค์
วยในการดู
กระบวนการวิเคราะห์
น�ำไปสู่แนวคิดในการสร้
ผลงานดซับกลิ่นและกระจายกลิ่น
หอมในขั้นแรก ภาพที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
กระบวนการสร้
างสรรค์
- ส่วนที
่สองทีผ่เป็ลงาน
นบรรจุภัณฑ์นั้นจะใช้เทคนิคสาคัญอย่างหนึ่งในการทาพวงมะโหตรคือการตัดกระดาษแบบสับหว่างกันไป
-เรืส่่อวยๆ
นแรกจะเป็
น
ตภัณวฑ์จะได้
ส�ำหรั
บให้คาวามหอม
ซึ่งจะเป็นน�้ำมันาหอมระเหยในขวดแก้
วและลู
กยอดพวงมะโหตรที
่จะต่เพือกั่อบ
กระบวนการสร้
า
งสรรค์
ผอกแล้
ลงาน
ซึ่งเมื่อคลี่อผลิ
โครงสร้
งที่มีลักษณะแบบโครงข่
ย จึง ใช้เทคนิคนี้มาใช้
ในการตั
ดขึ้นรูปบรรจุภั ณฑ์
ก้านต่- อส่ทีวนแรกจะเป็
่เชืช่่อวมกั
บน�้ำนมัผลิ
นหอมภายในขวดแก้
ซึ่งลูกยอดพวงมะโหตรนี
้เป็นตัวช่วยในการดูดภซัวัณและลู
บฑ์กลิจะมี
่นกและกระจายกลิ
้นแรก
ตบภัระดั
ณฑ์บการกระจายความหอมในขั
สาหรับให้คววามหอม
ซึ่งจะเป็
ามันและภายในของบรรจุ
หอมระเหยในขวดแก้
ยในการปรั
้นทีน่สน้อง
กยอดพวงมะโหตรที
ล่องไดคัทอีกชิ่น้นหอมในขั
เพื่จ่อะต่ช่อวยในการ
วทีนที
นบรรจุ
ภัณฑ์่ขน้างใน
ั้นจะใช้เทคนิ
คัญอย่างหนึ่งในการท�
กับก้า-นต่
่เชื่สอองที
มกั
ามั
นหอมภายในขวดแก้
ว ซึ่งคลูส�กำยอดพวงมะโหตรนี
้เป็นตัำพวงมะโหตรคื
วช่วยในการดูดอซัการตั
บกลิ่นดกระดาษแบบสั
และกระจายกลิบ่นหว่างกันไป
ล็อส่อคขวดน้
ามับน่เน้ป็หอมที
่วางอยู
หอมในขั
แรก่ออกแล้วจะได้โครงสร้างที่มีลักษณะแบบโครงข่าย จึงใช้เทคนิคนี้มาใช้ในการตัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยในการปรับ
เรื่อยๆ
ซึ่งเมื่อ้นคลี
- ส่วนในด้านการเลือกใช้วัสดุนั้นใช้กล่องกระดาษไม่หนาขนาด 50-70 แกรมที่ไม่หนาจนและบางจนเกินไปเพื่อให้สามารถ
ระดับ- การกระจายความหอมในขั
้นนทีั้น่สจะใช้
อง และภายในของบรรจุ
ฑ์จะมีกาพวงมะโหตรคื
ล่องไดคัทอีกชิ้นอเพื
่อช่วดยในการล็
อคขวดน�
นหอมที
่วางอยู่
ส่วนทีตั่สดองที
่เป็น่โบรรจุ
ทคนิคบสน้าคัาหนั
ญอย่
างหนึภามั
่งัณในการท
การตั
บหว่้ำามังกั
นดไป
และคลี
ครงสร้ภาัณง ฑ์รวมถึ
งต้อเงรองรั
กขวดน้
นหอมได้เมื่อต้องนาไปแขวน
ส่วกระดาษแบบสั
นลูกยอดที่ช่วยในการดู
ซับและ
ข้างใน
เรื่อยๆกระจายกลิ
ซึ่งเมื่อคลี่อ่นอกแล้
างที่มีล่อักกระดาษที
ษณะแบบโครงข่
าย จึคงวามบางเบา
ใช้เทคนิคนีคลี้ม่อาใช้
ในการตั
ดขึ้นรูปความรู
บรรจุ้สภึกั ทีณฑ์
เพื่อ
นั้นเลืวอจะได้
กใช้วโัสครงสร้
ดุประเภทเยื
่นอกจากมี
อกได้
ง่ายและให้
่เบาสบาย
ส่
ว
นในด้
า
นการเลื
อ
กใช้
ว
ั
ส
ดุ
น
้
ั
น
ใช้
ก
ล่
อ
งกระดาษไม่
ห
นาขนาด
50-70
แกรมที
่
ไ
ม่
ห
นาจนและบางจนเกิ
น
ไปเพื
่
อ
ให้สามารถ
ช่วยในการปรั
ด้วย บระดับการกระจายความหอมในขั้นที่สอง และภายในของบรรจุภัณฑ์จะมีกล่องไดคัทอีกชิ้นเพื่อ ช่วยในการ
ตัดและคลี
่โครงสร้
ง รวมถึ่วางอยู
งต้องรองรั
ล็อคขวดน้
ามันาหอมที
่ข้างในบน�้ำหนักขวดน�้ำมันหอมได้เมื่อต้องน�ำไปแขวน ส่วนลูกยอดที่ช่วยในการดูดซับและกระจายกลิ่น
นอกจากนี
ร
้
ูปทรงของบรรจุ
ัณฑ์ยังออกแบบในลั
กษณะที
่เป็นเหมื
อนแจกั
่สาหรับวางตกแต่
นั้นเลือกใช้วัสดุประเภทเยื่อกระดาษที
่นอกจากมีภความบางเบา
คลี่ออกได้
ง่ายและให้
ความรู
้สึกทีน่เทีบาสบายด้
วย งหรือห้อยแขวน
- ส่วนในด้
านการเลื
อกใช้วัสดุนั้นใช้ภัณกล่ฑ์อยงกระดาษไม่
หนาขนาด
่อให้สามารถ บได้
ประดั
บได้้รูปทรงของบรรจุ
นอกจากนี
ังออกแบบในลั
กษณะที50-70
่เป็นเหมืแกรมที
อนแจกั่ไม่นหทีนาจนและบางจนเกิ
่ส�ำหรับวางตกแต่งหรืนอไปเพื
ห้อยแขวนประดั
ตัดและคลี่โครงสร้าง รวมถึงต้องรองรับน้าหนักขวดน้ามันหอมได้เมื่อต้องนาไปแขวน ส่วนลูกยอดที่ช่วยในการดูดซับและ
กระจายกลิ่นนั้นเลือกใช้วัสดุประเภทเยื่อกระดาษที่นอกจากมีความบางเบา คลี่ออกได้ง่ายและให้ความรู้สึกที่เบาสบาย
ด้วย
ประดับได้

นอกจากนี้รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ยังออกแบบในลักษณะที่เป็นเหมือนแจกันที่สาหรับวางตกแต่งหรือห้อยแขวน

ภาพที่ 3 บรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุขวดน�้ำมันหอมและลูกบอลกระดาษ
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ในงานนิ
รรศการผลงานสร้
างสรรค์
การประชุ
าการระดั
ิ ครั
ญาสู่อ่อนาคต"
นาคต"
ในงานนิ
ททรรศการผลงานสร้
างสรรค์
มมวินธรรม
ชวิชาการระดั
มมิ ครั
15
มิถุนายน-15
กันยายน 2560
ณ การประชุ
หอศิ
ลปวัฒ
มหาวิบบชาติ
ทชาติ
ยาลัโฮมภู
ยโฮมภู
ขอนแก่
น้งที้งที่ 3่ 3"ภู"ภูมมิปิปัญัญญาสู
15 มิถุนายน-15 กันยายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 มิถุนายน-15 กันยายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลูกบอลเยื่อกระดาษอโรมา
สมหญิง พงศ์พิมล

ภาพที
่ 3่ 3บรรจุ
ภภัณัณฑ์ฑ์เพืเพื่อบรรจุ
ขวดน้
ามัามันนหอมและลู
กบอลกระดาษ
ภาพที
บรรจุ
อ
่
บรรจุ
ข
วดน้
หอมและลู
บอลกระดาษ
ภาพที่ 3 บรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุขวดน้ามันหอมและลูกกบอลกระดาษ

ภาพที่ 4 การปรับระดับขึ้น-ลง จากเทคนิคการตัดกระดาษ
ภาพที่ 4 การปรับบระดั
ระดับขึ้น-ลงจากเทคนิ
จากเทคนิคการตัดดกระดาษ
กระดาษ
ภาพที
ภาพที่ ่ 44 การปรั
การปรับระดับบขึขึ้น้น-ลง
-ลง จากเทคนิคคการตั
การตัดกระดาษ

ภาพที่ 5 บรรจุภัณฑ์ที่นอกจากช่วยส่งกลิ่นหอมแล้วยังใช้ตั้ง หรือแขวนเพื่อการประดับตกแต่ง
ภาพที่ 5่ ่ 55 บรรจุ
บรรจุภภภัณัณ
ัณฑ์ฑ์ฑ์ททที่นี่นี่นอกจากช่
อกจากช่วววยส่ยส่
ยส่งงงกลิกลิ
กลิ่น่น่นหอมแล้
หอมแล้วววยัยัยังงใช้
งใช้
ใช้ตตตั้งั้งั้งหรื
หรือออแขวนเพื
แขวนเพื่อ่อ่อการประดั
การประดับบบตกแต่
ตกแต่งงง
ภาพที
บรรจุ
อกจากช่
หอมแล้
หรื
แขวนเพื
การประดั
ตกแต่
ภาพที

ภาพที่ 6 การออกแบบชุดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยส่งกลิ่นหอม
ภาพที
การออกแบบชุ
ดผลิผลิ
และบรรจุ
ละบรรจุ
วยส่ยส่
งกลิ
่นหอม
หอม
ภาพที
่ 6่ 6่ 6การออกแบบชุ
ดดผลิ
ตตภัตภัณภัณฑ์ณฑ์แฑ์และบรรจุ
ภภัณภัณฑ์ัณฑ์เฑ์พืเพืเ่อพื่อช่่อช่วช่วยส่
งงกลิ
่น่นหอม
ภาพที
การออกแบบชุ
กลิ

ภาพที่ 7 ภาพแผ่นคลี่โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์แต่ละรูปแบบ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 : Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต”
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Aromatic Diffuser Paper Ball
Somying Pongpimol

สรุปผล

ผลงานออกแบบ “ลูกบอลเยื่อกระดาษอโรมา” เกิดจากการน�ำเทคนิคทางภูมิปัญญาในการพับ ตัด และคลี่ ในการประดิษฐ์
พวงมะโหตร โดยการต่อยอดเทคนิคทางภูมิปัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงสร้างที่น่าสนใจที่มีลักษณะเป็นโครงข่ายซึ่งนอกจากจะมีมิติที่
สวยงามเหมาะในการน�ำไปตกแต่งแล้วยัง เป็นโครงสร้างทีม่ ปี ระโยชน์ใช้สอยทีด่ ใี นการช่วยดูดซับและกระจายกลิน่ จึงได้นำ� มาสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ ช่วยในการกระจายกลิน่ หอม โดยน�ำเทคนิคทางภูมปิ ญ
ั ญานีไ้ ปใช้ในสองส่วนหลักๆคือการท�ำลูกบอลกระดาษ หรือลูก
ยอดของพวงมะโหตรโดยการเสียบด้วยก้านส่งน�้ำมันหอมที่บรรจุอยู่ในขวด  และส่วนที่สองในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่นอกจากจะท�ำ
หน้าทีใ่ นการบรรจุแล้วยังท�ำหน้าทีใ่ นการเพิม่ การกระจายกลิน่ จากเทคนิคการตัดกระดาษแบบสลับสับหว่างทีเ่ ลียนแบบการตัดกระดาษ
ในการท�ำพวงมะโหตร ซึ่งจะได้โครงสร้างที่มีลักษณะโครงข่ายที่ปรับระดับขึ้นลงได้ นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวยังท�ำหน้าที่ต่อเนื่อง
ในการช่วยประดับตกแต่งทั้งสามารถวางตั้งโต๊ะหรือแขวนได้
ซึ่งจากการต่อยอดเทคนิคทางภูมปิ ัญญาดังกล่าวสามารถน�ำไปสร้างสรรค์ผลงานในรูปทรงและรูปร่างอื่นๆอีกได้ตามความคิด
และความเหมาะสมในการน�ำไปใช้งานภายใต้เงื่อนไขของการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ให้คุณค่าและโยชน์ใช้สอยต่อไป

บทวิเคราะห์คุณค่าของผลงาน

สืบเนือ่ งจากหนึง่ ในนโยบายหลักส�ำคัญในงานวิจยั ของชาติทสี่ นับสนุนส่งเสริมงานวิจยั ในการต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์ในคุณค่าเชิงพาณิชย์และสาธารณะ หรือที่เป็นที่เข้าใจกันในมุมมองด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ “ความคิด กับ นวัตกรรม” เพื่อผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการสร้างคุณค่าจากการต่อยอดภูมิปัญญาแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจ
ซึ่งในงานสร้างสรรค์นี้ได้น�ำเทคนิคภูมิปัญญาในการท�ำพวงมะโหตร ผ่านการพับ การตัด และการคลี่กระดาษ เพื่อเกิดรูปร่างรูปทรงที่
น่าสนใจ นอกจากนี้ยังใช้รูปลักษณะดังกล่าวมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ใช้สอย โดยการผลิตเป็นลูกบอลกระดาษอโรมาและการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสอดรับกับการใช้งานได้ทั้งการวางตั้งโต๊ะหรือแขวนเพื่อประดับตกแต่ง
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