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คํานํา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการประชุมทางวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 2 “วิจัย+สรางสรรค” เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการ    ซึ่งจะ
กอใหเกิดการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการ
ทํางานวิจัยมากยิ่งขึ้น 

 
 เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการฉบับนี้   เนื้อหาประกอบดวยผลงานวิจัยที่ไดนําเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 2 ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 18 –  
วันศุกรที่ 19 ธันวาคม 2551 ณ อาคารศูนยรวม 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ  กจิกรรม
แสดงนิทรรศการที่เกิดจากงานวิจัยในชุด เสนหศิลปากร : ผัสสะแหงศิลป คือนิทรรศการศิลปะ       
รวมสมัยการจัดวางศิลปะและดนตรี : เสียงกับศิลปในศิลปากร ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 
2551 – วันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551 และแนวคิดของการจัดงาน  “สุนทรียแหงอาหาร : จาก
วิทยาศาสตร   สูการปรุง ศิลปะ และการออกแบบ” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 
 

 คณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมฯ ขอขอบพระคุณผูนําเสนอผลงานวิชาการทุกทาน 
และขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 
คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานโปสเตอรทุกทาน ที่ไดใหเกียรติตรวจพิจารณาผลงาน 
คณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม หวังวาผลงานเหลานี้จะเปนประโยชนตอวงวิชาการตอไป 

 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
จัดประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวจิัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที ่2 

18 ธันวาคม 2551 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

สารบัญ 
 
โครงการประชมุทางวชิาการและเสนอผลงานวิจัย  ก  
 “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที ่2 “วิจัย+สรางสรรค”  

คํากลาวรายงานการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจยั “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที ่2 จ 

คํากลาวเปดการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวจิัย“ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 2 ช 

คํากลาวรายงานการจัดงาน “เสนหศิลปากร : ผัสสะแหงศิลป” ฌ 

คํากลาวเปดงาน “เสนหศิลปากร : ผัสสะแหงศิลป” ฎ 

คํากลาวปด ฐ 

กําหนดการ ฒ 

กําหนดการนาํเสนอผลงานวิจัย  ถ 
 
เสนหศิลปากร : ผัสสะแหงศิลป    
• นิทรรศการศิลปะรวมสมัยการจัดวางศิลปะและดนตรี : เสียงกับศิลปในศิลปากร 1  
• สุนทรียแหงอาหาร : จากวทิยาศาสตร สูการปรุง ศิลปะ และการออกแบบ 13 
• วิจัยบนหวัไหล : ชีวิตใหมของผาใบเขียนรูป  16 
• กอสราง-รางเสียง 18 
 
บทคัดยอ 
ภาคบรรยาย วันพฤหัสบดีที ่18 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

• กลุมศิลปะ ออกแบบ และดนตรี 

1. การพัฒนาผนังซีเมนตเสนใยพืช สําหรับอาคารไมปรับอากาศ สิริพร วาสนาประเสริฐ      19 

2. สถาปตยกรรมผันแปรภายใตสภาวะน้ําทวม สิริชัย เหลืองวิสุทธิ์ศิริ 27 

3. ทัศนะศิลปะวิเคราะหทางดนตรี : วิธี ทฤษฎีขั้นนําและปญหา คมธรรม ดํารงเจริญ 37 
 การปรับใชในบริบทไทย 

4. ผีแมน มง เมือง และไทใหญ : จากเสียงสูการขามพรมแดนเวลา  อโณทัย นิติพน 45 
เชื้อชาติและวัฒนธรรม 



 

  
 

สารบัญ (ตอ) 

5. สังคีตลักษณและเทคนิคการเดี่ยวโอโบเพลง “concertino for Oboe  ดําริห บรรณวิทยกิจ 52 
 and Strings” ประพันธโดย พลเรือเอก หมอมหลวงอัศนี ปราโมช 

• กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 

1. การศึกษาสมบัติเชิงแสงของฝุนละอองในภูมิภาคตางๆ วิทยา ทานะมัย 61 
 ของประเทศไทย 

2. การปลูกฟลมบางดีบุกออกไซดเจือฟลูออไรดโดยเทคนิคไพโรซอล ประเสริฐ ไกรสิงหเดชา 67 

3. การศึกษาแบบจําลองเชิงสถิติของรังสีดวงอาทิตยที่สถานีวัดนครปฐม พิมพร ผาพรม 71 

4. ภาพสวยงามจากโพลีโนเมียลกําลังสองของจํานวนเชิงซอน ภูชิต  ภูชํานิ 76 

5. การสกัดแยกแพลทินัมออกจากกรดกัดทองที่ใชแลวดวยกระบวนการ ณัฐวุฒิ จันทรคง 82 
 สกัดแยกดวยตัวทําละลาย 

6. การประยุกตใชการบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวมสําหรับ สุขุม โฆษิตชัยมงคล 87 
 เครื่องลางเยื่อกระดาษ 

7. ปจจัยที่มีผลตอการถายเทมวลของเมนทอลในบุหรี่รสเมนทอล บุญธิดา แสนบรรดิษฐ 92 

8. การพัฒนา Passive Sampler เพื่อคาดการณการเสื่อมโทรมของ รัฐพล อนแฉง                       98 
 โบราณสถานจากมลพิษบรรยากาศ กรณีศึกษา : องคพระปฐมเจดีย   
 จังหวัดนครปฐม 

• กลุมชมุชนตลาดบางหลวง 

1. การศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนตลาดบางหลวง คีรีบูน จงวุฒิเวศย  103 
 มาเรียม นิลพันธุ  

2. เลาเรื่องบางหลวงจากภาพ พระมหาสุรศักดิ์ ปญญาธีโร111   

3. การปรับตัวเพื่อความอยูรอดของชุมชนตลาดบางหลวง พงษสิทธิ์ สุโมตยกุล 119 

4. มรดกตกทอด...ที่บางหลวง จริยาภรณ รุจิโมระ 125 

5. บทบาทของโรงเรียนเจี้ยนหัวกับการถายทอดวัฒนธรรมจีน  สมเกียรติ สัจจารักษ 133 
ในชุมชนตลาดบางหลวง 

6. ภาพสะทอนจากสภากาแฟ : รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู อารี ภาวสุทธิไพศิฐ 140 
ของชาวบานบางหลวง 

7. การอยูเย็นเปนสุขของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง อลิสา ศิริเวชสุนทร 145 



 

  
 

สารบัญ (ตอ) 

8. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ขวัญดาว กลํ่ารัตน 152 
ในชุมชนตลาดบางหลวง 

• กลุมการทองเที่ยวเชิงอนรุักษ 

1. การจัดการความรูในชุมชน : กรณีศึกษาดานการจัดการทองเที่ยว ธันยพร วณิชฤทธา 161 
เชิงนิเวศ โดยชุมชนมีสวนรวม จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. ชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศปาจําปสิรินธร  ไอลดา ศราทธทัต 170 

3. การศึกษาและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวม  จิตศักดิ์ พุฒจร 178 
ประเทศไทย 

4. การศึกษาและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวม  ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน 186 
ภาคกลาง 

5. การศึกษาและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวม เกศราพร พรหมนิมิตกุล 194 
ภาคเหนือ 

6. การศึกษาและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวม  ฤกษรัตน ปกกันตธร 202 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. การศึกษาและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวม  ศุภรัตน แสงฉัตรแกว 209 
ภาคใต 

• กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

1. การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเลาเรื่องในอรรถกถา มโหสถชาดกกับ จีรภัทร อาดนารี 217 
วรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถสมัยรัตนโกสินทร  

2. ผลของการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา ที่มีตอความคิดสรางสรรค มานาเซ มะลาเฮง   224 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5  จ.ปตตานี 

3. ปจจัยแหงความสําเร็จในการสื่อสารคุณธรรม : การประเมินผลโครงการ เกศินี จุฑาวิจิตร 233 
ที่ไดรับการสนับสนุนจากศนูยคุณธรรม 

4. ผลการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหา  อนิรุทธ สติม่ัน 242 
เปนฐานเรื่อง กฎหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่มีตอการเรียนรูแบบนําตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
 



 

  
 

สารบัญ (ตอ) 

5. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของ นภดล พูลสวัสดิ์ 252 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

6. การศึกษาเปรียบเทียบความผาสุกทางจิตใจระหวางนักศึกษาญี่ปุน พีรเทพ รุงคุณากร 260 
กับนักศึกษาไทย 

7. การประเมินผลเบื้องตนมาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐใน อนันต ลิขิตประเสริฐ 266 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมย) 

 
ภาคบรรยาย   วนัพฤหัสบดีที่ 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

• กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมที ่1 

1. ผลของความชื้นและการใชจุลินทรียตอการปลดปลอยธาตุอาหาร อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ 273 
  จากปอเทืองและความอุดมสมบูรณของดิน 

2. อิทธิพลธาตุฟอสฟอรัสตอการพัฒนารากในขาวปา  พรรณธิภา ณ เชียงใหม 278 
 และขาวปลูก 4 พันธุ 

3. ผลของอายุการตัดของหญาหวายขอตอการกินไดและการยอยได อภิชาต บุญเรืองขาว 282 
  ของโภชนะในโคพื้นเมืองไทย 

4. ผลของปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟตตอผลผลิตและองคประกอบ สมประสงค เสงี่ยมรัมย 287 
  ทางเคมีของถั่วอัลฟลฟาที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง 

5. ผลของปุยร็อคฟอสเฟตตอผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของ พัชรี ม่ันงาว 292 
  ถั่วอัลฟลฟาที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง 

• กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ กลุมที ่2  

1. การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของ single-chain Fv แอนติบอดี ภัคพงศ ทรงทอง 297 
ที่จําเพาะตอโปรตีน prostate specific antigen โดยใชเทคโนโลยี 
เฟจดิสเพลย 

2. คุณภาพและการยอมรับของผูบริโภคตอไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร  ภูธฤทธิ์ รักษาศิริ 302 
(เนื้อโค) ที่ใชไขมันปาลมเปนองคประกอบ 

3. ซัลโมเนลลาในอาหารพรอมบริโภคที่มีตนกําเนิดมาจากสัตวบางชนิด จรูญ ศรีออนเลิศ 306 
จากตลาดนัดรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

4. การประยุกตใชไคโตแซนเบสและไคโตแซนกลูตาเมทในระบบนําสง ปกรณ ไกรสิทธิ์ 310 
โปรตีนในรูปแบบไมโครพารทิเคิล 



 

  
 

สารบัญ (ตอ) 

5. การควบคุมการปนเปอนของราอากาศบนผลิตภัณฑหัตถกรรม ฑิติยา จิตติหรรษา 316 
ผักตบชวาและไมไผดวยสารเคมีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

• กลุมชมุชนตลาดบางหลวง 

1. ยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวง สมรทิพย วิภาวนิช 321 

2. ลมหายใจของดนตรีหลอโกว ชุมชนตลาดบางหลวง น้ําทิพย ชังเกตุ 329 

3. ความเชื่อ พิธีกรรมและบทบาทของหมอทําขวัญในพิธีไหวครูเทพ :  วีระกุล อรัณยะนาค 337 
 ศึกษาเฉพาะกรณีนางบรรจง โภชนประสิทธิ์ หมอทําขวัญ 
 ในชุมชนบางหลวง 

4.  การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน กรณีศึกษาการทองเที่ยว ธีระพงศ บุศรากูล 344 
 ชุมชนบางหลวง 

• กลุมการบรหิารจัดการ 

1. การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวระยะสั้นของ ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ 353 
 อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาท 

2. การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ วชิราภรณ จันทรโพธิ์พาศ 360 
 การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในจังหวัดสงขลา 

3. การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพและตนทุนการดําเนินงานโลจิสติกส ชลิศา รัตรสาร 369 
 ดานการขนสงของทาเรือกรุงเทพ-ทาเรือแหลมฉบัง-ทาเรือดานัง 

4. รูปแบบทางพื้นที่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย อภิเศก ปนสุวรรณ 376 

• กลุมการพัฒนาชุมชน 

1. ปจจัยที่มีผลตอโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนา กิจจา เตชะศิริธนะกุล 385 
อยางยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบานปะอาว อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมผาบาติกมัดยอม กรณีศึกษา เสาวนิตย กาญจนรัตน 392 
บานนากุน ต.สระแกว อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

3. รูปแบบการใชที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนบนที่สูงในพื้นที่ แพรพรรณ เหมวรรณ 399 
อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน 

4. รูปแบบการดําเนินธุรกิจเหลาปนในพื้นที่โดยรอบหอพักนอก กัญญรัตน พัทธรัตน 408 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



 

  
 

สารบัญ (ตอ) 

• กลุมจิตวิทยา 

1. เพศวิถีของวัยรุนหญิง สุพนิดา ชัยวิทย 415 

2. จิตสํานึกของเจาหนาที่หนวยงานรัฐตอการแกไขปญหาสาธารณะ พิทักษศักดิ์ ทิศาภาคย 424 
 ที่ไดรับการรองเรียนผานสื่อมวลชน 
3. การศึกษาเปรียบเทียบความเครียด สาเหตุของความเครียด และ ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร 432 
  การจัดการกับความเครียดระหวางพยาบาลในโรงพยาบาลของ  
  รัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
บทคัดยอ 
ภาคโปสเตอร (คิดคน  คนพบ : ศิลปะ/มนุษยศาสตร/วทิยาศาสตร) 

• กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปะประยกุต 

1. การพัฒนาผนังซีเมนตเสนใยพืช สําหรับอาคารไมปรับอากาศ สิริพร วาสนาประเสริฐ  439 

2. การศึกษาและพัฒนากระบวนการทําไวโอลินจากไมยางพารา ปยะพันธ แสนทวีสุข 448 
ตามมาตรฐานสากลในเชิงฝมือชางและศิลปกรรมไทย  
เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย 

3. ศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ปองพล ยาศรี 457 

• กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

1. การประเมินผลเบื้องตนมาตรฐานความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ อนันต ลิขิตประเสริฐ 465 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมย) 

2. การศึกษาเปรียบเทียบความเครียด สาเหตุของความเครียด ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร 472 
และการจัดการกับความเครียดระหวางพยาบาลในโรงพยาบาล  
ของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. การศึกษาเปรียบเทียบความผาสุกทางจิตใจระหวางนักศึกษาญี่ปุน พีรเทพ รุงคุณากร 479 
กับนักศึกษาไทย 

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1. การเตรียมและศึกษาลักษณะทางเคมีฟสิกสอนุพันธของเกลือไคโตซาน อุไรวรรณ พงศพิริยะจิต 485 

2. การเตรียมไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบดวยกระบวนการที่ใชตัวเรง อาชาไนย บัวศรี 490 
ปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน 



 

  
 

สารบัญ (ตอ) 

3. การเตรียมไมโครพารติเคิลดวยเทคนิคการเกิดสารประกอบเชิงซอน ณฐยา วัฒนากร 495 
ระหวางเพคตินและสารลดแรงตึงผิว 

4. การเตรียมอนุภาคขนาดนาโนเมตรจากเพคตินโดยวิธีการตกตะกอนรวม สิรีธร แสงเพลิง 501 

5. การเตรียมอะลูมินาพรุนดวยกระบวนการขึ้นรูปเจลคาสติงโดยใชแปง วรดา หลอยืนยง 506 

6. การจัดการพลังงานเชิงบูรณาการในโรงงานน้ําตาลตัวอยาง วิษณุ กุสุมวิจิตร 511 

7. การจําแนกชนิดยอยไวรัสไขหวัดนก A/duck/Thailand/SU04501- วิโรจน กนกศิลปธรรม 515 
4/2007 ดวยเทคนิค RT-PCR 

8. การติดเชื้อตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจืด ดวงเดือน ไกรลาศ 519 
บริเวณน้ําตกเจ็ดคต ในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย 

9. การติดเชื้อพยาธิใบไมของหอยน้ําจืด จากสระน้ําบริเวณ ดวงเดือน ไกรลาศ 523 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
จ. นครปฐม ประเทศไทย 

10. การประเมินผูรับเหมากอสรางสถานีโทรศัพทเคลื่อนที่ สมยศ มีผล 527 

11. การประยุกตใชเกลือไคโตซานในยาเม็ดเมทริกซเพื่อควบคุม เบญจมาส เหลืองวิลัย 531 
การปลดปลอยยาใหออกฤทธิ์นาน 

12. การปรับปรุงสูตรเนื้อดินเพื่อลดน้ําหนักผลิตภัณฑ มาลิน แรพพ 535 

13. การผลิตสารไพราซีนดวย Bacillus sp. เพื่อเปนสารใหกล่ินรส อรุณศรี ลีจีรจําเนียร 539 
จากถั่วเหลืองโดยการหมักแบบโซลิดสเตท 

14. การพัฒนาคุณภาพและการยอมรับของผูบริโภคตอไสกรอก  ภูธฤทธิ์ รักษาศิริ 545 
แฟรงคเฟอรเตอรที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ 

15. การพัฒนายาเม็ดเมทริกซโดยใชเกลือไคโตซาน กมลรักษ ชีวธนากรณกุล 549 

16. การพัฒนาระบบนําสงยาสูลําไสใหญโดยใชเกลือไคโตซาน ขนิษฐา ใจเอื้อย 555 
ที่เตรียมโดยการพนแหงและไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส 
เปนสารเคลือบโดยการตอกอัด 

17. การวิเคราะหหาสารอินทรียและสารอนินทรียบางชนิดในชา ตรีพล สาตราภัย 559 
โดยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟฟ 

18. การศึกษาเทคนิคไพโรซอลในการปลูกฟลมบางดีบุกออกไซด วิมล สาดี 564 

 



 

  
 

สารบัญ (ตอ) 

19. การศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑอิมัลชันบางชนิด ภูธฤทธิ์ รักษาศิริ 568 
ที่ใชสมุนไพรพื้นบานเปนองคประกอบ 

20. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคงตัวทางกายภาพของระบบ สนทยา ล้ิมมัทวาภิรัติ์ 573 
อิมัลชันที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อ 

21. การศึกษาลักษณะของซิงคออกไซดธรรมดาและนาโนซิงคออกไซด จงจันท มหาดเล็ก 578 

22. การสังเคราะหเชลแล็กทาเลตดวยปฏิกิริยาที่ไมทาํลายสิ่งแวดลอม ดนุช ปญจพรผล 585 

23. การสังเคราะหและพิสูจนเอกลักษณเซรามิกไฟฟาสําหรับการใชงาน ภัทร สุขแสน 590 
 เปนตัวเก็บประจุที่มีคาความจุไฟฟาสูง 

24. ผลของไนเตรตในหลอดทดลองตอการพัฒนาเปนเฮทเทอโรซีสต  วิโรจน กนกศิลปธรรม 595 
ของ Nitrogen-fixing Nostoc sp. J002-SU 

25. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บขาวตอคุณสมบัติ ปริญดา เพ็ญโรจน 600 
ทางกระแสวิทยาของขาว 

26. ภาพสวยงามจากโพลีโนเมียลกําลังสองของจํานวนเชิงซอน ภูชิต ภูชํานิ   606 

27. ระยะเริ่มตนของการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูในสบูดํา  พรรณธิภา ณ เชียงใหม 612 
(Jatropha curcas L.) 

28. ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของนักโทษชายที่เสียชีวิตสําหรับงาน ปทมานุช นักเลิศพันธ 616 
ดานนิติเวชศาสตร 

29. ศึกษาสารสกัดจากเปลือกมังคุดและทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ วิไลวรรณ อางนานนท 621 

30. อิทธิพลธาตุฟอสฟอรัสตอการพัฒนารากในขาวปา พรรณธิภา ณ เชียงใหม 626 
 และขาวปลูก 4 พันธุ 

31. อุณหภูมิในการทอดตอคุณภาพของถั่วลันเตาทอดกรอบ ศกลวรรณ พอธานี 630 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

สารบัญ (ตอ) 

ภาคผนวก 

• คําขออนุมัติจดัการประชุมวชิาการ 

• คําขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใชงบประมาณในการจัดการประชุมวิชาการ 
และการเก็บคาลงทะเบยีนผูนําเสนอผลงาน 

• คําสั่งแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวจิัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที ่2 

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน 
 โครงการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวจิัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที ่2 (เพิ่มเติม) 

• คําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
 โครงการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวจิัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที ่2  

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหรางวัลผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร 
 โครงการประชมุวิชาการและเสนอผลงานวจิัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที ่2  

• คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานจัดการสัมมนาทางวิชาการ 
 ในโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที ่2   
  เร่ือง “ยุทธศาสตรการวิจัยของเครอืขายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง” 
 

 
 

 
 



 



ก 
 

รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

โครงการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจยั “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
“วิจัย+สรางสรรค” 

 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการประชมุทางวชิาการและเสนอผลงานวิจัย  
   “ศิลปากรวิจัย”  คร้ังที่ 2 “วิจยั+สรางสรรค”  
 
2.  หนวยงานที่รับผิดชอบ    

สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลยัศิลปากร  รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลาง  สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

 
3.  หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดสนับสนุนการทําวิจัยและการทํางาน
สรางสรรคเพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน และเพื่อสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคทั้งในและตางประเทศมาอยางตอเนื่อง ตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย 
กลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา และของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาโดยตลอด  การจัดเวทีเพื่อให
นักวิจัยไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่เปนขั้นตอนสําหรับการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนอีก
หนึ่งทางเลือกที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการสนับสนุน    ทั้งนี้เพื่อใหนักวิจัยไดมีโอกาสเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่หลากหลาย   ซึ่งนับวาเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ   
และเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางาน
วิจัยและงานสรางสรรคมากยิ่งขึ้น   นอกจากผูวิจัยไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
แลว    ยังมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา และเปนดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐาน
การศึกษาและการวิจัยในมหาวิทยาลัย  
 การจัดโครงการดังกลาว   นอกจากจะเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานที่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหกับสาธารณชนแลว   ยังชวยในการสรางความรวมมือในการทําวิจัย
และการทํางานสรางสรรค  ทั้งระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย   และรวมกับหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากยิ่งขึ้น
อีกดวย  
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4.  วัตถุประสงค 
1. เพื่อกระตุนและสรางบรรยากาศการวิจัยในมหาวทิยาลยัศิลปากร 
2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค   ทั้งที่เปนผลงานของนกัวจิัย คณาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา 
3. เพื่อใหนักวิจัย คณาจารย บุคลากร และนกัศึกษา ไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานวจิัยและ

งานสรางสรรคของตนเองสูสาธารณชน 
4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลของการวิจยัและงานสรางสรรค

ระหวางนักวิจยัจากหนวยงาน/สถาบนัตาง ๆ 
5. เพื่อใหเกิดการสรางนกัวิจยัรุนใหมและกลุมนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและระหวาง

หนวยงาน/สถาบัน 
6. เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจยัและงานสรางสรรคของนกัวิจัย คณาจารย บุคลากร และ

นักศึกษา 
 

5.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 วันพฤหัสบดีที ่18 – วนัศุกรที่ 19 ธนัวาคม 2551 
 
6.  สถานที่ดําเนินงาน 
 ณ มหาวทิยาลัยศิลปากร วงัทาพระ กรุงเทพฯ 
 
7.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 ผูเขารวมโครงการประชุมจาํนวน  300 คน ประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้

1. อาจารย นกัวชิาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน  100 คน 
2. ครูระดับมัธยมศึกษา จํานวน 100 คน 
3. นักศึกษา จํานวน 50 คน 
4. ผูสนใจทัว่ไป  จํานวน 50 คน 
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8.  รูปแบบการดําเนินการ 
การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ประกอบดวย การประชุมทางวิชาการและการแสดงผลงาน
สรางสรรค  
8.1 การประชุมทางวิชาการมีเนื้อหาดังนี้ 

8.1.1 การอภิปรายจาํนวน  3  เร่ือง ไดแก 
1) เร่ือง “ทาํวจิัยใหเปนงานสรางสรรค หรือ ทาํงานสรางสรรคใหเปนงานวจิัย : 

เปนไปไมได?”  
2) เร่ือง “มาจากคนละฟากฟาวิชาการ การเชื่อมโยงโบราณคดีกับวิทยาศาสตร” 
3) เร่ือง “มาจากคนละฟากฟาวิชาการ การเชื่อมโยงโบราณคดีกับศิลปะ-ดนตรี” 

8.1.2  การบรรยายและการสัมมนาทางวชิาการโดยเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
 ตอนลาง สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 2 เร่ือง ไดแก 

  1)   การบรรยายพเิศษ เร่ือง “แนวทางการพฒันาและการสงเสริมสนับสนนุ 
   งานวิจยั”   
  2) การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “ยุทธศาสตรการวิจัยของเครือขายวิจยั 
   อุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง”   
8.1.3 การนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)   
8.1.4 การนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร (Poster Presentation)   
8.15 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และผลผลิตจากงานวิจัยของคณะวิชา

 และหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.16 การมอบรางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร 

8.2 การแสดงผลงานสรางสรรค ในชื่อวา “เสนหศิลปากร: ผัสสะแหงศลิป” มีเนื้อหาดังนี ้
 8.2.1 การจัดแสดงงานจัดวางระหวางศิลปะรวมสมัยและดนตรี (Arts and Sound  
  Installation) “เสียงกับศิลปในศิลปากร”  
  ณ มหาวทิยาลัยศิลปากร วงัทาพระ  ระหวางวนัที ่18-29 ธนัวาคม 2551 
  8.2.2 การจัดเลี้ยงภายใตชื่อ “สุนทรียแหงอาหาร: จากวทิยาศาสตร สูการปรุง ศิลปะและ 
   การออกแบบ” ณ บริเวณสวนแกว  
   ในวนัพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2551 เวลา 17.30-19.30 น. 

  
9.  ดัชนีชีว้ัดความสาํเร็จและหนวยนบั 
 1.  จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 250 คน 
 2.  รอยละของผูเขารวมโครงการที่มีความรูความเขาใจเพิ่มข้ึน 80% 
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10.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.   นกัวิชาการ และนักวิจัย รวมทัง้ผูเขารวมประชุม  มีแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจยัมากขึน้ 
 2.   นักวิชาการ และนักวิจัย ไดเผยแพรผลงานวิจยัสูสาธารณชน 

3.   เกิดการพฒันาคุณภาพของงานวิจยัและงานสรางสรรคของนักวิจยั คณาจารย บุคลากร  
และนักศึกษา 

4.   เกิดการสรางนกัวิจยัรุนใหมและกลุมนักวจิัยในมหาวทิยาลยัและระหวางหนวยงาน/สถาบนั 
5.   ผูเขารวมประชุมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลของงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ระหวางนักวิจยัจากหนวยงาน/สถาบนัตาง ๆ 
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คํากลาวรายงาน 
การประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2 

โดย 
อาจารย ดร.อุทัย  ดุลยเกษม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
เรียน    ทานนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ทานวิทยากร  ผูบริหาร  ผูมีเกียรติ  

และผูเขารวมการประชุมทุกทาน  
 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาค

กลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดโครงการประชุมทางวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 1 เมื่อป พ.ศ.2550 แลวนั้น  ผลตอบรับเปนที่นายินดีอยางยิ่ง
สําหรับการเริ่มตนเวทีการนําเสนอผลงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดตระหนักถึงการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาไดมีเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง  เพื่อเปนการ
เผยแพรผลงานวิจัยไปสูสาธารณชน  

ปนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงกําหนดใหมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการ “ศิลปากรวิจัย”  
คร้ังที่ 2 ภายใตชื่อ “วิจัย+สรางสรรค” ข้ึน ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วังทาพระ กรุงเทพฯ   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการ ซึ่งจะกอใหเกิดการ
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจัยและ
สรางสรรค รวมถึงการบูรณาการรวมกันในแตละสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให
เกิดองครวมในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นตอไป ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา 
และผูสนใจทั่วไป ประมาณ 300 คน 

 การจัดประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ กําหนดรูปแบบการจัดงานเนนการ
นําเสนอผลงานวิจัย รวมไปกับการแสดงผลงานสรางสรรค โดยใหงานศิลปะเปนสื่อในการรวมคิด   
รวมทํา บูรณาการองคความรูรวมกันระหวาง คณาจารย นักศึกษา จากคณะวิชาตางๆ  ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ประกอบดวย การประชุมทางวิชาการและการ
แสดงผลงานสรางสรรค   

การประชุมทางวิชาการ มีเนื้อหาดังนี้ 
1. การอภิปรายจํานวน  3  เร่ือง ไดแก 
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1.1 เร่ือง “ทําวิจัยใหเปนงานสรางสรรค หรือ ทํางานสรางสรรคใหเปนงานวิจัย : เปนไปไมได?” 
1.2 เร่ือง “มาจากคนละฟากฟาวิชาการ การเชื่อมโยงโบราณคดีกับวิทยาศาสตร” 
1.3 เร่ือง “มาจากคนละฟากฟาวิชาการ การเชื่อมโยงโบราณคดีกับศิลปะ-ดนตรี” 

2. การบรรยายและการสัมมนาทางวิชาการโดยเครือขายวจิัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 2 เร่ือง ไดแก 

  2.1 การบรรยายพเิศษ เร่ือง “แนวทางการพฒันาและการสงเสริมสนับสนนุงานวิจัย” 
 2.2 การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “ยุทธศาสตรการวิจัยของเครือขายวิจยัอุดมศึกษา 
  ภาคกลางตอนลาง”   
3. การนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) จํานวน 61 เร่ือง 
4. การนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร (Poster Presentation) จํานวน 38 เร่ือง 
5. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และผลผลิตจากงานวิจัยของคณะวิชาและ

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
6. การมอบรางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร 

การแสดงผลงานสรางสรรค ในชื่อวา “เสนหศิลปากร: ผัสสะแหงศิลป” มีเนื้อหาดังนี ้
1. การจัดแสดงงานจัดวางระหวางศิลปะรวมสมัยและดนตรี (Arts and Sound Installation) 

“เสียงกบัศิลปในศิลปากร” ณ มหาวทิยาลัยศิลปากร วงัทาพระ   
ระหวางวันที่ 18-29 ธันวาคม 2551 

2.  การจัดเลี้ยงภายใตชื่อ “สุนทรียแหงอาหาร : จากวทิยาศาสตร สูการปรุง ศิลปะและการ
ออกแบบ” ณ บริเวณสวนแกว ในวนัพฤหสับดี ที่ 18 ธันวาคม 2551 เวลา 17.30-19.30 น. 

การจัดประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 2 ภายใตชื่อ “วิจัย+
สรางสรรค” จะเกิดขึ้นไมไดหากไมไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากผูเสนอผลงานวิชาการ 
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร คณะกรรมการพิจารณา
รางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอรที่ไดใหเกียรติตรวจพิจารณาผลงาน รวมทั้ง
หนวยงานที่อภินันทนาการผลิตภัณฑสําหรับใชประโยชนในการดําเนินงาน ผูบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และคณะกรรมการดําเนินงานทุกทาน คณะวิชาและหนวยงานตางๆ ตลอดจนคณาจารย   
ทุกทานที่มีการเรียนการสอนในวันจัดประชุมและไดกรุณาอนุเคราะหหองประชุมเพื่อใชในการจัด
ประชุมคร้ังนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี  กระผมขอขอบพระคุณทุกทาน และทุกหนวยงานมา ณ โอกาสนี้ 

บัดนี้ ไดเวลาอันเปนมงคลแลว กระผมใครขอเรียนเชิญทานนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
เปดการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย  และขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาใหเกียรติเปน
ประธานในครั้งนี้ 
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คํากลาวเปด 
การประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2 

โดย 
นายชุมพล  ศิลปอาชา 

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ทานประธานคณะกรรมการจัดการประชุม วิทยากร ผูบริหาร ผูมีเกียรติ และผูเขารวมการประชุมทุกทาน
  

ตามที่ไดทราบเจตนารมณของการจัดประชุมทางวิชาการในวันนี้   ถือวาเปนเรื่องที่นาปติ     
ยิ่งนักที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อการบูรณาการรวมกันในแตละ
สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดองครวมในทิศทางที่ ดียิ่งขึ้นตอไป           
และนายินดีอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยของนักวิชาการทุกทาน  โดยการจัดเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชนในการ
ประชุมนี้    ซึ่งผลงานวิจัยของทุกทานนอกจากจะเอื้ออํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอการ
เรียนการสอนของคณาจารย นักศึกษา และผูสนใจแลว ยังเปนประโยชนตอประเทศชาติตอไป รวมทั้ง
เปนแรงบันดาลใจใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูใหมรวมกันตอไปในอนาคต 

 
ในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร  และเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอตอนรับทานวิทยากร ผูเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการ    
แขกผูมีเกียรติ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมทุกทาน  เขาสูการประชุมวิชาการและการเสนอ
ผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 2  ภายใตหัวขอ“วิจัย+สรางสรรค” 
 
  บัดนี้   ไดเวลาอันสมควรแลว    กระผมขอเปดการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
“ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 2  ภายใตหัวขอ“วิจัย+สรางสรรค” และขออวยพรใหการประชุมคร้ังนี้  บรรลุผล
ตามวัตถุประสงคทุกประการ 
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คํากลาวรายงาน 
การจัดงาน “เสนหศิลปากร: ผัสสะแหงศิลป” 

เสียงกับศิลปในศิลปากร และ สุนทรียแหงอาหาร : จากวิทยาศาสตร สูการปรุง 
ศิลปะและการออกแบบ   

 โดย 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
เรียน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ผูบริหาร  ผูมีเกียรติ และผูเขารวมงานทุกทาน 
 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจุดเริ่มตนจากมหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเปนเลิศในดานศิลปะ ใน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรขยายภารกิจกวางไกลครอบคลุมถึงศาสตรในสาขาอื่นๆ ไดแก 
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และโดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยาศาสตร จนในบางครั้งดูเหมือนวาศิลปะได
เลือนหายไปจากแวดวงวิชาการ ในการจัดการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย”
คร้ังที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการ จัดงานฯ มุงหวังที่จะนําศิลปะกลับเขามาสู
เวทีวิชาการของทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง จึงกําหนดใหการจัดงานในครั้งนี้มีชื่อวา “วิจัย+สรางสรรค”  
 
 ในโอกาสนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯ เล็งเห็นวา นอกจากการจัดประชุมทางวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยแลว  ควรจะจัดใหมีการแสดงผลงานสรางสรรคที่เปนการบรูณาการความรูของคณาจารยจาก
คณะวิชาตางๆ  โดยใหศิลปะเปนสื่อนําใหเกิดความรูและหรือนวัตกรรมใหม  จึงเกิดเปนงาน เสนห
ศิลปากร : ผัสสะแหงศิลป ข้ึน ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ไดแก เสียงกับศิลปในศิลปากร และ
สุนทรียแหงอาหาร : จากวิทยาศาสตร สูการปรุง ศิลปะและการออกแบบ   
 
เสียงกับศลิปในศลิปากร:  
 นิทรรศการศิลปะรวมสมัยการจัดวางศิลปะและดนตรี ถือเปนเรื่องใหมของการจัดนิทรรศการ
ดานศิลปะในประเทศไทย เปนการรวมคิดรวมทําบูรณาการองคความรูระหวางคณาจารย และ
นักศึกษาจากคณะวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวยคณะจิตกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ  คณะโบราณคดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมัณฑนศิลป  คณะดุริยางคศาสตร     
เปนการสงเสริมใหนักศึกษาและคณาจารยไดพัฒนาตนเอง  โดยวิธีการสรางโจทยและกระบวนการ
ทํางานที่แตกตางจากระเบียบวิธีที่เคยปฏิบัติมา ทําใหเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของงานสรางสรรค
จากศิลปะรูปแบบตางๆ ตอการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ วัฒนธรรม และสังคม  ทั้งเปดโอกาสให
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นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดเขาชมงานศิลปะเชิงบูรณาการที่เปนการทํางานรวมกันระหวาง
สาขาวิชา ซึ่งเปนตัวอยางหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาความรู วัฒนธรรมและสังคมของประเทศในวงกวาง 
 
 เนื้อหาทีจ่ะนาํเสนอในงานจดัวางระหวางศิลปะรวมสมยัและดนตรี : เสียงกับศลิปในศลิปากร 
มีทั้งสิน้ 12 เนือ้หา เปนเรื่องราวเกีย่วกบัตํานาน ชีวิต ประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม และชุมชนที่
เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยศลิปากร  วงัทาพระ โดยมีการจัดแสดงผลงานแทรกกระจายไปตามจุดตางๆ 
ภายในและรอบๆ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 
สุนทรยีแหงอาหาร : จากวิทยาศาสตร สูการปรงุ ศลิปะและการออกแบบ  
 เปนการบูรณาการความรูรวมกันระหวางนักวิทยาศาสตรทางอาหาร อาจารยผูสอนทําเบเกอรี่ 
และนักออกแบบพื้นที่ โดย กลุมนักวิทยาศาสตรทางอาหาร จากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร และคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดคิดคนและพัฒนา 
ผลิตภัณฑทางอาหาร และสงตอผลผลิตของการวิจัยไปยังอาจารยผูสอนทําเบเกอรี่จากวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนําผลิตภัณฑทำเปนของวางและเบเกอรี่หลากหลายแบบ รวมทั้ง
ทดลองทําเครื่องดื่มหลากชนิด สุดทายนักออกแบบจากคณะมัณฑนศิลปนําของวาง เบเกอรี่และ
เครื่องดื่มทั้งหมด มาจัดวางในพื้นที่ใหสวยงาม 
 
 การแสดงผลงานสรางสรรค “เสนหศิลปากร : ผัสสะแหงศลิป” ริเร่ิมและประสานงาน โดย  
อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน   คณะดุริยางคศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ คณะมัณฑนศิลป 
อาจารย ดร.เตยงาม คุปตะบุตร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพมิพ  
รองศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  คณะเภสัชศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสหากรรม 
และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนยีร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสหากรรม 

 
บัดนี้ ไดเวลาอันเปนมงคลแลว ดิฉันใครขอเรียนเชิญทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

เปดงาน”เสนหศิลปากร : ผัสสะแหงศิลป” เสียงกับศิลปในศิลปากรและ สุนทรียแหงอาหาร  : 
จากวิทยาศาสตร สูการปรุง ศิลปะและการออกแบบ  และขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาใหเกียรติ
เปนประธานในครั้งนี้ 
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คํากลาวเปดงาน 
“เสนหศิลปากร: ผัสสะแหงศิลป” 

เสียงกับศิลปในศิลปากร และ สุนทรียแหงอาหาร : จากวิทยาศาสตร สูการปรุง 
ศิลปะและการออกแบบ   

 โดย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร ผูมีเกียรติ คณะกรรมการจัดงานฯ และผูเขารวมงานทุกทาน  
 
 ตามที่ไดทราบเจตนารมณของการจัดงาน เสนหศิลปากร: ผัสสะแหงศิลป ในครั้งนี้ กระผม
ถือวาเปนเรื่องที่นายินดียิ่งนักที่คณาจารย และนักศึกษาจากคณะวิชาตางๆของมหาวิทยาลัยศิลปากร         
ไดมาจัดกิจกรรม บูรณาการความรูรวมกัน โดยใชศิลปะเปนสื่อนําใหเกิดความรูและหรือ
นวัตกรรมใหม  

 การจัดแสดงผลงานสรางสรรค เสนหศิลปากร: ผัสสะแหงศิลป ในครั้งนี้ นอกจากมุงหวัง   
ที่จะนําศิลปะกลับเขามาสูเวทีวิชาการของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ยังเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปไดเขาชมงานศิลปะเชิงบูรณาการที่เปนการทํางานรวมกันระหวางสาขาวิชา ซึ่งเปน
ตัวอยางหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาความรู วัฒนธรรมและสังคมของประเทศในวงกวาง 

   
ในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอตอนรับทุกทานเขารวมชมการแสดงผลงานในครั้งนี้ 
  

 บัดนี้   ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดงาน  “เสนหศิลปากร: ผัสสะแหงศิลป”
เสียงกับศิลปในศิลปากร และ สุนทรียแหงอาหาร : จากวิทยาศาสตร สูการปรุง ศิลปะและ 
การออกแบบ และขออวยพรใหการจัดงานครั้งนี้ บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกประการ 
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คํากลาวปด 
การประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2 

โดย 
รองศาสตราจารย ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ทานประธานคณะกรรมการจัดการประชุม วิทยากร ผูบริหาร ผูมีเกียรติ และผูเขารวมการประชุมทุกทาน
  

ดิฉันมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่มาเปนประธานในการปดการประชุมทางวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 2 “วิจัย+สรางสรรค” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รวมเปนเจาภาพจัดขึ้นในครั้งนี้ 

 
บัดนี้ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 2 ไดดําเนินการสําเร็จ

ลุลวงดวยดีในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง       
ดิฉันขอขอบคุณทานวิทยากร ผูเขารวมเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ผูเขารวมการประชุม       
ผูเขาชมนิทรรศการ และผูที่ไดแสดงความคิดเห็นรวมทั้งขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการสรางสรรค
งานวิจัยตอไป ดิฉันหวังวา “ศิลปากรวิจัย” จะไดมีโอกาสเปนเวทีเผยแพรผลงานและแลกเปลีย่นความรู
ของทุกทานอีกในครั้งหนาและตอๆ ไป 

 
ในโอกาสนี้ดิฉันขออวยพรใหผูเขารวมประชุมจากทุกหนวยงาน ตลอดจนทานผูมีเกียรติทุก

ทาน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณ 
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กําหนดการ 
 

วันพฤหัสบดีที่  18  ธนัวาคม 2551 
 
08.00-08.40 น. ลงทะเบียน 

08.40-09.00 น. พิธีเปดงาน  ศลิปากรวจิัยครั้งที่ 2  “วิจัย+สรางสรรค” 
  กลาวรายงานโดย       อธิการบดีมหาวทิยาลัยศิลปากร   
  กลาวเปดโดย  นายกสภามหาวทิยาลยัศิลปากร 
 การแสดงดนตรีบรรเลงเพลง “Santa Lucia” 
  โดย วง Silpakorn University Brass Ensemble 

09.00-10.30 น. การอภิปราย เร่ือง “ทําวิจัยใหเปนงานสรางสรรค หรือ ทํางาน 
 สรางสรรคใหเปนงานวิจยั : เปนไปไมได?”  
  โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควชัระ  
   ศาสตราจารย ดร.ณัชชา  พนัธุเจริญ 
   ศาสตราจารย วิโชค  มุกดามณี 
  ผูดําเนนิการอภิปราย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45-12.00 น. การอภิปราย เร่ือง “ทําวิจัยใหเปนงานสรางสรรค หรอื ทํางาน 
 สรางสรรคใหเปนงานวิจยั : เปนไปไมได?” (ตอ) 

12.00-14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 การนาํเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร  

  ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ 
 การแสดงดนตรีไทย บริเวณสนามบาส 

  โดย ชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณะวิชาและ

หนวยงาน 

14.00-15.00 น. การนาํเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย แยกตามกลุม 

15.20-17.00 น. การนาํเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย แยกตามกลุม (ตอ) 
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17.30-19.30 น.      พิธีเปดงาน  เสนหศิลปากร : ผัสสะแหงศิลป 
 เสียงกับศลิปในศลิปากร และ สุนทรยีแหงอาหาร : จากวิทยาศาสตร   
 สูการปรุง  ศลิปะ  และการออกแบบ   
  กลาวรายงานโดย ผูอํานวยการสถาบนัวิจยัและพัฒนา 
  กลาวเปดโดย  อธิการบดีมหาวทิยาลยัศิลปากร 
 การแสดงดนตรี Jazz โดย นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร  
 
วันศกุรที่  19  ธันวาคม 2551 
 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น. การอภิปราย  เร่ือง “มาจากคนละฟากฟาวิชาการ” 
 การเชื่อมโยงโบราณคดีกบัวิทยาศาสตร 
  โดย  รองศาสตราจารย ดร.นาฏสดุา  ภูมิจาํนงค 
   ผูชวยศาสตราจารย ทพญ. ดร.กนกนาฏ  จินตกานนท 
   รองศาสตราจารย ดร.รัศมี  ชูทรงเดช 
  ผูดําเนนิการอภิปราย  รองศาสตราจารย ดร.รัศมี  ชูทรงเดช 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45-12.00 น. การอภิปราย  (ตอ) 
 การเชื่อมโยงโบราณคดีกบัศิลปะ-ดนตรี 
  โดย คุณชล  เจนประภาพันธ 
   ดร.อโณทัย  นิติพน 
   ดร.สายัณห  แดงกลม 
  ผูดําเนนิการอภิปราย  ดร.สายัณห  แดงกลม 

12.00-14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 การนาํเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร  

  ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ 
 การแสดงดนตรีไทย เด่ียวซอสามสาย บริเวณสนามบาส 

  โดย  อาจารยเอกวทิย  ศรีสําอางค 
   ภาควิชานาฎยสังคีต  คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณะวิชาและ
หนวยงาน 
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14.00-15.40 น. การนาํเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย แยกตามกลุม 

15.40-16.30 น. พิธีมอบรางวลั และปดการประชุม 
 โดย   ผูอํานวยการสถาบนัวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16.30-18.00 น. การแสดงดนตรี โดย นักศกึษาคณะดุริยางคศาสตรที่ไดรับรางวัล 
 จากการประกวด Bangkok Chopin Piano Competition 2008  
 และการประกวด Young Thai Artists Awards 2008  
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นิทรรศการศิลปะรวมสมัยการจัดวางศิลปะและดนตรี : เสียงกับศิลปในศิลปากร 
ระหวางวันพฤหัสบดีที ่18 ธนัวาคม 2551 – วันจนัทรที่ 29 ธันวาคม 2551 

ณ มหาวทิยาลัยศิลปากร วงัทาพระ 
 
 

ศิลปะเปนเรื่องของการรับรูของทุกโสตประสาท  เสียงนําไปสูภาพ   
ภ า พนํ า ไ ป สู ค ว า ม รู สึ ก  ค ว า ม รู สึ ก นํ า ไ ป สู จิ น ต น า ก า ร   
จินตนาการนําไปสูความอิ่ม เอมภายในใจ  อาจกลาวไดว า 
ศิลปะที่ สามารถสื  อความหมายได เปนงานศิลปะที่ ค อยๆ 
ซึมซาบเขาไปอยูในทุกอณูของการรับรูของผูชม 
 
การสรางงานศิลปะในโครงการ  เสียงกับศิลปในศิลปากรนี้ 
ศิลปนจากสายดนตรี  จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปนิก  และ  
นักออกแบบ  ใหความสําคัญกับการใชทุกโสตประสาทของ 
การรับรูในการสรางผลงานรวมกัน การที่ผลงานสามารถกระตุน 
การรับรูในทุกๆ มิติของผูชมได เชื่อวาจะเปดโอกาสใหผูชมมีอิสระ 
ในการตีความหมายของผลงาน และสามารถสรางบทสนทนา 
กับผลงานไดอยางมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น 
 
การปะทะกันทางความคิดของศิลปนตางสาขา  กอให เกิด 
ปรากฏการณสรางสรรคในรูปแบบใหม การสรางผลงานที่เกิดจาก 
ความร วมมือของคนมากกวาหนึ่ งคน  แสดงให เห็นถึ งการ 
แลกเปลี่ยนมิติทางความคิด  จินตนาการ  และประสบการณ 
ที่ ห ล า ก ห ล า ย  ผ ล ที่ ไ ด  คื อ ง า น ศิ ลปะ ที่ ส ะ ท อ น ใ ห เ ห็ น 
การก าวข ามมิ ติของศาสตรสาขา  ที่ สามารถอยู ร วมกันได 
อยางสรางสรรค  

 
อโณทัย นิติพน 
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นิทรรศการศิลปะรวมสมัยการจัดวางศิลปะและดนตรี : เสียงกับศิลปในศิลปากร      
ถือเปนเรื่องใหมของการจัดนิทรรศการดานศิลปะในประเทศไทย เปนการรวมคิดรวมทํา บูรณาการ         
องคความรูรวมกันระหวางคณาจารย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากคณะวิชาตางๆ 
ประกอบดวยคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  คณะโบราณคดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
คณะมัณฑนศิลป  คณะดุริยางคศาสตร  เปนการสงเสริมใหนักศึกษาและคณาจารยไดพัฒนาตนเอง 
โดยวิธีการสรางโจทยและกระบวนการทํางานที่แตกตางจากระเบียบวิธีที่เคยปฏิบัติมา ทําใหเห็นถึง
ความสําคัญและคุณคาของงานสรางสรรคจากศิลปะรูปแบบตางๆ ตอการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
วัฒนธรรม และสังคม  ทั้งยังเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดเขาชมงานศิลปะเชิง
บูรณาการที่เปนการทํางานรวมกันระหวางสาขาวิชา (Interdisciplinary) ซึ่งเปนตัวอยางหนึ่งที่สงผลตอ
การพัฒนาความรู วัฒนธรรมและสังคมของประเทศในวงกวางได 
 

เสียงกับศลิปในศลิปากร ริเร่ิมและประสานงาน โดย  
อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน     
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข    
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ    
และ อาจารย ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 

 
เ นื้ อ ห าย อ ยที่ จ ะ นํ า เ สนอ ง านจั ด ว า ง ร ะหว า งศิ ลปะร วมสมั ยและดนตรี  : 

เสียงกับศิลปในศิลปากร มีทั้งสิ้น 12 เนื้อหา เปนเรื่องราวเกี่ยวกับตํานาน ชีวิต ประวัติศาสตร 
ประเพณี วัฒนธรรม และชุมชนที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ โดยจะมีการจัด
แสดงผลงานแทรกกระจายไปตามจุดตางๆ ภายในและรอบๆ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น แตละเนื้อหาจะมีกลุมคณาจารยจากคณะวิชาตางๆรับผิดชอบ ดังนี้ 

 
เกาอ้ีขาวในหองแดง 
สถานที่แสดงงาน : หอศิลปคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

เกาอี้ขาวในหองแดง เปนนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา นําเสนอเรื่องราวความรักหลายรูปแบบของ 
“ระเวง” นางเอกของเรื่อง กับชายหนุมส่ีคน ไดแก เปยก ตะวันฉาย จิตดี และอินทร ส่ิงที่ศิลปนสนใจ 
คือ อาชีพมัณฑนากรของระเวง  มัณฑนากรชวยสราง statement ใหกับเจาของบาน เปน statement 
ที่บงชี้ใหเห็นวิธีการใชชีวิต รสนิยม รวมไปถึงชนชั้นทางสังคมของเจาของบาน อาจกลาวไดวา design 
ที่ออกมาจึงมีลักษณะคลายถอยแถลงการณที่เจาของบานตองการแสดงออก และมีมัณฑนากร
ชวยสราง ใหถอยแถลงการณนั้น เปนรูปธรรม สามารถมองเห็นจับตองได มั่นคงและอยูไดนาน 
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ศิลปนไดใชการตีความขางตนเปนจุดเริ่มตนของผลงานชิ้นนี้ และไดเลือกหองทั้งสิ้นสี่หองภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยจะตรวจสอบ statement ของหองตางๆ ที่มีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน ขยาย
ขอบเขต statement อันเดิมที่มีอยู ทุกเมื่อเชื่อวัน ใหแปลกแตกตางออกไปจากที่เคยรับรู และสุดทาย
หวังเปนอยางยิ่งวา ผูชมจะสามารถสรางความสัมพันธแบบใหมกับสภาพแวดลอมที่ตัวเองใชชีวิต 
ประจําวัน ใหมีความสรางสรรคข้ึน 

Artist -  เตยงาม คุปตะบุตร  (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ) 
Sound collaborator - ภัทรพงศ ศรีปญญา  (คณะดุริยางคศาสตร) 
 
 
เสียงกระซิบจากประติมากรรม 
สถานที่แสดงงาน : หอศิลปคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ประติมากรรม เปนศิลปกรรมที่แสดงความงามทางรูปทรง ผานการรับรูไดดวยตา และการสัมผัส    
ดวยมือ สูจิตใจ  

จากความงามดังกลาวนาจะแปลคามาเปนสุนทรียของเสียงที่มาจากรปูทรงประติมากรรม ไดโดยตรง 

Artist -  นภดล  วิรุฬหชาตะพันธ   (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ) 
Sound collaborator -  วรงค ราชปรีชา (คณะดุริยางคศาสตร) 
 
 
ทองพระโรง ตําหนักพรรณราย 
สถานที่แสดงงาน : หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

ตองการเชื่อมโยงเรื่องราวของอดีตกับปจจุบันที่เกิดขึ้นในสถานที่ คือ ทองพระโรง ตําหนักพรรณราย 
สถานที่แหงนี้ถือเปนสถานโบราณที่มีประวัติศาสตรและมีเร่ืองเลาตางๆ มากมายที่เลาสืบทอด 
กันมาหลายชั่ วอายุ  ทั้ งความลี้ ลับ  ความเชื่อ  ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของเหลาบุคคล 
ในอดีตภายในตําหนักพรรณราย   เพื่อให ผูที่ เกี่ยวพันกับสถานที่แหงนี้  ในปจจุบันไดเห็นถึง 
เสนหของวังทาพระในอดีตและปจจุบัน 

Artist -   นพไชย อังคะวัฒนะพงษ 
Sound collaborator - ณัฐพล เพยีรเพ็ญศริิวงศ   (คณะดุริยางคศาสตร) 
Artistic collaborators - เอนกพงษ   สุวรรณพฒุ   ศุภชัย ปญญากาวนิ   สินา วทิยวิโรจน    และ 
น้ําฝน อุดมเลศิลักษณ  (คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม และภาพพมิพ) 
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มิ่งหลี  
สถานที่แสดงงาน : สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร  วังทาพระ 

มิ่งหลี เปนรานอาหารไทยตั้งอยูที่ถนนหนาพระลาน เปนสถานที่ชุมชนของคนทํางานศิลปะหลัง 
เลิกเรียนและสอนมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ทุกคนมานั่งคุยกันเรื่องศิลปะและเรื่องจิปาถะทั่วไป  
บรรยากาศภายในรานเต็มไปดวยความเปนกันเอง  บรรยากาศแบบนี้กอใหเกิดความคิดสรางสรรค 
นาํไปสูการสรางผลงานดีๆ หนึ่งในผลงานที่ดี คือ “เกาอี้ขาวในหองแดง” 

ศิลปนไดบันทึกเสียงบรรยากาศภายในรานมิ่งหลี  บรรจุใสไวในขวดเปลาที่ไดมาจากราน และนําขวด
เก็บเสียงเหลานี้ไปติดตั้งบนชั้นหนังสือภายในสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ   
โดยเลือกชั้น ML หรือ Music Literature  ซึ่งมีหนังสืออยูนอยมาก   
สุดทายซึ่งเปนการพองกันโดยบังเอิญ ML  สามารถเปนอักษรยอมาจาก  Ming-Lee ไดอีกดวย 

Artist -  คงศกัดิ์  กุลกลางดง (คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม และภาพพิมพ) 
Sound collaborator -  พรอมวุฒิ  อัศวโสภณกุล (คณะดุริยางคศาสตร) 
 
 
ครอบครู 
สถานที่แสดงงาน : หอศิลปคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

พิธีกรรมสําคัญที่นักศึกษาศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากรจะตองเขารวมก็คือ พิธีครอบครู   
พิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ เปนสัญลักษณของจุดเริ่มตนที่นักศึกษาจะตองเปลี่ยนจากการเปนนักเรียนปกติ 
มาเปนนักศึกษาศิลปะที่มีความคิดสรางสรรค  

พิธีนี้ยังเปนการตอนรับนักศึกษาใหเขามาเปนสมาชิกของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเรียนรูส่ิงที่ 
อาจารยต้ังใจที่จะมอบให  อาจารยจะกระตุนใหนักศึกษาแตละคนสรางความแตกตางและเอกลักษณ 
เฉพาะตัว  อาจารยทุกคนคาดหวังวานักศึกษาจะสามารถพัฒนาตัวเองใหเปนศิลปนที่มีคุณภาพ 
และประสบ ความสําเร็จได 

ศิลปะจัดวาง  ครอบครู จะสํารวจจุดเริ่มตนของนักศึกษาและแนวคิดที่วา นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือก 
จะไดมีโอกาสพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเปนศิลปนที่ดีได      

ผลงานนี้จะนําเสนอและหยอกลอกับจุดเริ่มตนและการเลาเรียนหาความรูของนักศึกษา ในงานศิลปะ 
ชิ้นนี้  เสียงจะถูกใชเปนทั้งสื่อและวิธีการ เสียงจะถูกเปลี่ยนจากคลื่นในอากาศใหเปนวัตถุที่ผูชม 
สามารถจับตองและเลนกับมันได  อยางไรก็ดี  จะมีเพียงเสียงๆ เดียว  ที่อยู ณ ตําแหนงที่เฉพาะ  
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ที่ผูชมสามารถไดยิน  มันเปนเสียงที่เเสดงใหเห็นถึงภาวะของการเปลี่ยนจากนักเรียนปกติมาเปน 
นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกใหเขามาเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแหงนี้ 

Architect -  อภิรดี เกษมศุข  (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
Sound collaborator -  พิชานัน นยิมการ  และ มารุต นพรัตน (คณะดุริยางคศาสตร)    
Architectural  collaborators -  วรันธร   จารุพทุธิกร    ภัทร พลศิริ  และ พีรียา บุญชัยพฤกษ  
(คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
Commentators  -  ณัฏฐินี กาญจนาภรณ  และ อานนัท  นาคคง 
 
 
ชีวิตศลิปากร 
สถานที่แสดงงาน : คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ศิลปะการจัดวางชิ้นนี้ ตองการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ วิถีชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
รวมไปถึงคณาจารยในคณะตางๆ  

ซึ่งนับวามีอัตลักษณที่โดดเดนในแงของการแสดงออกทางดานความคิดอยางมี “อิสระ” ตลอดจน 
การดํารงชีวิตบนพื้นฐานของความเรียบงาย จนกลายเปนเสนหของศิลปากรที่ชวนใหนา “คนหา” 
แนวความคิดในการออกแบบ  จึงมุงเนนไปที่ความสัมพันธระหวาง ผูชมกับศิลปะการจัดวาง 
บนพื้นฐานของคําวา “อิสระ” และคําวา “คนหา” โดยการออกแบบที่วางภายใน ใหมีเสนทางสัญจร 
ที่ซับซอน ประกอบกับตําแหนงทางเขา-ออก ที่หลากหลาย ใหผูเขาชมไดมี “อิสระ” ในการกําหนด 
ทางเขา และกําหนดทิศทางการสัญจรของตนเอง เพื่อ “คนหา” ทางออก (นัยยะของทางออกนี้ 
เปรียบเสมือนอนาคต ที่ไมอาจกําหนดได โดยปราศจากปญหาทางดานอุปสรรค) โดยภายในที่วาง 
ดังกลาว จะผสมผสานกับศาสตรทางดาน “เสียง” ศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ที่จะนํามาถายทอดเรื่องราว 
ตางๆ ของ ชีวิตในมหาวิทยาลัยศิลปากร ผานเทคนิคของคลื่นจับสัญญาณ กลาวคือ เมื่อผูเขาชม 
เคลื่อนที่ผานที่วางในตําแหนงตางๆ ที่กําหนดไว จะกอใหเกิดเสียงประเภทตางๆ ฉะนั้น ศิลปะ        
การจัดวางชิ้นนี้จะเงียบสงบ ในเวลาที่ไมมีผูเขาชม และจะกระจายเสียง ผสมผสานในลักษณะที่ 
แตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับจํานวน และทิศทางการสัญจรของผูเขาชมเปนหลัก 

นอกเหนือจากศิลปะการจัดวางชิ้นนี้ จะมีนัยยะที่บอกกลาวถึงความมีอิสระและความนาคนหา       
ของนักศึกษา  และคณาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว  ยังแฝงไวดวยนัยยะของผู เขาชม 
ที่ เปรียบเสมือนชีวิตในมหาวิทยาลัย  องคประกอบสําคัญในการเลาเรื่องแก ผูที่ผานไปมา 
ภายนอกศิลปะการจัดวางชิ้นนี้ 

Architect -  พฒันปกรณ ลีลาพฤทธิ ์(คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
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Sound collaborator - พัชรสุรางค ภาสุขเสงี่ยม(คณะดุริยางคศาสตร )  
Architectural  collaborators  - นพนนัทน อินสุข (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
 
 
ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลยั 
สถานที่แสดงงาน : ดาดฟาคณะสถาปตยกรรมศาตร 

ผลงานชิ้นนี้ตองการสื่อสารถึง เสยีงที่อยูรอบๆ มหาวทิยาลัยเปนหลกั โดยปราศจากการรับรู 
สภาพแวดลอม จากการมองเหน็ ซึง่ผูคนสามารถรับรูไดในชีวิตประจาํวนั ดังนัน้ งานออกแบบศิลปะ 
การจัดวางชิน้นี้ จงึมุงเนนไปที่ การทดสอบความทรงจาํเกี่ยวกับสถานที่ โดยใชเสียงที่มีลักษณะเฉพาะ 
ของแตละพื้นที่เปนปจจัยหลัก เพื่อเปนการบงบอกถึงทศิทางตางๆ ทีอ่ยูรอบๆ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Architects -  ชาญวทิย สุขพร   และ สิริพร ดานสกุล  (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
Sound collaborators -  ศิริ กังวลทรัพย (คณะดุริยางคศาสตร ) 
Architectural collaborators -   พีระวฒัน   เชียงไฝ  จิโรจ  กาญจนาภรณ 
(คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
 
 
ศิลปากรยอนเวลา 

สถานที่แสดงงาน : ลิฟท  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ผลงานการออกแบบสะทอนแนวคิดเกี่ยวกับความทรงจําในอดีตของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการใช 
ระบบการทํางานของลิฟทเปนเครื่องมือส่ือสารกับผูเยี่ยมชมผลงาน   

กระบวนการทํางานของลิฟทจะลําดับความเชื่อมโยงเขากับภาพที่ติดตั้งอยูทั้งประตูภายนอกและพื้นที่
วางภายในลิฟทเปรียบเมือนเครื่องยอนเวลาที่จะพาผูชมกลับสูบรรยากาศในอดีตอีกครั้ง โดยใช 
ภาพถาย ที่ผานการตัดตอและแตงแตมทางคอมพิวเตอรกราฟกติดประกอบกับตัวลิฟท   

ภาพทั้งหมดเปนภาพของประตูหรือหนาตาง   ภาพจะถูกลําดับการแสดงตัวตามการใชงานของลิฟท  
ลําดับแรกนั้นเปนภาพประตูไมเกาซึ่งถูกติดตั้งอยูบนทางเขาหลัก  ภาพนี้เปรียบเสมือนดั่งประตูหลัก 
ที่จะพาผูชมผลงานขามผานเวลาแหงความจริงไปยังพื้นที่แหงจินตนาการ  เมื่อประตูลิฟทถูกเปด 
จะเปนเหมือนกลไกขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองดานจิตวิทยาของผูชมผลงานดวยภาพที่ถูกติดตั้งภายใน 
ซึ่งเสมือนวามีพื้นที่กวางอันไรขอบเขต  มีภาพบุคคลที่มีความสําคัญอยางศาสตราจารยศิลป พีระศรี  
เปนฉากรับ  หลังจากผูชมเขาสูผลงานภายใน  ประตูลิฟทจะถูกปดตัวลงอยางชาๆ และนั่นเปนการ 
แสดงภาพผลงานถัดไปในทันที   
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เมื่อผูชมผลงานถึงที่หมายในแตละชั้นตามที่ตนตองการ  ระบบของประตูลิฟทจะถูกเปดออก เพื่อให 
เดินออกและหลังจากนั้นจะปดตัวลงอีกครั้ง  และนั่นจะเปนการแสดงภาพของประตูเวลาในมุมมอง 
ที่แตกตางกันในแตละชั้น  เพื่อสะทอนกิจกรรมและวิถีชีวิตอันแสนประทับใจของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดวยมุมมองที่หลากหลาย  เหมือนประหนึ่งวาผูชมงาน คือ ผูสังเกตการณซึ่งเดินทางกลับไปสูดินแดน 
ของอดีตดวยเครื่องยอนเวลาดังกลาว 

Architect -  ชิราวุธ ทพิยพิมานชยั     (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
Sound collaborators - และสถาปตย แสงสุวรรณ  เอกรนิทร โพธิ์คํา  และ นพพล สฤษดิ์อภิรักษ 
(คณะดุริยางคศาสตร ) 
Architectural  collaborators -  สิงหา  อุนสกุล   และ  นวภีาพ  ทกัษยศ  (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
 
 
สวนแกว 
สถานที่แสดงงาน : สวนแกว 

ตองการสรางบรรยายกาศที่สบายและเปนกันเองใหกับสวนแกวดวยเกาอี้ที่ทําจากผักตบชวา   
ผลิตภัณฑหัตถกรรมเครื่องจักสานผักตบชวานี้ แสดงใหเห็นความสามารถของชุมชนบานคลอง 
นกกระทุง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  ที่ไดนําผักตบชวามาผลิตงานหัตถกรรมดวยภูมิปญญา 
ทองถิ่น  และการผสมผสานความเหมาะสมของเทคโนโลยีเขารวมในการผลิต โดยพัฒนารูปแบบ  
โครงสราง  ลวดลาย และเพื่อเปนการลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ กอใหเกิดประโยชนตอ 
ชุมชนแบบยั่งยืน พรอมทั้งเปนการถายทอดความรูดานเทคโนโลยี   

ศิลปะและการออกแบบอันเปนเอกลักษณและภูมิปญญาทองถิ่นใหตอบสนองกับความตองการของ 
ผูบริโภคและเปนการยกระดับมาตรฐานสินคาใหเปนที่ยอมรับในตลาดตางประเทศ   

Designer -  รอยตํารวจเอก อนุชา  แพงเกษร (คณะมัณฑนศิลป) 
Sound collaborator - ธีร สิงหกลางพล (คณะดุริยางคศาสตร ) 
Artistic collaborator -  ชนดิา   ลํ้าทวีไพศาล  (SOAD) 
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ชนชาง : บทสนทนาในพืน้ที่วาง 
สถานที่แสดงงาน : สนามบาสเกตบอล 

ณ พืน้ทีน่ี ้มีคําถามจากอดีตที่ติดตัวเธอมา 
มีแรงจูงใจถงึอนาคตที่ฉันตองคนหา 
ความแตกตางเปนเสมือนสิ่งเดียวกนั 
เธอกับฉันได เจอกัน ณ จุดที่วางเปลา 
เพื่อชิงชยั พื้นที่วางที่เหลืออยูสําหรับเรา 

ในระหวางที่เรากําลงัเจริญเติบโต  
ก็มีคําถามจากอดีตและแรงจูงใจจากอนาคตเกิดขึ้นในตวัเรา 
ถึงพืน้ที่วางที่เหลืออยูสําหรบัเรา 

Designer -  ปรีชา ปนกล่ํา (คณะมัณฑนศิลป) 
Sound collaborator - กร   เหมลา  (คณะดุริยางคศาสตร ) 
 
 
คําอาจารยศลิป 
สถานที่แสดงงาน : ลานอาจารยศิลป 

บูชาอาจารยผานคําอาจารยดวยเครื่องคํา(ตัวอักษร) เเละทํานอง 

Designer -  โชติวัฒน   ปุณโณปถัมภ (คณะมัณฑนศิลป) 
Sound collaborator -  ศิรษา บุญมา (คณะดุริยางคศาสตร ) 
 

 
มาจาก (คนละ) ฟากฟาของเพิงผา:สูการทลายเสนแบงของวธิวีิทยาทางโบราณคดี  
วลีใน มานุษยวิทยา และมายาในศลิปกรรม”   
สถานที่แสดงงาน : หอศิลปคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

เปนสวนประกอบการนําเสนอทางวิชาในหัวขอเร่ือง “มาจาก (คนละ) ฟากฟาวิชาการ”  ในวันศุกรที่ 19 
ธันวาคม 2551  

เปนตัวอยางงานสรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการงานวิจัยจากสหสาขาโดยมีโบราณคดีเปนรากฐาน  
และแสดงศักยภาพของการบูรณาการงานของศาสตรและศิลปะที่เปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร เปนโครงการสรางเครือขายของการสรางสรรคทั้งในแงขององคความรูทางวิชาการ 
ภูมิปญญาทองถิ่น และงานสรางสรรคที่เปนศิลปะ ที่ทาทายตัวเองดวยการลบเสนแบงพรมแดน 
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ของการทํางาน จากจุดยืนและพื้นที่ทางความคิดอันแตกตางระหวางชาวบานตางกลุมตางชาติพันธุ 
กับ คนที่อาศัยอยูในเมือง หรือระหวางนักโบราณคดี  นักมานุษยวิทยา  นักวิทยาศาสตร  ศิลปน  
นักจัดการศิลปะ  ภัณฑารักษ ฯลฯ ที่จะมารวมกันถอดรหัสความคิดของคนโบราณจากศิลปกรรม 
ในอดีตจากแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอดและเพิงผาบานไร  ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน  
เพื่ออนุรักษมรดกทางโบราณคดีโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธอดีตกับปจจุบัน  โดยมีศิลปะเปน 
ตัวกลางในการปะทะสังสรรคและมีบทสนทนารวมไปกับกิจกรรม (เชนวงเสวนา การแสดง ดนตรี ฯลฯ) 
และนิทรรศการศิลปะร วมสมัยจากศิลปน  นักวิ จารณ  นักคิด  ชุมชน  และสาธารณชน  
ซึ่งลวนมีความแตกตางในทางความคิด วัฒนธรรม ชาติพันธุ ภาษา เพศ อายุ และสาขาวิชาชีพ   
จนเกิดเปนเครือขายแหงการสรางสรรคที่จะมารวมกัน ปกหมุดหมายใหม ผานสื่อกลาง “ศิลปะ” 
ในรูปแบบตางๆ โดยการทดลองสรางพื้นที่ใหมในการจัดวางงานศิลปะในแหลง โบราณคดี  ปา  ภูเขา  
และชนบท เ พื่ อ เ ชื่ อ ม โ ย งมุ ม มอ ง ข อ งมนุ ษ ย ที่ มี ต อ โ ล ก /ธ ร ร ม ช าติ  สั ง คม  วัฒนธ ร ร ม 
และองคความรูในสาขาตางๆ ที่มีอยูทั้งในอดีตและในปจจุบันไดอยางเปนอิสระ    

ส่ิงสําคัญที่ถือวาเปนหัวใจของโครงการ  คือเปนงานที่มีพื้นฐานจากผลผลิตของการทํางานวิจัย 
โบราณคดีระยะยาว  และมีการทํางานเปนทีมจากขามสาขา-มหาวิทยาลัย-ทวีป  มารวมสรางสรรค 
งานศิลปะทางเลือกซึ่งรวบรวมผูสนใจที่จะแสวงหาอดีตจากสหศาสตร นักวิชาการ ศิลปนจาก 
แตละสาขา ไดกาวขามอัตตาของตนเองในการทํางานรวมกัน  ยอมรับ  เรียนรูและทําความเขาใจ 
ลักษณะงานของกันและกัน    มีเปาหมายในการทํางานแบบเดียวกัน ที่มุงผลิตงานวิชาการศิลปะ 
และนํามาใชประโยชนกับชุมชน  ตลอดจนมีการใหพื้นที่และพัฒนา “ศิลปน/ภัณฑารักษ/คนรุนใหม” 

การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบไปดวย ผลงานศิลปะจากศิลปนหลักของโครงการ 9 ทาน ไดแก 
เฉลิมชนม  จิตจินดา, ชล เจนประภาพันธ, ทวี  เสรีวาศ, ปรกพันธุ  โพนงาม, อารยา ราษฎรจําเริญสุข, 
อํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ, Hervé Robillard, Natawa และ Valentina Dubasky, ผลงานจากศิลปน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ซึ่งมีสวนเปนแรงบันดาลใจ ใหเกิดการจัดทําโครงการ 
ศิลปะตอยอดจากบริบทของการจัดการองคความรูทางโบราณคดี (ผลงาน “ภาพรางสุดทายของ 
เพิงผาบานไร” บรรณรักษ นาคบัลลังก – จัดแสดงในนิทรรศการครั้งที่ 3), ผลงานจากกิจกรรมศิลปะ 
แบบเนนกระบวนการ “กิจกรรมภาพถายชุมชน” และ “กิจกรรมศิลปะเด็ก” (ในลักษณะลอรับกับ 
การเก็บขอมูลวัฒนธรรมของนักชาติพันธุวรรณนา และในประเด็นเรื่อง การอยูรวมบนความตาง) 
พรอมดวยผลงานจากกิจกรรมการแสดงดนตรี โดยการเขาไปมีสวนรวม ตีความและสรางสรรค 
การแสดง-ดนตรีจากประเด็นความหมายและ แรงบันดาลใจของศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่ชุมชนและ 
แหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร-ถ้ําลอด โดย อาจารยอานันท นาคคง, อาจารยรัชวิทย มุสิการุณ, 
อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน, นักศึกษา จากคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
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เด็กนัก เรียนจากชุมชนในพื้นที่ เกี่ ยว เนื่ อง  ทั้ ง ในอํา เภอปางมะผา  และในพื้นที่ จัดแสดง 
นิทรรศการที่กรุงเทพฯ 

ผลงานศิลปะ เปนผลงานสรางสรรคใหมจากการลงพื้นที่ สํารวจชุมชนและแหลงโบราณคดี 
ตามรอยการศึกษาวิจัยของนักวิชาการหลากหลายสาขา โดยเฉพาะงานวิจัยทางโบราณคดี โดยมี 
รองศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช หัวหนาโครงการขุดคนและวิเคราะหแหลงโบราณคดี บนพื้นที่สูง 
ในอําเภอปางมะผาเปนผูนําชมหลัก รวมกับ “เจาบาน” หรือชาวชุมชนบานไร ชาวชุมชนบานถ้ําลอด 
และเจาหนาที่ ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาถ้ําน้ําลอด   มีการเขาไปกําหนดรูปแบบและ 
เนื้อหาจากทางทีมภัณฑารักษ (สุรกานต โตสมบุญ, ชล เจนประภาพันธ และวิภาช ภูริชานนท) 
หัวหนาโครงการฯ (รองศาสตราจารย ดร.รัศมี ชูทรงเดช) และที่ปรึกษาของโครงการฯ (อาจารย 
ดร.สายัณห แดงกลม) มีเพียงโจทยกวางๆ ของการพยายาม สรางใหเกิดเปนบทสนทนาระหวางบริบท 
และเนื้อหาเฉพาะขององคความรูที่มีอยูในพื้นที่กับผูคน ซึ่งในทายที่สุดเปดปลายไวใหกับประสบการณ 
แรงบันดาลใจ และบทสนทนาตอยอดที่ผูรวมลงพื้นที่ สํารวจเปนผูกําหนดกรอบ โครงสรางหลัก 
ในการสรางสรรคของตนเอง  

รูปแบบ และเนื้อหา ที่ผลงานศิลปะไดสอดแทรกเขาไปปรากฏเปนตัวตนสวนหนึ่งของบริบท พื้นที่ 
ชุมชน  และแหลงโบราณคดี  มีอาทิ  การปรับแปรรูปธรรมและนามธรรมของวิธีการขุดคน 
เพื่อจัดสรางองคความรูของแหลงโบราณคดีเพิงผาถ้ําลอด ประสานเขากับวิธีการจัดแบงยุคสมัย 
ตามแนวทฤษฎีวิวัฒนาการวัฒนธรรม (ลําดับพัฒนาการของกลุมวัฒนธรรม) สรางเปนโครงเรื่อง 
ผานมุมมองของการจําลองชั้นอดีตในการวิจัยทางโบราณคดี (“Sequence” ของ เฉลิมชนม จิตจินดา), 
การผลิตซ้ําเทียบเคียงรูปแบบวิธีการเก็บบันทึก จัดการ และการตีความ  วัตถุในฐานะที่ เปน 
“รองรอยและ/หรือหลักฐานทางวัฒนธรรม” ซึ่งไดจากการสํารวจของนักโบราณคดี นักมานุษยวิทยา 
และคนทํางานศิลปะ (“รองรอยชีวิตจากเมืองสูทองถิ่น” โดย ทวี เสรีวาศ), ปรับแปรประสาน 
ประสบการณที่ไดจากมุมมองการรับรูและเนื้อหาที่มีอยูในระหวางวัตถุส่ิงของที่พบเห็นไดในแหลง 
โบราณคดีและชุมชนหมูบานในพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับแหลงโบราณคดีทั้ง 2 แหง (ภาพถายของ Hervé 
Robillard, “The Path” ของ Natawa และ “สวรรคบานไร” โดย อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ) รวมทั้งการผลิตซ้ํา 
รูปแบบโลง (เรือ?) จากกลุมวัฒนธรรมโลงไมผีแมน ของแหลงโบราณคดีเพิงผาบานไร 
ที่กลุมศิลปนไดรวมตามรอยสํารวจ (ในผลงานจัดวางโลงแกวของ ปรกพันธุ โพนงาม และผลงาน  
“The Circle” ของ ชล เจนประภาพันธ) จัดวางเปนผลงาน เขาคูกับภูมิทัศนหลักของภาคสนาม 
สรางความหมายจากการปรับประสานและแปลกแยก กับบริบทดั้งเดิมที่มีอยู   

นอกจากงานทัศนศิลปแลวยังมีงานสรางสรรคดานกวีนิพนธเ ร่ือง “พันปผีแมน”  โดย ชมัยภร  
แสงกระจาง  ดานดนตรี  เร่ือง “ผีแมน มง เมือง  และไทยใหญ: จากเสียงสูการขามพรมแดน เวลา  
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เชื้อชาติและวัฒนธรรม”  โดย อาจารย ดร.อโณทัย  นิติพนและคณะ  จากคณะดุริยางคศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  และหนังสารคดีที่ประมวลเหตุการณทั้งหมดเรื่อง “มาจาก (คนละ)ฟากฟา: 
บทสนทนาระหวางศาสตรโบราณคดีและสุนทรียะทางศิลปะ”  ซึ่งกํากับโดยศุภร  ชูทรงเดชและคณะ  
และแตงเพลงประกอบโดย อาจารย ดร.อโณทัย  นิติพน  อาจารยอานันท นาคคง และบรรเลงโดย 
นักศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร 

ผลงานศิลปะและภาพบันทึกของกิจกรรม ทั้งหมดนี้ไดรับการจัดแสดงเปนนิทรรศการหลัก 3 คร้ัง 
มีอาทิ นิทรรรศการครั้งที่ 1 จัดแสดงในระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2551 บนพื้นที่ 
“ภาคสนาม” ณ ชุมชน แหลงโบราณคดี และเสนทางธรรมชาติของหมูบานบานไร-หมูบานถ้ําลอด 
อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน, นิทรรศการครั้งที่ 2 (นิทรรศการภาพถาย) จัดแสดงเนื่องในงานเสวนา 
โตะกลมวาดวยภาพถาย ภายใตการประชุมประจําปคร้ังที่ 7 ของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 26 
มีนาคม 2551 และนิทรรศการครั้งที่ 3 ในประเด็นเกี่ยวเนื่องกับการโยกยายถิ่นที่ และตัวตน 
ของศิลปวัตถุ จากพื้นที่ “ภาคสนาม” กลับมาไวในหองหอศิลปะของเมืองกรุง (พิพิธภัณฑสถาน 
แหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา กรุงเทพฯ) ลักษณาการคลายคลึงกับการเก็บสะสม รวบรวม 
ส่ิงของที่ไดจากภาคสนามของนักโบราณคดีและ นักมานุษยวิทยา มีระยะเวลาการจัดแสดง 
ในระหวางวันที่ 13 – 30 มิถุนายน 2551  

สวนการจัดนิทรรศการครั้งนี้  นําเสนอภาพสรุปของการจัดนิทรรศการที่ผานมา เพื่อเปนตัวอยางของ 
การทํางานสรางสรรคที่พัฒนาจากงานวิจัยเชิงบูรณาการ ที่มีการเชื่อมโยงอดีต กับความรวมสมัย  
ตลอดจนเชื่อมโยงสังคมชนบทกับเมืองในยุคโลกาภิวัฒน 

โครงการนี้ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากกองทุนเอกอัครราชฑูตสหรัฐประจําป พ.ศ. 2549 (The 
US Ambassador’s Funds for Cultural Preservation 2006) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจํา 
ประเทศไทย  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม  และฝายศิลปวัฒนธรรม 
และหอศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร   และทุนสนับสนุนการพิมพจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร   
รวมทั้ ง ได รับความร วมมือ เปนอยางดีจากชุมชนบานไร  และถ้ํ าลอด   อํา เภอปางมะผ า  
จังหวัดแมฮองสอน   คณาจารยและนักศึกษาของคณะโบราณคดี  และคณะจิตรกรรม  ประติมากรรม 
และภาพพิมพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และคณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม โครงการ 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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สุนทรียแหงอาหาร : จากวิทยาศาสตร สูการปรุง ศิลปะ และการออกแบบ 
วันพฤหัสบดี ที่ 18 ธนัวาคม 2551 ระหวางเวลา 17.30-19.30 น. 

ณ บริเวณสวนแกว 
 

 กิจกรรมนี้เปนการบูรณาการความรูรวมกันระหวางนักวิทยาศาสตรทางอาหาร อาจารยผูสอน 
ทําเบเกอรี่  และนักออกแบบอาหาร  ประกอบไปดวย  
 

• อาจารยประจาํภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนยีร  และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธี  

• อาจารยประจาํภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร    
 รองศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์  
• อาจารยประจาํคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร   

 อาจารยภูธฤทธ ิ์  วิทยาพัฒนานุรักษ  รักษาศิริ  
• อาจารยประจาํภาควิชาปฏิบัติเบเกอรี่ วทิยานานาชาติ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 อาจารยญามา กุลวัฒน   
• อาจารยประจาํภาควิชาตกแตงภายใน  คณะมัณฑนศิลป 

 ผูชวยศาสตราจารย รอยตํารวจเอก อนุชา  แพงเกษร  
 
 กลุมนักวิทยาศาสตรทางอาหารไดคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑทางอาหาร และสงตอผลผลิต 
ของการวิจัยไปยังอาจารยผูสอนทําเบเกอรี่  ผูซึ่งนําผลิตภัณฑนี้มาทําเบเกอรี่  อาทิเชน Banana Jelly, 
Banana Tart, Medeline และ Banana cake สุดทายนักออกแบบจะนําเบเกอรี่ทั้งหมด มาจัดวาง
ใหสวยงาม  
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ที่มาของวัตถดิุบ 

ผลงานของ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธี และคณาจารยจากภาควิชาเทคโนโลยี          
อาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      

“Banana Society” เปนนวัตกรรมการผลิตกลวยตากแหงแรกของประเทศไทย โดยอาศัยการตอยอด
องคความรู และการบูรณาการความคิด เพื่อมุงเนนการปรับเปลี่ยนสังคมการผลิตกลวยตาก         
แบบดั้งเดิมของชาวบางกระทุม จ.พิษณุโลก ภายใตระบบการผลิตอาหารที่ดี (GMP) เพื่อสราง       
อัตลักษณใหม และเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑกลวยตากสูผูบริโภคทุกระดับ ดวยแนวคิดมุงมั่นที่รักษ
ส่ิงแวดลอม และพัฒนาอยางไมหยุดยั้งเพื่อสรางสรรคุณภาพระดับสากล 

ผลงานของ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร และคณะ 

พบวาในน้ําเคยมีสารเสริมสุขภาพที่ เปนประโยชนตอผูบริโภค  นั่นคือ  สารตานอนุมูลอิสระ 
(antioxidant) และสารสลายลิ่มเลือด (fibrinogen activity)  ดังนั้น จากน้ําเคยที่เคยทิ้งไป โดยไมนาํมา 
ใชประโยชนแตอยางใด หรือใชผสมกับน้ําปลา หรือใชแทนน้ําปลาเพียงเล็กนอย กลับมีคุณคา 
ในรูปอาหารประเภทตางๆ เชน แครกเกอรเสริมสุขภาพ ซอสน้ําเคยเพื่อสุขภาพทั้งที่เปนซอสเหลว 
และผง  เปนตน 

ผลงานของ : รองศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ นางงามศิลป  กาบทอง และคณะ 

น้ําพันทซเวอริเดียน (Healthy Viridian Punch) ประกอบไปดวย น้ําดอกคําฝอย 37 % น้ําดอก 
อัญชัน 50% และน้ําตาล 13%  ดอกคําฝอยและดอกําอัญชันมีสรรพคุณมากมาย ดอกคําฝอย 
มีเบตาแคโรทีนและวิตามินอี ชวยลดไขมันในเลือดและในหลอดเลือดหัวใจอยางไดผลดี ชวยปองกัน 
ไขมันอุดตัน  ปองกันโรคความดันโลหิตสูง  บํารุงหัวใจ บํารุงประสาท  และดอกอัญชันมีสาร 
แอนโธไชยานินเพิ่มความสามารถในการมองเห็น เพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดสวนปลาย 
มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ 

ผลงานของ : อาจารยภูธฤทธิ์  วทิยาพัฒนานุรักษ  รักษาศิริ   

พัฒนาไสกรอกหลากหลายประเภท   ที่ทําจากเนื้อสัตว คุณภาพสูง   ซึ่งเปนผลิตภัณฑของ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร และพัฒนาผลิตภัณฑอิมัลชัน
สมุนไพร (กระเจี๊ยบ) ซี่งมีสรรพคุณในการกระตุนการไหลเวียนโลหิต ลดคลอเลสเตอรอลในเลือด บํารุง
ลําไส ฯลฯ โดยผลิตในรูปแบบไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร มีทโลฟ และโบโลญา 
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ที่มาของสูตรขนม 
ผลงานของ :  อาจารยญามา กุลวัฒน   
 

กลวยตาก เปนภูมิปญญาการแปรรูปอาหารของคนไทยมาแตด้ังเดิมดวยรสชาติที่หอมหวาน 
ยังคงเอกลักษณของความเปนกลวย จึงทําใหกลวยตากเปนที่นิยมตราบเทาทุกวันนี้ 

ดวยความชื่นชอบกลวยทุกชนิด ไมวาจะเปนกลวยสดหรือที่ผานการแปรรูปใหเปนของกินเลน
นานาชนิดหลากรูปแบบ โดยเฉพาะกลวยตากที่โปรดปรานเปนพิเศษ พบเห็นที่ไหน เปนตองรีบซื้อทาน 
ที่ขาดไมได คือตองพกพาติดกระเปาไปทุกครั้งที่เดินทางเพื่อกันหิว 

เมื่อไดเขามามีสวนรวมในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในเรื่องกลวยตาก แถมยังมี
น้ําเชื่อมที่ไดจากการผลิตกลวยตาก และขนมปงแคกเกอรเคย  การไดรับมอบหมายใหเปนฝายคิด  
สูตรขนมที่มีผลิตภัณฑขางตนเปนโจทย ทําใหต่ืนเตนยินดีเปนอยางยิ่ง 

แนวทางที่ทําใหคิดสูตรขนมคอนมาในแนวของขนมอบซึ่งดูเปนตะวันตกไปหนอย เพราะ
โครงการวิจัยนี้ตองการที่จะสงเสริมใหผลิตภัณฑขางตนเปนที่รูจักแพรหลายในตลาดของอาหารสากล 

สูตรขนมนี้ไดสรางสรรคใหเปนตัวอยางเล็กๆของการนํากลวยตากไปใชในรูปแบบตางๆ      
เพื่อจุดประกายใหนักประกอบอาหารทั่วโลกไดนําไปตอยอดการใชวัตถุดิบตัวนี้ใหกวางไกลออกไปใน
โลกของอาหารในอนาคต 

แนวทางที่นํามาใชในการสรางสรรคผลิตภัณฑตางๆมีดังนี้ 
กลวยตาก  เปนผลไมแหงเชนเดียวกับผลไมแหงอื่นๆ ที่ เรารูจัก เชน ลูกเกด ลูกพรุน             

แอปริคอทแหง เปนตน ดังนั้น จึงทําใหเกิดขนมปงกลวยตากที่เขาไปผสมกลมกลืนกับผิวสมเชื่อม 
เชนเดียวกันกับเคกโยเกิรตกลวยตาก ตลอดจน ทารทกลวยตากบดผสมเหลารัม ที่มีหนาหวานหอม
ของครีมและมาสคาโปเนชีส เปนตน 

น้ําเชื่อมกลวยตาก เมื่อมีน้ําเชื่อมที่มีกลิ่นของกลวยตากออนๆ ทําใหจินตนาการถึงชารอน
หรือเย็นที่มีรสของกลวยผสมผสานกับเครื่องเทศออนๆ ด่ืมแกลมกับ MEDELEINS กลวยตากชิ้นเล็กๆ 
มันคงทําใหบายนี้มีเร่ืองเลาไดอีกมากมาย 

แคกเกอรเคย รสชาติแปลกหอมกระเทียม แคทานเปนของเลนก็หยุดไมไดแลว จึงเอามาทํา
เปน CANAPÉ ข้ึนโตะค็อกเทลล 

เพียงแคนี้หลายๆคนก็คงมีภาพอาหารหรือขนมที่ผุดขึ้นในใจมากมายแลว 
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วิจัยบนหัวไหล : ชีวิตใหมของผาใบเขียนรูป 
 
 คณะกรรมการดําเนินงานจดัประชุมทางวชิาการและเสนอผลงานวิจยั “ศิลปากรวจิัย” คร้ังที่ 2 
จุดประกายความคิดเรื่อง “วิจัยบนหัวไหล : ชีวิตใหมของผาใบเขียนรูป” จากการประชุมในชวงแรก ๆ 
ของการเตรียมความพรอมของการจัดงาน  คณะกรรมการฯ ขอรองกันเองวาในการจัดงานครั้งนี้ไมควร
มีการปรากฏตัวของกระเปาที่บรรจุเอกสารความรูหนาตาพานิชยที่ไรอารมณอีก เพราะมัน คือ
ปายโฆษณาเคลื่อนที่และตราบาปที่ตราตรึง  ประกอบกับงบประมาณที่มีจํากัดของการจัดงาน จึงตอง
สําเหนียกใหมากในการบริหารการจัดการเนื้อหาสาระใหไดประโยชนอยางสูงสุดบนกองเงินที่มีอยู 
ฉะนั้น วลีที่กลาววา สวยเลือกไดอาจไมเหมาะสมกับบางสถานการณ   อีกทั้งไดต้ังมั่นกันไวต้ังแตแรก
แลววาจะออกแบบบรรยากาศในทุกจุดดวยสหวิทยาการแหงความรู  
 

โครงการออกแบบกระเปาเพื่อบรรจุเอกสารความรูสําหรับงาน “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ ๒      
ผานมิติทางสุนทรียะอันเปนจุดยืนของมหาวิทยาลัยศิลปากร  มุงที่จะแสดงใหเห็นความสามารถของ
การจัดการความรูและบริหารศักยภาพของสุนทรียภาพเพื่อขยายขอบเขตและทัศนคติที่มีตอรูปแบบ 
ลักษณะ หรือแนวทางการวิจัย 

 
 พวกเราจึงเกิดความคิดที่จะหยิบจับส่ิงที่นักศึกษาของเรามองไมเห็นถึงประโยชนของมันแลว 
และละเลยทิ้งขวางมันใหเหงาๆ ดวยการตากแดดตากฝน ผจญนก หนู หรือแมลงสาบตามซอกตึก 
หมายถึง  จิตรกรรมผาใบ  ผลงานที่สงแลว  ตรวจแลว  ยังไม เสร็จ  ไมปรารถนา  ลืม  ทิ้ง  ฯลฯ           
กลับมาสรางสรรคประโยชนและหนาที่ใหม ประธานคณะทํางานจึงมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.สุภาวี   ศิรินคราภรณ  จากคณะมัณฑนศิลป  ผูซึ่งมีความเหมาะสม ดําเนินการออกแบบใหเปน
รูปธรรม โดยมี อาจารย ดร.เตยงาม คุปตะบุตร จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ   
เปนผูอาสาจัดหาจิตรกรรมผาใบที่นาสงสารเหลานั้น โดยไดรับความอนุเคราะหจากผูบริหารของ   
คณะจิตรกรรมฯ ซึ่งเห็นดวยกับแนวคิดที่จะดูแลโลกดวยการนําวัสดุที่หมดหนาที่จากการใชสอยมา
ดัดแปลงใหเกิดประโยชนใหม  นอกจากนี้ยังได    นักออกแบบรุนเยาว นายวีรยุทธ มูลศาสตร ศิษยเกา
จากภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป มารับโครงการออกแบบกระเปา พรอมทั้งเปด
กวางใหวีรยุทธนําวัสดุอ่ืนๆมาประกอบกับจิตรกรรมผาใบทั้งหลาย  
 
 วีรยุทธ ใหเวลาสําหรับการกําหนดเนื้อหาของกระเปาในนามศิลปากรวิจัยนี้พอสมควรดวยการ
คัดเลือกมุม แถบ หรือกรอบของผาใบเพื่อลําดับและปะติดคูสี รวมไปถึงลวดลายที่มีความแตกตาง 
หากสงเสริมกันดวยหลักการทางองคประกอบศิลป พรอมทั้งผสมผสานกับถุงปุยและเศษหนัง            
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ที่เหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม พรอมทั้งทดลองเย็บประกอบวัสดุที่มีสมบัติตางชนิดกัน คือ ผาใบที่มี
เนื้อสีน้ํามันปกคลุมบนผิวแข็งทําใหมีความแข็งและการกระเทาะไดงายถามีการหักงอ กับ ถุงปุยที่บาง
แตกระดาง และเศษหนังที่นุมเหนียว ใหเขากันไดอยางกลมกลืน  รวมทั้งยังออกแบบขนาดของกระเปา 
โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ วัย หรือประเภทของบุคคลที่จะมารวมชมผลงานในครั้งนี้จํานวนสามแบบ (ขนาด 
A3  A4 และ A4 สําหรับสะพาย) คณะทํางานทํางานกันอยางหนัก ทั้งวิจัยและพัฒนารูปแบบ 
กระบวนการ คุณภาพ และแกไข โดยเฉพาะกับงบประมาณที่จํากัดมากๆ แมเปนแคเร่ืองกระเปาแจก
ใบนอย  แตใหมั่นใจวากระเปาทุกใบเปนกระเปาที่มีอยูใบเดียวในโลกเทานั้น   
 

เหตุผลเพียงการยอมรับไมไดกับหนาตาของมวลกระเปาพานิชยแบบเดิม ที่แสนจะงาย      
เมื่อยกหูโทรศัพท โดยไมตองทํางานอื่นนอกเหนือจากการตระเตรียมในสวนที่สําคัญอื่นๆ  แตพวกเรา
ตองการจะนําเสนอชีวิตของพวกเราชาวศิลปากรที่มีสมองไวออกแบบความรูเพื่อความสุข 
เผ่ือวาผูรับของพวกเราจะสัมผัสความเพียรบนหัวไหลดวยหัวใจที่เปดกวางและเขาใจสาระ
ของการวิจัยจากแงมุมเล็กๆ เมื่อเทียบกับโครงการวิจัยระดับจักรวาล หากวาเปาหมายของวิจัย   
บนหัวไหลชุดนี้จะสามารถออกแบบใหมนุษยอยางเรารูสึกสุขใจขึ้นได เขาใจตัวตนของสรรพสิ่ง คนพบ
กับมิติทางสุนทรียะจากเรื่องที่แสนธรรมดา และชวยเหลือโลกเชนเดียวกัน 
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กอสราง-รางเสียง 
 
 จากผลตอบรับที่นายินดีอยางยิ่งสําหรับการเริ่มตนเวทีการประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 1  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดกําหนดให     
มีการจัดประชุม “ศิลปากรวิจัย” คร้ังที่ 2 ข้ึนในวันที่ 18 และ 19 ธันวาคม พ.ศ.2551 ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ เพื่อใหสอดคลองกับสถานที่จัดงานในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดกําหนดรูปแบบ
การจัดงานเนนการนําเสนอผลงานวิจัย   รวมไปกับการแสดงผลงานสรางสรรค โดยใหงานศิลปะ    
เปนสื่อในการรวมคิด รวมทํา บูรณาการองคความรูรวมกันระหวางคณาจารย และนักศึกษาจาก   
คณะวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตชื่อ “วิจัย+สรางสรรค” และยังกําหนดใหงาน
สรางสรรคและงานศิลปะเปนปจจัยหลักในการวางแผนจัดงานฯ ในทุกสวนและรายการ  
 

เมื่อเตรียมงานไปไดระยะหนึ่ง วิกฤตของการจัดงานก็เกิดขึ้น ไมใชในสวนของเนื้อหาวิชาการ
หรือการสรางสรรคผลงาน  แตเปนวิกฤตที่เกิดจากการปรับปรุง ซอมแซมตึกตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ  มีการทบทวนความเหมาะสมของสถานที่จัดงานหลายครั้ง เนื่องจากไดรับคํา
ทักทวงจากหลายฝายวาจะทําใหงานสําเร็จไดหรือ ?   แตเนื่องจากการจัดงานครั้งนี้เนนใหงานศิลปะ
เปนปจจัยหลักของงาน  มีการจัดนิทรรศการศิลปะรวมสมัยการจัดวางศิลปะและดนตรี  : 
เสียงกับศิลปในศิลปากร ซึ่งจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ ตํานาน ชีวิต ประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม 
และชุมชนที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการฯ จึงถือเอาวิกฤตดังกลาวเปน
โอกาสสําหรับพวกเราในฐานะศิลปนที่จะสรางบรรยาการของการประชุมทางวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย ในรูปแบบใหมทามกลางสภาพที่รกเรื้อ 

 
 คณะทํางานพยายามสรางบรรยากาศของงานประชุมวิชาการและสรางสรรคภายใตสภาวะที่
จํากัดจากการกอสราง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เกษมศุข จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร     
เปนผูประสานงานและวางแนวทางการดําเนินงานทั้งหมด  จากร้ัวสังกะสี และผนังที่เลอะเทอะไมนา
มองถูกราง ระบายเปนภาพงานศิลปะ ดวยฝมือของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ    
ภาพพิมพ ภายใตการดูแลของ อาจารย ดร.เตยงาม  คุปตะบุตร วัสดุกอสราง และของที่ไมไดใช       
ถูกเก็บใหเรียบรอยดวยกําลังและความรวมมือของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร และ         
คณะมัณฑนศิลป  พลาสติกสีเขียวหุมนั่งราน และเหล็กนั่งรานที่ไมไดใช  ถูกตกแตงดวยปายผาฝมือ
การออกแบบของ ผูชวยศาสตราจารย อาวิน  อินทรังษี  สภาพพื้นที่ที่สกปรก ไมเรียบรอยก็ไดรับการ
ดูแลจากงานอาคารสถานที่ วังทาพระ พื้นที่กอสรางจึงกลายสภาพเปนเวทีวิชาการไปได โดยใชศิลปะ
เปนเครื่องมือ 



 
 
 
 
 

บทคัดยอภาคบรรยาย 
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2551 
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การพัฒนาผนังซีเมนตเสนใยพืช สาํหรับอาคารไมปรับอากาศ 
Development of Cement-Cellulose Wall for Passive Building 

 
สิริพร วาสนาประเสริฐ1 พันธุดา พุฒิไพโรจน1 และวรธรรม อุนจิตติชัย2  

Siriporn Vasanaprasert1, Pantuda Puthipiroj1 and Woratham Oonjittichai2 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาถึงกระบวนการผลิตวัสดุแผนซีเมนตเสนใยพืชที่ผลิตจากเสนใยพืชที่ไดมาจาก
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรในทองถิ่น  ดวยกรรมวิธีที่ชาวบานในชนบทสามารถทําไดเอง  เพื่อใหไดวัสดุที่มีคุณภาพดี
ใชงานไดจริง  ราคาถูก และชวยลดการถายเทความรอนเขาสูภายในอาคาร   สงผลใหมีการสงเสริมการนําวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  การดําเนินงานวิจัยนี้มี 4 ขั้นตอน คือ   1) ผลิตเสนใย
เซลลูโลสจากพืช โดยในงานวิจัยนี้จะครอบคลุมพืชเพียง 3 ชนิด คือ ฟางขาว  เปลือกขาวโพด และตนกลวย  2) ผลิต
แผนซีเมนตเสนใยพืช  ในสัดสวน เสนใยพืช : ปูนซีเมนต 3 สูตร คือ 20:80  30:70  และ 40:60   3) ทดสอบคุณสมบัติ
ของแผนซีเมนตเสนใยพืช  ในดานสมบัติเชิงกายภาพ  เชิงกล และเชิงความรอน  4) เปรียบเทียบราคา 
 ผลการวิจัยพบวา  พืชที่ไดจากสวนเหลือใชทางการเกษตรที่สามารถผลิตเปนเสนใยเซลลูโลสไดในงานวิจัยนี้ 
คือ ตนกลวย  สวนพืชอีก 2 ชนิด ไมสามารถยอยสลายเปนเสนใยเซลลูโลสไดในสูตรการผลิตที่ใชสารเคมี และ
ชวงเวลาที่จํากัดของงานวิจัยนี้   นําเสนใยเซลลูโลสที่ไดมาผลิตเปนแผนซีเมนตเสนใยพืชทั้ง 3 สูตร   แลวจึงนําไป
ทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ  และเชิงกล  พบวาสูตรการผลิตที่มีคุณสมบัติของวัสดุเฉล่ียดีที่สุดเรียงตามลําดับคือสูตร 
20:80  40:60 และ 30:70  มีความหนาแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 1,348  1,290 และ 1,232 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ตามลําดับ   และทําการทดสอบสมบัติเชิงความรอน  พบวาแผนซีเมนตเสนใยพืช (20:80) มีคาสัมประสิทธิ์การนํา
ความรอน (k-Value) เทากับ 0.30 W/m. K    เปรียบเทียบกับแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ        
อยูลําดับที่ 2  และการทดสอบการตานทานความรอนเขาสูภายในอาคาร  เปรียบเทียบกับแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่
ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ   พบวาแผนซีเมนตเสนใยพืชยังมีประสิทธิผลในการตานทานความรอนเขาสูอาคารไดนอย
กวาแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขายในทองตลาดทั้ง 2 ยี่หอ  ในชวงเวลา 6.00-18.00 น. ตลอดทั้งสามวันที่ทําการ
ทดลอง   ซึ่งมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองสูงสุด สูงกวาประมาณ 2.57o C   อุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉลี่ยสูงกวา
ประมาณ 1.67o C   มีอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองเฉลี่ยสูงกวาประมาณ 2.07o C   และมีอุณหภูมิผิวผนังดานนอก
กลองเฉลี่ยสูงกวาประมาณ 1.29o C   เมื่อทําการเปรียบเทียบดานราคา  พบวาราคาตนทุนการผลิตของแผนซีเมนต
เสนใยพืช (20:80)  ถูกกวาแผนวัสดุยี่หอที่ 1  อยูที่ 39.40 บาท (คิดเปน 58%) และแผนวัสดุยี่หอที่ 2  อยูที่ 51.45 
บาท (คิดเปน 64%)  ทําใหการพัฒนาการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชนมีความคุมคา  ไดวัสดุ
กอสรางที่แข็งแรงมีมาตรฐานสามารถใชงานไดจริง มีราคาถูกกวาวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาดและสามารถ
ผลิตใชไดเองในทองถิ่น 
คําสําคัญ : แผนซีเมนตเสนใยพืช, วัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
                                                 
1 ภาควิชาสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 
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Abstract 
The objective of this research is to develop the cement-cellulose wall from agricultural wastes. 

The advantages of this panel compared to the conventional ones are low cost, simple to produce, and 
having a good thermal property. The development can be divided into four steps: 1.) producing the 
cellulose fibers from straw, corn peel, and banana chunk; 2.) producing  the cement-cellulose panels by 
using the cellulose fiber-and-cement ratios of 20:80, 30:70 and 40:60; 3.) testing the physical, 
mechanical, and thermal properties of the cement-cellulose walls; and 4.) price comparison. 

From the research, it was found that only the banana chunk can be used to produce the 
appropriate cellulose fiber for the development of the cement-cellulose panel. The straw and corn peel 
can not be used since they can not be broken into the cellulose fiber by using the chemical process used 
in this study. From the testing of the physical and mechanical properties of the cement-cellulose walls 
produced from banana chunk, it was found that the cellulose fiber-to-cement ratio of 20:80 gave the best 
properties and the ratios of 40:60 and 30:70 had  less preferable properties, respectively. Also, the 
density of the walls was found to be 1,348, 1,290 and 1,232 kilogram per cubic meter, respectively. From 
the testing of the thermal properties, the wall with the cellulose fiber-and-cement ratio of 20:80 has the 
thermal conductivity coefficient (k-value) of 0.30 W/m.K. Comparing to two commercial walls with the 
same type, the obtained     k-value is in number two. Also, from the results of the heat resistance test and 
comparing to those of the two commercial panels, the cement-cellulose wall has a lower efficiency. 
During those 3 day experiment with time range from 6 am to 6 pm, the maximum temperature measured 
in the box is 2.57 degree Celsius higher, the average temperature measured in the box is 1.67 degree 
Celsius higher, the average  temperature measured at the inner side wall of the box is 2.07 degree 
Celsius higher and the average temperature measured at the outside wall of the box is 1.29 degree 
Celsius higher.   

For the price comparison, the production cost of the wall with 20:80 cellulose fiber-to-cement 
ratios is lower than the commercial wall 1 and 2 of 58% and 64%, respectively. Finally, it can be 
concluded that the cement-cellulose wall from banana chunk used in this study is appropriate for real 
world application. It has good physical, mechanical, and thermal properties and is cheaper when 
compared to the commercial walls. 
Keywords : Cement-Cellulose Wall, Agricultural Wastes 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษากระบวนการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช  ที่ไดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใน
ทองถิ่น  ลดการใชเสนใยจากตนไม และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  เพื่อนํามาใชทดแทน
แผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด   
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วัตถุประสงค 
1. ศึกษาความเปนไปไดในการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในทองถิ่นมาผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช  

เพื่อใชทดแทนแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด  โดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ชาวบานสามารถทําไดเอง  ไม
ยุงยากซับซอน  ทั้งดานกรรมวิธี และสัดสวนการผสมเสนใย 

2. ศึกษาประสิทธิผลในการปองกันความรอนของแผนซีเมนตเสนใยพืชที่ทําจากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรเปรียบเทียบกับแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 

3. ศึกษาเปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืชกับแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายใน
ทองตลาด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยนี้เปนการศึกษาการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช  เพื่อใหไดวัสดุที่มีความแข็งแรงนําไปใช
งานไดจริงและหาความสามารถในการลดความรอน  ซึ่งมีการทํางานหลักๆ 4 ขั้น ดังนี้ 

1. การผลิตเสนใยพืช  โดยทําการแยกเสนใยจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 3 ชนิด คือ ฟางขาว  
เปลือกขาวโพด และตนกลวย 

2. การผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช   โดยทําการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช  จากเสนใยที่ผลิตไดผสมกับ
ปูนซีเมนตในอัตราสวนที่ตางกัน แตละอัตราสวนจะผลิตจํานวน  5 แผน  โดยนําไปทดสอบสมบัติเชิงกายภาพและ
เชิงกล  จํานวน  3 แผน   ทดสอบสมบัติเชิงความรอน จํานวน 1 แผน และเปนแผนสํารอง จํานวน 1 แผน 

3. การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ   โดยการนําแผนซีเมนตเสนใยพืชที่ไดไปทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ 
(Physical properties tests) และทดสอบสมบัติเชิงกล (Mechanical properties tests)   เพื่อหาแผนที่มีอัตรา
สวนผสมและชนิดของพืชที่มีคุณสมบัติดีที่สุด  โดยการเปรียบเทียบกับวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ  
จากนั้นนําแผนที่มีคุณสมบัติดีที่สุดไปทดสอบสมบัติเชิงความรอน (Thermal conductivity properties test)   โดย
นําไปทดสอบหาคาการนําความรอน  และหาความสามารถในการลดความรอนของแผนซีเมนตเสนใยพืช 
เปรียบเทียบกับวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ 

4. เปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืชกับวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ 
 
ผลการวิจัย 

1. การผลิตเสนใยพืช 
กระบวนการผลิตเสนใย   โดยการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด คือ ฟางขาว  เปลือก

ขาวโพด และตนกลวย   มาผลิตดวยการใชกรรมวิธีกึ่งเคมี (Semi-chemical Process)   โดยครั้งที่ 1  สูตรการใช
สารเคมี คือ น้ําละลายสารสมที่ความเขมขนรอยละ 0.75 โดยน้ําหนักเสนใย  ผลการผลิตไมสามารถแยกสวนอื่นๆ 
ของพืชออกใหเหลือเฉพาะเสนใยเซลลูโลสได  ทําใหตองเปลี่ยนสูตรการใชสารเคมี เปนสารโซเดียมไฮดรอกไซด : น้ํา : 
พืชแหง ( 200 กรัม : 40 ลิตร : 4 กิโลกรัม )   ใชเวลาแชสารเคมี  5 วัน   ซึ่งการผลิตเสนใยตามสูตรดังกลาวสามารถ
แยกสวนอื่นๆ ของพืชออกใหเหลือเฉพาะเสนใยเซลลูโลสไดเฉพาะ ตนกลวย    

สวนพืชอีก 2 ชนิด คือ ฟางขาว  และเปลือกขาวโพด  ไมสามารถแยกสวนอื่นๆ ของพืชออกได   ซึ่ง
จําเปนตองใชสารเคมีจํานวนที่มากขึ้น และตองมีการปรับปรุงการทํางานในขั้นตอนตางๆ เชน  เพิ่มชวงเวลาในการแช
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สารเคมี และการใชเครื่องทุนแรงที่สามารถแยกเสนใยออกจากเนื้อพืชไดแทนแรงงานคนขยี้ทุบเสนใย เปนตน จึงจะ
สามารถแยกใหเหลือเฉพาะเสนใยเซลลูโลสได 
 

2. การผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช 
การผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช  ดวยกรรมวิธีการหลอและอัดแรงดวยเครื่องอัดเย็น ไฮดรอลิคอัดแผน   

สูตรสัดสวนการผลิต  เสนใยพืช : ปูนซีเมนต มีอยู 3 สูตร คือ 20:80, 30:70, 40:60   กําหนดความหนาแนนของแผน
ทดลองอยูที่ 1,300 กก./ลบ.ม. (ตามมาตรฐานแผนไมอัดซีเมนต)   มีขนาดแผนทดลอง 45 x 45 x 1.2 เซนติเมตร   
การผลิตแผนจากเสนใยตนกลวย   พบวาสามารถผลิตเปนแผนซีเมนตเสนใยพืชไดทุกสูตร   แตแผนที่มีคุณภาพดี
ที่สุด คือ แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80 
 

3. การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 
3.1 การทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ 

3.1.1 จากผลการทดสอบหาคาความหนาแนน   พบวาขึ้นอยูกับปริมาณเสนใยที่นํามา
ผสม  เมื่อปริมาณเสนใยมากขึ้นทําใหความหนาแนนของแผนลดลง  ซึ่งแผนที่อยูในเกณฑที่กําหนด คือ แผนซีเมนต
เสนใยพืช สูตร 20:80   ที่มีความหนาแนนของแผนสูงสุดเฉลี่ยอยูที่ 1,348 กก./ ลบ.ม. (ดูตารางที่ 1)  และเปนแผนที่มี
ปริมาณเสนใยนอยที่สุดจากทั้ง 3 สูตรที่ทําการทดสอบ (วัสดุที่มีขายในทองตลาด 2 ยี่หอ  ไมไดระบุปริมาณเสนใยที่
นํามาผสมในแผน) 

3.1.2 จากผลการทดสอบหาคาปริมาณความชื้น   พบวาเมื่อมีปริมาณเสนใยมากขึ้นจะ
ทําใหปริมาณความชื้นในแผนมากขึ้นตามไปดวย   ซึ่งทําใหไดแผนที่มีคุณสมบัติดีที่สุด คือ แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 
20:80  ที่มีปริมาณความชื้นในแผนนอยที่สุดเฉลี่ยอยูที่ 6.13% (ดูตารางที่ 1)   

3.1.3 จากผลการทดสอบหาคาการขยายตัวเมื่อแชน้ําและการดูดซึมน้ํา   โดยแชน้ําเปน
เวลา 2 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง  พบวาการขยายตัวจะลดลงเมื่อมีปริมาณเสนใยนอยลง  แตในการดูดซึมน้ําไมปรากฏ
แนวโนมที่ชัดเจนถึงความสัมพันธระหวางการดูดซึมน้ํากับปริมาณเสนใยตามแนวโนมที่นาจะเปน   อยางไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทียบแผนซีเมนตเสนใยพืช ทั้ง 3 สูตรกับสินคาชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ  จะพบวาแผนซีเมนต
เสนใยพืช สูตร 20:80  มีคาการขยายตัวเมื่อแชน้ําในเวลา 2 ชั่วโมง อยูที่ 0.60% และ 24 ชั่วโมง อยูที่ 1.17%  และใน
สวนของคาการดูดซึมน้ําในเวลา 2 ชั่วโมง อยูที่ 15.38% และ 24 ชั่วโมง อยูที่ 19.01%  ทําใหมีคุณสมบัติทั้ง 2 ดานดี
ที่สุด 

3.2 การทดสอบสมบัติเชิงกล 
3.2.1 จากผลการทดสอบหาคาความตานทานมอดูลัสแตกราวและมอดูลัสยืดหยุน   

พบวาความหนาแนนของแผนที่เพิ่มขึ้น มีผลทําใหคาความตานทานมอดูลัสยืดหยุนสูงขึ้น   โดยแผนซีเมนตเสนใยพืช 
สูตร 20:80   จะมีความหนาแนนสูงสุด เฉล่ียที่  1,469 กก./ลบ.ม.   และมีคามอดูลัสยืดหยุนเฉลี่ยสูงที่สุด อยูที่ 5,377 
MPa.   ซึ่งสูงที่สุดจากทั้ง 3 สูตร 

นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณเสนใยที่มากขึ้นทําใหแนวโนมของคามอดูลัสแตกราว
สูงขึ้น  ทําใหพบวาแผนที่มีคุณสมบัติดีที่สุด คือ แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 40:60   โดยมีคาความหนาแนนเฉลี่ยอยูที่ 
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1,307 กก./ลบ.ม.  คามอดูลัสแตกราวเฉลี่ยอยูที่ 11.36 MPa.  ซึ่งเปนแผนที่มีปริมาณเสนใยมากที่สุดจากทั้ง 3 สูตร
การผลิต 

3.2.2 จากผลการทดสอบหาคาความตานทานแรงยึดเหนี่ยวภายใน  พบวาเมื่อปริมาณ
เสนใยนอยและมีความหนาแนนสูง   จะทําใหแผนซีเมนตเสนใยพืชที่ไดมีแนวโนมของคาความตานทานแรงยึดเหนี่ยว
ภายในสูงขึ้นมาก   ซึ่งทําใหไดแผนที่มีคุณสมบัติดีที่สุด คือ แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80   ที่มีคาความตานทาน
แรงยึดเหนี่ยวภายในสูงสุด เฉล่ียอยูที่ 1.05 MPa.   ซึ่งเปนแผนที่มีปริมาณเสนใยนอยที่สุด  และมีคาความหนาแนน
สูงสุดเฉลี่ยอยูที่ 1,380 กก./ลบ.ม. 

จากการศึกษาการนําเสนใยจากตนกลวยมาเปนตัวเสริมแรงใหกับปูนซีเมนต  
พบวาจากทั้ง  3 สูตรที่ทําการผลิตและเปรียบเทียบโดยวิธีการใหคะแนน (ดูตารางที่ 1) แผนที่มีคุณสมบัติดีที่สุด คือ 
แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80   แตหากตองการใหแผนที่ไดมีประสิทธิภาพในการนําไปใชงานจริงไดดีขึ้น   
จําเปนตองมีการปรับปรุงคุณสมบัติของแผนในดานสมบัติเชิงกล ไดแก  การเพิ่มคามอดูลัสแตกราว และมอดูลัส
ยืดหยุน  สวนการยึดเกาะภายในระหวางเสนใยพืชกับปูนซีเมนต  ตองมีการใสสารเติมแตง เพื่อชวยทําใหเกิดแรงยึด
เกาะภายในวัสดุระหวางสารพื้น และสวนเสริมแรงมากขึ้น  ทําใหแผนที่ไดมีความแข็งแรงสูงขึ้น 
 

ตารางที่1  แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของแผนซีเมนตเสนใยพืช กับสินคาชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ 
แผนซีเมนตเสนใยตนกลวย* แผนวัสดุทดลอง** ลํา 

ดับ รายการเปรียบเทียบ 
20 : 80 คะแนน 30 :70 คะแนน 40 : 60 คะแนน ยี่หอที่ 1 ยี่หอที่ 2 

หนวย 

1 น้ําหนักแผน ขนาด10x10x1.2 ซม. 158.00 2 161.00 1 157.00 3 187.50 181.30 กรัม 
2 ความหนาแนน 1,348.00 3 1,290.00 2 1,232.00 1 1,350.00 1,300.00 กก./ม3 
3 มอดูลัสยืดหยุน 5,377.00 3 3,748.00 1 4,387.00 2 7,000.00 7,500.00 นิวตัน/ม2 
4 ความตานทานแรงดัดโคง 9.81 2 6.97 1 11.36 3 17.00 __ MPa. 
5 ปริมาณความชื้นในแผน 6.13 3 6.26 2 6.95 1 13.00 +-3 % 
6 การขยายตัวเมื่อแชน้ํา ( 2 ชม.) 0.60 3 1.66 1 1.26 2 __ __ % 
7 การขยายตัวเมื่อแชน้ํา ( 24 ชม.) 1.17 3 2.13 2 2.66 1 0.19 __ % 
8 การดูดซึมน้ําเมื่อแชน้ํา ( 2 ชม.) 15.38 2 21.48 1 8.18 3 
9 การดูดซึมน้ําเมื่อแชน้ํา ( 24 ชม.) 19.01 2 24.22 1 17.11 3 

30-34 30 %ของ
น้ําหนัก 

10 ความตานทานแรงดึงต้ังฉากกับผิวหนา 1.05 3 0.38 2 0.29 1 1.43 __ MPa. 
 รวมคะแนน  26  14  20    

หมายเหตุ   ใหคะแนนคุณสมบัติของแผน  1 = ดีนอยที่สุด    2 = ดีปานกลาง   3 = ดีมากที่สุด 
    * เปนขอมูลจากการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.            ** เปนขอมูลจากผูผลิต “__” ไมมีขอมูล  
 

3.3 การทดสอบสมบัติเชิงความรอน 
3.3.1 จากผลการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k-Value)   ของแผน

ซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80  ซึ่งทําการทดสอบที่หองปฏิบัติการวิเคราะหสมบัติทางความรอนของวัสดุ   งาน
หองปฏิบัติการเครื่องมือทดสอบทั่วไป ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  ไดคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k-
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Value) เทากับ 0.2988 W/m. K   มีคาอยูลําดับที่ 2 จากการเปรียบเทียบวัสดุทั้ง 3 ตัวอยาง (แผนวัสดุทดลองยี่หอที่ 1 
มีคา k-Value = <0.40 W/m. K  และแผนวัสดุทดลองยี่หอที่ 2 มีคา k-Value = 0.22 W/m. K ) 

3.3.2 จากผลการทดสอบหาความสามารถในการลดความรอน ของแผนซีเมนตเสนใย
พืช สูตร 20:80  ดวยกลองทดลอง  พบวายังมีความสามารถในการลดความรอนไดนอยกวาแผนวัสดุทดลองยี่หอที่ 1-
2   โดยมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองสูงสุด  ณ ชวงเวลา 13.00-15.00 นาฬิกา  ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง  สูงกวา
แผนวัสดุทดลองยี่หอที่ 1-2  เฉล่ียอยูที่ 2.57 oC   และมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉลี่ย  ในชวงกลางวัน เวลา 
6.00-18.00 นาฬิกา ของทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง   สูงกวาแผนวัสดุทดลองยี่หอที่ 1-2   เฉล่ียอยูที่ 1.67 oC 

 
4. การเปรียบเทียบราคา 

การพิจารณาเปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80   ที่คิดเฉพาะราคา
วัสดุ  ไมไดคิดคาแรงงานที่ทํางาน (ดูตารางที่ 2)   เปรียบเทียบดานราคาตนทุนการผลิตกับราคาขายในทองตลาดของ
วัสดุชนิดเดียวกันที่มีขายในทองตลาดทั้ง 2 ยี่หอ  พบวาแผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80  ถูกกวาแผนวัสดุยี่หอที่ 1  
อยูที่ 39.40 บาทตอแผน (1 แผน ขนาด 45x45x1.2 ซม.) (คิดเปน 58%) และถูกกวาแผนวัสดุยี่หอที่ 2  อยูที่ 51.45 
บาทตอแผน (คิดเปน 64%)   เมื่อตองคิดรวมคาแรงงาน  กําไร เพิ่ม 50% ของราคาตนทุนการผลิต   จะมีราคาเทากับ 
57.68 บาทตอแผน    ซึ่งยังมีราคาถูกกวาแผนวัสดุยี่หอที่ 1 อยู 10.56 บาทตอแผน  และถูกกวาแผนวัสดุยี่หอที่ 2 อยู     
22.61 บาทตอแผน 

และเมื่อการผลิตวัสดุมีจํานวนมากขึ้น  จะทําใหราคาตนทุนการผลิตลดลงไดมาก   อาทิเชน 
น้ําประปาที่ใชแชสารโซเดียมไฮดรอกไซด  เมื่อการทํางานที่มีปริมาณมากขึ้นน้ําที่ใชบางสวนจะสามารถนํากลับมาใช
ใหมไดเปนการลดตนทุนการผลิตและลดการใชทรัพยากรน้ํา  ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตตอแผนลดลงกวานี้ได 
 

ตารางที่ 2   แสดงการเปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตของแผนซีเมนตเสนใยพืชกับแผนทดลอง 

รายการแผน ราคาตอแผน 
ขนาด 45x45x1.2 ซม. (บาท) ถูกกวาคิดเปนเปอรเซ็นต (%) 

แผนซีเมนตเสนใยตนกลวย 20:80 28.84 __ 
แผนทดลองยี่หอที่ 1. 
(1.20x2.40x0.012ม.ราคา 980 บาท) 

68.24 58 

แผนทดลองยี่หอที่ 2. 
(1.22x2.44x0.012ม.ราคา 1,180 บาท) 

80.29 64 

 

 
สรุป 

1. ดานการผลิตเสนใย ดวยสูตรการผลิตที่กําหนด วัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่มีความเหมะสมในการ
นํามาผลิตเสนใย  ควรจะเปนพืชที่มีลักษณะการยึดเกาะกันเสนใยไมแนนมาก  ซึ่งจะทําใหการแยกพืชแหงใหเหลือ
เฉพาะเสนใยเซลลูโลสงายขึ้น 

2. ดานการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช   การผลิตแผนดวยสูตร  เสนใยพืช : ปูนซีเมนต (20:80)  ทําใหแผนมี
ความแข็งแรง และมีคุณสมบัติของแผนวัสดุใกลเคียงกับแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขายในทองตลาด 
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3. ดานสมบัติเชิงความรอน  ยังมีความสามารถในการลดความรอนไดนอยกวาแผนวัสดุที่มีขายใน
ทองตลาดทั้ง 2 ยี่หอ   ซึ่งจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (ลําตนกลวย) ที่นํามาผลิตจะตองหาคาความหนาแนนที่
เหมาะสมคาหนึ่งของวัสดุนั้นๆ  ที่จะทําใหแผนวัสดุนั้นมีสมบัติในการเปนฉนวนกันความรอนไดดีที่สุด 

4. ดานราคาตนทุนการผลิตของแผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80  มีราคาต่ํากวาวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขาย
ในทองตลาดที่นํามาเปรียบเทียบมากกวารอยละ 50  หากมีจํานวนการผลิตมากขึ้นก็จะทําใหตนทุนการใชสารเคมี 
และน้ํานอยลง  เนื่องจากสามารถนาํสารเคมี และน้ํากลับมาใชใหมได 

5. วัสดุที่นํามาผลิตเปนวัสดุฉนวนกันความรอนใดๆ นั้น จะมีคาความหนาแนนที่เหมาะสมคาหนึ่งเทานั้น  
ที่จะทําใหแผนวัสดุนั้นมีคุณสมบัติในการเปนฉนวนกันความรอนดีที่สุด  แตเนื่องจากในงานวิจัยนี้มีการผลิตแผน
ซีเมนตเสนใยพืชที่คาความหนาแนนคาเดียวเทานั้น   จึงไมสามารถบอกไดถึงคาความหนาแนนที่เหมาะสมที่จะทําให
แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80   แตมีแนวโนมที่วัสดุจะสามารถพัฒนาคุณสมบัติใหเทียบเทากับวัสดุชนิดเดียวกัน
ที่มีขายในทองตลาดได 
 
คําขอบคุณ 

การทํางานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   ผูวิจัยตองขอกราบขอบพระคุณในความชวยเหลือที่ดียิ่ง
จาก  ผศ.ดร.พันธุดา  พุฒิไพโรจน  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ที่กรุณาใหแนวความคิด คําแนะนําในการ
ดําเนินการวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ และการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น   อาจารยวรธรรม  อุนจิตติชัย นักวิชาการ 8ว.  
สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม  กรมปาไม  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ที่กรุณาใหคําแนะนําการ
ผลิต การทดสอบแผนซีเมนตเสนใยและชี้แนะขอมูลที่เปนประโยชน  พรอมทั้งใหความอนุเคราะหอุปกรณ เครื่องมือที่
ใชในงานวิจัยครั้งนี้  และ ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช ประธานกรรมการ   ผศ.ดร.ปรีชญา  มหัทธนทวี  กรรมการสอบ
วิทยานิพนธที่ไดกรุณาใหคําชี้แนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงงานวิจัยนี้จนเสร็จสมบูรณไดดวยดี 
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สถาปตยกรรมผันแปรภายใตสภาวะน้าํทวม 
Hybrid Architecture : Flood Condition 

 
สิริชัย เหลืองวิสุทธิ์ศิริ1 

Sirichai Luangwisutsiri1 
 
บทคัดยอ 
 ปญหาน้ําทวมเปนปจจัยทางภัยธรรมชาติที่กรุงเทพมหานครจําตองเผชิญเรื่อยมาตั้งแตอดีต ถึงแมวา
กายภาพและสังคมของเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด แตภูมิประเทศของเมืองก็ยังมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดน้ํา
ทวมอันเนื่องจากเปนที่ราบลุมที่มีการทรุดตัวต่ําลงทุกปตามการเติบโตขึ้นของเมืองหลวง แตดวยรูปแบบวิธีการในการ
จัดการกับน้ําทวมกลับเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยใชชีวิตอยูรวมกับสถานการณที่เกิดขึ้นกลับกลายสูวิธีการ
ปองกันเพื่อลดความเสียหายกับในตัวเมืองที่เปนพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ แมระบบปองกันที่วางไวดีเพียงใด
แตผลที่เกดิจากการเติบโตของเมืองก็กลับกลายเปนตัวแปร ที่ทําใหแผนการปองกันไมสามารถทําไดอยางสมบูรณ  
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาถึงวิธีการปรับตัวทางสถาปตยกรรม เพื่อที่จะอยู
รวมกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไปจากเหตุการณน้ําทวม ซึ่งสงผลตอรูปแบบของการใชพื้นที่วางที่เปล่ียนไปตาม
สภาพแวดลอมทั้งในระดับอาคาร (Architectural scale) และระดับพื้นที่เมือง (Urban scale) เพื่อเสนอแนวทางใน
การแกปญหาน้ําทวมดวยวิธีการที่ตางไปจากที่เปนอยูดวยวิธีการปรับตัว 
 ขอบเขตของการศึกษาจะอยูในพื้นที่ทางฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดรับผลกระทบจากน้ํา
ทวมสูงเนื่องจากเปนพื้นที่ที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยระบุพื้นที่ทําการทดลองออกแบบทาง
สถาปตยกรรม กับบริเวณชุมชนรุกลํ้าริมคลองที่มีรูปแบบการใชพื้นที่วางที่ไมเหมาะสม และสงผลกระทบตอการ
ทํางานของระบบการจัดการกับน้ําทวมของสํานักการระบายน้ํา โดยทําการเลือกพื้นที่ชุมชนลาดพราว 45 ที่อยูบริเวณ
ริมคลองลาดพราว เปนชุมชนกรณีศึกษาที่ใชในการทดลองออกแบบ โดยแบงการทดลองออกแบบ 3 ระดับ คือ ระดับ
ชุมชน ระดับอาคาร และระดับรายละเอียดของโครงสราง ซึ่งอยูในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวของกับน้ําทวม และชุมชน 
 ผลของการศึกษาและออกแบบปรับตัวของสถาปตยกรรมกับน้ําทวมกับพื้นที่ สงผลกับทิศทางในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมที่เปล่ียนไป 2 ระดับ คือ ระดับอาคารที่ทําการออกแบบและระดับพื้นที่วางของชุมชน โดย
ระดับสถาปตยกรรมอาคารสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองใหผูใชอาคารสามารถดํารงชีวิตอยูได ทั้งในชวงเวลาปกติและ
ในชวงเวลาเกิดน้ําทวม สวนในระดับชุมชนจะเปนการปรับตัวของการใชพื้นที่ใหสามารถรับน้ําไดเพิ่มขึ้น สงผลในการ
เอื้อประโยชนตอพื้นที่รอบขางที่เกิดน้ําทวมใหมีความเสี่ยงของพื้นที่ลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งใน 2 สวนจะสงผลถึง
การจัดระบบพื้นที่ของชุมชน รวมถึงที่วางที่รองรับกิจกรรมของชุมชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากการจัดระบบใหมี
คุณภาพที่ดีขึ้น  
คําสําคัญ : สถาปตยกรรม, การปรับตัว, สภาวะน้ําทวม 
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Abstract 
  As Bangkok grows, how the city, socially and physically, changes, has becoming an important 
issue, which we all have been affected and trying to find appropriate ways to live with such changes. This 
research is the study of the ways in which architecture adjusts and prevents itself from flooding in order to 
create appropriate ways of how to live with the flooding changes. The study mainly focuses on two main 
areas: buildings and open spaces. 
 The chosen area of this study was in the eastern part of Bangkok which has been affected by 
high level of flooding. It is a highly economically important area with in the Bangkok eastern part. Lad 
Prao 45 community of this area was selected as an example to be studied and experimented with 
designing on how the buildings and open areas can be changed or adjusted to adapt to flooding 
situation. The criteria for the community area selection were based on two reasons. First, the area locates 
along side a major canal and also invaded the canal’s area. Second, it prevents Bangkok Department of 
Drainage and Sewerage to carry out a working construction to solve the area’s flooding problem. The 
experimental design in this research was carried out on 3 different levels: community area, building area 
and building details.  
 The results of this experimental design demonstrate how the buildings in Ladprao 45 community 
can be adjusted and how people can live within it despite of the flooding changes. In terms of the 
community open space, the area was designed to be a water storage, intending to organize where the 
water flows and is stored, so that this can decrease the flooding level of its surrounding areas. New 
activities are created according to the new community area and building organization in order to find 
ways to improve the whole community system and, hopefully, Bangkok flooding problem. 
Keywords :  Hybrid Architecture, Adjustability, Flood Condition 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 วิถีชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครมีความผูกพันกับสายน้ําอยางแนนแฟนมานับตั้งแตในอดีต ทั้งการ
ดํารงชีวิต คาขาย และในการใชเปนเสนทางสัญจรทางเรือ  ซึ่งทําใหวิถีชีวิตในกรุงเทพมหานครไมสามารตัดขาดจาก
สายน้ําได แตเนื่องดวยกาลเวลาที่เปล่ียนแปลงไปพรอมกับรูปแบบการใชพื้นที่ของเมืองจากเดิมที่เปนชาวน้ํา สูการ
ดํารงชีวิตบนบกอยางสมบูรณ มุมมองที่เกิดขึ้นกับน้ํา กลับถูกมองเปนตัวสรางปญหาใหกับเมืองในสภาพปจจุบัน 
ปญหาน้ําทวมที่เปนปจจัยทางสภาพแวดลอมหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเผชิญมาแตอดีต แตรูปแบบวิธีการในการจัดการ
กลับเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จากที่ใชวิธีการปรับตัวเพื่ออยูรวมกลับกลายเปนการจัดการดวยการวางระบบปองกันใน
พื้นที่เมืองเพื่อปกปองภัยจากน้ําทวมที่เกิดขึ้น 
 ปญหาน้ําทวมในปจจุบันสงผลกระทบตอเมืองหลวงตาง ๆ ในหลายประเทศ อันเนื่องจากสภาวะอากาศ
ที่เปล่ียนแปลงไป กระบวนการในการจัดการกับปญหานี้ก็แตกตางกันออกไป ทั้งดวยวิธีการปองกัน (Active Solution) 
เชน การสรางเขื่อน “Thames Barrier” ในเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษหรือ “Project MOSES” ที่เมืองเวนิส และ 
วิธีการปรับตัว (Passive Solution) ดังเชนโครงการ “Watercity 2035” ในเมือง Rotterdam ประเทศ Netherland ซึ่ง
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เปนแผนจัดการในระยะยาวและยั่งยืนดวยการปรับสภาพการใชพื้นที่ในตัวเมือง เพื่อใหเขากับสภาพ แวดลอมทาง
กายภาพที่เปล่ียนแปลงไป 
 การจัดการกับน้ําทวมของกรุงเทพมหานครไดถูกวางระบบปองกันโดยสํานักการระบายน้ํา ดวยวิธีการ
เรงระบายน้ําฝนออกจากพื้นที่ลงสูลําคลองเพื่อระบายออกแมน้ําเจาพระยาใหเร็วที่สุด แตถึงวางระบบไดดีเพียงใด 
การเจริญเติบโตอยางตอเนื่องที่ยากจะควบคุมของเมืองหลวงทําใหการปองกันไมเพียงพอตอความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ยังคงมีจุดออนที่สงผลใหเกิดน้ําทวมภายในตัวเมืองและสรางปญหาอยางที่เห็นไดทุกปในปจจุบัน 
 เมื่อกระบวนการปองกันในปจจุบันทํางานอยางไมไดอยางเต็มประสิทธิภาพดังที่เห็นไดจากปญหาที่
เกิดขึ้น ยังสามารถมีทางออกใดไดบางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครอยางไดผล แนวทางที่สามารถอยู
รวมกับสภาพน้ําทวมที่เกิดขึ้นโดยนอกเหนือจากวิธีการปองกันที่เปนอยูในปจจุบัน โดยจุดมุงหมายของกระบวนการ 
วิจัยฉบับนี้มุงเนนในเรื่องการสรางแนวทางการออกแบบทางสถาปตยกรรม เพื่อใชเปนกรณีศึกษาในการแกปญหาใน
ทิศทางที่ตางออกไปจากที่เปนอยูในปจจุบัน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 แบงกระบวนการศึกษาออกเปน 3 สวนคือ  

- การศึกษาภาคทฏษฎีและกรณีศึกษาตัวอยาง เพื่อใชอางอิงถึงกระบวนการในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน โดยหยิบยกหรือพัฒนาทฤษฎีเหลานั้นในการสรางแนวทางการออกแบบ 

-  กระบวนการศึกษาพื้นที่ตั้งที่เหมาะสมในการทดลองออกแบบ เพื่อเลือกพื้นที่ตั้งที่เหมาะสมตอการใช
ทดลองและพัฒนาออกแบบทางสถาปตยกรรมมากที่สุด 

- กระบวนการทดลองออกแบบ เปนขั้นตอนในการรวบรวมแนวความคิดจากขอมูลที่ทําการศึกษาทั้ง
ทางทฤษฎีและกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ และสรางเปนกระบวนการทางการออกแบบทางสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับ
สภาพปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

 
การศึกษาภาคทฏษฎีและกรณศีึกษาตัวอยาง 
 รูปแบบวิธีการที่เกิดขึ้นและมีอยูเพื่อใชในการจัดการกับปญหาน้ําทวม จากการศึกษาสามารถแบงผลของ
กระบวนการจัดการกับปญหาน้ําทวมได 2 แนวทางไดแก 
 - Active Solution กระบวนการจัดการกับน้ําทวมดวยวิธีการปองกัน เชน การสรางเขื่อนกั้นน้ําในรูปแบบ
ตาง ๆ ผลที่ไดของวิธีการนี้คือเพื่อที่จะไดรับผลกระทบจากน้ําทวมใหนอยที่สุดหรือไมเกิดขึ้นเลย  แตระบบปองกันที่
เกิดขึ้นมักไมสามารถจัดการกับปญหาไดทั้งหมด อันเนื่องจากปจจัยจากตัวแปรภายนอกที่เปล่ียนแปลงไปหรือไม
สามารถควบคุมได เชนระดับน้ําที่ทวมเพิ่มสูงขึ้น หรือปญหาเนื่องจากการเปลี่ยนไปของพื้นที่ที่ปองกัน เชน แผนดิน
ทรุดเปนตน อีกทั้งกระบวนการนี้เปนวิธีการแกปญหาที่ตนเหตุโดยตรง และสงผลใหพื้นที่อื่นที่ไมไดรับการปองกัน
ประสบปญหาแทนที่ได รูปแบบการจัดการกับน้ําทวมในรูปแบบนี้ไดแกการสรางแนวกั้นน้ํา เชนเขื่อน ฝาย บาง
ประเภทหรือแมแตการถมพื้นที่ใหยกสูงขึ้นก็ตาม 
 - Passive Solution กระบวนการจัดการกับน้ําทวมดวยวิธีการปรับตัว ยอมใหเกิดการทวมของน้ําเขามาใน
พื้นที่  แลวจึงสรางรูปแบบของวิธีการจัดการที่เหมาะสมขึ้นดวยวิธีการปรับตัว  ในทางสถาปตยกรรม วิธีการนี้มักจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนที่ระบบการปองกันน้ําไมสามารถดูแลไดเต็มประสิทธิภาพ หรือกระบวนการออกแบบเฉพาะพื้นที่ 
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(site specific) วิธีการที่เกิดขึ้นจึงมีความหลากหลายมาก ขึ้นอยูกับการประยุกตใชกับพื้นที่นั้น ๆ ดังเชน ทฤษฎี
อัตราสวนพื้นที่น้ําซึมผานไมได (Impervious Surface Ratio) ที่คํานึงถึงอัตราการซึมผานของน้ําลงสูผิวดินที่นอยลง
ในตัวเมืองหลวง สงผลตอการออกแบบพื้นผิวของเมืองที่เปล่ียนแปลงไปตามพื้นที่ที่ทําการออกแบบ 
 ในปจจุบันการแกปญหาดวย Passive Solution ไดรับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากเปนการคํานึงถึงผลระยะ
ยาวของการออกแบบเมืองใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมผันแปรไปอยูตลอดเวลา ตางจากกระบวนการ
แบบ Active Solution ที่เปนแผนโครงการขนาดใหญ มีการปองกันระดับน้ําที่จะทวมในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ซึ่ง
กรุงเทพมหานครใชวิธีการแกปญหาดวยวิธีนี้ แตยังคงไดรับผลกระทบของน้ําทวมอันเกิดจากตัวแปรของเมืองทั้ง
ทางดานการเติบโตขึ้นของเมืองและแผนดินทรุด ดังนั้นกระบวนการที่นํามาใชทดลองออกแบบวิจัยนี้จึงเปนการ
ทดลองใชวิธีการแกปญหาน้ําทวมดวยวิธีการแบบ Passive Solution รวมกับการออกแบบทางสถาปตยกรรม 
 
กระบวนการศึกษาพื้นที่ต้ังที่เหมาะสมในการทดลองออกแบบ 
 จุดเริ่มตนของการศึกษาเริ่มจากจุดออนที่แผนดําเนินการวางระบบปองกัน ของสํานักการระบายน้ําซึ่งมี
ความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมสูงกวาพื้นที่อื่น โดยเริ่มทําการศึกษาจากวิธีการในการจัดการกับปญหาน้ําทวมที่ใช คือ
การระบายน้ําออกจากพื้นที่เมือง ลงสูแมน้ําเจาพระยา ผานทางระบบทอระบายน้ํา ปลอยลงสูลําคลองในพื้นที่แลวจึง
ระบายออกสูคลองสายหลักที่เชื่อมตอออกสูแมน้ํา แตประเด็นปญหาที่ทําใหเกิดน้ําทวมในตัวเมืองเกิดจากน้ําที่
ระบายลงสูคลองไมสามารถระบายออกไดทัน 
 ปญหาที่เกิดขึ้นของการระบายน้ําออกไมทัน เกิดจากการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วของตัวเมือง ทําใหพื้นที่ซับ
น้ําลดลง ตัวเมืองทรุดตัวต่ําลง และประชากรที่อยูอาศัยในตัวเมืองเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการรุกลํ้าพื้นที่รับน้ําเชนคลอง
สาธารณะเพื่อใชในการอยูอาศัย ซึ่งตัวแปรเหลานี้ลวนเปนปญหาที่ทางสํานักการระบายน้ําไมสามารถควบคุม เพื่อให
ระบบการปองกันที่วางไวทํางานอยางสมบรูณได 
 พื้นที่ในการทดลองการออกแบบที่ถูกเลือกเพื่อใชในการศึกษา จึงเลือกจากพื้นที่ที่เปนจุดออนในการปองกัน
และมีปญหาจากจากตัวแปรภายนอกเชนการใชพื้นที่ ซึ่งไดมุงความสนใจไปที่ปญหาของชุมชนที่รุกลํ้าไปในพื้นที่ริม
คลองซึ่งเปนประเด็นปญหาที่เกี่ยวของทางสถาปตยกรรมที่สงผลตอระบบปองกันน้ําทวมบริเวณริมคลองตาง ๆ ที่
กระจายอยูทั่วเมือง พื้นที่ที่เลือกมาใชเพื่อทําการทดลองออกแบบเปนพื้นที่ชุมชนลาดพราว 45 ริมคลองลาดพราวชวง
ตัดกับถนนลาดพราว และถนนหนาวัดลาดพราว เนื่องจากตัวพื้นที่ประสบปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝนสูงถึงประมาณ 
0.50 ม. ทั้งยังมีความถี่ของหนวยพักอาศัยที่รุกลํ้าพื้นที่จํานวนมากที่สุดซึ่งรองลงมาคือบริเวณคลองเปรมประชากร
และยังเปนพื้นที่ชุมชนตัวแปรที่ทําใหคลองลาดพราวมีความสามารถในการรับน้ําไดนอยลง เนื่องจากการรุกลํ้าใช
พื้นที่ริมคลองในการอยูอาศัย และทําใหการวางระบบเขื่อนปองกันริมคลองทําไดไมสมบูรณ  ซึ่งพื้นที่ที่เลือกเปนพื้นที่
ที่ไดรับผลกระทบและยังสรางใหเกิดปญหาน้ําทวมกับภาพรวมดวย ซึ่งหมายความวากระบวนการที่ทําการออกแบบ
ไดผล จะสามารถแกปญหาไดทั้งระดับสถาปตยกรรมและตัวภาพรวมของเมืองดวยเชนกัน 
 
กระบวนการทดลองออกแบบ 
 เนื่องจากพื้นที่ทําการออกแบบ เปนพื้นที่ชุมชนที่ประกอบดวยอาคารอยูอาศัยหลายหนวย ขอบเขตในการ
ออกแบบจึงคํานึงถึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นรวมกันในแตละหนวยพักอาศัย กระบวนการทางการออกแบบจึงทําการ
กําหนดขอบเขตทางการออกแบบไว 3 ระดับ ไดแก ในระดับผังรวมชุมชน ระดับสถาปตยกรรม และระดับรายละเอียด
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ทางสถาปตยกรรม ซึ่งทําการออกแบบโดยคํานึงถึงใน 2 ประเด็นคือ การออกแบบพื้นที่ชุมชนใหมเพื่อคุณภาพของ
การใชพื้นที่ที่ดีขึ้น ควบคูไปกับการออกแบบเพื่อการปรับตัวกับน้ําทวม โดยแบงขั้นตอนการออกแบบออกเปน 
 - การออกแบบจัดเรียงพื้นที่ชุมชนใหม (Community Space’s apatial redesigning) เพื่อการทดลองหา
การจัดเรียงที่เหมาะสมในการแกปญหา ทั้งในเรื่องการเพิ่มพื้นที่รับน้ําใหเพิ่มขึ้นและแกปญหาความเปนพื้นที่ปดของ
ชุมชนที่เอื้อใหเกิดคุณภาพดานตาง ๆ ของชุมชนต่ําโดยใชการจัดเรียงหนวยพักอาศัยใหเกิดการซอนทับกันในแนวดิ่ง
เพื่อเปดที่ริมน้ําใหสามารถรับน้ําไดเพิ่มขึ้น ( Impervious Surface Ratio ) 
 - การออกแบบทางสถาปตยกรรม (Architectural Design) เปนการทดลองออกแบบพื้นที่ใชสอยตอเนื่องกับ
รูปทรงของหนวยพักอาศัยที่เกิดจากการซอนทับ ใหสามารถรองรับการใชงานและกิจกรรมเดิมของคนในชุมชนได โดย
ใหแตละหนวยสามารถเชื่อมตอกับพื้นที่สาธารณะของชุมชนไดโดยตรงเนื่องจากคนในชุมชนเดินดํารงชีพอยูกับ
พื้นดินเปนหลักเชน การคาขายหรือการพบปะกันในชุมชน กระบวนการทดลองในขั้นนี้เปนการทดลองเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรูปทรงเพื่อหาพื้นที่วางที่เหมาะสมที่สุด โดยผลของการออกแบบใหแตละหนวยพักอาศัย (Unit) สามารถ
เชื่อมตอเขาหากันไดดวยระบบหนวยมาตรฐาน (Modular)  และเกิดพื้นที่วางเชื่อมตอดานบนหลังคาชั้น 2 ซึ่ง
สามารถใชเปนหลังคาสีเขียว (Green Roof) เพื่อใชเปนพื้นที่รับน้ําเพิ่มเติมไดจากผิวดิน และดึงประโยชนจากน้ําที่กัก
เก็บไวมาใชไดอีกทางหนึ่ง อีกทั้งการเชื่อมตอของ Unit ในรูปแบบนี้รองรับกับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของคนในชุมชน
ดวยเชนกัน 
 - การออกแบบรายละเอียดโครงสรางทางสถาปตยกรรม (Architectural Detail Design) เกี่ยวของกับวิธีใน
การปรับตัวของสถาปตยกรรม เพื่อใหสามารถอยูรวมกับสภาวะน้ําทวมที่เกิดขึ้นโดยทําการศึกษาพัฒนาเพื่อหา
องคประกอบทางสถาปตยกรรมรูปแบบใหม โดยดึงแนวความคิดมาจากกลไกการหุบและบานดอกบัวเพื่อใหสามารถ
พยุงตัวอยูบนผิวน้ําได ซึ่งไดนํากลไกนี้มาใชออกแบบเปนผนังภายนอกอาคาร (Skin) ของหนวยพักอาศัย ที่สามารถ
พับและกางออกเพื่อใชเปนโครงสรางที่เพิ่มพื้นที่พยุงตัวยกพื้นชั้นลางขึ้นเพื่อหนีจากน้ําที่ทวม คลายลักษณะของโปะ 
ซึ่งนอกจากทําหนาที่เพื่อการพยุงตัวแลว ยังสามารถใชเปนทางสัญจร (Circulation) เชื่อมตอภายในชุมชนที่เดิมถูก
ตัดขาดใหเชื่อมตอเขาหากันดวยพื้นผนัง (Skin) นี้ 
 ขั้นตอนออกแบบเกิดขึ้นจากรูปแบบของการสรางความเชื่อมตอทางการออกแบบในโครงการทั้ง 3 ระดับ
ชุมชน สถาปตยกรรม และรายละเอียดทางโครงสราง โดยอยูบนฐานของการคํานึงถึงทั้งทางเรื่องชุมชนและปญหาน้ํา
ทวมที่เกิดขึ้น ทําใหแนวคิดทางการออกแบบที่เกิดขึ้นจากในหนวยเล็กสุดคือ ระดับสถาปตยกรรมสามารถขยายเปน
ชุมชนที่มีการคํานึงถึงวิธีการปรับตัวอยูรวมกับน้ําไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นจาก
การบวนการออกแบบนี้ถูกพัฒนานําไปใชไดกับชุมชนรุกลํ้าริมคลองในพื้นที่อื่นได 
 
ผลการวิจัย 
 จากการออกแบบผานกระบวนการตาง ๆ ที่คํานึงถึงตั้งแตภาพกวางในการออกแบบในระดับชุมชน ละเอียด
ยอยมาระดับสถาปตยกรรมจนถึง รายละเอียดทางโครงสราง (Detail) ของตัวหนวยพักอาศัย (Unit)  ทําใหระบบ  
ตาง ๆ ถูกผสานเชื่อมโยงการออกแบบเขาดวยกัน จึงทําใหรูปแบบการปรับตัวที่เกิดขึ้นสงผลตอการเกิดรูปแบบการ
เกิดหนวยพักอาศัยพื้นที่ริมคลองรูปแบบใหม ที่สามารถปรับตัวใหสามารถอยูรวมกับน้ําทวมไดโดยไมเพียงปรับตัว
เพื่ออยูรอดแคในระดับอาคารแตรวมถึงในระดับชุมชน โดยในหนวยพักอาศัยสามารถปรับตัวยกสูงไดตามระดับน้ําที่
เพิ่มขึ้นดวยผนัง (Skin) ที่เสรมิเขาไปในสวนโครงสรางที่พับเปดปดไดเพื่อใชพยุงตัวอาคารชั้นลาง ซึ่งระบบผนังนี้ยังใช
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ประโยชนเปนพื้นทางสัญจรระหวางหนวยพักอาศัยในชุมชนไดอีกทางหนึ่ง รูปแบบการปรับตัวที่เกิดขึ้นนอกจากเพื่อ
อยูรอดจากสภาวะน้ําทวมทีเกิดขึ้นยังสามารใชประโยชนจากสภาพพื้นที่ที่ออกแบบใหม พื้นที่ชุมชนที่เปล่ียนไปทําให
สามารถชวยรับน้ําที่ระบายออกจากพื้นที่อื่นไดเพิ่มขึ้น อีกทั้งตัวโครงสรางพิเศษที่เปนผนังรับน้ําทําใหสามารถกับเก็บ
น้ําจากน้ําที่ทวมมาใชประโยชนไดอีกทางหนึ่ง ทําใหสถาปตยกรรมสามารถใชประโยชนจากภับธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
 จะพบไดวาผลจากทิศทางการออกแบบที่ใช ในความเปนจริงจําเปนตองเกิดจากการผสานการทํางาน
รวมกันของหลายภาคสวน ผลของการออกแบบที่ไดจึงเสมือนเปนการเสนอแนะแนวทางและประโยชนที่นาจะเกิดขึ้น
ได หากเกิดการผสานวิธีทางการออกแบบรวมเขากับระบบอื่นในการจัดการกับน้ําทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผล
ที่ไดจากการออกแบบเพียงหนึ่งสวนสามารถรองรับตอความตองการในหลายระดับของเมืองจากเล็กไปสูพื้นที่ใหญ 
 
สรุป 

ผลสรุปของวิทยานิพนธฉบับนี้มีลักษณะเปนปลายเปด ซึ่งทิ้งไวเปนแนวทางขั้นตนของรูปแบบวิธีการ
จัดการกับเหตุการณน้ําทวม โดยผานกระบวนการทางการทดลองออกแบบในหลายระดับการศึกษาเพื่อใหเปน
แนวทางที่สามารถนําไปประยุกตใชไดกับโครงการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หากผูที่สนใจในกระบวนการชวงใด
ชวงหนึ่ง สามารถนําไปขยายผลเพื่อการศึกษาในเชิงลึกตอไปอีกไดเชนกัน ซึ่งผลที่ทําใหเกิดทางเลือกในการออกแบบ
เกิดจากกระบวนการที่เกิดขึ้นในวิทยายานิพนธ 

การเลือกพื้นที่ทําการออกแบบที่เปนจุดที่ไมไดรับการปองกันจากระบบนั้น เปนการทดลองถึงการแทรก
ระบบการปรับตัวลงไปทํางานรวมกับระบบปองกันของสํานักระบายน้ํา  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการกับน้ํา
ทวมรูปแบบใหม ซึ่งสงผลตอการออกแบบภูมิทัศนและการใชพื้นที่ริมคลองที่เปล่ียนไป โดยเปนทางเลือกที่อาจเปนไป
ไดในอนาคตในการเกิดรูปแบบการจัดการกับน้ําทวมบริเวณริมคลองดวยวิธีที่หลากหลายมากขึ้นตามความแตกตาง
ของพื้นที่ ไมใชเพียงแตใชวิธีการแกปญหาดวยการวางระบบปองกันดวยเขื่อนคอนกรีตเพียงรูปแบบเดียว 

กระบวนการออกแบบในระดับสถาปตยกรรม ไดสรางทางเลือกในการรับมือกับน้ําทวมเปน 2 ทาง ทั้ง
การปรับตัวเพื่ออยูรอด และปรับตัวเพื่อใชประโยชนจากสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปโดยทดลองวางระบบพื้นที่ที่
สามารถปรับตัวตามระดับน้ําได และสรางระบบการกักเก็บน้ําไวเพื่อใชประโยชน แตหากดวยวิธีการจริง มีขอจํากัด
บางประการในการทดลองนําไปใช ผูศึกษาสามารถเลือกนําไปใชเพียงบางประเด็นในกระบวนการ เพื่อความ
เหมาะสมกับโครงการที่จะในไปใชได 

 
คําขอบคุณ 
 งานวิจัยฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งของ ผูชวยศาสตราจารย   
ดร.อภิรดี  เกษมศุข อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ซึ่งทานไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําอันเปนประโยชนตองานวิจัย
มาโดยตลอด บุคคลที่ตองขอขอบคุณเปนอยางมาก คือ ศาสตราจารย เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท  ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ตนขาว ปาณินท  อาจารย ชิราวุธ ทิพยพิมานชัย อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ไดกรุณาสละเวลาในการสอบวิทยานิพนธในครั้งนี้ 
 ขอบพระคุณเจาหนาที่กองสารสนเทศ กรมการระบายน้ําทุกทานสําหรับขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญที่ถูก 
หยิบยกมาใชเพื่อใชในการออกแบบ ชาวชุมชนลาดพราว 45 สําหรับความรวมมือในการใหขอมูลภาคสนามที่เปน
ประโยชนยิ่ง 
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 นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณ กลุม APOSTROPHY ‘S ทุกทานสําหรับคําแนะนํา เพื่อน Studio 46 
สําหรับความรัก กําลังใจ และความชวยเหลือเปนอยางดีมาโดยตลอด อีกทั้งเพื่อน ๆ รุน 7 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่รวมกาวเดินอยูเคียงขางอยูดวยกันเสมอมา  
 ทายที่สุดผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ญาติพี่นองสําหรับโอกาสดานการศึกษา       
ทั้งความรูและชีวิต พรอมกับความรักที่มีใหแกผูวิจัยเสมอมา ตลอดจนบุคคลที่ใหความชวยเหลือซึ่งไมไดกลาวถึงใน
ที่นี้ดวย 
 
เอกสารอางอิง 
น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง]. แบบแผนบานเรือนในสยาม. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2549. 
แผนปฏิบัติการ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานคร ประจําป 2550. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2550. 
อรศิริ ปาณินท. เรียบ งาย และเปนสุข กับสถาปตยกรรมพื้นถิ่น. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : กิเลนการพิมพ, 2550. 
Antonelli, Paola. SAFE : Design Takes On Risk. 1st ed. China : n.p., 2005. 
Brugmans, George. The flood. 1st  ed. Rotterdam : Catalogus, 2005. 
Institute for Advanced Architecture of Catalonia. Self-Sufficient Housing. 1st ed. Barcelona : Ingoprint  
 S.A., 2006. 
Schafer, Robert. The International Review of Landscape Architecture and Urban Design.  
 1st ed. Germany : Kastner & Callwey Medien GmbH, 2007. 
 
ภาพประกอบกระบวนการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 สรุปกระบวนการที่ใชในการทดลองออกแบบ 
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ภาพที่ 2 กระบวนการออกแบบจัดเรียงพื้นที่ชุมชน (Community Defragment) โดยหาวิธีการซอนทับของพื้นที่วาง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวรับน้ําบริเวณริมคลองและเพื่อการเปดพื้นที่ เพื่อลดความเสทอมโทรมของพื้นชุมชนแออัดเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการออกแบบผนังชั้นที่สองที่สามารถ 
ปรับเปล่ียนไดคลายคลึงกับปรากฏการณที่เกิด 

      ขึ้นจากการหุบและบานของดอกบัว 
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ภาพที่ 4 กระบวนการออกแบบหนวยพักอาศัย โดยการพัฒนารูปทรงและพื้นที่ที่เกิดจาการวางผังชุมชนใหม โดยดึง
ประโยชนจากน้ําที่ทวมมาใชกับการอยูอาศัยของคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 รายละอียดทางการออกแบบอื่น ๆ ที่อางอิงมาจากการใชงานของผูอยูอาศัยภายในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ผังของชุมชนลาดพราว 45 ที่ไดรับการออกแบบใหม 
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ภาพที่ 7 ผลทางการออกแบบที่ไดจากกระบวนการในหนึ่งกลุมพักอาศัยยอย (Sub-Community) 
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ทัศนศิลปวิเคราะหทางดนตรี: วิธ ีทฤษฏีขัน้นํา และ ปญหาการปรับใชในบริบทไทย 
Music Iconography: Methodology, basic theory and its’ problem in Thai context 

 
คมธรรม ดํารงเจริญ1 

Komtham Domrongchareon1 
 
บทคัดยอ 

ทัศนศิลปวิเคราะหทางดนตรีเปนวิชาประเภทกึ่งวิทยาการ(Interdisciplinary) ที่อยูในกลุมวิชาใหญดนตรี
วิทยา(Musicology) โดยวิชานี้มีวัตถุประสงคหลักในการวิเคราะหงานทัศนศิลปที่มีวรรณกรรมดนตรีมาเกี่ยวของไมวา
ทางใดทางหนึ่ง เพื่อชวยในการวิจัยดนตรีหรือประวัติศาสตรดนตรีที่มีขอจํากัดหรือชวยในการเติมเต็มทางดานเอกสาร
เขียนหรือหลักฐานโบราณคดีอื่นๆ อยางไรก็ตามรายวิชานี้เปนวิชาที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก ซึ่งจากการทดลองนําวิธี
วิจัยมาอธิบายงานเขียนภาพจิตรกรรมภาพวาดฝาผนังริมระเบียงวัดพระศรีรัตนศาดารามแลวจึงพบปญหาเรื่องการ
ปรับใชโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องขอมูลพื้นฐานของภาพ ซึ่งจําเปนตองปรับกลวิธีการบันทึกขอมูลในแบบที่เขากับ
ลักษณะการเขียนภาพของไทยและความพรองในขอมูลในอดีตบางประการ 
คําสําคัญ : ดนตรี, ดนตรีวิทยา, ประวัติศาสตรศิลป  
 
Abstract  

Music Iconography is a musical Interdisciplinary in the field of musicology. Its purpose is to 
analyze object of visual art which the musical contents also be in question to help musicological 
researcher or musical historian that were limited by other means of witnesses. Because the discipline was 
founded by the occidentals, after trying its method with the fresco of Wat-pra-srirattana-sadsadaram (The 
emerald Buddha temple) we face certain problems, particularly in archiving basic information. So it is 
essential to adapt its certain limits to the nature of Thai painter. 
Keywords : Music, Musicology, History of art, Iconography 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ทัศนศิลปวิเคราะหทางดนตรี2 (Music Iconography) เปนวิชาที่วาดวยระเบียบวิธีการการศึกษา, พิจารณา 
หรือจัดหมวดหมู ภาพ(หรือวัตถุทางศิลปะ)ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับดนตรี3 ซึ่งการศึกษานี้ครอบคลุมไปถึงการพิจารณา
วัตถุทางทัศนศิลปที่หลากหลายแตกตางกับไป ไมวาจะเปนภาพวาด ภาพถาย หรือแมกระทั่งงานวัตถุลอยตัว และ
ประเด็นการศึกษาก็ไมไดจํากัดเพียงแตงานที่มีภาพเครื่องดนตรีเขามาเกี่ยวของ วิชานี้บางครั้งยังศึกษารวมไปถึง 
ภาพของการเลนเครื่องดนตรี ภาพของนักดนตรี(โดยที่ไมจําเปนตองมีเครื่องดนตรีอยูในภาพ) ภาพที่มีวรรณกรรม
ดนตรีอยูเบื้องหลัง ภาพปกตางๆ ภาพผูชมหรือผูฟงดนตรีเปนตน 
                                                 
1 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย 
  Faculty of Music, Silpakorn University, Talingchan, Bangkok 10170, Thailand 
2 การใหคําแปลในภาษาไทยนีย้ึดถอืเร่ืองเนื้อหารายวิชามากกวาการแปลแบบถอดคํา  
3 Dizionario della Musica e dei Musicisti, Garzanti: Milan, 1996. 
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 หลักฐานตางๆที่เกี่ยวกับดนตรีมีมากมายหลายประเภท ทั้งส่ือบันทึกเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวตางๆ เอกสาร
โบราณ จดหมายเหตุ คําบอกเลาตอๆกันมา หรือหลักฐานที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับดนตรี เชน วรรณกรรมตางๆหรือ
บันทึกการเดินทางที่มีการบรรยายถึงบริบททางดนตรีบาง  หลักฐานตางๆในรูปแบบหรือลักษณะสื่อที่ตางกันไปก็จะมี
ขอไดเปรียบเสียเปรียบที่ตางกนัไป 
 วิชาทัศนศิลปวิเคราะหทางดนตรีในการศึกษาดานดนตรีวิทยาในประเทศตะวันตกนั้นมักจะถูกหยิบยกขึ้น
มาเปนเครื่องมือสําคัญในการทํางานสืบคนทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งกอนหนาการเกิดนวัตกรรมการ
บันทึกภาพและเสียง4 ซึ่งโดยทั่วไปแลวหลักฐานที่นํามาใชในการสืบคนในทางประวัติศาสตรดนตรีโดยทั่วไปแลว
มักจะเปนหลักฐานขอเขียนในรูปแบบตางๆ หรือบันทึกโนตเพลง ซึ่งขอจํากัดของหลักฐานประเภทนี้คือความจํากัดใน
การพยายามใชตัวอักษรเพื่อบรรยายภาพ เชนลักษณะการเลนตางๆหรือรูปแบบของเครื่องดนตรี โดยชิ้นหลักฐาน
เหลานี้เกิดขึ้นไดทั้งจากผูเขียนไดเห็นไดยินกับตัวเองหรือผูเขียนบันทึกการบอกเลาของผูอื่น ซึ่งหลักฐานเหลานี้ลวน
ตองใชการพยายามสรางภาพขึ้นมา(หรือเราไมอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะใชบอกวาหลายครั้งนักประวัติศาสตรหรือนัก
ดนตรวีิทยาทําการจินตนาการภาพและเสียงขึ้นมาจากหลักฐานเหลานั้น) ทําใหความผิดเพี้ยนในการสังเคราะหขอมูล
นั้นเกิดขึ้นไดเสมอ(และบอยคร้ัง) จากปญหาเรื่องขอเสียเปรียบบางประการของหลักฐานประเภทอื่นๆ วิชานี้จึงถูก
นํามาใชเพื่อชดเชยชองวางเหลานั้น 
 สืบเนื่องจากปญหาขางตน ในบริบทสังคมไทยหรือดนตรีไทยนั้นวิชานี้จึงยิ่งดูมีความจําเปนและควรรีบ
นํามาประยุกตใช เนื่องจากการสืบสาวหรือบันทึกประวัติศาสตรไทยนั้นมีสัดสวนอยูในวัฒนธรรมลายลักษณนอยมาก
แตกลับไปอยูในการสืบทอดแบบมุขปาถะเปนหลัก ทําใหเนื้อหาทางประวัติศาสตรนั้นมีโอกาสถูกเสริมแตงตัดทอนให
ผิดเพี้ยนไดงายขึ้น ในทางกลับกันหลักฐานทางทัศนศิลปดูเหมือนจะไดเปรียบในหลายๆแงมุม ประการหนึ่งคือการ
เส่ือมสภาพหรือกลายสภาพของเนื้อหา(Content) นั้นแทบไมมีหรือมีนอยมากตั้งแตการสิ้นสุดการสรางผลงานขึ้นมา 
และอีกประการหนึ่งคือบอยครั้งที่ภาพวาดสามารถใหบางรายละเอียดที่ยากแกการอธิบายดวยการบรรยายหรือเขียน 
(ณ ที่นี้ขอยกเวนเรื่องของความผิดเพี้ยนจากกรณีที่ศิลปนเปนผูแตงเติม ซึ่งจะขออธิบายถัดไป) 
 
ที่มาและประเด็นปญหา 

วิชาทัศนศิลปวิเคราะหทางดนตรีเปนสาขาวิชายอยหนึ่งในวิชาดนตรีวิทยา และเนื่องดวยวิชาดนตรีวิทยา
นั้นคอนขางใหมในประเทศไทยและมีผูที่รํ่าเรียนและศึกษาในวงที่จํากัดมาก ทําใหวิชาทัศนศิลปวิเคราะหทางดนตรี
ยิ่งดูจะอยูในสถานการณที่จํากัดยิ่งกวา  เนื่องจากวิชานี้กําเนิดในประเทศตะวันตกและจากหลักการใหญๆใน
การศึกษาวิชานี้มีที่มาจากบริบทศิลปะแบบตะวันตกแลวนั้น ทําใหเกิดปญหาและขอจํากัดบางประการหากนําวิชานี้
มาใชตรงๆโดยไมมีการปรับเพื่อใหเขากับบริบทศิลปะแบบไทย ประการหนึ่งที่ทําใหสองวัฒนธรรมนี้มีขอแมที่ตางกัน
มากคือ ศิลปะแบบตะวันตกนั้นผลงานในอดีตที่ยังหลงเหลือและหยิบยกมาพิจารณามักเปนศิลปะสัมบูรณ(Fine Art) 
และหลายผลงานก็เปนงานที่มีเนื้อหาทางดนตรีโดยตรง ในขณะที่ศิลปวัตถุของไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับทางดนตรี
นั้นโดยมากมักจะเปนงานที่มีจุดประสงคในการใชงานอื่นๆและดนตรีหรือบริบททางดนตรีก็มักจะทําหนาที่เปนเพียง
สวนประกอบของผลงาน 
 
 
                                                 
4 ในชวงคริสศษตวรรษที่ 19 
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ระเบียบวธิขีัน้ตน 
การทําการศึกษาสิ่งที่ปรากฏ(appearance)ในชิ้นงานตางๆนั้นจะถูกแบงออกเปนสามขั้นโดยอาศัยความ

ลึกซึ้งในการพิจารณาเปนหลัก5  โดย 
 
1) การพิจารณาขอเท็จจริง(fact)ที่ปรากฏเบื้องตน เปนตนวา มีนักดนตรีกี่คน มีเครื่องดนตรีกี่เครื่อง แสดงที่ไหน 
องคประกอบภาพ(composition)เปนเชนไร 
2) การหาและสืบขอมูลเบื้องลึกของภาพที่ปรากฏ เปนตนวาสามารถระบุชื่อบุคคลหรือสภานที่ที่ปรากฏในภาพ 
สามารถระบุวรรณกรรม(Literature)ของภาพ สกุลทางชาง 
3) สามารถพิจารณาปรัชญาคานิยม(Aesthetic) หรือสัญญ(Semiotic)ที่แสดงออกมาจากภาพ 
 
 ในการพิจารณาวัตถุทางทัศนศิลปนั้นควรจะมีความระมัดระวังในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวโจทยเอง 
คือวัตถุทางทัศนศิลป ซึ่งเราพอจะสรุปออกมาเปนสามประเด็นหลักๆ คือ เจตนาหรือหรือขอจํากัดของศิลปน ขอจํากัด
ทางเทคนิก และ เวลาและการซอมแซม 
 มีการเสนอแนวความคิดมากมายเรื่องประเด็นหัวขอหรือขอมูลที่ควรถูกบันทึกเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
พิจารณาภาพหรือวัตถุทางศิลปะตางๆ แตในทายที่สุดแลวไดมีการตกลงและจัดตั้งหนวยงานกลางในการรับขอมูล
ตางๆหรือรวมไปถึงการทําทะเบียนในระดับสากลคือ RIdIM (Répertoire International d’Iconographie Musicale) 
โดยขอมูลพื้นฐานที่จะทําการบันทึกกันเปนสากล6ประกอบดวย การรวมรวมขอมูลตางๆของวัตถุนั้นเปนงานเบื้องตน
ในการศึกษาในวิชานี้นั้น ขอมูลพื้นฐานที่จะไดรับการจดบันทึกนั้นคือ ผูวาด วัน เวลา และสภานที่วาด ที่เก็บรักษา
ภาพในปจจุบัน ขนาด สกุลชาง เปนตน 

อยางไรก็ตาม การบันทึกขอมูลพื้นฐานของตัวศิลปวัตถุนั้นเปนการคิดขึ้นมาจากแนวคิดหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบตะวันตกเปนหลัก ทําใหหากจะมีการทําทะเบียนพื้นฐานในทัศนศิลปะวัตถุของไทย เราจะพบขอจํากัดหรือ
ความไมเหมาะสมในทางปฏิบัติมากมาย (ดังเชนในกรณีที่จะนําเสนอตอไป) 
 
กรณีตัวอยาง: จิตรกรรมภาพวาดฝาผนงัริมระเบียงวดัพระศรีรัตนศาดาราม (วดัพระแกว) 
ประวัติโดยยอของจิตรกรรมภาพวาดฝาผนังริมระเบียงวัดพระศรีรัตนศาดาราม 

วัดพระศรีรัตนศาดารามนั้นถูกสรางขึ้นในปพุทธศักราช 2325 ตามพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ตอจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่รอบพระระเบียงฯนั้นไดชํารุดหลุดลอก
ตามกาลเวลา ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงไดมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเขียนภาพรามเกียรติ์ขึ้นใหม ในการฉลองพระนคร
ครบรอบ 50ป ในปพุทธศักราช 2375 และตอมาอีกสองครั้งในสองรัชกาล คือ การฉลองพระนคร 100 ป ในรัชกาลที่ 5 
และ การฉลองพระนคร 150 ป ในรัชกาลที่ 7 ปญหาใหญที่ทําใหมีการเขียนภาพขึ้นใหมนั้นเกิดทางความชื้นที่ทําลาย
ภาพ ทําใหภาพหลุดลอกอยางรวดเร็ว 

                                                 
5 E. PANOFSKY, Essais d'iconologie, Gallimard: Paris, 1939. 
6 แบบมาตราฐานนีเ้ร่ิมใชตั้งแต มกราคม คริสตศกราช 1972 
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ถัดจากการเขียนภาพขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 7 เพียง 7 ปใหหลังในปพุทธศักราช 2482  จึงมีการซอมบํารุง
เรื่อยมา ในปพุทธศักราช 2513 ไดมีการซอมบํารุงครั้งใหญโดยนําวิทยาการสมัยใหมเขามาชวยจนเสร็จส้ินในป 2524 
ในโอกาสงานฉลองสมโภชพระนคร 200 ปในรัชกาลปจจุบัน 

จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์รอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นเปนภาพชุดตอเนื่องยาวโดยรอบ
ระเบียง โดยสามารถแบงไดทั้งหมด 178 หอง หนึ่งหองนั้นเทากับเสาระเบียงตนหนึ่งไปหาตนถัดไปโดยแตละหองจะมี
โคลงกลอนบรรยายเรื่องราวในภาพ นอกจากนั้นยังมีภาพตามซมประตูและมุขริมระเบียงอีกจํานวน 80 ภาพ 
 
ปญหาทางทัศนศิลปวิเคราะหทางดนตรี 
 ณ ที่นี้จะขอนําเสนอภาพจิตรกรรมจากหองที่ 87 และหองที่ 338 ในการวิเคราะห ประการแรกหากเรา
ตองการบรรจุขอมูลพื้นฐานเราจะพบปญหาเรื่องของนามผูวาด เนื่องจากภาพเหลานี้ถูกวาดซ้ําแลวซ้ําเลาโดยเราไม
อาจทราบไดวาส่ิงที่ปรากฏสิ่งใดในภาพไดถูกเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงในการวาดซอมครั้งใดและจุดที่เปล่ียนแปลง
นั้นเปลี่ยนแปลงโดยผูวาดคนใด และอีกปญหาคือเรื่องของขนาดของภาพเนื่องจากการวาดนั้นเปนการวาดลงผนังริม
ระเบียงอันจํากัดขนาดไดยากและภาพมีความตอเนื่องกันตลอด ซึ่งผูเขียนเองเห็นวาขนาดของภาพนั้นเราอาจจะ
จํากัดจากขนาดของหอง คือ ขนาดความสูงจากพื้นจนถึงขอบบนของภาพคูณขนาดความกวางจากเสาหนึ่งตนไปหา
อีกตนหนึ่ง 
 การเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมของภาพนั้นอาจจะหยุดอยูที่สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากมีการสลักโคลง
กลอนกํากับไวในทุกหอง แตเราไมอาจทราบไดวารายละเอียดเล็กๆนอยๆนั้นถูกเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร การ
เปล่ียนแปลงเหลานี้ยิ่งดูเปนเรื่องที่คาดเดาไดยากขึ้นเมื่อเราพิจารณาบริบททางดนตรี เชน จากภาพในหองที่8 หาก
เราพิจารณาองคประกอบทางเครื่องดนตรีแลวเราพอสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของภาพไดเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร
ดนตรีไทย ในภาพนี้ปรากฏวงดนตรีสองวงที่ตั้งหางกัน ซึ่งพอจะเรียกไดวาเปนหนึ่งวงปพาทยและหนึ่งวงแตร สองส่ิงที่
ปรากฏและนาพิจารณา คือ ประการแรกคือภาพที่ปรากฏฆองวง และประการหลังคือการปรากฏภาพเครื่องดนตรีฝร่ัง
ประเภทแตรตางๆ  ในกรณีของฆองวงที่ปรากฏในการรวมวงดนตรีนั้น พอที่จะเปนพยานแนชัดวาภาพนั้นถูกเขียน
ซอมและแตงเติมนักดนตรีลงไปในภาพเกิดขึ้นหลังสมัยรัชกาลที่ 3 แมวาจะปรากฏฆองเพียงวงเดียว(อาจจะเปนไปได
วาฆองอีกวงหลบอยูหลังกําแพง) แตมีภาพในหองอื่นๆ9ที่ปรากฏฆองวงสองวง สวนวงแตรฝรั่งนั้นเขามาในเขต
ประเทศสยามและใชบรรเลงในกิจการหลวงเมื่อใดไมมีหลักฐานแนชัด  แตในภาพนี้ วงดนตรีสองวงนี้นาจะถูกวาดใน
สมัยเดียวกันเนื่องจากมีลักษณะของนักดนตรีสวนใหญที่เหมือนกัน กลาวคือ นักดนตรีทั้งสองวงมีลักษณะของเสื้อ
ภาพ สีสัน และ ความใกลเคียงในการในเสนอวิธีการจัดวงที่คลายคลึงกัน 
 จากภาพในหองที่ 33 เราจะเห็นภาพของเครื่องดนตรีชัดขึ้นเปนอยางมากคือภาพของวงเครื่องสายเหมือน
การจัดวงในปจจุบันอันประกอบดวย จะเข ซออู ซอดวง และโทน รํามะนา ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับภาพใน
หองที่ 8 จะพบขอแตกตางในหลายๆประเด็นที่นาสนใจ ประการแรกคือ ในกลุมเครื่องแตรวงและปพาทยนั้นเราจะพบ
แตนักดนตรีชาย ในขณะที่วงเครื่องสายจะพบแตนักดนตรีหญิง ซึ่งเรื่องเพศและนักดนตรีนั้นเปนเรื่องที่เรายังพอเห็น
อยูในสังคมนักดนตรีไทยในปจจุบันและหลักฐานในอดีตก็บงชัดในเรื่องนี้เชนกัน อีกประการหนึ่งคือเรื่องของกาละ

                                                 
7 ดูภาคผนวก รูปภาพ.1 
8 ดูภาคผนวก รูปภาพ.2 
9 ภาพบริเวณมุขริมระเบียงตอนกําเนิดนางสดีา 
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และเทศะในการใชวงดนตรี หากเราดูวรรณกรรมที่กํากับเนื้อเรื่องในภาพทั้งสองเราจะพบวาในหองที่ 8 นั้นเกิดในที่
คอนขางเปนสาธารณะและเปนงานพิธี(การอภิเษกระหวางพระรามและนางสีดาในกรุงมิถิลา) วงดนตรีจึงมีลักษณะ
ของวงประโคมที่สงเสียงคอนขางดัง ในขณะที่ในภาพของหองที่ 33 นั้นเปนสถานที่และสถานการณที่คอยขางรโหฐาน 

หากสังเกตุภาพทั้งสองแลว(หรือแมกระทั่งภาพที่มีนักดนตรีหรือวงดนตรีบรรเลงในหองอื่นๆ) จะเห็นวาวงดน
ตรีเหลานี้มีการจัดวงที่เปนลักษณะตามรูปแบบการจัดวงดนตรีไทยที่ปรากฏในปจจุบันมาก เราคงไมอาจดวนสรุป
หรือดวนสรุปปรากฏการณนี้ทั้นที่ทันใด หากแตเราสามารถตั้งคําถามเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการวาดหรือการทํางาน
ของศิลปนไดพอสมควร เชน เหลาศิลปนผูวาดนี้มีระดับความรูเรื่องดนตรีไทยมากนอยเพียงใด ศิลปนผูวาดรูเรื่องนี้
มากกวาผูอื่นหรือไม หรือทุกๆคนในสังคมยุคนั้นรูจักเรื่องของเครื่องดนตรีไทยดีมากอยูแลว อันอาจจะปรับความ
เขาใจหรือทัศนคติของเราตอการทํางานหรือสังคมของชางและศิลปนในยุคนั้น 
 จากภาพทั้งสองนั้นเราสามารถตั้งคําถามลงไปไดลึกกวาภาพที่ปรากฏลงไปไดอีกทั้งเรื่องของสังคมของ
กระบวนการชาง หรือ ทัศนคติทางเพศในทางดนตรีในยุคที่ภาพนี้ถูกเขียนขึ้น 
 
สรุปปญหาในขั้นตอนการศึกษา  

เราพอสรุปปญหาที่พบในการประยุกตใชวิชานี้กับประเทศไทยออกไดเปนสองประเด็นหลักคือ 1. ความ
บกพรองและความไมใสใจสนับสนุน ไมวาจะโดยเจตนาหรือไมของหนวยงานของรัฐตอการทําการวิจัยเก็บขอมูล
ตางๆโดยเฉพาะในทางประวัติศาสตรอันทําใหเกิดปญหาในการทํางานตอยอดในกลุมนักวิจัยที่ทํางานในดานสห
วิทยาการ (Interdisciplinary) ในระดับชาติหรือนานาชาติที่ตองการใชขอมูลพื้นฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
ประวัติศาสตร ซึ่งพอแบงออกไดในสองระดับยอยคือ 1.1 การไมมีเจาภาพหรือหนวยงานที่พรอมจะรองรับการเกิด
ขอมูลอยางเปนระบบจากนักวิจัยหรือนักประวัติศาสตร (ซึ่งในตางประเทศมักใชหอจดหมายเหตุหรือหอสมุดเปน
ฐานขอมูล ซึ่งใหบริการทางดานการชวยสืบคน แตไมไดหมายถึงตองเปนหนวยงานในการเก็บขอมูลทั้งหมด) 1.2 การ
ไมใหความใสใจดานการอํานวยความสะดวกหรืองบประมาณแกผูที่ตองการทํางานวิจัยในสหวิทยาการที่เกี่ยวของกับ
ดานศิลปกรรมศาสตรหรือมนุษยศาสตร 

2. สืบเนื่องจากปญหาแรกกรอปกับการที่วิชานี้นั้นกอกําเนิดในประเทศตะวันตก การที่ขาดจํานวนนักวิจัย
และการสนับสนุนงานวิจัย ทําใหบทบาทของนักวิจัยไทยนั้นมีนอยในสาขาศิลปกรรมศาสตรและมนุษยศาสตรอันเปน
ผลทําใหแนวทางการปฏิบัติตางๆหรือขอบริบทยกเวนในการทําการศึกษาในวิชานี้ไมไดถูกรับรูหรือใสใจในเวทีของ
นักวจิัยระดับโลก (ซึ่งหากเปรียบเทียบแลวเราเสียเปรียบดานนี้แมกระทั่งกับแคประเทศเพื่อนบานอยาง กัมพูชา  หรือ 
อินโดนีเชีย) 

ในสวนของแนวทางการแกปญหาในขั้นตนนั้น แตละภาคสวนสาขาวิชาควรจะไดรับการสนับสนุนอยาง
เต็มที่ในสวนของการทําการวิจัยเพื่อใหเกิดการเก็บขอมูลจําเปนเบื้องตนที่สมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไปได เชน จาก
ประเด็นปญหาที่พบจากเรื่องนี้ กระบวนการวิจัยทางทัศนศิลปควรไดรับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและเครื่องไม
เครื่องมือที่จะนําไปสูการสามารถพิสูจนอายุภาพและอายุการเขียนทับหรือเขียนซอม ชางที่ทําการเขียนทับหรือเขียน
ซอม และ/หรือ ขอมูลอื่นๆที่จําเปนทางทัศศิลป แลวจัดทําเปนฐานขอมูล(Database) เพื่องายตอการทํางานของ
สาขาวิชาอื่นๆที่ตองการขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอการทํางานวิจัย 
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อนึ่งบทความวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคหลักเพื่อนําเสนอกระบวนการทํางานของแขนงหนึ่งในสาขาวิชาดนตรี
วิทยา ในสวนของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังซึ่งยกมาเปนกรณีศึกษาตัวอยางนั้นทํางานบนหลักฐานขั้นทุติยถูมิเปน
หลัก การลงลึกสูรายละเอียดนั้นจะถูกกระทําในวาระตอไป 
 
คําขอบคุณ 
อ. อานันท นาคคง 
Florence GETREAU 
 
บรรณานุกรม 
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์รอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 2538 
Alberto AUSONI, I Dizionari dell’Arte: La Musica, Mondatori Electa: Milano, 2005. 
Erwin PANOFSKY, Essais d'iconologie, Gallimard: Paris, 1939. 
Gabriele ROSSI-ROGNONI, La Musica alla Corte dei Granduchi, Guinti: Firenze, 2001. 
Dizionario della Musica e dei Musicisti, Garzanti: Milano, 1996. 
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ภาพประกอบอางอิง 
 
1. ภาพจากหองที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพรวมที่ปรากฏ(ภาพใหญ), ภาพลกัษณะวงปพาทย(ขวาบน) และ ภาพลักษณะวงแตร(ขวาลาง) 
 
1.1   พระจอมเมรุมาศทั้ง นางสุชา- ดาเอย 
 นําจักรีสีดา   ดวนคลอย 
 สรงชลสุคนธา   เสร็จประดับ เครื่องนอ 
 ดุจสุริยันจันทรยอย   หยัดหลาเฉลิมศรี 
  จวบฤกษเทวราชเจา จอมมัฆ- วานนา 
 นําพระกฤษณุรักษ   รีบแคลว 
 สุจิตรานาฎนําลัก   ษมีสู แทนเอย 
 สองรวมเศวตฉัตรแกว  เกี่ยวดวยการเฉลิม 
      พระยาสุนทรนุรักษ แตง 
 
1.2 ร.ท.ยง ลิมานนท - นายชอบ บุณยเสน เขียน พ.ศ. 2472 
 นายประทีป สวางสุข   เขียนซอม พ.ศ. 2516 
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2. ภาพจากหองที่ 33 
 
 
 
  
 ภาพรวมที่ปรากฏ (ซาย) และภาพลักษณะวงเครื่องสาย (บน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  ผิดองคลิงแลนคน  ปรางคมณี หนึ่งนา 
 พบแทตยหนุมเขียวสี  เฉกยอม 
 นางรวมแทนเลิศฉวี  วรรณผอง พักตรเอย 

สามเลมศิลปชัยพรอม  ทาแกลวการณรงค 
  กลับสูปรางคส่ีได  เห็นองค 

ทศพักตรนอนแนบอนงค  สนิทเนื้อ 
ตริวาลักษมีปลง   จิตเสนห มารแฮ 
โกรธยักษชักตรีเงื้อ   ปจวบจิ้งจกเสียง 

      หมอมราชวงศ วิน แตง 
 
2.2  นายอุดม ชุวานนท   เขียน พ.ศ. 2472 
 นายจินดา สุดสุจริต   เขียนซอม พ.ศ. 2516 
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ผีแมน มง เมอืง และ ไทใหญ จากเสยีงสูการขามพรมแดนเวลา เชื้อชาติและวัฒนธรรม 
Phi-Man, Hmong, Muang and Tai: Music beyond times, ethnics and cultures 

 
อโณทัย นิติพน1 

Anothai Nitibhon1 
 
บทคัดยอ 
 กิจกรรมสรางสรรคดนตรี ‘ผีแมน มง เมือง และ ไทใหญ: จากเสียงสูการขามพรมแดนเวลา 
เชื้อชาติและวัฒนธรรม’ ที่ไดจัดแสดงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ พิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ถนนเจาฟา 
โดยอาจารยและนักศึกษาจาก คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนกิจกรรมที่ สืบเนื่องมาจาก 
โครงการบูรณาการโบราณคดี-มานุษยวิทยา -วิทยาศาสตร-ศ ิ ิลปะเพื่อการอนุรักษมรดกทางโบราณคดี 
สมัยกอนประวัติศาสตร -- มาจาก (คนละ) ฟากฟาของเพิงผา: สูการทลาย เสนแบงของวิธีวิทยาทางโบราณคดี 
วลีในมนุษยวิทยา และมายาในศิลปกรรม ของ รองศาสตราจารย ดร. รัศมี ชูทรงเดช โดยบทความนี้จะเปนการ 
บรรยายถึงแนวคิด และกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในชวงระยะเวลาเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2551 รวมไปถึง 
ผลของการดําเนินงานของโครงการที่นําเอาการสรางสรรคดนตรีมาเปนส่ือกลางในการบูรณาการระหวางศาสตร      
ที่ตอยอดมาจากโครงการขางตน  โดยการทํางานดนตรีในครั้ งนี้  มีทั้ งสวนของการศึกษาดนตรีอดีตและ 
ปจจุบันของผูคนที่เปนเจาของวัฒนธรรมชุมชน ผานกระบวนการ “คนควา สังเกต สะทอนความคิด และสรางสรรค” 
รวมไปถึงการเชื่อมโยงดนตรี ในฐานะเสียงเดิมที่เกิดอยูในวิถีชีวิตของชาวปางมะผากับเสียงใหมที่เกิดจาก 
ประสบการณใหมของศิลปนที่เปนตัวแทนจากคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร การทําความเขาใจ 
กับความรูสึกของคนแตละยุคสมัยที่มีตอดนตรี และการสังเคราะหขึ้นใหม เปนงานคีตนิพนธเพื่อการนําเสนอ 
ในฐานะผลงานทางดุ ริยางคศิ ลปแบบจริ งจั ง  และรวมไปถึ งบทสรุปข อ สั ง เกตจากการทํ ากิ จกรรม 
และการไดมีสวนรวมสัมผสกับชุมชนหมูบานบานไร อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
คําสําคัญ : ผีแมน มง เมือง ไทใหญ 
 
Abstract 
 Following the interdisciplinary project “From (different) horizons of rockshelter” in Highland Pang 
Mapha, Mae Hong Son, Thailand, directed by the archaeologist Dr.Rasmi Shoocongdej, the ‘Phi-Man, 
Hmong, Muang and Tai: Music beyond times, ethnics and cultures’ is a creative music project that was 
created  by the lecturers and students from the faculty of music, Silpakorn University, as a part of the on-
going art project involving artists, musicians and student volunteers. In this article, the concepts, different 
approaches and the outcomes created during the four months period of January to April 2008 are 
discussed. During the different activities in this project, music plays an important role as a mediator for 
participants from different ethnic, cultures and ages in making dialogues between each other, using 

                                                 
1 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 10170  ประเทศไทย 
  Faculty of Music, Silpakorn University, Talingchan, Bangkok 10170, Thailand 
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creative music making methods: exploring, observing, reflecting and creating. Musical cultures and the 
stories associated to the participant's original culture were also utilised throughout the creative process, 
relating their newly created work of this time to the memory of the past. Participants in this project 
involved people from different area such as student, artists, musicians, ethnomusicologist, 
archaeologists, villagers from Banrai village and the school children from different ethnic groups, all 
sharing the same experience in music making/ creative composition that tell the story of their own. 
Keywords : Phi-Man, Hmong, Muang, Tai 
 
ความเปนมา 
 สืบเนืองมาจากโครงการบูรณาการโบราณคดี-มานุษยวิทยา-วิทยาศาสตร-ศิลปะเพื่อการอนุรักษมรดก 
ทางโบราณคดี สมัยกอนประวัติศาสตร -- มาจาก (คนละ) ฟากฟาของเพิงผา: สูการทลายเสนแบงของวิธีวิทยา 
ทางโบราณคดี วลีในมนุษยวิทยา และมายาในศิลปกรรม ที่ไดเชื่อมโยงองคความรูทางประวัติศาสตร-โบราณคดี 
บนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เขากับประสบการณทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และ 
นําไปสูการสรางเครือขายแหงการสรางสรรค ที่ผนวกเอาองคความรู ทางวิชาการ ภูมิปญญาทองถิ่น เขากับการ 
สรางงานทางศิลปะในรูปแบบตางๆ เพื่อเชื่อมโยงมุมมองของมนุษยที่มีตอโลก/ ธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม และ 
องคความรูในสาขาตางๆ ที่มีอยูทั้งในอดีตและในปจจุบันไดอยางเปนอิสระ 
 ภายใตโครงการ ‘ผีแมน มง เมือง และ ไทใหญ: จากเสียงสูการขามพรมแดนเวลา เชื้อชาติและวัฒนธรรม’ 
อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน และอาจารย อานันท นาคคง จากคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดนํา 
นักศึกษาจํานวนหนึ่ง เขารวมทํากิจกรรมสรางสรรค โดยใชดนตรีเปนองคประกอบสําคัญของการสรางสรรค ในฐานะ 
ที่ดนตรีเปนส่ือกลางหนึ่ง ที่เชื่อมโยงจิตใจของมนุษยกับมนุษย เชื่อมโยงวัฒนธรรมคนนอกกับวัฒนธรรมคนใน 
แมกระทั่งคนในกับคนในดวยกันเอง คุณคาของดนตรีอยูขามพรมแดนของกาลเวลาและเชื้อชาติ การเชื่อมโยงดนตรี 
ในฐานะเสียงเดิมที่เกิดอยูในวิถีชีวิตของชาว ปางมะผากับเสียงใหมที่เกิดจากประสบการณใหมของศิลปนที่เปน 
ตัวแทนจากคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเปนที่มาของการทํางานรวมและการนําเสนอผลงาน 
ใหผูชมไดรับรู และอาจเปนแนวทางใหมในการบูรณาการศาสตรทางดนตรี ที่มีผลมากกวาเพื่อความบันเทิง ไปสู 
ความหมายที่กวางขวางและมีพลังในโลกสังคมที่เปล่ียนแปลงไปไมมีที่ส้ินสุด  
 งานสรางสรรคดนตรีเปนสวนหนึ่งของการบูรณาการระหวางศาสตรที่ตอยอดมาจากโครงการขางตน 
บทความนี้จะกลาว ถึงแนวความคิดและกระบวนการตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการผสมผสานองคความรูจาก 
ตางสาขาเขาดวยกัน โดยการทํางาน ดนตรีในครั้งนี้ มีทั้งสวนของการศึกษาดนตรีอดีตและปจจุบันของผูคนที่เปน 
เจาของวัฒนธรรมชุมชน การทําความเขาใจ กับความรูสึกของคนแตละยุคสมัยที่มีตอดนตรี และการสังเคราะห 
ขึ้นใหมเปนงานคีตนิพนธเพื่อการนําเสนอในฐานะผลงานทาง ดุริยางคศิลปแบบจริงจัง โดยเปรียบเทียบพื้นที่ 
ในการนําเสนอที่แตกตาง เพื่อใหไดผลมุมมองที่แตกตาง และเพื่อการเรียนรูของ นักดนตรีหรือตัวแทนชุมชน 
ที่มีสวนรวมในงานสรางสรรคชิ้นนี้ 
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แนวคิด 
 กิจกรรมสรางสรรคดนตรี เปนกิจกรรมที่สามารถกระตุนใหเกิดการสื่อสารระหวางผูคน โดยไมจํากัด 
ความสามารถ ทางดนตรี เพศ วัย ภาษา และพื้นฐานทางวัฒนธรรม โดยหัวขอที่จะนํามาใชในการวางรูปแบบ 
กิจกรรมนั้น สามารถที่จะมีความหลากหลาย และมีชองทางในการตีความไดอยางอิสระ ทําใหผูรวมกิจกรรมสามารถ 
ที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมนั้นๆ ใหเขากับประสบการณที่มีลักษณะเฉพาะของตนไดเปนอยางดี อีกทั้งยังเปนการเปด 
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ที่แตกตางกันในดานตางๆ ของผูเขารวมกิจกรรม 
 ในกิจกรรมการสรางสรรคดนตรี ผูรวมกิจกรรม จําเปนที่จะตองผานกระบวนการคิดหลักๆ ส่ีกระบวนการ 
อันไดแก การคนควา (Exploring) การสังเกต (Observing) การสะทอนความคิด (Reflecting) และการสรางสรรค 
(Creating) โดยในขั้นตอนแรกในการจัดกิจกรรมจะเปนการอภิปรายรวมกันถึงแนวความคิด เรื่องราว และ 
ประสบการณตางๆ ที่เกี่ยวของ กับการสรางงานนั้น ตอจากนั้นจะเปนการกระตุนใหผูรวมกิจกรรมสังเกตถึง 
รายละเอียดตางๆ ของขอมูลที่ไดจากการคนควา อภิปราย ทั้งในสวนของแนวความคิดและองคประกอบทางดนตรี 
ที่เกี่ยวของ ในขั้นตอนของการสะทอนความคิด ผูรวมกิจกรรม จะตองใหความสําคัญกับความแตกตางของ 
องคประกอบตางๆ การตัดสินใจเลือกใชองคประกอบตางๆใหเขากับแนวความคิด เบื้องตนที่ไดวางรูปแบบไว และ 
ในขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนที่การสื่อสารระหวางผูรวมกิจกรรมมีบทบาทสําคัญที่สุด ที่จะนําไปสูการสรางสรรค 
อันประสบผลสําเร็จในขั้นตอนสุดทาย รวมไปถึงการทดลองจัดวางองคประกอบตางๆที่ไดผานกระบวนการ เลือกสรร 
แลว ใหเกิดเปนงานสรางสรรคที่สําเร็จสมบูรณ  
 นอกจากนี้ ในการสรางสรรคดนตรีรวมกันนั้น ผูรวมกิจกรรมจําเปนที่จะตองเรียนรูการมีทัศนคติที่เปดกวาง 
และพรอมที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมกิจกรรมคนอื่นๆ โดยทั้งนี้การใชดนตรีเปนส่ือกลาง จะทําใหความ 
ซับซอน และอุปสรรคในอันเกิดจากภาษาและทัศนคติที่ตางกัน ไมเปนปจจัยสําคัญที่สรางปญหาในการสื่อสาร 
อีกทั้งยังชวยใหผูเขารวม กิจกรรม ไดเรียนรูถึงมุมมองที่แตกตาง และเรียนรูวิธีการในการผสมผสานความแตกตาง 
เหลานั้น ใหเกิดเปนแนวทางใหม ที่สรางสรรคใหกับชุมชนของตนเอง 
 
การดําเนินงาน 
 
มกราคม 2551: สัมผัสพ้ืนที ่
เก็บขอมูลทางเสียงและดนตรีวิทยา เพ่ือนํามาแสดงในงานเสวนาดวยเสียง รวมกับงานเสวนา “ยอนอดีตสู 
วิญญาณบรรพชน:มุมมองคนใน-คนนอก” ณ หมูบานบานไร อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
 เดือนมกราคม 2551 เปนชวงแรกที่มีความสําคัญสําหรับการวางแผนการดําเนินงานและกิจกรรมสําหรับ 
โครงการ ศิลปนสองทานที่เขารวมโครงการซึ่งไดแกอ.อานันท นาคคง และ อ.อโณทัย นิติพน ไดเดินทางไปยังพื้นที่ 
เพื่อเก็บขอมูลเสียง ศึกษาพื้นที่ ชุมชน และสํารวจกลุมเยาวชนที่จะเขารวมโครงการ โดยในการเดินทางในครั้งแรกนี้ 
ศิลปนไดมีโอกาสเขา รวมชมกิจกรรมการแสดงดนตรีที่จัดขึ้นระหวางการจัดงานทองเที่ยวหมูบานบานไร ซึ่งในงาน 
ไดมีชาวบานนําการแสดงตางๆ ที่เปนเอกลักษณของกล ุมชาติพันธในพื้นที่มารวมแสดง 
 การแสดงที่นํามาใหผูชมไดชมในวันนั้น เปนการแสดงที่คัดสรรมาจากหลากหลายวัฒนธรรม อาทิเชน 
การเลนและเตนเพลงแคนของชาวมง ที่มีเอกลักษณโดดเดนโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ เครื่องแตงกายที่ประดับดวย 
เหรียญเงิน ชวยกันสรางเสียงจนกลายเปนเหมือนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง หรือฟอนนกและฟอนดาบของกลุมไทใหญ 
ที่มีเสียงของฆองและกลอง เปนองคประกอบสําคัญของการแสดง 
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 ระหวางการสํารวจชุมชนในชวงเชาของวันที่สอง ศิลปนไดทําการบันทึกเสียงของนักเรียนในโรงเรียนศูนย 
ปางมะผา โดยเปนการบันทึกเสียงชีวิตเริ่มตนวันใหมของเด็กๆ กับ เพลงชาติ เพลงออกกําลังกาย และเพลงโรงเรียน 
ของฉัน เสียงทองสูตรคูณ วันทั้งเจ็ด และ ABC ซึ่งโดยทั่วไปแลวอาจจะเปนเสียงที่พบไดทั่วไปในโรงเรียน    
ทั่วประเทศ ไทย แตดวยคุณลักษณะ พิเศษของหมูบานบานไร ที่มีความหลากหลายทางดานชาติพันธคอนขางมาก 
ทําใหกิจกรรมที่เรียบงายอยางการทองสูตรคูณ เปนส่ิงที่แสดงถึงความไมแตกตาง และความบริสุทธิ์ไรเดียงสา 
ของเด็ก หรือเพลงที่โรงเรียนฉัน คุณครูใจดี.. ที่แสดงใหเห็นวากิจกรรมเล็กๆเชนการรองเพลงประจําโรงเรียน เปนส่ิงที่ 
สามารถทําใหเด็กๆรูสึกถึงความมีเอกลักษณรวม และการเปนสวนหนึ่งของกล ุ ุมชุมชนรวมกัน แมวาโดยพื้นฐานแลว 
เด็กเหลานี้จะมาจากกลุมวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 
 การบันทึกและเก็บขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและเรื่องราวของหมูบานนั้นเกิดขึ้นในชวงบายและเย็น เมื่อศิลปน 
ไดทําการพูดคุย สัมภาษณ และบันทึกเสียงผูเฒาผูแกประจําหมูบานหลายทาน ที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต 
ถึงการเริ่มตั้งรกรากของชุมชน ความเช ื่อ ประเพณีของทองที่ รวมถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมสําคญัของชาวมง 
และชาวไทใหญ โดยศิลปนไดบันทึกเสียง พอเฒาปละเย เลาพา กับคําตางๆในภาษามง รวมไปถึงเสียงตีมีด 
ครกตําขาว และเรื่องเลาตางๆของมง ในสวนของลุงจี๋ คําสุข ศิลปนไดทําการบันทึกเรื่องเลาเกี่ยวกับพิธีกรรมในการ 
บูชาศาลเจาเมือง การไหวผี และพิธีกรรมตางๆที่เกี่ยวกับผีแมน รวมไปถึงเรื่องเลาที่เกี่ยวกับเสียงดนตรีลึกลับของ 
ผีแมน ที่มีความไพเราะงดงาม 
 ในวันสุดทายของการเดินทางเก็บขอมูลเสียง นองมั่นมัคคุเทศนนอยและพี่ดา ไดนําศิลปนขึ้นไปสํารวจพื้นที่ 
เพิงผาบานไร ซึ่งในระหวางทางนั้นก็ไดทําการบันทึกเสียงการสรางสรรคดนตรีคีตปฏิภาณ (Improvisation) ที่ศาลา 
ไมไผ ณ จุดพักกลางทาง โดยศิลปนและผูรวมเดินทาง ไดทําการทดลองสรางเสียงตางๆ ที่สามารถทําใหเกิดขึ้นได 
โดยไมไผหรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ โดยใชการ ตี เปา เขยา เคาะ วัสดุตางๆที่สามารถหาไดในบริเวณใกลเคียง รวมกับ 
การใชเสียงพูด เสียงรองและเสียงตางๆที่เกิดขึ้นจากเลนกับศาลาไมไผ และพื้นที่รอบศาลา 
 หลังจากการเดินทางเพื่อเก็บขอมูลเสียงเสร็จส้ิน อ.อานันท นาคคง ไดนําเสียงที่เก็บไดนั้น มาผานกระบวน 
การตัดตอ ผสมผสาน ดัดแปลง และสรางสรรคเปนผลงาน “สมุดบันทึกเสียง” ที่บอกเลาถึงเรื่องราวชีวิตความเปนอยู 
ตํานาน และสรรพเสียงในพื้นที่ของหมูบาน ปาและเพิงผาบานไร ที่ผานการรับรูและตีความของศิลปน 
 
กุมภาพันธ 2551: ส่ือสารกับศิลปน 
งานสรางสรรคดนตรีกับเยาวชนในหมูบานบานไร อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
 สืบเนื่องมาจากการสํารวจพื้นที่และเก็บขอมูลเสียงในชวงเดือนมกราคม กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวงงานเปด 
นิทรรศการ ‘ มาจาก (คนละ) ฟากฟาของเพิงผา’นั้นเปนกิจกรรมที่รวมเอาการถายทอดประสบการณทางเสียง และ 
การสรางสรรคงานดนตรี ใหมเข  าไวดวยกัน โดยในชวงวันงานนั้น อ.รัชวิทย มุสิการุณ ศิลปนดนตรีและนักเตน รวมกับ 
อ.อโณทัย และนักศึกษา จากคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเขารวมในกิจกรรมสรางสรรค 
เสียงกับเยาวชนในหมูบาน โดยไดรับ แรงบันดาลใจจากงาน ‘The Path’ ของ Natawa (นาตาวา) ที่ส่ือถึงการเดินทาง 
ของผูคนภายนอกตามเสนทางของเพิงผา เขาสูหมูบาน และสิ้นสุดการเดินทางโดยรถไฟไปยังกรุงเทพฯ ในสวนของ 
ดนตรี ไดมีการตีความงานศิลปะชิ้นนี้ ไปในทิศทางที่เกี่ยวของกับเรื่องราวของผีแมน โดยใหชื่อชุดการแสดงวา 
‘ผีแมนเยือนเมือง’ เพื่อสรางภาวะจนิตนาการ ถึงการเดินทางของผีแมนจากจุดเริ่มตน ณ เพิงผา ผานปา น้ําตก 
หมูบาน พื้นที่ขุดคนทางโบราณคดี และเขาสูกรุงเทพฯ อันเปนสถานที่ที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะครั้งที่ 2 ในที่สุด 
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 ในสวนของเสียงและเครื่องดนตรีที่นํามาใชในการสรางสรรคงานนั้น ศิลปนพยายามที่จะเลือกใชเครื่อง 
ดนตรี ที่มีอยูในพื้นที่ ไมวาจะเปนเครื่องดนตรีที่สามารถหยิบยืมไดจากโรงเรียน อยางเชนอังกะลุง กลองยาว        
หรือวัสดุอื่นๆ ที่หาไดจากในหมูบาน อาทิเชนทอนไมไผ กระพรวน และฆอง ทั้งนี้เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึง 
ความเชื่อมโยงทางเสียง ของงานดนตรีที่สรางสรรคใหม กับวิถีชีวิตทั่วไปของชุมชน  
 สําหรับสวนที่สองของการแสดงนั้น เปนการแสดงที่ชื่อวา ‘สงขบวนเสวนา’ โดยจุดประสงคหลักของ 
การแสดงนั้น จะเปนการเชื่อมตอการแสดงชุด ‘ผีแมนเยือนเมือง’ ที่ส้ินสุด ณ บริเวณลานหนาบานพอหลวง 
กับกิจกรรมเสวนาที่จัดขึ้นที่ หลังบานพอหลวง โดยบรรยากาศโดยทั่วไปแลวจะคลายกับการเฉลิมฉลอง ทําใหศิลปน 
เลือกที่จะนําเอารูปแบบการแสดง แบบขบวนกลองยาว มาใชเชื่อมตอกิจกรรมทั้งสองกิจกรรม รวมทั้งการสอนจังหวะ 
พื้นฐานของกลองยาวเปนกิจกรรม ที่ไมซับซอนและสามารถทําไดโดยใชเวลาไมมากนั้ก มีความเหมาะสมกับ 
สถานการณและระยะเวลาอันจํากัด โดยเด็กที่เขารวม กิจกรรมสวนใหญแลวจะเปนนักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียน 
ศูนยปางมะผา และกลองที่นํามาใชนั้นก็เปนเครื่องดนตรีสามารถ จะหาไดจากในโรงเรียน  
 กิจกรรมสําคัญอีกอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาการจัดงานไดแกกิจกรรมคีตปฏิภาณ (improvisation) 
ของเด็กๆ กับชิ้นงานศิลปะจากโครงการ “มาจาก (คนละ) ฟากฟา” ที่จัดแสดงอยูในหมูบาน โดยเปนกิจกรรมที่ไดรับ 
อิทธิพลจากการรับรูและ ตีความงานศิลปะเหลานั้น ผานการเยี่ยมเยือนชิ้นงานและพูดคุยกับศิลปน รวมไปถึงการ 
สังเกตการเขาไปมีสวนรวมและ ตอบสนองงานศิลปะของผูคนในชุมชน อาทิเชน งาน ‘รูปทรงของพื้นที่วาง’ ของ 
เฉลิมชนม จิตจินดา ที่สรางภาวะของการมอง ใหกาวขามความเปนแนวตั้ง (vertical) ไปสูการมองในแนวระนาบ 
(horizontal) ทําใหศิลปนดนตรีเกิดความคิด ที่จะหลอมรวมเอาระนาบตางๆเขาไวดวยกัน อันรวมไปถึงระนาบ 
ของเวลา เชื้อชาติและวัฒนธรรม กอใหเกิดเปนมิติที่ทับซอน แตมีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน และกลายมาเปน 
ชิ้นงาน ‘ตางมิติ’ (dimensions)  ที่เด็กๆในชุมชนไดมีสวนรวมในการแสดง ตัดตอ และสรางเสียงประกอบภาพ 
เคลื่อนไหว 
 อีกชิ้นงานหนึ่งที่ไดสรางกระแสการแสดงคีตปฏิภาณ (improvisation ไดแกงาน) ‘The Circle’ ของศิลปน 
ชล เจนประภาพันธ ที่กลายมาเปนงาน ‘(โ)ลงเรือ’ ผานการตีความและพูดคุยของเด็กๆกับกลุมศิลปนดนตรี โดยเด็กๆ 
ไดใหความหมายสําหรับวัตถุศิลปะที่หยุดลอยอยูกลางชิ้นงาน วาเปน โลง หรือ เรือ และพื้นที่ภายในชิ้นงาน 
วาเปนพื้นที่ของน้ํา หรือ อดีต/อนาคต สวนพื้นที่รอบๆชิ้นงานนั้นแสดงภาวะของความเปนพื้นดิน หรือปจจุบัน 
หลังจากนั้น เด็กๆก็ไดรวมกันสรางจินตนาการถึงการเดินทางจากดินสูน้ํา หรือ ปจจุบันถึง อดีต/อนาคต รวมไปถึง 
การรับรูและสราง ‘บทสนทนา’ รวมกันกับวัตถุศิลปะกลางชิ้นงาน ที่ถูกสรางความหมายวาเปนตัวแทนของ โลง     
หรือ เรือ  
 สวนสําคัญที่สุดสวนหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะนี้คือการตีความ และแปลความหมายของงานศิลปะ 
ผานสายตา ของนักดนตรีและเยาวชนที่เขารวม สูการสรางสรรคชิ้นงานศิลปะดวยเสียง ที่อาจจะนําพาใหผูชม 
เขาใจไปในทิศทางเดียวกัน หรืออาจจะทําใหเกิดแงมุมมองใหมกับช้ินงานศิลปะชิ้นเดียวกัน โดยทั้งนี้ การคัดเลือก 
เสียง ทาทางและการจัดวางองคประกอบ ทางดนตรีตางๆ นั้นลวนแลวแตเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูชมมีการรับรู 
เรื่องราวที่แตกตางกัน  
 
 
 



 
 

50 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

เมษายน 2551: สรางงานศิลปกับชุมชน 
งานสรางสรรคดนตรี และ คีตนิพนธ จากผลของการบูรณาการองคความรูที่ไดจากโครงการ “มาจาก 
(คนละ) ฟากฟาของเพิงผาฯ” 
 ในระยะสุดทายของโครงการฯ ซึ่งเปนการรวมมือกันของกลุมศิลปนดนตรี อาจารยและนักศึกษาจาก 
คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะนี้เปนระยะที่มีความหลากหลายทางกิจกรรม และแงมุมทาง 
ความคิดคอนขางสูง เนื่องจากศิลปน และนักศึกษาแตละคน จะไดรับโจทยในการคิดที่แตกตาง โดยมีเงื่อนไขของ 
การนําเสนอดวยวิธีการของการประพันธคีตนิพนธ หรือการแสดงคีตปฏิภาณ (improvisation) รวมกับการบันทึก 
ภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ กลุมศิลปนยังไดสานตอ กิจกรรมการบันทึกเสียง และงานสรางสรรคดนตรีกับเยาวชน 
ตอเนื่องจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ โดยรวมการสราง งานดนตรีตอเนื่อง และการทดลองความคิดเพิ่มเติม 
ใหมๆเขาไวดวยกัน  
 กรอบความคิดในการสรางงานจากการเดินทางครั้งนี้ คือ การสรางสรรคโดยผานกระบวนการคนหา 
รองรอยทาง วัฒนธรรม ไมวาจะเปนวัฒนธรรมมง ไทใหญ ลีซอ หรือแมกระทั่งวัฒนธรรมเมือง ที่เริ่มเขามามีบทบาท 
กับวัฒนธรรมของชุมชนในปจจุบัน รวมไปถึงความพยายามที่จะเรียนรูวาชุมชนมีการรับรูเรื่องผีแมน ความแตกตาง 
ทางวัฒนธรรม การมีอยูของแหลงโบราณคดี และความสามารถที่จะเชื่อมโยงอดีตใหเขากับอัตลักษณของชุมชน 
ในปจจุบัน  
 ในกิจกรรมรวมกันระหวางศิลปนดนตรี และกลุมศิลปนกับเยาวชน ไดรวมกันพัฒนาแนวความคิดสําคัญ 
เรื่องหนึ่ง ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากภาพเขียนสีบนเพิงผาฯ ไดแกเรื่อง ‘เงา’ ในฐานะที่เงาเปนส่ือถึงอดีต วัฒนธรรม 
ที่ซอนเรน และโลกคูขนาน ศิลปนและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม ไดทดลองถึงการสื่อความหมายในเรื่อง ‘เงา’ 
ดวยแงมุมความคิดตางๆ ไมวาจะเปน การรับรูถึงการมีอยูของเงา การอยูรวมกับเงา หรือแมแตกระทั่งการปฏิเสธ 
ความเกี่ยวของของตัวตนกับเงา โดยอาศัยการ เลียนแบบและสรางบทสนทนาผานเสียงเปนตัวกลางในการ 
ส่ือความหมาย กิจกรรมชิ้นนี้มีจุดประสงคที่จะกระตุนใหเยาวชนและ ศิลปนที่เขารวมไดตระหนักถึงคุณคาของ ‘เงา’ 
รวมไปถึงการสรางความรูสึกที่ผูกพัน อันจะนําไปสูการดูแลและรักษา ‘เงา’ ของตัวตน 
 กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไดรับแรงบันดาลใจจากงานขุดคนทางโบราณคดีไดแกงานชุด ‘in seeking for 
rocks’ ที่เปนความพยายามที่จะเลาเรื่องราวของการสรางเครื่องมือหิน ที่กลับกลายไปเปนเครื่องดนตรีของมนุษย 
ยุคดึกดําบรรพ (สมมติ) คนหนึ่ง รวมไปถึงงานสรางสรรคดนตรีที่บอกเลาเรื่องราวของการเดินทางของชีวิตหลัง 
ความตาย และความพยายามที่จะกาวขาม พรมแดนของเวลา หรืองานที่ส่ือถึงสภาวะรอยตอของมิติและกาลเวลา 
(Music of the shadows) ที่นําเสนอผานการแสดง ดนตรีคีตนิพนธ จากมุมมองที่แตกตางกันของศิลปนส่ีคน 
 
สรุป 
 จากกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเยาวชนและกิจกรรมที่ชุมชนมีสวนรวม อาทิเชน การแสดงดนตรีของ 
กล ุมศิลปน จากมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับกลุมศิลปนในหมูบาน ไมวาจะเปนศิลปนพื้นบานมง หรือแมแตกระทั่ง 
กลุมเยาวชนรุนใหม ที่ใหความสนใจกับวัฒนธรมดนตรีของเมืองมากกวาวัฒนธรรมดนตรีดั้งเดิม กิจกรรมเหลานี้ 
ลวนแลวแตแสดงใหเห็นถึง กระแสของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาที่คอยๆมีอทิธิพลตอสังคมในวงกวาง 
โจทยสําคัญสําหรับชุมชนบานไร ในปจจุบันนี้ นาจะเปนการสรางเยาวชนรุนใหมที่มีจิตสํานึกที่ดีในการสืบทอด 
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วัฒนธรรมดั้งเดิม รูเทาทันความเปลี่ยนแปลง และสามารถที่จะผสมผสานอดีตกับปจจุบัน เพื่อสรางอนาคตที่มี 
ความสมดุลย ระหวางความแตกตางของเวลา เชื้อชาติและ วัฒนธรรมที่ดี 
 ในสวนของศิลปนดนตรีและนักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ความเขาใจที่เกิดขึ้นจากการสังเกต สราง 
บทสนทนา และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆกับชุมชนนั้น  ลวนแลวแตเปนการตอกย้ําถึงความสําคัญของการ 
เปดกวางทางความคิด ตอวฒันธรรมและเชื้อชาติที่แตกตาง รวมไปถึงการกาวขามขอบเขตขององคความรู 
ทางวิชาการและเรียนรูที่จะบูรณาการ องคความรูอื่นๆนั้น เขากับประสบการณการเรียนรูของตน โดยผาน 
กระบวนการคนควาและทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง กอนที่จะนําไปสูกระบวนการการสรางสรรคผลงานทางศิลปะ
ที่ ีมีคุณภาพ มีความเกี่ยวของกับผูคน และสามารถที่จะส่ือสาร กับสังคมไดเปนอยางดี 
 
เอกสารอางอิง 
รัศมี ชูทรงเดช, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
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สังคีตลักษณและเทคนิคการเดี่ยวโอโบเพลง “Concertino for Oboe and Strings”  
ประพันธโดย  พลเรือเอกหมอมหลวงอัศนี ปราโมช 

Musical Structures and Performing Techniques of M. L. Usni  Pramoj’s Concertino for 
Oboe and Strings 

 
ดําริห  บรรณวิทยกิจ1 

Damrih Banawitayakit1 
 
บทคัดยอ 
 ฯพณฯ พลเรือเอกหมอมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรีและศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรี 
สากล) ผูทรงคุณูปการแกวงการดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยนับทศวรรษ ตั้งแตเยาววัย ทานไดรับอิทธิพลในดาน 
ดนตรีและศิลปะจากบิดา  หมอมราชวงศเสนีย  ปราโมช   ม .ล.อัศนีทานเริ่มเลนดนตรีดวยการฝกไวโอลิน  
หลังจากนั้นตอมา ไมนานทานก็สามารถรวมเลนวงสตริงควอเตทภายในครอบครัวได ความสามารถในทางดนตรี 
ของทานพัฒนาอยาง  รวดเร็วและโดดเดนเปนอยางมาก  ซึ่ งตอมาภายหลังทานไดศึกษาเรียนรูดนตรี 
นอกเวลาอยางจริงจังในชวงที่ทานไป ศึกษาตอ ทางดานกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ 
 สืบเนื่องจากความรักและพรสวรรคอันพิเศษที่มีอยูเหนือบุคคลทั่วไป  ทําใหทานองคมนตรีสามารถทํางาน 
สรางสรรคศิลปะในแขนงดนตรีไดอยางยอดเยี่ยมถึงขั้นที่ไดรับการยกยองเปนศิลปนแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2537 ผลงาน 
ชิ้นเอกที่เปนที่ประจักษตอวงการดนตรีคลาสสิก   คือการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงพระราชนิพนธทั้งหมดของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหั วฯ  รัชกาลที่  9 ครบทุก เพลงในคราวเดียวกัน  ในรูปแบบของ
วงซิมโฟนีออรเคสตราพรสวรรคของ ทานดานดนตรีคลาสสิกนั้นครอบคลุมทุกๆ ดาน นับแตการเลนไวโอลิน 
การประพันธเพลง  การเรียบเรียงเสียงประสาน จนถึงการเปนวาทยากร วงดุริยางคที่ทานเคยควบคุมไดแก 
วงโปรมิวสิกา วงดุริยางคราชนาวี และวงดุริยางคบางกอก ซิมโฟนี  เปนตน   
 ผลงาน  Concertino  for  Oboe  and  Strings  ฯพณฯ องคมนตรีไดประพันธไวเนื่องในโอกาสคอนเสิรต 
Thai  Fuji Xerox Chamber Concert  เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งในรายการเพลงค่ํานั้น ประกอบไปดวย 
เพลง Concerto for Two Violins and String  Orchestra in D Minor โดย J.S Bach  เพลง Concertino for Clarinet 
and Strings โดย ม.ล.อัศนี ปราโมช   เพลง Antiche Dance ed Arie per Linto, III Suite โดย  Respighi  และ  
เพลง Concertino for Oboe and Strings โดย ม.ล.อัศนี  ปราโมช  ซึ่งกอนหนานี้ไดมีการบันทึกเสียงเพื่อทําซีดี 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ในชื่อชุด  BSO String  Orchestra  ซึ่งมีผลงานบางสวนในคอนเสริต 
นี้รวมอัลบัมอยูดวย  และบทเพลง Concertino for Oboe and Strings ก็เปนหนึ่งในนั้น 
 ผูบรรเลงเดี่ยวโอโบเพลง  Concertino  for  Oboe and Strings ในคอนเสิรตและในซีดีชุดนี้คือผูวิจัยเอง 
ซึ่งถือวา เปนเกียรติประวัติตอวิชาชีพดานดนตรีของผูวิจัยเปนอยางมากที่ทานผูประพันธใหความไววางใจแกผูวิจัย 
ในการเลนเดี่ยว  Concertino  for  Oboe  and  Strings บทนี้เปนคนแรก นับเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยอยากจะ 
ทํางานวิจัยในเชิงวิเคราะหโครงสรางสังคีตลักษณและเทคนิคการประพันธ  พรอมทั้งตองการนําเสนอแนวคิดและ 

                                                 
1 คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย  
  Faculty of Music, Silpakorn University, Talingchan, Bangkok 10170, Thailand 
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แนวทางที่ได ไปใชในการฝกฝนโอโบสําหรับบทเพลงนี้ใหเกิดความสมบูรณแบบในการแสดงมากที่สุด  ผูวิจัยคิดวา 
องคความรู ที่ไดเหลานี้  นาจะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการดานดนตรีคลาสสิกของไทยตอไปในอนาคต 
 งานวิจัยฉบับนี้เปนมุมมองของผูวิจัยที่มีตอบทเพลงนี้แตฝายเดียว ยังมิไดเก็บขอมูลเบื้องลึกและสัมภาษณ 
ผูประพันธสืบเนื่องจากขอจํากัดดานเวลาในการทําวิจัย ในคราวนี้ผูวิจัยจึงใหน้ําหนักในประเด็น ดานการวิเคราะห 
โครงสรางสังคีตลักษณ รูปแบบการนําเสนอ และเทคนิคการแสดงที่เหมาะสมกับบทเพลงเปนหลัก ดวยความ 
พยายามที่จะคนหาความสัมพันธของปจจัยตางๆขางตนที่สงผลกระทบและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูฟง ใน  
ระยะตอไป ผูวิจัยไดวางแผนการที่จะศึกษา คนควา สัมภาษณ และเก็บขอมูลในเชิงดนตรีวิทยาของบทเพลง 
Concertino for Oboe ใหละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น 
 องคความรูที่ไดในเชิงโครงสรางคีตลักษณของตัวบทเพลงทั้งในภาพลึกและภาพกวาง จะทําใหผูวิจัย 
สามารถประยุกตองคความรูท่ีไดมาเพ่ึอใชในการสรางกลวิธีในการฝกซอมอยางเปนระบบ อีกทั้งสามารถประดิษฐเทคนิค 
การเลนท่ีมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับบทเพลง การศึกษาและทดลองเทคนิคการเลนตางๆที่หาไดเหลานี้  จะทําให 
ผูแสดงเดี่ยว สามารถนําเสนอผลงานชิ้นนี้ไดอยางสมบูรณแบบ  ใกลเคียงกับความตั้งใจของผูประพันธมากที่สุด   
คําสําคัญ : โครงสรางสังคีตลักษณ   เทคนิคการประพันธ   กลวิธีการฝกซอมอยางเปนระบบ 
 
Abstract 
 Over the decades, Admiral M.L. Usni Pramoj, National Artist in the field of Performing Art in 
Music, has been a prominent figure of classical music society in Thailand.   Influenced by his artistic 
family background, Admiral M.L. Usni Pramoj started his violin playing at a very young age.   Playing on 
the violin as a member of family’s string quartet with his father, M.R. Seni Pramoj, the former Prime 
Minister of Thailand, created a first impression to a serious music making for him. The passion to the 
music continued to be an important part of his life that made him later on seriously taking the private 
music lessons on violin and composition when he was a law student at Oxford University, England. 
 With love and passion and gifted ability in music, the privy counselor has composed and 
produced countless variety of musical masterpieces, especially the complete set of musical 
arrangements of His Majesty the King Rama IX’s compositions for various ensembles and symphony 
orchestra.  His devotion to the music gain national recognition as he received the National Artist prize in 
the field of Performing Art in Music. His musical talent is also well accepted as a violin virtuoso, a prolific 
composer and a charismatic conductor. The ensembles that he has worked with are included The Pro 
Musica, The Royal Thai Navy Orchestra, Bangkok Symphony Orchestra and etc. 
 The Concertino for Oboe and Strings was composed for the  “Thai Fuji Xerox Chamber Concert 
Series” on the 6th of September 2006. In the same program also including J.S. Bach’s Concerto for Two 
Violins and String Orchestra in D minor, Usni Pramoj’s Concertino for Clarinet and Strings, Respighi’s 
Antiche Dance ed Arie per Linto, Suite III. At the same period of preparation, the composer has produced 
an album of compact disc entitle “Diversion for Strings” which contains three newly composed music by 
the composer; Diversion for Strings, Concertino for Oboe and Strings, and Concertino for Clarinet and 
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Strings. 
 The oboe soloist in this compact disc and in the concert mention above is Mr. Damrih 
Banawitayakit, the researcher. It is an honor for the researcher that maestro M.L. Usni Pramoj selected 
him as a soloist for this world premier performance. 
 This paper bases on the researcher’s perspective concentrate on the structural and technical 
analysis of the piece. Due to the time limitation in this research project, the researcher decided not to 
focus on the historical background of the piece. All the details about historical aspects will be studied in 
the next research project. The impression of the piece has inspired the researcher for looking out the 
further knowledge in term of form, tonal modulation, compositional techniques and structural organization 
of the piece, which will be a foundation for   practicing approach to the solo-oboe part.  The researcher 
believes in the systematic practicing methodology, it will assist the performer in increasing the maximum 
outcome of musical performance.  The study also shows how structural relationship of each section 
would effect the aural appreciation of the audience.   
Keywords : Form and Structure, Compositional Techniques, Systematic Practicing Methodology  
 
คํานํา 
 ผลงาน  Concertino  for  Oboe  and  Strings  ฯพณฯองคมนตรีไดประพันธไวเพื่อใชในโอกาส            
งานคอนเสิรต Thai  Fuji Xerox Chamber Concert  เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2549 ทานหมอมหลวงอัศนี เลาถึง 
แรงบันดาลใจในบทเพลงนี้ ใหกับนักดนตรีในระหวางการรวมฝกซอมวา ทานไดรับแรงบันดาลใจในการแตง 
บทเพลงจากความประทับใจในการทองเที่ยวและพักรอนในแควนทัสคานีของประเทศอิตาลี ในชวงฤดูรอนของ
ปพุทธศักราช 2548  ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว บรรยากาศของแควนทัสคานีนั้น อบอวลไปดวยไออุนของแสงอาทิตย 
และทิวทัศนอันสวยงาม   
 ฯพณฯหมอมหลวงอัศนี  ปราโมช  เลาถึงความเปนมาของบทเพลง Concertino for Oboe and Strings 
บทนี้วา ทานเกิดแรงบันดาลใจที่แตงทอนที่ 2 กอนทอนอื่น    ซึ่งทําใหผูวิจัยยอนคิดถึงบทเพลง Oboe Concerto  
ที่ประพันธโดย Samuel  Barber  นักประพันธเพลงชาวอเมริกันซึ่งเกิดแรงบันดาลใจในการแตงเพลง Oboe Concert 
ของเขาจากทอนที่ 2 กอนเชนกัน ผูวิจัยตั้งขอสังเกตุวา สําเนียงและลีลาของบทเพลงทอนที่ 2 ที่หมอมหลวงอัศนี 
ปราโมช และ Samuel Barber แตง  มีสวนลมายคลายคลึงกัน แตดวยชั้นเชิงในการเลือกใชเสียงโอโบและการเลือก 
ใชบันไดเสียง ทําใหรสชาติของบทเพลงทั้งสองแตกตางกันอยูในที บทหนึ่งใชบันไดเสียงเพนทาโทนิค อีกบทหนึ่ง 
ใชบันไดเสียงไดอาโทนิค  แตเปนที่นาเสียดายที่ Samuel Barber เสียชีวิตกอนที่ทานจะแตงทอนที่ 1 และ ทอนที่ 3 
สําเร็จ  ทอนที่ 2 จึงถูกเรียกในเวลาตอมาวา Canzonetta   for  Oboe and Strings  
 รูปแบบของ  Concertino for Oboe  ของ ฯพณฯ ม.ล.อัศนี ใชรูปแบบเพลงคอนแชรโตมาตรฐาน กลาวคือ  
มีท้ังหมด 3 ทอนเพลง คือ ทอนท่ี 1 อยูในจังหวะเร็วแตไมมาก (Allegro ma non troppo) ทอนที่ 2 จังหวะ 
ชาปานกลาง (Andante)  และ ทอนที่ 3 จังหวะเร็ว (Allegro)   ความยาวของบทเพลงทั้ง 3 ทอนอยูประมาณ  14 
นาที ซึ่งองคประกอบทั้งหมดไดถูกจัดวางไดอยางเหมาะสมรับกันอยางดี เหมาะที่จะเปนกรณีศกึษาในดานเทคนิค 
การประพันธ สําหรับปโอโบ  และเทคนิคการเลนฉพาะทางของเพลงเดี่ยวโอโบเปนอยางยิ่ง 
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ผูวิจัยไดตั้งกรอบการศึกษาออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้  
ศึกษาในเชิงโครงการสรางทางสังคีตลักษณของบทเพลง 
ศึกษาเทคนิคการประพันธที่เหมาะสมกับเทคนิคการเลนเดี่ยวโอโบ 
ศึกษาและคนหากลวิธีการซอมที่เหมาะสมกับบทเพลงอยางเปนระบบ 
นําเสนอเทคนิคการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะใหใกลเคียงกับความตั้งใจของผูประพันธมากที่สุด 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 
 เก็บขอมูลทางทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวของ 
 วิเคราะหโครงสรางสังคีตลักษณ  โดยใชทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 คนควาและประดิษฐกลวิธีกลการฝกซอมที่เหมาะสม   
 นําเสนอแถบบันทึกเทปเสียงและภาพ (CD + DVD)  ในการประชุมวิชาการ 
 
ผลการวิจัย 
  คําวา concertino (คอนแชรติโน) เปนภาษาอิตาลี แผลงมาจากคําวา concerto  คําวา คอนแชรติโน  
มีความหมาย 2 นัย คือ 1) หมายถึง กลุมเครื่องดนตรีเอกที่ใชในบทเพลงคอนแชรโตในสมัยบาโรค และ 2)     
หมายถึง บทบรรเลงประชันขนาดเล็กที่ไดรับการพัฒนาในยุคโรแมนติค  สวนคําวา concerto (คอนแชรโต) หมายถึง 
บทเพลงประชัน ซึ่งเปนรูปแบบของเพลงที่ใหเครื่องดนตรีเดี่ยวบรรเลงประชันกับวงดุริยางค มักจะมี 3 ทอน 
ในอัตราจังหวะ เร็ว–ชา–เร็ว ทอนแรกมีโครงสรางสังคีตลักษณโซนาตา ทอนกลางไมมีสังคีตลักษณตายตัว  
สวนทอนสุดทายซึ่งมักจะอยูในสังคีตลักษณรอนโด จะมีชวงเดี่ยว cadenza ที่เปดโอกาสใหผูแสดงเดี่ยว ไดอวดฝมือ 
เปนชวงสั้นๆ  รูปแบบของบทเพลงคอนแชรโตที่กลาว ขางตนไดถูกพัฒนาสูงสุดในชวงป ค.ศ.1750 – 1830 ซึ่งถือวา 
เปนยุคทองของดนตรีคลาสสิก คําวา concertino ในบทเพลงนี้ตรงกับความหมายในแบบที่ 2 กลาวคือ เปนบท 
บรรเลงประชันขนาดเล็กระหวางโอโบและวงดุริยางคเครื่องสาย โดยใชรูปแบบในการนําเสนอคลาย คอนแชรโต       
มี 3 ทอน ในอัตราจังหวะแบบ  เร็ว – ชา – เร็ว  
 วิเคราะหสังคีตลักษณทอนที่ 1 Allegro  ma non troppo 
 ทอนที่หนึ่งของเพลง Concertino for Oboe and Strings อยูในสังคีตลักษณสองตอนแบบผสมผสาน  
(composite binary) กลาวคือ ในแตละตอน A และ ตอน B จะมีสวนทํานองหลักยอยซอนอยูภายในอีกชั้นหนึ่ง 
ดังแผนภูมิที่ 1 
 
แผนภูมิที่ 1 
Part ตอนที่หนึ่ง 

A 
    ตอนที่สอง 

B 
    

Sect. Intro [A] bridge [B] bridge [A] bridge [b’] Bridge Coda 
MM# 1 -13 14-28 29-38 39-59 60-68 69-81 82-89 90-110 111-122 123-132 
Key Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Eb Bb Bb 
Inst. Str. Ob. Str. Ob. Str. Ob. Str. Ob. Str. Ob. 
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 เปดฉากทอนที่หนึ่งดวยทํานองหลักที่ฟงดูสดใสในกุญแจเสียง Bb Major  ผูประพันธเลือกใชโนตกระโดด  
arpeggio ในการสรางทํานองสวนนํา (introduction)  ซึ่งถือวาเปนหนวยทํานองหลัก (motive) ของทํานอง [A]  สวน 
ทํานองหลักจริงปรากฎในหองที่ 14-28 บรรเลงโดยปโอโบ   ขั้นคูสําคัญในการสรางทํานองหลัก [A]  นอกจากจะมี 
การใช arppggio แลว   ก็ยังมีการใชคู 3 และคู 2 สลับกันไปมาอยางรวดเร็วโดยเขียนใหปโอโบเลนเทคนิคแบบ  
staccato  ตลอดทํานอง [A] (ดูตัวอยางเพลง Ex. 1 ประกอบ) 
 สวนเชื่อมที่เรียกวา bridge ปรากฎในหองที่ 29–38 ถูกเลนโดยกลุมเคร่ืองสาย ซึ่งผูประพันธยังคงใชหนวย 
ทํานองหลักจากทํานอง [A] แตดัดแปลงเล็กนอยโดยการคอยๆยืดจังหวะของ arppegio ออก (ปรากฎในหองที่ 36 – 
38)   ทํานอง [B] จะเริ่มที่หอง 39 ซึ่งมีลีลาเปลี่ยนไปในเชิงออนหวานนุมนวลแตกตางจากทํานองหลัก [A] เปน 
อยางมาก ลักษณะทํานองแบบนี้เหมาะสมกับธรรมชาติของโอโบเปนอยางยิ่ง การดําเนินของทํานอง [B] อยูใน 
กุญแจเสียง Bb major ซึ่งผิดแผดแตกตางจากสังคีตลักษณโซนาตามาตรฐานในบทเพลงคอนแชรโตทั่วๆไป ทํานอง 
[B] มักจะอยูใน กุญแจเสียงดอมิแนนท ซึ่งควรจะเปนกุญแจเสียง F major แตในกรณีนี้มิไดเปนเชนนั้น นอกจากนั้น 
ลักษณะจังหวะ melodic rhythms ของทํานอง [B] ก็ถูกเปลี่ยนเปนจังหวะที่ยาวขึ้น ในขณะที่ แนวทํานอง (melodic 
contour) ก็ไมกระโดดมากนัก   สวนใหญจะประกอบขึ้นจากขั้นคูติดๆกัน (stepwise motion) ลักษณะทํานองแบบนี้ 
เปดโอกาสใหผูเลนใชลูกคอทําเสียงสั่นแบบนักรอง (vibrato) ทําใหเกิดความรูสึกซาบซึ้งกินใจ (ดูตัวอยางเพลง Ex. 2 
ประกอบ) ทํานอง [B] นี้ถูกขัดจังหวะดวยหนวยทํานองหลัก [A] ในหองที่ 60 โดยแนว ไวโอลินที่หนึ่ง ผสมโรงโดย 
ไวโอลินที่สองและวิโอลาตามลําดับ (ในลักษณะประพันธแบบการแตงฟวค)  เทคนิคการ ประพันธเชนนี้จะทําให 
ผูฟงคอยๆกลับมารูสึกตื่นเตนและสนุกสนาน เปนการเชื่อมบรรยากาศเพื่อนํากลับมาสู ทํานอง หลัก [A] เชนเดียวกบั 
ตอนตนเพลงในหองที่ 69 (ดูตัวอยางเพลง Ex. 3 ประกอบ)  ตอนที่สองของสังคีตลักษณ สองตอนนี้ เริ่มขึ้นที่ 
หองเพลงที่ 69 ดังปรากฎตามแผนภูมิที่ 1 ลักษณะเพลงในตอนที่สองนี้มีความคลายคลึงกับ ลักษณะเพลง      
ในตอน ที่หนึ่งเปนอยางมาก  เวนแตวาผูประพันธเปล่ียนทํานองหลัก [B] ในคร้ังหลังนี้ ใหบรรเลงอยู ในกุญแจเสียง 
Eb major แทน   ผูวิจัยตั้งชื่อทํานองหลักที่สองนี้วา [b'] (ตั้งแตหอง 90 เปนตนไปจนถึงหอง 110)   ส่ิงที่นาสังเกตของ 
บทประพันธในตอนที่สองนี้ คือ การใชเทคนิคการยายกุญแจเสียง (modulation technique) ที่เรียบงายอยางมาก 
ซึ่งปรากฎใหเห็นอยางชัดเจนในสวนเชื่อมตั้งแตหองที่ 82-89 และหองที่ 111–122 (ดูตัวอยาง เพลง Ex. 4 และ Ex.5 
ประกอบ) ซึ่งผูประพันธสามารถทําไดอยางแนบเนียนฟงไพเราะรื่นหูเปนอยางมาก (เนื่องจาก กุญแจเสียง Bb major 
เปนกุญแจเสียงที่เปนโนตดอมิแนนทของบันไดเสียง Eb major ซึ่งทําใหยาย คียไดอยางสะดวก เพราะเปนกุญแจ 
เสียงเครือญาติกัน)   ดังแผนภูมิที่ 2 และ แผนภูมิที่ 3 
 
แผนภูมิที่ 2               

Measure # 87 88-89 90 
Chord Progression Bb Bb7 Eb 

 
แผนภูมิที่ 3 

Measure # 111 112 113-116 117 
Chord Progression Eb  Edim F7----ext.------------- Bb 
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 ในหองที่ 123 โอโบกลับมาเลนทํานอง [A] อีกครั้งแตคราวนี้กลายเปนสวนหางเพลงเรียกวา coda  
หางเพลงนี้ สรางขึ้นจากการลดทอนทํานองหลัก [A] ใหส้ันลง ผสมกับการไลบันไดเสียงของแนวโอโบ เพื่อแสดง 
ความสามารถเฉพาะของผูบรรเลงเดี่ยว ปโอโบจะลอรับกับกลุมเครื่องสายที่เลนหนวยทํานองหลัก [A] ในจังหวะขัด 
อยูตลอด การใชเทคนิคการประพันธแบบนี้ สรางความสนุกสนานใหกับบทเพลงเปนอยางมาก ทอนนี้จบลงอยาง 
พรอมเพรียง กันที่โนตโทนิค ในกุญแจเสียง   Bb  major   
 วิเคราะหสังคีตลักษณทอนที่สอง  :  Andante 
 ทอนที่สองของบทเพลงนี้อยูในคีตลักษณแบบสองตอนแบบยอนกลับ (rounded  binary)  ซึ่งประกอบดวย 
2 ตอน  คือตอน A  และตอน B  แตในตอน B  จะมีทํานองบางสวนจากตอน  A  ยอนกลับมาปรากฎอีกครั้งกอนจบ  
ทําใหแตก ตางจากสังคีตลักษณสองตอนแบบธรรมดา  (simple  binary)  ดังแผนภูมิที่   4 
 
แผนภูมิที่ 4 
Part ตอนที่หนึ่ง A  ตอนที่สอง B   
Sect. [A] [a’] [B] [a’’] [A] 
MM# 1-21 22-42 43-62 63-75 76-90 
Key Gm Gm Dm Dm Gm 
Instr. Ob.  Ob. Str. Ob. Ob. 
 
 ทํานอง [A] (หองที่ 1-21) อยูในกุญแจเสียง G minor  บรรเลงดวยความออนหวานและสงบเงียบโดยป 
โอโบ  ซึ่งทํานองดังกลาวตอมาในหองที่ 22-42 ถูกดัดแปลงโดยใชเทคนิค Variation [a’]  เทคนิคการประพันธแบบ 
Variation นี้ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตุวาเปนจุดเดนของทอนที่สองนี้ เพราะเหตุวา ทํานองเดียวกันถูก ดัดแปลงออกไปหลาย 
รูปแบบ โดยการเติมโนตใหมแตรักษาโครงสรางทํานองเดิมเอาไว คลายๆกับการดนสดของดนตรีแจส (ดูตัวอยาง 
เพลง Ex. 6 ประกอบ) ทํานอง [B] (หองที่ 43 – 62) ถูกนําเสนอในลักษณะ Interlude บรรเลงคั่นโดย 
กลุมเคร่ืองสายที่อิ่มเอมและเต็มไปดวยอารมณ โดยใชหนวยของทํานองหลัก (motive) เดียวกันกับทํานอง [A] และ 
ทํานอง [a’]   เพียงแตคราวนี้ใหอยูในกุญแจเสียง  D  minor  ปโอโบกลับมาเลนเดี่ยวอีกครั้งในหองที่ 63 [a’’] โดยใช 
ชวงเสียงกลางซึ่งใหความรูสึกลุมลึกและอบอุนเปนพิเศษ  โครงสรางทํานองในชวงนี้ จะมีโครงสรางดียวกันกับ 
ทํานอง [A] แตอยูในกุญแจเสียง D minor     ทานผูประพันธใหทํานอง [A] ที่อยูในกุญแจเสียง G  minor  กลับมา 
ปรากฎอีกครั้งที่หอง 76  เปนการสรุปบทเพลงในทอนที่ 2 ดวยอารมณสงบนิ่ง ภาพรวมของทอนนี้ อยูในสังคีตลักษณ 
แบบ  rounded  binary 
 วิเคราะหสังคีตลักษณ  ทอนที่สาม : Allegro 
 โครงสรางของสังคีตลักษณของทอนที่สามนี้นาสนใจมาก  มีสวนยอยๆทั้งหมด 10 สวนประกอบกันในรูป 
แบบคลายๆโครงสรางแบบปรามิค   ดังแผนภูมิที่ 5 และ แผนภูมิที่ 6 โดยทั่วๆไป ทอนที่สามของบทเพลงคอนแชรโต  
มักจะอยูในโครงสรางแบบ รอนโด  (ABACABA)   ซึ่งผูประพันธก็ยังคงยึดสําเนียงและลักษณะทํานองแบบรอนโดอยู 
เพียงแตโครงสรางสังคีตลักษณไดพัฒนาออกไปอยางเหนือช้ันกวาเดิม   ทํานองหลัก A ปรากฎซ้ําๆหลายครั้งมาก  
แตทุกครั้งที่ปรากฎก็จะถูกดัดแปลงไปอีก  เปนเชนนี้ถึง 3 ครั้ง 3 ครา 3 รูปแบบ (version)  ทั้งในรูปแบบกุญแจเสียง 
เมเจอร และรูปแบบกุญแจเสียงไมเนอร  (ดูตัวอยางเพลง Ex. 7 ประกอบ) 
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แผนภูมิที่  5 
Sect. A A || A’  || ||A’’ || bridge A’ bridge A A Coda 
MM# 1-25 26-54 55-68 69-92 93-96 97-111 112-125 126-150 151-178 179-192 
Key Bb Bb Bb Bbm V of Bb Bb Bbm Bb Bb Bb 
Inst Ob. Str. Ob. Ob. Str. Str. Ob. Ob. Str. Ob. 

 
     A'' (bg) 
    A'  A' (bg) 
   A    A 
  A             A(coda) 
                                                        แผนภูมิที่ 6 
 
 เทคนิคการแปรทํานองของผูประพันธนั้นลํ้าลึกอยางนาประทับใจ ดวยความลงตัวของโครงสรางทํานอง   
และกุญแจเสียงทําใหเกิดจุดสุดยอด (climax) ของทอนปรากฎในหองที่ 69 อยางพอดิบพอดี  เปนที่นาสังเกตุวา 
จุดสุดยอดของทอนนี้ อยูในกุญแจเสียง Bb minor ซึ่งเปนกุญแจเสียงไมเนอรคูขนานกับกุญแจเสียงหลักของบทเพลง 
ในหวงเวลาอันสําคัญนี้ เสียงโอโบจะแสดงออกถึงอารมณอันออนหวานรัญจวนใจ สรางบรรยากาศแบบยุโรป 
ตอนใตไดอยาง สมบูรณแบบเปนอยางยิ่ง 
 
อภิปรายผล 
 จากความรูที่วิเคราะหไดทั้งในดานโครงสรางสังคีตลักษณและเทคนิคการประพันธขางตน ทําใหผูวิจัยเห็น 
ภาพรวมของเพลงและความตั้งใจของผูประพันธไดชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจัยยังไดสังเกตุเห็น กลวิธีและเทคนิคการประพันธ 
เพลงสําหรับการเดี่ยวโอโบของ ม.ล.อัศนี  ซึ่งแบงออกเปน 7 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การใช scale และ arppegio ในลักษณะการเลนแบบ legato ในทอนที่ 1 ตั้งแตหองที่ 14-29 และ  69-80 
2. การใชเสียงโอโบเลนประโยคเพลงยาวๆ โดยเฉพาะการใหลากโนตสูงๆนานๆ ปรากฎในทอนที่ 1 หองที่ 89-111  

และ ทอนที่ 2 ทั้งทอน 
3. การใช downward slur จากโนตสูงมาโนตต่ําและการควบคุมความดังเบาของเสียง ในทอนที่ 2 
4.  การไลเสียงขึ้นลงเร็วๆ บนบันไดเสียง pentatonic  scale  ปรากฎบอยครั้งในทอนที่ 2 
5.  การไลโนตเร็วบนบันไดเสียง Bbminor ซึ่งเกี่ยวของกับการใชนิ้วพิเศษ fork F และ left hand Eb ในทอน ที่ 3 

ตั้งแตหองเพลงที่ 69-90 
6.  การทํา  articulation แบบ 1-1-2  ในทอนที  1 ตั้งแตหองที่ 14-29 และ  69-80 
7. การควบคุมเสียงเมื่อใชล้ินแบบ stacato  tonguing   ในทอนที่ 1 และทอนที่ 3  
    จากความรูขางตน ผูวิจัยสามารถนําองคความรูที่ได มาสรางแบบฝกหัดพื้นฐานประจําวัน (daily basic 
exercise) และคนหาเทคนิคการซอมที่เหมาะสม  โดยจะตองครอบคลุมเทคนิคการเลนตอไปนี้ 
1. ซอม Scale  and Arppegio ในบันไดเสียง Bb major  G minor  D minor  Bb minor และ Eb major 
2. ซอมการใชลมเปาจากแรงหนุนของกระบังลม โดยการลากเสียงสูงยาวๆ ตั้งแตโนตตัว A5 ไลเสียงโครมาติคตัวละ 
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2 จังหวะจนถึง โนตตัว F6  
3. ฝกการควบคุมความยืดหยุนของเสียงในความดังตางๆ (tonal and pitch flexibility) โดยการฝกการทําเสียง 

โนตยาว เริ่มที่ความดังระดับ pp ไป ff แลวกลับมา pp อีกโดย ไมใหเกิดเสียงเพี้ยนขณะขยายหรือลด ระดับเสียง 
4  ไลบันไดเสียง pentatonic  scale ขึ้นลง เปนตัวเขบ็ด 2 ชั้น 6 พยางค ใหจังหวะตกตัวดําเทากับ 72 ครั้งตอนาที 
5.  ทําแบบฝกหัดบริหารนิ้ว (fingering workout) ในบันไดเสียง Bbminor  โดยเฉพาะนิ้ว fork F และ left hand Eb 
6.  ทํา articulation ในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะ stacato tonguing  โดยฝกจากหนังสือ Wiedemann 45 Etüden 

für Oboe ในบทที่ 21 บทที่ 22 บทที่ 23 และบทที่ 24  
 หลังจากการฝกซอมพื้นฐานประจําวันชั่วโมงแรก  ผู เลนสามารถจะตัดตอนบางสวนของบทเพลง 
Concertino for Oboe ที่สัมพันธกับเทคนิคดังกลาวขางตน มาประยุกตใชในระบบตัวเลขและระบบการออก 
เสียงแบบ Tabuteau Method ( Tabuteau’s number system and up-down articulation)  เทคนิคการเลนแบบ 
Tabuteau นี้ จะบังคับใหผูเลนโอโบใชความเร็วของการเปาลม (air speed) และความเขมใน การออกเสียงแตละโนต 
(intensity of articulation) ไดอยางถูกตองและเปนระบบ  กลวิธีในการฝกซอมทั้งหมดที่กลาวขางตน จะทรง 
ประสิทธิภาพอยางมากหากผูเลนโอโบทําเชนนี้อยางตอเนื่อง ภายใน 2-3 สัปดาห ผูเลนจะสามารถควบคุม 
สีสันของเสียงความดังความเบาและการเชื่อมโยงของประโยคเพลงไดอยางเปนธรรมชาติ หัวใจหลักของการเลนบท 
เพลง Concertino for Oboe and Strings บทนี้ คือการบรรเลงใหออกมาฟงสบายและเปนธรรมชาติ   เพื่อความพึง 
พอใจสูงสุดของผูฟง 
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การศึกษาสมบัติเชิงแสงของฝุนละอองในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย 
Study of Optical Properties of Aerosols in Different Regions of Thailand 

 
วิทยา ทานะมัย1 และเสริม จันทรฉาย1 
Wittaya Tanamai1and Serm Janjai1 

บทคัดยอ 
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาสมบัติของฝุนละอองในประเทศไทยโดยเริ่มจากติดตั้งเครื่องซันโฟโต

มิเตอรที่สถานีวัด 3 แหง คือ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม (18.78°N  98.98°E) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม (13.82°N  100.04°E)  และ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา 
(7.18°N  100.61°E)  เพื่อทําการเก็บขอมูลสเปคตรัมรังสีดวงอาทิตยตรงและกระจาย มาทําการวิเคราะหสมบัติเชิง
แสงและเชิงฟสิกสของฝุนละอองจากปริมาณตอไปนี้คือ คาความลึกเชิงแสงของฝุนละออง (AOD) การแจกแจงขนาด
ของฝุนละออง และ คา single scattering albedo (SSA) ในชวงเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมีนาคม ป 
พ.ศ. 2551 พบวาคา AOD จากขอมูลทั้งหมดที่ 500 nm ที่สถานีเชียงใหม สถานีนครปฐม และสถานีสงขลา มีคา
เทากับ 0.47 ± 0.31, 0.54± 0.28 และ 0.21 ± 0.28 ตามลําดับ  การแจกแจงขนาดของฝุนละอองโดยคาความ
เขมขนเชิงปริมาตรของฝุนละอองที่สถานีเชียงใหม สถานีนครปฐม และสถานีสงขลามีคาเทากับ 0.09 ± 0.03, 
0.14± 0.11 และ 0.08± 0.13 µm3/µm2 ตามลําดับ สุดทายคา SSA ที่ความยาวคลื่น 440 nm 670 nm 870 nm 
และ1020 nm ของทั้งสามสถานี ผลปรากฏวาสถานีสงขลามีคาสูงที่สุด 
คําสําคัญ  : - 

Abstract 

This study has investigated aerosols properties by using Sunphotometers, which were installed 
at three locations: Chiang Mai meteorological station (18.78 ºN, 98.98 ºE), Silpakorn University, Nakhon 
Pathom (13.82 ºN, 100.04 ºE) and Songkhla meteorological station (7.18 ºN, 100.61 ºE). The direct and 
diffuse solar radiation data, collected from these in situ measurements between August 2006 and March 
2008, were used to derive the optical and physical properties of aerosols, including optical depth 
(τ ),size distribution and single scattering albedo (SSA). Results show that, the values of τ  estimated at 
500 nm of Chiang Mai, Nakhon Pathom and Songkhla are 0.47±0.31, 0.54±0.28 and 0.21±0.28, 
respectively.The volume concentration of aerosols at Chiang Mai, Nakhon Pathom and Songkhla 
represent 0.09±0.03, 0.14±0.11 and 0.08±0.13 23/µµm m  respectively. Finally, the values of SSA at 
Chiang Mai, Nakhon Pathom and Songkhla were estimated. The aerosol of Songkhla have the highest 
value of SSA. 
Keyword : - 
                                                 
1 หองวิจัยบรรยากาศเขตรอน ภาควชิาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย    
  Tropical Atmospheric Laboratory, Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000,Thailand 
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คํานําและวัตถุประสงค 
ฝุนละออง (aerosol) คือคอลลอยดชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปดวยอนุภาคของแข็งหรือของเหลวที่แขวนลอยอยู

ในบรรยากาศ แตจะไมรวมเมฆไปดวย แบงเปน 4 ชนิดตามการเกิดดังนี้ 
1. ฝุนละอองจากเปลือกโลก (crustal aerosol) เกิดจากกรอนของเปลือกโลกเนื่องจากลม รวมทั้งภูเขาไฟ

ระเบิด เชน ฝุนทราย ฝุนดิน มีขนาดมากกวา 1 µm ขึ้นไป เปนพวกผลึกแรตางๆ 
2. ฝุนละอองจากมหาสมุทร (maritime aerosol) เกิดจากฟองคลื่นทะเล มีขนาดมากกวา 1 µm ขึ้นไป

สะทอนรังสีดวงอาทิตยไดดีมาก เปนพวกไอเกลือ ซัลเฟต มีปริมาณขึ้นกับลมและความแรงของคลื่น 
3. ฝุนละอองจากการเผาไหมชีวมวล (biomass burning aerosol) เกิดจากไฟปาและการเผาไหมตางๆ 

จึงมีปริมาณไมแนนอน ดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยไดดีที่สุด มีขนาดประมาณ 0.1 µm ไดแก ควัน เขมา 
4. ฝุนละอองการกิจกรรมของมนุษย (urban aerosol) เกิดจากการจราจร โรงงานอุตสาหกรรม การ

กอสรางตางๆ จึงมีขนาดและองคประกอบหลากหลาย 
ฝุนละอองแตละชนิดมีผลตอบรรยากาศทั้งส้ิน บางชนิดเปนแกนของเม็ดฝน แตบางชนิดก็ทําใหเกิดการ

เรือนกระจกมีผลทําใหชั้นบรรยากาศรอนและขัดขวางการกอตัวของเมฆ ดังนั้นจึงควรศึกษาสมบัติเชิงแสงของฝุน
ละอองแตละประเภทดังที่กลาวมา 

 
วิธีการวิจัยและผล 

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาคาความลึกเชิงแสงของฝุนละออง (aerosol optical depth , λτ a ) การ
แจกแจงขนาดของฝุนละออง (aerosol size distribution) และ คา single scattering albedo ( λωo ) โดยใชขอมูล
ความเขมรังสีตรงจากดวงอาทิตยที่ไดจากการวัดภาคพื้นดิน ดวยเครื่องซันโฟโตมิเตอร(รุน CE-318 ของบริษัท Cimel 
Electronique) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดสเปกตรัมรังสีตรงของดวงอาทิตยราย 15นาที ที่ความยาวคลื่น 340 nm, 
380 nm 440 nm, 500 nm, 670 nm, 870 nm, 940 nm และ 1020 nm และทําการวัดรังสีกระจายในมุมตางๆ เพื่อ
วัดสมบัติการกระเจิง เชน single scattering albedo ณ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม (18.78°N, 
98.98°E) มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (13.82°N, 100.04°E) และศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝง
ตะวันออก จังหวัดสงขลา (7.18°N, 100.61°E) ใชขอมูลตั้งแต สิงหาคม 2006 – มีนาคม 2008 โดยขอมูลที่วัดได 
สามารถนํามาวิเคราะหหาองคประกอบเชิงฟสิกสของฝุนละอองในบรรยากาศ ซึ่งผูวิจัยไดทําการคัดกรองเฉพาะ
ขอมูลที่ไดในสภาพทองฟาปราศจากเมฆเทานั้น  

ในการคํานวณคาความลึกเชิงแสงดังกลาว ผูวิจัยไดนําขอมูลความเขมรังสีตรงจากดวงอาทิตยที่วัดไดจาก
เครื่องซันโฟโตมิเตอร ( λI ) ในแตละความยาวคลื่น มาใชเปนขอมูล input โดยการคํานวณจะใชกฎของ Bouger-
Langley เพื่อหาคาความลึกเชิงแสง โดยคาดังกลาวเปนความลึกเชิงแสงรวม ที่คิดผลของโมเลกุลอากาศ ไอน้ํา ฝุน
ละออง กาซตางๆ แสดงไดดังสมการ 

( )[ ]λ
λ

λ
λ τττ

λ ora I
I

m
+−= 0ln1        (1) 

เมื่อ λτ r  , λτ o คือคาความลึกเชิงแสงเนื่องจากการกระเจิงของกาซและการดูดกลืนของโอโซนตามลําดับ 
       m คือ คามวลอากาศ  λ0I  คือ คาความเขมรังสีดวงอาทิตยนอกบรรยากาศที่ความยาวคลื่นตางๆ 
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   ผูวิจัยไดทําการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาความลึกเชิงแสงของฝุนละออง ในแตละ
ความยาวคลื่นที่ไดจากการคํานวณจากสมการ (1) ผลที่ไดจากการคํานวณแสดงไวดังรูปที่ 1 และการแปรคาตาม
ฤดูกาลของคาความลึกเชิงแสงที่ความยาวคลื่น 500 nm ดังรูปที่ 2  
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รูปที่ 1 แสดงคาความลึกเชิงแสงเฉลี่ย (AOD) ของขอมูลทั้งหมดที่วัดไดที่ความยาวคลื่นตางๆ 
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NP 500 nm
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SK 500 nm
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รูปที่ 2 แสดงคาความลึกเชิงแสงของฝุนละอองที่ความยาวคลื่น 500 nm ของทั้ง 3 สถานี 
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 ผูวิจัยเลือกใชฟงกชันการแจกแจงขนาดแบบปริมาตร (volume distribution) ในลักษณะลอการิธึมธรรม
ชาติที่มีฝุนละอองสองแบบ (Bimodal – lognormal volume distribution) ที่คํานวณโดย AERONET ซึ่งมีคาเทากับ  
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โดยที่  iVC ,  คือความหนาแนนหรือความเขมขนเชิงปริมาตรของฝุนละอองแบบที่ i  (volume concentration) 
     iVr ,   คือ มัธยฐานของรัศมีการแจกแจงของฝุนละอองแบบที่ i  
     iσ   คือคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของฝุนละอองแบบที่ i  

สําหรับ volume concentration ที่แปรคาตามฤดูกาลแสดงไวดังรูปที่ 3 และคาเฉลี่ยของการแจกแจงขนาด ในรูปที่ 4 
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รูปที่ 3 แสดงคาความเขมขนเชิงปริมาตร( 23 m/µm µ )ของฝุนละอองทั้ง 3 สถานี 
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รูปที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยการแจกแจงขนาดของฝุนละออง( 23/µµm m ) เทียบกับขนาด( µm )ทั้ง 3 สถานี  

 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหคา single scattering albedo ที่ไดจากการคํานวณของ AERONET โดยนิยามของ

คา single scattering albedo ดังนี้ 

 
λ

λ

λ

λ
λ τ

τ
τ
τ

ω
,

,

,

,
0 1

ext

abs

ext

sc −==      (3) 

 
 
 



 
 

65 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

เมื่อ λω0 คือ คา single scattering albedo    
λτ ,sc , λτ ,abs , λτ ,ext  คือ คาความลึกเชิงแสงเนื่องจากการกระเจิง การดูดกลืน และคาความลึกเชิงแสงรวม

ที่ความยาวคลื่นตางๆ ตามลําดับ 
 ผูวิจัยไดนําเสนอคา single scattering albedo ที่ความยาวคลื่น 670 nm ที่แปรตามฤดูกาล ดังนี้ 
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รูปที่ 5 แสดงคา single scattering albedo ตามฤดูกาลตางๆ ในรอบป ที่ความยาวคลื่น 670 nm ของทั้ง 3 สถานี 
สุดทายผูวิจัยไดใชการแจกแจงขนาดของฝุนละอองรวมกันกับคา SSA ทําใหทราบรอยละของชนิดของฝุนละอองดังนี้ 
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รูปที่ 6 แสดงรอยละของชนิดของฝุนละอองที่วัดไดทั้ง 3 สถานี 

 
สรุป 

สถานีนครปฐมและสถานีเชียงใหมคาความลึกเชิงแสงเทาๆกันและมีคาสูงในฤดูรอน แตสถานีสงขลามีคา
นอยที่สุดและเปนแบบสุม เมื่อทําการพิจารณาการแจกแจงขนาดของฝุนละอองรวมกันกับคา SSA ทําใหสรุปไดวา 
ฝุนละอองสวนใหญที่สถานีเชียงใหมเปนฝุนละอองจากการเผาชีวมวลเปนหลักและมีฝุนละอองจากเปลือกโลกในบาง
ฤดูเปนอิทธิพลของลมประจําถิ่น สถานีนครปฐมมีฝุนละอองจากเมืองและอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ และสถานี
สงขลามีฝุนประเภทไอเกลือตลอดทั้งปแตมีบางชวงเปนฝุนละอองจากการเผาชีวมวล  
 ผูวิจัยใชวิถีมวลอากาศยอนหลังในการพิจารณาที่มาของฝุนละออง รวมกับแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่การเกิด
ไฟปา ซึ่งผลที่ไดในแตละกรณีสอดคลองกันเปนอยางดี จึงสรุปวาสถานีวัดทั้ง 3 แหง สามารถเกิดฝุนละอองไดทุก
ประเภทแตมีโอกาสขึ้นกับอิทธิพลลมเปนปจจัยหลัก 



 
 

66 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

เอกสารอางอิง 
Dubovik, O., Holben, B. N., Eck, T. F., Smirnov, A., Kaufman, Y. J., King, M. D., Tanré, D. and Slutsker, I. 

“Variability of absorption and optical propertiers of key aerosol types observed in worldwide 
location.” J. Atmos. Sci., 59, 590-608 (2002b). 

Iqbal, M., An introduction to solar radiation. Acadamic Press, New York (1983).  
Janjai, S., Suntaropas, S., Nunez, M. “Investigation  of aerosol optical properties in Bangkok and 

suburbs.” Theoritical and Applied Climatology (2008) in press. 
 



 
 

67 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

การปลูกฟลมบางดีบุกออกไซดเจือฟลูออไรดโดยเทคนิคไพโรซอล 
Fabrication of Fluoride Doped Tin Oxide Thin Film Using Pyrosol Technique 

 
ประเสริฐ ไกรสิงหเดชา1 รัชฎา บุญเต็ม2  

กมลา ศรีเจริญ1 และวิมล สาดี1  
Prasert Kraisingdecha1, Radchada Buntem2,  

Kammala Sricharoen1 and Wimol Sadee1 
 
บทคัดยอ  

การปลูกฟลมบางดีบุกออกไซดเจือฟลูออไรด (SnO2:F) โดยเทคนิคไพโรซอล จะใชเครื่องกําเนิดละอองดวย
ความถี่เหนือเสียงเปนแหลงใหกําเนิดละอองสารละลายตั้งตนที่จะไปตกเคลือบบนกระจกสไลดที่มีอุณหภูมิ 325±15  ํ
C สารละลายตั้งตนประกอบดวยสารตั้งตน ดีบุกคลอไรด (SnCl2.2H2O ) และสารเจือแอมโมเนียมฟลูออไรด (NH4F )       
ผลการศึกษาสมบัติทางไฟฟาและทางแสงโดยใชเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอรและเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรในชวงรังสียู
วีและชวงแสงตาเห็น พบวาฟลมที่ปลูกโดยใชสารละลายตั้งตนมีอัตราสวนโดยโมลของ Sn/F เทากับ 0.8/0.3 อัตรา
การปลอยแกสอารกอนเพื่อพาละอองของสารละลายตั้งตนไปตกลงบนกระจกสไลดเปน 0.25 L/min เวลาในการ
เคลือบฟลมบาง 21 นาที จะมีคาความตานทานทางไฟฟาของฟลมบางต่ําสุดเปน 57 Ω-cm และคาการสองผานแสง
เฉล่ียเทากับรอยละ 83.85 (ในชวงความยาวคลื่น 400-800 nm) เมื่อเทียบกับคามาตรฐานพบวาฟลมเหลานี้มีสมบัติ
ดีพอที่จะนําไปใชสรางหนาตางตัวนําโปรงแสงได 
คําสําคัญ : ไพโรซอล, ดีบุกออกไซดเจือฟลูออไรด, ตัวนําโปรงแสง. 
 
Abstract 

Fluorine doped tin oxide (SnO2: F or FTO) thin films were grown by  pyrosol technique. The 
aerosol was atomized from precursor solution by an ultrasonic mist generator and was sprayed on hot 
glass substrates which were kept at a temperature of 325±15   ํC.  A precursor solution was a mixture of tin 
choride (SnCl2.2H2O) and ammoniumfluoride (NH4F). The electrical and optical properties of films were 
characterized by a digital multimeter and a UV/Vis spectrophotometer. From this study, we found that thin 
films using 0.8/0.3 by molar ratio of Sn/F and also with 0.25 L/min flow rate of argon gas for 21 minutes 
have a resistance of 57 Ω-cm and an average optical transmittance of 83.85 percent (in the wavelength 
range 400-800 nm). These films, in comparison with some standard values, are good enough for using as 
the transparent conducting oxide (TCO). 
Keywords : pyrosol, fluoride doped tin oxide, SnO2: F, FTO, TCO.  
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คํานําและวัตถุประสงค 
ฟลมบางดีบุกออกไซดเจือฟลูออไรด (SnO2:F) มีสมบัติการนําไฟฟาไดดี มีความโปรงแสงสูงและมีความ

เสถียรเชิงเคมี  จึงเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใชเปนหนาตางและขั้วไฟฟาในเซลลแสงอาทิตย ทําหนาตางจอแบน
ของอุปกรณตางๆ(Fukano T.,2004) การปลูกฟลมบางโดยทั่วไปมีหลายวิธี เชน การเคลือบดวยไอเชิงกายภาพ การ
เคลือบดวยไอเคมี และสเปรยไพโรไลซิส เปนตน (Fukano T.,2004) เทคนิคหลังสุดเปนวิธีปลูกฟลมบางที่นาสนใจ
ตรงที่ใชอุปกรณการทดลองที่มีตนทุนต่ํากวาวิธีการอื่นๆ (Morris GC.,1996, Elangovan E.,2004) การเจือสารทําได
สะดวก (Shanthi S., 1998) และฟลมบางที่ไดมีคุณภาพดี (Morris GC.,1996) ไพโรซอล (pyrosol หรือ pyrolysis of 
the aerosol) เปนเทคนิคหนึ่งในวิธีสเปรยไพโรไลซิสซึ่งใชเครื่องกําเนิดละอองดวยความถี่เหนือเสียงเปนตัวทํา
สารละลายตั้งตนใหเปนละออง วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาวิธีการปลูกฟลมบางดีบุกออกไซดเจือฟลูออไรด
ดวยเทคนิคไพโรซอล และศึกษาสมบัติทางไฟฟาและทางแสงของฟลมบางที่สรางได โดยมีจุดมุงหมายระยะยาวที่จะ
นําฟลมที่ปลูกไดไปประยุกต ใชเปนหนาตางและขั้วไฟฟาในเซลลแสงอาทิตยที่ใชสีเปนตัวรับแสง (dye-sensitized 
solar cell; DSC) ตอไป 
  

อุปกรณและวิธีการ 
การปลูกฟลมบางดีบุกออกไซดเจือฟลูออไรดโดยเทคนิคไพโรซอลทําได ดวยชุดอุปกรณดังรูปที่ 1 เครื่อง

กําเนิดละอองดวยความถี่เหนือเสียงทําสารละลายตั้งตนใหแตกตัวเปนละออง  ขณะที่แกสอารกอนเปนพาหะนํา
ละอองสารละลายตั้งตนไปตกเคลือบบนแผนกระจกสไลดที่มีอุณหภูมิ 325±15  ํC สารละลายตั้งตนประกอบ ดวยสาร
ตั้งตนคือ SnCl2.2H2O เขมขน 0.8 M ละลายในเอทานอลและสารเจือคือ NH4F เขมขน 0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 
และ 0.7 M ละลายใน HCl เขมขน 0.2 M และแปรคาอัตราการไหลแกสอารกอนตั้งแต 0.20-1.25 L/min  และเวลาที่
ใชปลูกฟลมบางตั้งแต 9-25 นาที จากนั้นศึกษาสมบัติทางไฟฟาและสมบัติทางแสงของฟลมบางที่สรางไดดวยเครื่อง
ดิจิตอลมัลติมิเตอรและเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรในชวงรังสียูวีและชวงแสงตาเห็นตามลําดับ 
 
ผลและวิเคราะห 

1.ผลการศึกษาการแปรคาความเขมขน NH4F  เมื่อกําหนดความเขมขนของ SnCl2.2H2O  ในสารละลายตั้ง
ตนเทากับ 0.8 M อุณหภูมิของกระจกสไลดซึ่งเปนฐานรองรับเทากับ 325±15  ํC อัตราการไหลของแกสอารกอน
เทากับ 1.0 L/min และเวลาในการปลูกฟลมบางเทากับ 16 นาที พบวาในสารละลายตั้งตนที่ความเขมขนของสารเจือ 
NH4F  เปน 0.3 M และ 0.4 M จะกอใหเกิดฟลมบางที่มีคาความตานทานไฟฟาต่ํา (512 และ 506  Ω-cm) และคาการ
สองผานแสงเฉลี่ยสูง (รอยละ 80.79 และ 88.18 ในชวงความยาวคลื่นตั้งแต 400-800 nm) เมื่อไมมีสารเจือหรือ
ความเขมขนของ NH4F เทากับ 0 M ฟลมมีความตานทานไฟฟา 1.687 kΩ-cm และการสองผานแสงเฉลี่ยเปนรอยละ 
91.35 เมื่อความเขมขนเปลี่ยนไปเปน 0.6 M ความตานทานไฟฟาจะมีคามากที่สุด คือ 2.156 kΩ-cm ขณะที่การสอง
ผานแสงเฉลี่ยลดลงเหลือรอยละ 90.84 อาจกลาวไดวาเมื่อเติมสารเจือจาก 0M ถึง 0.4 M ความตานทานไฟฟามีคา
ลดลงเนื่องจากไอออนฟลูออไรดไปแทนที่ไอออนออกซิเจน เกิดมีอิเล็กตรอนอิสระที่นํากระแสไดมากขึ้น แตเมื่อความ
เขมขนของสารเจือ มีคาเกินกวา 0.4 M ความตานทานไฟฟากลับมีคาเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากไอออนฟลูออไรดที่มาก
เกินไปทําใหโครงสรางของผลึกผิดปกติ และกอใหเกิดกับดักที่จับอิเล็กตรอนอิสระทําใหการนํากระแสลดลง 
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2. การแปรคาอัตราการไหลของแกสอารกอนมีผลตอสมบัติของฟลม  ดังแสดงในตารางที่ 1 ที่อัตราสวนโดย
โมลของ Sn/F เทากับ 0.8/0.3 เมื่ออัตราการไหลของแกสอารกอน 0.25 L/min ไดฟลมที่มีความตานทานต่ําสุดเปน 
145 Ω- cm  ขณะที่การสองผานแสงเฉลี่ยมีคาเปนรอยละ 85.71  ดังแสดงในรูปที่ 2  และเมื่ออัตราการไหลของแกส
อารกอนมากขึ้น ความตานไฟฟาของฟลมดูจะมีคาสูงขึ้น แตคาการสองผานแสงมีคาลดลง โดยอาจจะอธิบายไดวา
เนื่องจากการไหลที่รวดเร็วของแกส ทําใหละอองสารละลายมีโอกาสนอยที่จะรวมตัวกันใหมีขนาดใหญ จึงระเหยได
งายกอนจะถึงกระจกสไลดรอน ฟลมบางที่ไดจึงมีเกรนผลึกขนาดเล็ก คาการสองผานแสงจึงลดลงเพราะการกระเจิง 

3. เมื่อกําหนดเวลาที่ใชปลูกฟลมเปน 9, 13,16,19,21 และ 25 นาที โดยใหอัตราสวนโดยโมลของ Sn/F เปน 
0.8/0.3 และอัตราการไหลของแกสเปน 0.25  L/min  พบวาเมื่อใชเวลา 21 นาที ฟลมบางที่ไดจะมีคาความตานทาน
ไฟฟาต่ําสุด เทากับ 57 Ω-cm และมีคาการสองผานแสงเฉลี่ยเปนรอยละ 83.85 ดังแสดงในรูปที่ 2 แตเมื่อใชเวลาใน
การเคลือบฟลมบางนอยลงเปน 9 นาที ความตานทานเพิ่มขึ้นเปน 208 Ω-cm การสองผานแสงเฉลี่ยลดลงเปนรอยละ  
79.41 สาเหตุนาจะเปนเพราะปริมาณสารละลายตั้งตนที่ตกเคลือบมีไมมากพอ ฟลมที่ไดบางเกินไปความตานทานจึง
มีคาสูง เมื่อเปล่ียนเวลาไปเปน 25 นาที ความตานทานไฟฟามีคาเปน 187 Ω-cm และคาการสองผานแสงเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 90.47 จึงกลาวไดวาเวลาที่ใชในการปลูกฟลมบางเปนตัวแปรสําคัญอีกตัวหนึ่งที่มีผลตอทั้งคา
ความตานทานไฟฟาและคาการสองผานแสงเฉลี่ยของฟลมบางที่ปลูกได 
 
สรุป 

สามารถสรางฟลมบางดีบุกออกไซดเจือฟลูออไรดโดยเทคนิคไพโรซอลได โดยความเขมขนของสารเจือ 
อัตราการไหลของแกสอารกอนและเวลาที่ใชในการปลูกฟลมบาง เปนตัวแปรที่มีผลตอคาความตานทานไฟฟาและคา
การสองผานแสงของฟลมบางที่สรางได  วิธีการปลูกฟลมบางดีบุกออกไซดเจือฟลูออไรดแบบนี้ทําใหไดฟลมบางที่มี
คาความตานทานไฟฟาต่ําและคาการสองผานแสงสูง สามารถนําไปประยุกตใชเปนหนาตางและขั้วไฟฟาในเซลล
แสงอาทิตยได 
 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากภาควิชาฟสิกสและภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรและ 
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตารางที1่ ความตานทานทางไฟฟาและการสองผานแสงเฉลี่ยของฟลมบาง SnO2:F ((T=325±15  ํC, t =16 min)  
อัตราสวนโดยโมล Sn/F อัตราการไหลของแกส

อารกอน(L/min) 
ความตานทานไฟฟา 

(x 103 Ω) 
คาการสองผานแสงเฉลี่ย 

(%) 
0.8/0.3 
0.8/0.3 
0.8/0.3 
0.8/0.3 
0.8/0.4 
0.8/0.4 
0.8/0.4 
0.8/0.4 
0.8/0.4 

0.20 
0.25 
0.75 
1.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 

0.215 
0.145 
0.339 
0.512 
2.019 
2.315 
1.092 
0.780 
7.870 

85.71 
85.71 
82.71 
80.79 
91.03 
91.78 
89.62 
89.86 
88.83 

                          รูปที่ 1 ชุดอุปกรณการปลูกฟลมบางโดยเทคนิคไพโรซอล 
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Sn/F 0.8/0.5-flow rate 1.00 LPM-time 16 min

Sn/F 0.8/0.3-flow rate 0.25 LPM-time 16 min

Sn/F 0.8/0.3-flow rate 0.25 LPM-time 21 min

 
รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางคาการสองผานแสงของฟลมบางกับความยาวคลื่น ที่สภาวะตาง ๆ 

 

ภาชนะใสน้ํา 

gas argon 

ultrasonic mist generator 

กระบอกใสสารละลายตั้งตน 

ชุดขอตอ PVC และแกว 

substrate 

hotplate 
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การศึกษาแบบจําลองเชิงสถิติของรังสดีวงอาทิตยทีส่ถานวีัดนครปฐม 
A Study of Statistical Models of Solar Radiation at Nakhon Pathom 

 
พิมพร ผาพรม 1เสริม จันทรฉาย1 

Pimporn Phaprom1 Serm Janjai1 
 
บทคัดยอ 

พัฒนาแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายจากคาสัมประสิทธการสะทอนของบรรยากาศและพื้นผิวโลก 
คาดัชนีเมฆ และคาดัชนีความใสของบรรยากาศ โดยนําคาสัมประสิทธการสะทอนของบรรยากาศและพื้นผิวโลกและ
คาดัชนีเมฆที่คํานวณไดจากขอมูลภาพถายดาวเทียม GMS 5 ระหวางป ค.ศ. 1996-2000 และขอมูลการวัดรังสีดวง
อาทิตยที่สถานีวัดนครปฐม ระหวางป ค.ศ. 1995-2006 มาใชรวมกันในการพัฒนาแบบจําลอง นําขอมูลทั้ง 3 ชุด มา
หาความสัมพันธกับอัตราสวนความเขมรังสีกระจายตอรังสีรวมเพื่อหาแบบจําลองทางสถิติ กรณีขอมูลรายชั่วโมง ราย
ชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือน รายวัน และรายวันเฉลี่ยตอเดือน ทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลอง โดยใชขอมูลอิสระซ่ึง
มิไดนํามาสรางแบบจําลอง จากผลที่ไดพบวาแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นโดยใชขอมูลดัชนีความใสของบรรยากาศมี
สมรรถนะดีที่สุด คารังสีกระจายรายวันเฉลี่ยตอเดือนที่ไดจากแบบจําลองสอดคลองกับผลการวัด ซึ่งมีคารากที่สอง
ของคาเฉลี่ยผลตางกําลังสอง (RMSD) เทากับ 10.6%  
คําสําคัญ : รังสีดวงอาทิตย / อัตราสวนรังสีกระจายตอรังสีรวม / ดัชนีเมฆ / ดัชนีความใสของบรรยากาศ/ 

    สัมประสิทธิ์การสะทอนของบรรยากาศและพื้นผิวโลก 
 
Abstract 

Models for calculating diffuse solar radiation from satellite – derived earth-atmospheric albedo, 
satellite – derived cloud index and clearness index were developed. The satellite – derived earth-
atmospheric albedo and satellite – derived cloud index were calculated from GMS-5 satellite data 
collected during 1996-2000. Solar radiation measured at Nakhon Pathom during 1995-2006 were also 
used for the development of the models. Three data sets were correlated with the diffuse fraction to 
obtain statistical models for the cases of hourly data, monthly average hourly data, daily data and 
monthly average daily data. The performance of the models were tested using independent data sets. It 
was found that the models based on clearness index performed best. The monthly average daily diffuse 
radiation calculated from these models were in good agreement with the measurement, with the root 
mean square difference (RMSD) of 10.6%  
Keywords : Solar radiation, Diffuse fraction, Cloud index, Clearness index, Atmospheric-Earth Albedo 
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คํานําและวัตถุประสงค 
แสงอาทิตยและแสงสวางธรรมชาติมีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตบนโลกและมีผลตอสภาพอากาศซึ่งเปนตัวกํา- 

หนดกระบวนการทางธรรมชาติตางๆ จึงจําเปนตองศึกษาเพื่อใหรูคุณสมบัติทางฟสิกสและลักษณะทางสถิติของ
แสงอาทิตยที่ตกกระทบมายังพื้นโลก โดยทั่วไปความเขมรังสีดวงอาทิตยที่ตกกระทบมายังพื้นผิวโลกประกอบดวย
รังสีตรงและรังสีกระจาย การวัดรังสีกระจายโดยตรงนั้นทําไดคอนขางยากเนื่องจากอุปกรณการวัดมีราคาคอนขาง
แพงและการดูแลคอนขางยากกวาเครื่องวัดรังสีรวม จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเสนอที่จะพัฒนาแบบจําลองสําหรับ
คํานวณความเขมรังสีกระจายโดยใชขอมูลภาพถายดาวเทียมโดยเปรียบเทียบกับการใชขอมูลภาคพื้นดินที่สถานีวัด
นครปฐม เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาแบบจําลองใหสามารถใชไดครอบคลุมในทุกพื้นที่และใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยสําหรับประเทศไทยตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 

นําขอมูลความเขมรังสีรวมและรังสีกระจายซึ่งวัดโดยเครื่องไพราโนมิเตอร ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐม ระหวางป ค.ศ.1995-2006 มาคํานวณหาอัตราสวนรังสีกระจายตอรังสีรวม โดยแบงการวิเคราะหเปนขอมูล
รายชั่วโมง )I/I( d  ขอมูลรายชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือน )I/I( d  ขอมูลรายวัน )H/H( d  และขอมูลรายวันเฉลี่ยตอเดือน )H/H( d

จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาหาความสัมพันธเพื่อสรางแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายจากขอมูล 3 ชุด คือ คา
สัมประสิทธิ์การสะทอนของบรรยากาศและพื้นผิวโลก (Earth-atmospheric albedo, EAρ ) ในชวงความยาวคลื่นของ
ชองสัญญาณดาวเทียม (0.55-0.90 µm) คาดัชนีเมฆ ( n ) และคาดัชนีความใสของบรรยากาศ (Kt) โดยขอมูลทั้ง 3 
คา นิยามไดตามสมการ 1 (Marshall, 1993) สมการ 2 (Cano et.al., 1986) และสมการ 3 (Igbal,1983)  ตามลําดับ 
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เมื่อ     EAρ  =     สัมประสิทธิ์การสะทอนของบรรยากาศและพื้นผิวโลกในชวงความยาวคลื่นของดาว    

        เทียม (0.55-0.90 µm) [-] 
   pseuρ   =     Pseudo-reflectivity [-] 
   Zθ    =     มุมเซนิธของดวงอาทิตย [องศา] 
    n        =     คาดัชนีเมฆ [-] 
   ρ       =     สัมประสิทธิ์การสะทอนของเมฆ บรรยากาศ และพื้นผิวโลก [-] 
   gρ      =     สัมประสิทธิ์การสะทอนของพื้นผิวโลก [-] 

    cρ      =     สัมประสิทธิ์การสะทอนสูงสุดของเมฆ [-]   
    Kt       =     ดัชนีความใสของบรรยากาศรายชั่วโมง [-] 

     I         =     ความเขมรังสีดวงอาทิตย [MJ/m2-hr] 
      I0       =     ความเขมรังสีดวงอาทิตยรายชั่วโมงนอกบรรยากาศโลก [MJ/m2-hr] 
 

หลังจากนั้น ผูวิจัยจะนําขอมูลอิสระซ่ึงมิไดใชในการสรางแบบจําลองมาทดสอบสมรรถนะ เพื่อเปรียบเทียบ
ขอมูลการวัดกับขอมูลการคํานวณจากแบบจําลองในทุกกรณี โดยแสดงความแตกตางในรูปของคา RMSD 
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ผลและวิจารณผล 
ความความสัมพันธระหวางอัตราสวนรังสีกระจายตอรังสีรวมกับขอมูลทั้ง 3 ตัวแปร แสดงไวในรูปที่ 1- 3  
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(a)   (b)   (c)   (d) 

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนรังสีกระจายตอรังสีรวมกับ EAρ ในกรณี (a) รายชั่วโมง (b) รายชั่วโมง
เฉล่ียตอเดือน (c) รายวัน และ (d) รายวันเฉลี่ยตอเดือน 
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(a)   (b)   (c)   (d) 

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนรังสีกระจายตอรังสีรวมกับคาดัชนีเมฆ ในกรณี (a) รายชั่วโมง (b) ราย
ชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือน (c) รายวัน และ (d) รายวันเฉลี่ยตอเดือน 
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NAKHON PATHOM (1995-2006)

= -2.1474KT + 1.6616
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รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนรังสีกระจายตอรังสีรวมกับคาดัชนีความใสของบรรยากาศในกรณี (a) 
รายชั่วโมง (b) รายชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือน (c) รายวัน และ (d) รายวันเฉลี่ยตอเดือน 
 
จากรูปที่ 1-3 พบวา  กรณีรายชั่วโมง อัตราสวนความเขมรังสีกระจายตอรังสีรวมกับขอมูลทั้ง  3 มี

ความสัมพันธเปนสมการโพลีโนเมียล ทั้งนี้เพราะขอมูลรายชั่วโมง เปนขอมูลเฉพาะขณะ ซึ่งบงบอกสภาพทองฟาที่
เปล่ียนแปลงไปตามเวลาในแตละชั่วโมง จึงทําใหมีจุดกราฟกระจายไดหลายคา สวนกรณีขอมูลรายชั่วโมงเฉลี่ยตอ
เดือน จะเปนขอมูลเฉล่ีย คาที่ไดจะอยูในชวงของสภาพทองฟาแบบทั่วไป จุดกราฟจึงกระจายนอยลง  จึงมี
ความสัมพันธเปนสมการเสนตรง  ทํานองเดียวกันกับกรณีขอมูลรายวันและรายวันเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งมีสมการ
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แบบจําลองเปนโพลีโนเมียลและเสนตรง ตามลําดับ สมการแบบจําลองสําหรับคํานวณความเขมรังสีกระจาย ทั้ง 4 
กรณี แสดงไวในตารางที่ 1-3 

 
ตารางที่ 1 แสดงสมการแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายจากคาสัมประสิทธการสะทอนของบรรยากาศและ

พื้นผิวโลก  
 

ขอมูล สมการแบบจําลอง R2 

รายชั่วโมง 
I/Id     =    26.7854( EAρ )4- 47.3382( EAρ )3+ 26.9567( EAρ )2  

               -4.2981( EAρ ) + 0.4613 
0.56 

รายชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือน I/Id     =    1.5058( EAρ ) + 0.082 0.80 
รายวัน Hd/H   =    2.8602( EAρ )3-5.7773( EAρ )2+4.6592( EAρ )-0.3997 0.82 
รายวันเฉล่ียตอเดือน H/Hd  =   1.8016( EAρ ) - 0.0261 0.88 

 
ตารางที่ 2 แสดงสมการแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายจากคาดัชนีเมฆ  

 
ขอมูล สมการแบบจําลอง R2 

 รายชั่วโมง I/Id     =    5.4098(n)4 -9.5874(n)3+4.1032(n)2+0.8851n+0.2370 0.68 
รายชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือน I/Id    =    1.09 n +0.2604 0.77 
รายวัน Hd/H  =   -1.3193 n 2+2.0589 n + 0.1146 0.81 
รายวันเฉล่ียตอเดือน H/Hd =    1.298 n +0.1873 0.86 

 
ตารางที่ 3 แสดงสมการแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายจากคาดัชนีความใสของบรรยากาศ  

 
ขอมูล สมการแบบจําลอง R2 

รายชั่วโมง Id/I      =    5.3811 Kt
 3-8.148 Kt

 2+2.3552 Kt +0.7699 0.73 
รายชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือน I/Id     =    -1.3738 tK + 1.2572 0.63 
รายวัน Hd/H   =    -1.9843KT

2+0.2154KT+ 0.9881 0.82 
รายวันเฉล่ียตอเดือน H/Hd  =    -1.3592 TK + 1.2357 0.82 
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การทดสอบสมรรถนะของแบบจําลอง 
แบบจําลอง ความแตกตางจากการวัด (RMSD, %) 

  EAρ  n Kt 

รายชั่วโมง 30.1 27.3 29.6 
รายชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือน 15.1 15.9 19.8 
รายวัน 18.9 18.4 19.5 
รายวันเฉล่ียตอเดือน 12.7 13.4 10.6 
    

 
สรุป 

การสรางแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจาย เริ่มจากการคํานวณอัตราสวนรังสีกระจายตอรังสีรวม โดย
แบงขอมูลเปน 4 กรณี คือ กรณีขอมูลรายชั่วโมง รายชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือน รายวัน และรายวันเฉลี่ยตอเดือน จากนั้น
นําคาที่ไดไปเขียนกราฟหาความสัมพันธกับคาสัมประสิทธิ์การสะทอนของบรรยากาศและพื้นผิวโลก  คาดัชนีเมฆ ซึ่ง
หาไดจากขอมูลภาพถายดาวเทียม และคาดัชนีความใสของบรรยากาศ ซึ่งหาไดจากขอมูลการวัดที่สถานีวัดนครปฐม 
แลวทําการหาแบบจําลองจากสมการเสนแนวโนมของกราฟ จากนั้นจึงทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองที่
พัฒนาขึ้นโดยใชขอมูลอิสระ และแสดงคาความแตกตางระหวางผลจากการคํานวณกับขอมูลการวัดในรูปของคา 
RMSD จากผลที่ไดพบวาแบบจําลองสําหรับคํานวณความเขมรังสีกระจายจากคาดัชนีความใสของบรรยากาศ มีผล
การคํานวณใกลเคียงกับการวัดมากที่สุด โดยมีคา RMSD ในกรณีขอมูลรายวันเฉลี่ยตอเดือน เทากับ 10.6%  
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ภาพสวยงามจากโพลีโนเมียลกําลงัสองของจํานวนเชิงซอน 
The Beautiful Images from Quadratic Polynomial of Complex Number 

 
นันทนภัส โตอดิเทพย1* และภูชิต ภูชําน2ิ 

Nunnapad Toadithep1* and Pnchit Puchumni2                 
 
บทคัดยอ 

โครงงานนี้ทําการศึกษาคุณลักษณะบางอยางในคณิตศาสตรเพื่อสรางภาพสวยงาม โพลีโนเมียลกําลังสอง
ของจํานวนเชิงซอนเปนเปาหมายของการศึกษาการสรางภาพสวยงามนี้   โพลีโนเมียลกําลังสองที่เขียนอยูในรูป  fc(z) 
= z 2 + c โดยที่  c  เปนจํานวนเชิงซอน  ในการคํานวณแบบทําซ้ํากับฟงกชันในรูปแบบดังกลาวและพลอตจุดบน
ระนาบ xy โดยสวนจํานวนจริงถูกพลอตบนแกน x และสวนจํานวนจินตภาพถูกพลอตบนแกน y   การพลอตจุดสีดวย
การประมวลผลภาพในภาษาไพธอน  โดย ใชเงื่อนไขในการพลอตเมื่อ |z| <= 2.0 ไมเปนจริง  ผลของการพลอตได
ภาพที่สวยงามและตื่นตาในเวลาอันส้ัน  
คําสําคัญ :  จํานวนเชิงซอน, ภาพสวยงาม, โพลีโนเมียล  
 
Abstract 

This paper studies some features of Mathematics in creating beautiful graphics or images. 
Emphasizing in  quadratic polynomials of complex number which are expressed as  fc (z) = z2 + c, 
where c is a complex number.  During some iterations of computing complex numbers from this express, 
plotting the value of complex number in xy-plane, the real part in x-axis, the imaginary part in y-axis. The 
color plotting using image processing in Python, with the condition of plotting if |z| <= 2.0 is not true. The 
result of this work reaches the goal and gets beautiful, and amazing images in a very short time.  
Keywords : Complex Number, Beautiful Images, Polynomial 
 
Introduction 
 Not waiting for reply of the question about the beautiful and not beautiful. Most of people love 
everything beautiful. Seeking in what field of knowledges, not only in Arts which study  art and the beauty. 
Mathematics is this answer, some features in Mathematics can give beautiful graphics and images. 
Mathematica is the popular software package which do many works about Mathematics. The extendsion 
of Mathematica,  Graphica 1 and Graphica 2 can plot amazing graphics and images,  
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A very popular complex dynamical system is given by the family of quadratic polynomials, a 
special case of rational maps. The quadratic polynomials can be expressed as [6] 

 
cz)z(f += 2          , where  c is a complex parameter 

 
This paper use this form of function to compute in creating beautiful images. 

 
Background 
 
1. Julia Sets 
 Julia sets are beautiful objects which arise in the study of iteration of rational functions on the 
complex plane. Mark McClure [9] published a paper in Volume 7, issue 2 of the journal Mathematica in 
Education and Research which describes an efficient technique for generating Julia sets of many rational 
functions. The algorithm is the same as the one used by Mark McClure’s Java Julia Set Generator. Of 
course, the data structures are quite different and the code is about 700 lines shorter. The following code 
illustrates the basic usage. 
 
Needs["JuliaSet`"]; 
Show[GraphicsArray[Partition[ 
 Julia[#, z, Bound -> 12, DisplayFunction -> Identity]& /@  
 {z^2 - 0.77 + 0.22 I, z^2 + 0.68 I,  
 z^2 - 0.123 + 0.745 I, z^3 + z + 0.6 I,  
 z^3 - I, 2 z/3 + 1/(3 z^2)}, 2 
] ] ] 
 
In the output of graphics in figure 1 have some special features which is fractal or self-similarity.  

  
   Figure 1.  Some outputs of Julia sets from Mathematica software 
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Work Steps 
 
1. Step of work in process 
 

1. Studying the  complex number 
2. Studying the Julia sets 
3. Studying the using images with PIL in Python 
4. Writing program for iteration and save the result  to image file 
5. Testing for beautiful images 
 

2.Some Functions in this work 
 
 Below is the Julia class which are defined in Python language, in this class comprise of many 
methods such as _init_, _call_, compute, fractal, etc., the main method or function in this class is function 
compute which plot the  images pixel by pixel. 

class Julia: 
 
    def __init__(self, filename, size, n=64, box=((-2,1.25),(0.5,-1.25)) ): 
        self.size = size 
        self.filename = filename 
        self.n = n 
        self.uleft  = box[0] 
        self.lright = box[1] 
        self.xwidth = self.lright[0] - self.uleft[0] 
        self.ywidth = self.uleft[1]  - self.lright[1] 
 
    def __call__(self,z): 
        self.z = z 
        self.compute() 
                         
    def newimage(self): 
        self.im = Image.new('P',self.size) 
        self.im.putpalette(mkpalette()) 
 
    def compute(self): 
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        print "Computing %s..." % self.__class__.__name__ 
        self.newimage() 
        for x in range(self.size[0]): 
            for y in range(self.size[1]): 
                xp,yp = self.getcoords(x,y)                 
                dotcolor = self.fractal(xp,yp) 
                self.im.putpixel((x,y),dotcolor) 
        self.saveimage() 
 
   def fractal(self,x,y): 
        n = self.n 
        c = self.z 
        z = complex(x,y) 
        dotcolor = 0  # default, convergent 
 
        for trials in range(n): 
            if abs(z) <= 2.0: 
                z = z**2 + c 
            else: 
                dotcolor = trials 
                break  # diverged 
        return dotcolor             
 
    def getcoords(self,x,y): 
        percentx = x/self.size[0] 
        percenty = y/self.size[1] 
        xp = self.uleft[0] + percentx * (self.xwidth) 
        yp = self.uleft[1] - percenty * (self.ywidth) 
        return (xp,yp) 
     
    def saveimage(self): 
        self.im.save(self.filename) 
 

 
                                           Figure 2  Task in Julia class by functions 
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Function fractal (self, x,y) is the  functions in Julia class, compute the function of  z=  z2 + c for n 
times, where c is complex number, c is a seed of fractal. This function is written in Python which is a 
sample fractals program by Kirby Urner [7]. By changing the seed of quadratic polynomials , getting 
various of beautiful images. By extending color palette using method extend of palette improve the output 
from black-white output from Mathematica. Function mkpalette() is shown below. 

 
def mkpalette(): 
    global palette 
    palette = [0,0,0]    
    for i in range(0,255): 
        palette.extend((i*5%200 + 55, i*7%200 + 55, i*11%200 + 55))         

              return palette 
 
Results 
 The results of this work with different seed, or c, complex number in 6 different number are 
shown in Figure 3, Figure 4, Figure 5, Figure 6, Figure 7 , Figure 8, and Figure 9.  These images get the 
specific color by the method extend of palette,      

              
                    Figure 4            Figure 5               Figure 6 
        start with  -0.79  + 0.15i                           start with  -0.123 + 0.745i         start with   0 + i 
 

         
                  Figure 7.                  Figure 8.           Figure 9. 
        start with  -0.75  + 0.15i             start with  -0.745  + 0.12i  start with -0.745+ 0.5i   
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Conclusion 
 The results of program are the beautiful and amazing images.  The change of color palette  will 
change the output too. With the other seed or other starting complex number will give the different output 
images.  Saying that, the iteration of complex number will be seen with image processing. In the last 
figure, the image of lightning is created by using the seed, c = 0+i. In all of result images from this way of 
plotting, the images show the feature of self-similarity, which make the image more interesting. 
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การสกัดแยกแพลทินัมออกจากกรดกัดทองที่ใชแลว 
ดวยกระบวนการสกัดแยกดวยตัวทาํละลาย 

Platinum recovery from used aqua regia via solvent extraction 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาการสกัดแยกไอออนแพลทินัมออกจากกรดกัดทองที่ใชแลว ดวยกระบวนการสกัดดวยตัวทํา
ละลาย โดยศึกษาชนิดและความเขมขนของสารสกัดที่ใช คาความเปนกรด-ดางของสารปอน อัตราการกวนผสม ชนิดและความ
เขมขนของสารละลายสตริปที่ใช ซึ่งพบวาสามารถสกัดแยกไอออนแพลทินัมออกจากสารละลายกรดกัดทองที่ใชแลวไดเปน
อยางดี โดยสารอินทรียที่ใชเปนสารละลายผสมระหวางสารสกัด Lix 84I ในตัวทําละลาย Kerosene Jet A-1 มีความเขมขนที่
เหมาะสมเทากับ 1.0% โดยปริมาตร สามารถสกัดแยกแพลทินัมไดมากถึง 62% ซึ่งมีสภาวะที่เหมาะสมดังนี้คือสารปอนที่ใชมี
คาความเปนกรด-ดางเริ่มตนเทากับ 3.0 มีสัดสวนของสารอินทรียตอสารปอนเทากับ 1:1 มีอัตราการกวนผสมเทากับ 700 รอบ
ตอนาที ซึ่งในการศึกษาการนํากลับไอออนแพลทินัมออกจากสารอินทรียนั้นพบวา สารละลายกรดไนตริก มีประสิทธิภาพใน
การนํากลับแพลทินัมไดดีกวาสารละลายกรดกํามะถัน และความเขมขนของสารละลายกรดไนตริกที่เหมาะสมกับกระบวนการมี
คาเทากับ 0.3 โมลตอลิตร ซึ่งจะมีเปอรเซ็นตการนํากลับไอออนแพลทินัมไดมากถึง 78% 
คําสําคัญ : แพลทินัม, การสกัด, กรดกัดทอง, การสกัดดวยตัวทําละลาย 

 
Abstract 

Solvent extraction for platinum recovery from gold industrial’s wastewater was studied. The set of 
experimental was taken to investigate the optimum condition of extraction and stripping such as pH of 
feed solution, rate of agitation, type and concentration of stripping agent etc. We found that satisfied 
recovery process could be achieved, the mixture of 1.0 % v/v Lix 84I in kerosene Jet A-1 as organic 
phase can extract 62% of platinum ion from used aqua regia by the following conditions – the feed 
solution’s pH is 3.0, A/O ratio of 1:1 by vol., agitation rate is 700 rpm. For striping, nitric acid solution 
show the better result than sulfuric acid solution. A 0.3 mol/l of nitric acid solution can recovery 78% of 
platinum ion from organic phase. 
Keywords : Platinum, Extraction, Aqua regia, Solvent Extraction 
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คํานําและวัตถุประสงค 
ในน้ําเสียของสารละลายกรดกัดทองที่ผานการใชแลวของอุตสาหกรรมผลิตทองคําบริสุทธิ์นั้น นอกจากจะ

ยังคงมีไอออนทองคําหลงเหลืออยูบางแลว ยังพบวามีไอออนของโลหะมีคาอื่นๆ ปะปนอยูดวย (Weerawat และคณะ
, 2003) โดยเฉพาะไอออนแพลทินัม ซึ่งเปนโลหะที่มีมูลคาและมีปริมาณสูงกวาโลหะอื่นๆ จากการศึกษาที่ผานมา
พบวา กระบวนการสกัดแยกดวยตัวทําละลาย เปนกระบวนการดึงไอออนโลหะออกจากสารละลายที่มีประสิทธิภาพ
สูง และมีศักยภาพสูงในการนํามาประยุกตใชจริงในระดับอุตสาหกรรม (Cole และคณะ, 2006) จึงไดนํากระบวนการ
สกัดแยกไอออนโลหะดวยตัวทําละลาย มาประยุกตใชกับการศึกษาการสกัดแยกไอออนแพลทินัมออกจากกรดกัด
ทองที่ใชแลว และทําการศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการสกัด อาทิเชน ชนิดและความเขมขนของสาร
สกัด คาความเปนกรดดางของสารปอน สัดสวนของสารอินทรียตอสารปอน และความเร็วรอบในการกวนผสม เปนตน 
 
อุปกรณและวิธีการ 

สารเคมีที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยสารปอนเปนสารละลายกรดกัดทองที่ใชแลว จากบริษัท พรีเชียสคลาส
สิค จํากัด กรดไนตริก และกรดกํามะถัน คุณภาพระดับการวิเคราะหจาก Merck สารสกัด Di-2-ethylhexyl 
phosphate (D2EHPA), และ สารสกัด TBP คุณภาพระดับการวิเคราะหจาก Fluka , สารสกัด Lix 84I จาก Henkel 
ตัวทําละลาย Kerosene Jet A-1 จากบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด(มหาชน) เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปค
โตรโฟโตมิเตอรของ Varian® รุน AA-Spectra Tenplus ใชวัดความเขนขนของไอออนโลหะแพลทินัมในสารละลาย
เอเควียส  สวนคาความเปนกรด-ดางของสารละลายวัดดวย Digital pH meter ของ Jenco รุน Model 60 

การทดลองเริ่มจากเตรียมสารอินทรีย โดยทําการผสมสารสกัดกับตัวทําละลาย Kerosene Jet A-1 ที่ความ
เขมขน 0.1-5.0% โดยปริมาตร จากนั้นทําการทดลองโดยการผสมสารอินทรียที่เตรียมได กับสารปอนที่สัดสวนผสม 
1:1 กวนผสมที่ความเร็วรอบระหวาง 100-1000 รอบตอนาที ตรวจวัด pH ของสารปอนเริ่มตน และเก็บตัวอยางที่
เวลาตางๆ นําตัวอยางที่ไดนําไปแยกชั้นสารอินทรียออก เพื่อนําไปศึกษาการนํากลับ ในทํานองเดียวกันกับการสกัด 
แลวนําไปแยกอีกครั้งโดยนํา วัฏภาคสารละลายทั้งหมดไปตรวจวัดปริมาณแพลทินัมที่เหลือดวยเครื่อง AA  
 
ผลและวจิารณ 

ขอมูลผลการตรวจวัดปริมาณองคประกอบโดยเฉลี่ยที่อยูในกรดกัดทองที่ใชแลวพบวามีปริมาณ แพลทินัม, 
แพลลาเดียม, ทอง และ เงิน เทากับ 30, 20, 5 และ 1 ppm ตามลําดับซ่ึงพบวามีปริมาณแพลทินัมมากที่สุด 
การศึกษาชนิดของสารสกัด และความเขมขนของสารสกัดที่เหมาะสม ในตัวทําละลาย Kerosene Jet A-1 ไดผลดัง
รูปที่ 1 ซึ่งพบวาไอออนแพลทินัมสามารถสกัดแยกไดดวยสารสกัดทั้งสามชนิดที่ทําการศึกษา โดยสารสกัด D2EHPA 
สามารถสกัดแยกแพลทินัมไดดีกวาสารสกัด Lix 84I และสารสกัด TBP ตามลําดับ  

จากรูปที่ 2 พบวาสารสกัด D2EHPA สามารถสกัดไอออนโลหะตางๆ ในกรดกัดทองที่ใชแลวไดดีทุก
องคประกอบที่ทําการศึกษา และสามารถสกัดแยกแพลทินัมไดสูงมากถึง 93% แตเปอรเซ็นตการสกัดขององค 
ประกอบตางๆ แตกตางกันนอยมาก จากผลดังกลาว ชี้ใหเห็นไดวาสารสกัด D2EHPA นั้นถึงแมจะมีความ สามารถ 
ในการสกัดองคประกอบตางๆไดดี แตมีคุณสมบัติต่ําในการเลือกสกัดเฉพาะแพลทินัม ลําดับตอมา เปนการศึกษา
สารสกัด Lix 84I ซึ่งไดผลดังรูปที่ 3 พบวาสารสกัด Lix 84I สามารถสกัดแยกองคประกอบตางๆ ในกรดกัดทองที่ใช
แลวได และพบวาเมื่อความเขมขนของสารสกัด Lix 84I เพิ่มสูงขึ้นมีผลของเปอรเซ็นตการสกัดองคประกอบตาง ๆ 
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สูงขึ้นดวย และพบวาสามารถสกัดแยกแพลทินัมไดดีกวา เงิน แพลเลเดียม และทองตามลําดับ โดยเมื่อพิจารณาที่
ความเขมขน 1.0% โดยปริมาตรแลว  พบวาเปอรเซ็นตการสกัดแพลทินัม มีความแตกตาง กับเปอรเซ็นตการสกัด
องคประกอบอื่นๆ อยางชัดเจน ผลดังกลาวแสดงใหเห็นไดวาสารสกัด Lix 84I สามารถเลือกสกัดแพลทินัมไดดี 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Rane และคณะ (2006) 

จากรูปที่ 4 พบวาสารสกัด TBP สามารถสกัดแยกแพลทินัม แพลเลเดียม เงิน และทองไดดีตามลําดับ 
ในชวงความเขมขนของสารสกัดต่ํากวา 1.0% โดยปริมาตร และสามารถสกัดแยกแพลทินัม เงิน แพลเลเดียม และ
ทองไดดีตามลําดับ ในชวงความเขมขนของสารสกัดมากกวา 3.0% โดยปริมาตร ซึ่งพบวาสารสกัด TBP นี้จะมีคาการ
เลือกสกัดแพลทินัม ออกจากกรดกัดทองที่ใชแลวไดต่ํากวาสารสกัด Lix 84I  

การศึกษาอิทธิพลของอัตราการกวนผสมตอการสกัดแพลทินัมแสดงผลไดดังรูปที่ 5 พบวาเมื่ออัตราการกวน
ผสมเพิ่มสูงขึ้น เปอรเซ็นตการสกัดจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในสารสกัดทั้ง 3 มีผลที่สอดคลองกัน และเมื่ออัตราการกวนผสมสูง
มากกวา 700 รอบตอนาทีแลว เปอรเซ็นตการสกัดจะเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ต่ํามาก ชี้วาการกวนผสมดวยอัตรา 700รอบ
ตอนาทีมากเพียงพอที่จะทําใหเกิดการถายเทมวล ซึ่งจะไมเพิ่มอยางมีนัยสําคัญอีก แมจะกวนดวยความเร็วรอบสูงขึ้น 

โดยเมื่อพิจารณาแลวถึงแม Lix 84I จะมีประสิทธิภาพในการสกัดต่ํากวาสารสกัด D2EHPA แตมีคาการ
เลือกสกัดแยกแพลทินัม ออกจากโลหะผสมในกรดกัดทองที่ใชแลวไดดีกวาสารสกัด D2EHPA และ TBP การศึกษา
ในลําดับตอไปจึงเลือกใชสารสกัด Lix 84I ในการศึกษาผลของคาความเปนกรด-ดางของสารปอน โดยไดผลดังรูปที่ 6 
พบวาในชวงคาความเปนกรด-ดางของสารปอนเร่ิมตนไมเกิน 3.0 การสกัดแพลทินัมมีเปอรเซ็นตเพิ่มขึ้นเมื่อคาความ
เปนกรด-ดางสูงขึ้น แตเมื่อคาความเปนกรด-ดางมีคามากกวา 3.0 แลว เปอรเซ็นตการสกัดจะลดต่ําลงอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคาความเปนกรด-ดางมากกวา 7.0 ซึ่งจะพบวาเริ่มเห็นตะกอนแขวนลอยในสารละลาย ทําให
การถายเทมวลมีคาลดต่ําลง สงผลใหมีเปอรเซ็นตการสกัดต่ําลงนั่นเอง (Bandekar และคณะ, 1998) ดังนั้นคาความ
เปนกรด-ดางที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการมีคาเทากับ 3.0  

ลําดับตอมา เปนการศึกษาชนิดของสารละลายในการนํากลับแพลทินัมออกจากสารอินทรีย โดยไดผลดังรูป
ที่ 7 พบวาสารนํากลับทั้งสองที่นํามาศึกษาสามารถนํากลับแพลทินัมออกจากสารอินทรียที่ไดจากกระบวนการสกัดได 
โดยไฮโดรเนียมไอออนของสารนํากลับจะเขาแทนที่แพลทินัมในสารอินทรีย ทําใหแพลทินัมถูกนํากลับออกจากสาร 
อินทรียได (Foulon และคณะ, 1999; Lokhande และคณะ, 1998) แตจากผลการศึกษายังพบวาสารละลายกรดไน
ตริก จะมีเปอรเซ็นตการนํากลับแพลทินัม ไดดีกวาสารละลายกรดกํามะถัน ทั้งนี้เนื่องจากสารละลายกรดไนตริก มี
กลไกการถายเทมวล ในการนํากลับเชนเดียวกันกับกลไกการถายเทมวลในการสกัด  (Shen และคณะ, 2007; Wu 
และคณะ, 2007) โดยมีผลของเปอรเซ็นตการนํากลับสูงมากกวา 78% อีกดวย และเมื่อพิจารณาที่ความเขมขนตางๆ 
ของสารละลายกรดไนตริกที่ทําการศึกษาพบวา เมื่อความเขมขนของกรดไนตริกเพิ่มสูงขึ้น เปอรเซ็นตการนํากลับ
แพลทินัมจะเพิ่มสูงขึ้นดวย โดยเมื่อความเขนขนของกรดไนตริกเพิ่มสูงเกินกวา 0.3 โมลตอลิตรแลว จะมีผลของ
เปอรเซ็นตการนํากลับเพิ่มสูงขึ้นในสดัสวนที่ลดต่ําลง ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาว จึงสามารถกําหนดใหความเขมขน
ของกรดไนตริกที่เหมาะสมมีคาเทากับ 0.3 โมลตอลิตร 
 
สรุป 

จากผลการศึกษาขางตน สามารถสรุปไดวาแพลทินัม สามารถสกัดแยกออกจากกรดกัดทองใชแลวไดดวย
กระบวนการสกัดแยกดวยตัวทําละลาย โดยสารอินทรียที่ใช เปนสารละลายผสมระหวางสารสกัด Lix 84I ในตัวทํา



 
 

85 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

ละลาย Kerosene Jet A-1 ที่ความเขมขน 1.0% โดยปริมาตร มีสัดสวนของสารอินทรียตอสารปอนเทากับ 1:1 อัตราการ
กวนผสมเทากับ 700 รอบตอนาท ี สารปอนมีคาความเปนกรด-ดางเริ่มตนที่เหมาะสมเทากับ 3.0 สามารถสกัดแยก
แพลทินัมไดมากถึง 62% สวนสารละลายนํากลับที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการนี้คือสารละลายกรดไนตริก โดยมีคา
ความเขมขนของกรดไนตริกที่เหมาะสมเทากับ 0.3 โมลตอลิตร ซึ่งสามารถนํากลับแพลทินัมไดมากถึง 78% 

 
คําขอบคุณ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณบริษัท พรีเชียสคลาสสิค จํากัด ที่ไดใหความอนุเคราะหในดานตางๆ มาโดยตลอด 
ขอขอบคุณบริษัท Henkel จํากัดที่ใหความอนุเคราะหสนับสนุนสารสกัด Lix 84I ขอขอบคุณบริษัทบางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ที่ไดใหความอนุเคราะหสนับสนุนตัวทําละลาย Kerosene Jet A-1 ที่ใชในการวิจัย และ
ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝายอุตสาหกรรม โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับปริญญาตรี 
ประจําป 2550 ที่ไดใหการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้  
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รูปที่ 1 ผลของชนิดสารสกัดตอการสกัดแยกแพลทินัม         รูปที่ 2 ผลการสกัดไอออนชนิดตางๆ ดวย D2EHPA 
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รูปที่ 3 ผลการสกัดไอออนชนิดตางๆ ดวย Lix 84I                 รูปที่ 4 ผลการสกัดไอออนชนิดตางๆ ดวย TBP 
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รูปที่ 5 ผลของอัตราการกวนผสมตอการสกัด Pt                     รูปที่ 6 ผลของ pH ตอการสกัด Pt 
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รูปที่ 7 ผลของชนิดสารละลายนํากลับตอการสกัด Pt 
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การประยุกตใชการบํารุงรกัษาแบบทวผีลที่ทุกคนมสีวนรวมสําหรับเครื่องลางเยื่อกระดาษ 
Application of Total Productive Maintenance for Dewatering Press 

 
สุขุม โฆษิตชัยมงคล1 วิชัย จันทรักษา1  

วันชัย ลีลากวีวงศ1 บุศราภรณ ไชยศิริ1 และสมประสิทธิ์ คงแกว1 
Sukum Kositchaimongkol1, Wichai Chantaluksa1,  

Wanchai Leelakaweewong1, Bussaraporn Chaisiri1and Sompasit Kongkaew1 
    
บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องการประยุกตใชการบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวมสําหรับเครื่องลางเยื่อกระดาษ  
โดยใชกรณีศึกษาบริษัทผลิตเยื้อกระดาษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร  โดยใชการ
บํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวมมาใชในการดําเนินการ วิธีการวิจัยเริ่มจากจัดลําดับความสําคัญของ
เครื่องจักรในโรงงานที่มีผลกระทบตอกระบวนการผลิตมากที่สุด ซึ่งผลของการคัดเลือกคือเครื่องลางเยื่อกระดาษมา
เปนเครื่องจักรตนแบบในการทํา ซึ่งพิจารณาจากความถี่ของการหยุดเครื่องจักร  ผลกระทบตอกระบวนการผลิต  
ระยะเวลาในการซอมเครื่องจักร  ผลกระทบดานความปลอดภัย  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและมลภาวะ  ผลกระทบ
ดานคุณภาพของการผลิต  ระยะเวลาในการทํางานของเครื่องจักรและคาใชในการซอมแซม โดยมุงเนนไปที่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ดวยการบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวมทั้ง 8 เสาซึ่งเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
คือ แบบฟอรมการบันทึกขอมูลการวัดคา ประสิทธิผลเชิงรวม (OEE)  และเครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิเคราะห  โดยใช
เวลาในการดําเนินการเปนเวลา 6 เดือน  ซึ่งผลการปรับปรุงสามารถสรุปไดดังนี้ 1) เวลาในการหยุดเครื่องเพื่อการ
ซอม กอนการปรับปรุงเฉลี่ย 77 นาที หลังการปรับปรุงลดเวลาเฉลี่ยเหลือเพียง 10 นาที ลดลง 67 นาที (ลดลง 
87.82% ของคาเดิม) 2) ระยะเวลาระหวางการเกิดเหตุขัดของ กอนปรับปรุงเฉลี่ย 45 วัน หลังปรับปรุงเปน 90 วัน 
เพิ่มขึ้น 45 วัน (เพิ่มขึ้น 100.00% ของคาเดิม) 3) คาประสิทธิผลเชิงรวมของเครื่องลางเยื้อ กอนปรับปรุง 86.60% 
หลังการปรับปรุง 88.42% เพิ่มขึ้น 1.82% 
คําสําคัญ : การบํารุงรักษาแบบทวีผล, เครื่องลางเยื้อกระดาษ, การบํารุงรักษา   
 
Abstract 

Apply total productive maintenance for dewatering press was based on case study. The study 
was aimed in organize some maintenance documents by operating via total productive maintenance. The 
study was started from putting the factory machines in order from the most important affecting production 
processes one to the less one. The O2 washer was chosen to be a model considered from the frequency 
of machine shutting down, effects on environment and pollution, time taken for machine maintenance and 
maintenance cost. Increasing machine efficiency with total productive maintenance divided to 8 stages. 

                                                 
1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย  
  Department of Industrail Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, 
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The tools used in the study were records of machine failures form, information forms and analytical 
statistic tools. The operating time was 6 months long. The results of improvement were:1.) Mean time to 
repair before the improvement was 77 min. and after the improvement was 10 min., therefore it was 
decreased for 67 min (Decrease 87.82%). 2.) Mean time between failures before the improvement was 45 
days and after the improvement was 90 days, thus it was increased for 45 days (Increase 100.00%).     
3.) Overall equipment effectiveness before the improvement was 86.60% and after the improvement was 
88.42%, thus it was 1.82% . 
Keywords : Total productive maintenance, Dewatering press, maintenance 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ภายในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วทุกแหงที่มีกระบวนการผลิต เครื่องจักรถือไดวาเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง
เพื่อใชสําหรับขับเคลื่อนการผลิต ซึ่งอุตสาหกรรมใดก็ตามที่ใชเครื่องจักรผลิตเปนหัวใจสําคัญแลว ก็มักจะเกิดความ
เส่ียงตอการผลิตที่ไมทันตอความตองการของลูกคาซึ่งเปนสาเหตุมาจากเครื่องจักรเกิดเหตุขัดของกอนเวลาอันควร 
ดังนั้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น หนทางหนึ่งที่สามารถเพิ่ม
ผลผลิตก็คือการดูแลบํารุงรักษาใหเครื่องจักรพรอมใชงาน โดยลดการสูญเสียที่ไมจําเปนถือเปนกระบวนการที่สําคัญ 
ดังเชน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตเยื้อกระดาษเนื่องจากเครื่องผลิตเยื่อเปนเครื่องจักรที่มีความสําคัญตอ
กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ  หากเกิดการขัดของหรือเสียหายจะทําใหกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษตองหยุด
ทํางานการดําเนินการเพื่อแกปญหาโดยหนทางหนึ่งคือสามารถประยุกตใชการบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวน
รวม เพื่อแกปญหาดังที่กลาวมาไดอยางไดประสิทธิผล 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อเพิ่มคาประสิทธิผลโดยรวม (OEE) ของเครื่องลางเยื้อกระดาษ ใหมีคาเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อลดเวลาการหยุดซอมของเครื่องจักร และ ระยะเวลาระหวางการเกิดเหตุขัดของที่เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพของเยื่อกระดาษที่ออกจากเครื่องลางเยื่อกระดาษ (Dewatering Press)  

 
อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 

1.แบบฟอรมเก็บขอมูลงานบํารุงรักษา เชน ประวัติเครื่องจักรอุปกรณ, บัตรบันทึกเครื่องจักร, คูมือ
เครื่องจักร 

2. แบบฟอรมสําหรับวางแผนงานดานบํารุงรักษา เชน แบบฟอรมวางแผนงานซอมบํารุงประจําวัน, 
แผนงานซอมบํารุงประจําเดือน, แผนงานซอมบํารุงประจําปและแผนงานซอมบํารุงเฉพาะกิจ  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เชน กราฟเปรียบเทียบขอมูล แผนภูมิกางปลา ใบตรวจสอบ 
4. เครื่องมือที่ใชสําหรับการวัดประสิทธิภาพ เชน การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวม (OEE) 

ความถี่การเกิดเหตุขัดของ (Mean Time Between Failure: MTBF) ชวงเวลาในการหยุดเพื่อซอมเครื่องจักร (Mean 
Time To Repair: MTTR) 
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วิธีการ 
1. ประเมินสภาพโดยรวมของเครื่องจักรภายในโรงงาน  
2. ทําการวิเคราะหขอมูลเกาภายในโรงงานโดยมุงประเด็นที่เครื่องจักรภายในโรงงานเชิงสถิติดานการ

ขัดของของเครื่องจักรในสายการผลิต คัดเลือกเครื่องจักรตนแบบโดยวิธีถวงน้ําหนักและผลการวิเคราะหขัดของของ
เครื่องลางเยื้อกระดาษโดยละเอียด 

3. วิเคราะหหาสาเหตุการขัดของของเครื่องลางเยื้อกระดาษ และหาแนวทางแกไขเพื่อลดการขัดของของ
เครื่องจักร โดยใช TPM และดำเนินงานตามแผนงาน TPM  

4. ดําเนินการเก็บคาประสิทธิภาพของเครื่องจักร เชน คา OEE, MTBF และ MTTR กอนดําเนินการปรับปรุง  
5. ดําเนินการปรับปรุงดวยการบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวมตามระยะเวลาในแผนงานซอมบํารุง

ประจําวัน ประจําเดือน และประจําป 
6. วิเคราะหผลที่ไดเปรียบเทียบคา OEE, MTBFและ MTTR พรอมสรุปผลที่ไดจากการทํา TPM 
 

ผลและวจิารณ 
 หลังจากการจัดทํามาตรฐานการบํารุงดวยตนเอง ดังรูปที่ 1 และนํามาใชตามแผนงาน คณะผูวิจัยได
ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแบบฟอรมเก็บขอมูลงานซอมบํารุงสามารถแสดงถึงคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่อง
ลางเยื่อกระดาษ โดยมีสถิติและผลการปรับปรุงยอนหลังจํานวน 4 ไตรมาส เทียบกับหลังการปรับปรุงในไตรมาสที่ 1 
ในป พ.ศ. 2549 โดยมีลักษณะดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปที่ 1 ตัวอยางมาตรฐานการบํารุงรักษาดวยตนเองในเรื่องการหลอล่ืนของเครื่องลางเยื้อกระดาษ 
   

จากรูปที่ 1 แสดงถึงรูปแบบ หรือ ตัวอยางของการจัดทํามาตรฐานการบํารุงรักษาดวยตนเองซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม โดยจะนํามาใชอางอิงตอการปฏิบัติงานของพนักงานซอมบํารุง
ตามที่ไดวางแผนการบํารุงรักษาประจําวัน ประจําเดือนและประจําป ในสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องจักร และนํามา
สูแบบฟอรมในการขยายผลในการบํารุงรักษาใหแกเครื่องจักรเครื่องอื่น ๆ ภายในโรงงาน 
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รูปที่ 2 แผนภมูิแสดงการเปรียบเทียบคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องลางเยื่อกระดาษ 
 

 จากรูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องลางเยื้อกระดาษพบวาหลังการปรับปรุง
เครื่องจักรทําใหคาประสิทธิผลโดยรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ในป พ.ศ. 2548 จาก 86.60% เปน 88.42% และทาง
บริษัทกรณีศึกษาไมเคยนําขอมูลมาใชเพื่อแปรผลขอมูลใหอยูในรูป ชวงเวลาในการหยุดเพื่อซอมเครื่องจักร (MTTR) 
และ ระยะเวลาระหวางการเกิดเหตขุัดของ (MTBF) มากอน ดังนั้นทางคณะผูวิจัยจึงดําเนินการรวบรวมขอมูลดิบและ
เก็บขอมูลเพิ่มเติม กอนที่จะดําเนินการปรับปรุง เพื่อเทียบกับ การดําเนินการหลังปรับปรุงเพื่อเทียบกัน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบกอน-หลังการจัดทําการบํารุงรักษารักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวมสําหรับ 
                  เครื่องลางเยื่อกระดาษ  

เครื่องลางเยื่อ  
(ตอไตรมาส) รายการ 

กอนทํา  หลังทํา  

การเปรียบ 
เทียบผลตาง 

เปอรเซ็นต 

คาประสิทธิผลโดยรวม (OEE)   86.60% 88.42% เพิ่มขึ้น  1.82% - 
ชวงเวลาในการหยุดเพื่อซอมเครื่องจักร (MTTR) ตอครั้ง (นาที) 77 10 ลดลง  67 นาที 87.82 % 
ระยะเวลาระหวางการเกิดเหตุขัดของ (MTBF) (วัน) 45 90 เพิ่มขึ้น 45 วัน 100.00 % 
ผลผลิตจากการลางเยื่อกระดาษ (ตัน) 22100.4 22511.4 เพิ่มขึ้น 411 ตัน 1.86 % 

 
จากตารางที่ 1 พบวาหลังจากดําเนินการประยุกตใชการบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม รวมกับ

การดําเนินการซอมบํารุงประจําวัน เดือนและป สําหรับเคร่ืองลางเยื้อกระดาษ มีคาประสิทธิผลโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 
86.60% (ป 2548) เปน 88.42% (ป 2549) โดยเพิ่มขึ้น  1.82%  คา MTTR กอนทํา 77 นาทีตอครั้ง หลังทําลดลง
เหลือ 10 นาทีตอครั้ง โดยลดลง 67 นาที  คา MTBF กอนทํา 45 วัน หลังทําเพิ่มขึ้นเปน 90 วัน โดยเพิ่มขึ้นคิดเปน 
100% และผลผลิตจากการลางเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้นจาก 22100.4 ตัน เปน 22511.4 ตัน เพิ่มขึ้นคิดเปน 1.86% 

 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคาประสิทธิผลโดยรวม
ของเคร่ืองลางเยื่อกระดาษ
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคุณภาพเยื่อกระดาษกอน –หลังการจัดทําระเบียบการ 
ระเบียบการปฏิบัติงาน 

คุณภาพเย่ือกระดาษ ขอกําหนด 
กอนทํา หลังทํา 

ดัชนีบงชี้คาลินินที่อยูในเยื่อกระดาษ (Kappa) <  14 % Kappa   14.23 % Kappa   13.84 % Kappa   
คาความสวางของเยื่อกระดาษ (Brightness) > 35 %  ISO 35.46 % ISO 36.95 % ISO 

 
จากตารางที่ 2 คาดัชนีบงชี้คาลินินที่อยูในเยื้อกระดาษ (Kappa) มีคาลดลงจาก 14.23% Kappa เปน 

13.84% Kappa และ คาความสวางของเยื้อกระดาษ (Brightness) มีคาเพิ่มขึ้นจาก 35.46% ISO เปน 36.95% ISO  
 ในการวิจัยเพื่อประยุกตใชการบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวมนั้นจําเปนจะตองแบงหนาที่ และ
ขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานใหชัดเจน ซึ่งจะเห็นไดจากการจัดตารางการซอมบํารุงประจําวัน ประจําเดือน
และประจําป เพื่อใหพนักงานไดทราบถงึความรับผิดชอบตอหนาที่การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรในแตละชิ้นสวนตาม
ระยะเวลาที่กําหนด โดยจําเปนจะตองใหการฝกอบรมกอน-หลังแกชางพนักงานที่อยูหนาเครื่องจักรในการใชระบบอีก
ทั้งยังรวมไปถึงการอบรม ณ จุดปฏิบัติงานจริง หลักจากการประเมินระบบจึงจําเปนตองมีการขยายผลเพิ่มเติมเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการผลิต หรือลดความเสียหายแกเครื่องจักรทั่วทั้งโรงงาน  
 
สรุป 
 จากการทดลองการประยุกตใชการบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม พบวาทําใหคาประสิทธิผล
โดยรวม  (OEE)  ของเครื่องลางเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้น จาก 86.60% เปน 88.42% คิดเปน 1.82 % เวลาในการหยุด
เครื่องเพื่อการซอม กอนปรับปรุงเฉลี่ย  1 ชม. 17 นาที  หลังการปรับปรุงได 10 นาที  ลดลง 1 ชม. 7 นาที ระยะเวลา
ระหวางการเกิดเหตุขัดของ กอนปรับปรุงเฉล่ีย 45 วัน หลังปรับปรุง 90 วัน  เพิ่มขึ้น 45 วัน และคุณภาพของเยื้อ
กระดาษที่เพิ่มขึ้นโดยมีปจจัยที่ตองพิจารณาคือ 1) ดัชนีบงชี้คาลินินที่อยูในเยื่อกระดาษ (Kappa) ลดลงต่ํากวา
เกณฑกําหนด (< 14 % Kappa )จาก 14.23 % Kappa  เปน 13.84 % Kappa   2) คาความสวางของเยื่อกระดาษ 
(Brightness) โดยมากกวาเกณฑขอกําหนด (> 35 %  ISO) จาก 35.46 % ISO เปน 36.95 % ISO 
 
คําขอบคุณ 

ขอขอบพระคุณบริษัทที่เปนกรณีศึกษาที่คอยใหคําแนะนําและเอื้อเฟอตอการเก็บขอมูลตาง ๆ ตลอด
ระยะเวลาที่ไดดําเนินการ คณะผูวิจัยจักขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 
เอกสารอางอิง 
เซอิจิ นากาชิมา. แนะนําสู TPM การบํารุงรักษาทวีผลทีทุ่กคนมีสวนรวม. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร. 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน). 2542. 
ธานี อวมออ. TPM Total Productive Maintenance  การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม.

กรุงเทพมหานคร. บริษัท พีค บูลส จํากัด. 2546. 
สมชัย อัครทิวา. การดําเนนิกิจกรรม TPM เพ่ือการปฏิรูปการผลิต ฉบับอุตสาหกรรมกระบวนการ. 
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ปจจัยที่มีผลตอการถายเทมวลของเมนทอลในบหุรี่รสเมนทอล 
Factors influencing the mass transfer of menthol from mentholated cigarette 

  
บุญธิดา แสนบรรดิษฐ1 อุดมชัย จินะดิษฐ1 และสินศุภา จุยจุลเจิม1 

Boonthida Sanbundit1, Udomchai Chinadit1 and Sinsupha Chuichulcherm1 

 
บทคัดยอ  

เมนทอลเปนสารปรุงแตงรสชาติที่มีคา LD50 สูงและไดรับความนิยมเติมลงในผลิตภัณฑบุหรี่ เพื่อเพิ่มความ
หอม ลดความระคายคอและจมูก โดยปกติปริมาณเมนทอลที่เติมลงในบุหรี่จะอยูในชวง 0.2 ถึง 0.8 เปอรเซ็นต 
แลวแตยี่หอหรือตรา เนื่องจากเมนทอลเปนสารที่ระเหิดไดงาย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการควบคุมการหายไปของ
เมนทอลในบุหรี่เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพสม่ําเสมอ งานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาการแพรของเมนทอลในอากาศโดย
การเปรียบเทียบน้ําหนักเมนทอลที่ลดลงตามเวลาเมื่ออยูในอุณหภูมิที่แตกตางกัน การวิเคราะหหาปริมาณเมนทอล
ในบุหรี่จะใชเทคนิคแกสโครมาโตกราฟ พบวาคาความชื้นสัมพัทธไมมีผลตอการแพรของเมนทอลแตอุณหภูมิมีผลตอ
การแพร จากผลที่ไดนํามาหาสมการที่ใชทํานายคาสัมประสิทธิ์การแพรของเมนทอลสูอากาศและนําไปเปรียบเทียบ
กับสมการเอมพิริคัลลของ Slattery ที่ใชคาตัวแปรระหวางสวนผสมของน้ํากับกาซที่ไมมีขั้ว  พบวามีแนวโนมใกลเคียง
กันมาก สําหรับอัตราการหายไปของเมนทอลในกนกรองบุหรี่พบวามีคาต่ํากวาอัตราการลดลงของเมนทอลบริสุทธิ์
และยังพบวาสัมประสิทธิ์การถายเทมวลมีคาสูงเมื่ออุณหภูมิสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถายเทมวลของเมนทอลที่อยู
ในกนกรองของบุหรี่ในชวง 0.042 ถึง 0.089 เซนติเมตรตอวินาที เมื่อใชอุณหภูมิ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ 60 เปอรเซ็นต  
คําสําคัญ : การถายเทมวล, เมนทอล, บุหรี่รสเมนทอล 
 
Abstract 
 Menthol is one of the favorite flavor additives due to its high LD50 value, so many cigarette 
manufacturers use menthol as an additive not only to enhance the cigarette flavor but also to reduce the 
throat and sinus irritation. Mentholated cigarette contains menthol between 0.2 to 0.8 % depending on 
brand. Due to its low sublimation temperature, menthol concentration in cigarette should be controlled for 
good quality during production and storage process. Diffusion coefficients for pure menthol in air were 
measured by weighing the test specimen under desired conditions. The concentrations of menthol in 
cigarette were measured using Gas Chromatography. It was found that the menthol diffusion coefficient 
in air was not affected by humidity but sensitive to temperature. The resulting correlation in the 
experiment can be obtained and compared with other theoretical and empirical correlations, and it 
agrees well with the correlation proposed by Slattery that used factor between water with non-polar 
gases. Even though the rate of mass transfer for menthol in cigarette increased with temperature, it was 
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found to be less than pure menthol. Mass transfer coefficients of menthol in cigarette were calculated to 
be in a range from 0.042 to 0.089 cm/sec in the operating temperature for 20 to 40 °C with 60 %RH. 
Keywords : mass transfer, menthol , mentholated cigarette 
 
คํานําและวัตถปุระสงค 
 เมนทอลไดจากพืชจําพวกมินท เปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง มีความเปนพิษต่ํา ดังนั้นจึงนิยมนํามาเติมลงใน
ผลิตภัณฑหลายอยางเชน ผลิตภัณฑที่ชวยบรรเทาอาการคัน ผลิตภัณฑทําความสะอาดปาก หรืออาจผสมในลูกอม 
นอกจากนี้ยั ง เติมลงในผลิตภัณฑบุหรี่ เพื่อ เพิ่มความหอม  ลดความระคายคอและจมูกในขณะสูบบุหรี่
 การศึกษาสัมประสิทธิ์การแพรของสารสามารถทําไดหลายวิธีคือ วัดการสงผานความรอน วัดขนาดหรือชั่ง
น้ําหนักของตัวอยางกอนและหลังการทดลองเทียบกับเวลา เชน R.J.Goldstein (1995) ไดศึกษาการแพรของแนพทา
ลีน ดวยการวัดขนาดของกอนตัวอยางเทียบกับเวลา ซึ่งสามารถหาคาสัมประสิทธิ์การแพรของโมเลกุลไดจากสมการ
ตามกฎขอที่หนึ่งของฟค (Fick’s first law) คือ 

( )
)( 12

,,

zz
CC

DN AsA
ABA −

−
−= ∞    (1) 

และฟลักซในเทอมของสัมประสิทธิ์การพามวลคือ 
( )∞−= ,, AsAcA CCkN     (2) 

NA คือฟลักซเชิงมวล DAB คือสัมประสิทธิ์การแพร (Diffusion Coefficient) หนวยเปนตารางเซนติเมตรตอ
วินาที kc คือสัมประสิทธิ์การพามวล มีหนวยเปนเซนติเมตรตอวินาที CA,s คือความเขมขนที่ผิว มีหนวยเปน    
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร CA,∞  คือ ความเขมขนในของไหล มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอมิลลิลิตร z  คือ ระยะทาง มีหนวย
เปนเซนติเมตร 
 การหาคาสัมประสิทธิ์การแพรนอกจากหาจากการทดลองแลวยังหาไดจากสมการกึ่งทฤษฎีหรือสมการ
เอมพิริคัล (empirical equation) ซึ่งมีหลายสมการดวยกันเชนสมการของ Hirsfelder , Bird & Sportz ; Wilke-Lee ; 
Fuller และ Slattery  ซึ่งสมการเหลานี้ไดพัฒนามาจากการทดลอง 
 การเติมเมนทอลในบุหรี่มีวิธีการหลายวิธีเชนเติมในกนกรอง เติมในยาเสน หรืออาจฉีดลงบริเวณกระดาษ
หอซอง ซึ่งวิธีการเหลานี้ตองอาศัยการแพรของเมนทอลเพื่อใหเกิดความสมดุลของเมนทอลในบุหรี่ดังนั้น Curran 
(1972) และ Riehl et al. (1973) ไดศึกษาการแพรของเมนทอลระหวางกนกรองกับยาเสน พบวาปริมาณเมนทอลจะ
สมดุลในชวง 50 ถึง 60 วัน โดยพบเมนทอลในยาเสน 70 เปอรเซ็นต และกนกรอง 30 เปอรเซ็นต และ Riehl et al. 
พบวาเมื่อมีการสูบเมนทอล 16 เปอรเซ็นต จะถูกสงไปยังควันบุหรี่ นอกจากนี้ Miyauchi (2006) ไดศึกษาการหายไป
ของเมนทอลในบุหรี่ที่บรรจุในซองปดสนิทโดยใชหลักการของความดันไอมาใชในการวิเคราะห จะเห็นวาการแพรของ
เมนทอลในบุหรี่ที่เคยศึกษามาเปนการศึกษาการแพรเมื่อบรรจุในซอง แตในกระบวนการผลิตกอนการบรรจุซองและ
เมื่อผูบริโภคเปดซองกอนการบริโภค ยอมตองเกิดความสูญเสียจากการแพรและมีผลตอคุณภาพของบุหรี่ 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจอัตราการแพรของเมนทอลในบุหรี่กอนบรรจุซองดวยการศึกษาการแพรและ
สัมประสิทธิ์การแพรของไอเมนทอลในอากาศ แลวเปรียบเทียบอัตราการหายไปของเมนทอลในบุหรี่ที่อุณหภูมิ 20, 
25, 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส จากนั้นคํานวณสัมประสิทธิ์การถายเทมวลและสมการการถายเทมวลของ
เมนทอลที่อยูในกนกรองบุหรี่ 
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อุปกรณและวิธีการ 
 หลอมเมนทอลจนเหลวแลวดูดใสในหลอดพลาสติกขนาด 1.05x1.05x4.50 เซนติเมตร ดังรูปที่ 1 ศึกษา
อัตราการแพรดวยการชั่งน้ําหนัก โดยควบคุมอุณหภูมิ 25, 30 และ 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 60, 70 และ 
80 เปอรเซ็นต ชั่งน้ําหนักทุก 8, 15, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง สําหรับการแพรในบุหรี่ใชบุหรี่ตัวอยางที่บรรจุเมนทอล
ในกนกรองปริมาณ 3 มิลลิกรัมตอมวน บรรจุในกลองพลาสติกขนาด 3.15x8.40x9.50 และ 3.15x8.40x0.75 
เซนติเมตร กลองละ 4 มวน ควบคุมอุณหภูมิ 20, 25, 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธคงที่ 70 
เปอรเซ็นต วิเคราะหปริมาณเมนทอลในบุหรี่ดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ ที่เวลา 15, 25, 50, 75 และ 100 ชั่วโมง  
 
ผลและวิจารณ 
ศึกษาการแพรและสัมประสิทธิ์การแพรของไอเมนทอลในอากาศ  

จากรูปที่ 2 (ก) แสดงใหเห็นวาอัตราการหายไปของเมนทอลที่เปล่ียนแปลงตามความชื้นสัมพัทธใกลเคียง
กันมาก เมื่อนําผลที่ไดไปทดสอบคาความแตกตางดวยโปรแกรม SPSS พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต แสดงวาความชื้นสัมพัทธไมมีผลตอการแพรของเมนทอลในอากาศ 
ในขณะที่อุณหภูมิมีผลตออัตราการหายไปของเมนทอล โดยที่อุณหภูมิสูงอัตราการหายไปของเมนทอลจะสูงกวาที่
อุณหภูมิต่ํา ดังรูปที่ 2 (ข) และอัตราการหายไปของเมนทอลที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 35 องศาเซลเซียส คือ 0.025, 
0.048 และ 0.075 มิลลิกรัมตอชั่วโมง ตามลาํดับ  

ผลที่ไดนําไปคํานวณคาสัมประสิทธิ์การแพรของเมนทอลสูอากาศจากสมการ 1 เมื่อตั้งสมมุติฐานวา การ
แพรของเมนทอลในระบบนี้คือการระเหิดของเมนทอลเพียงอยางเดียว ความหนาแนนรวมในระบบคงที่ ความเขมขน
ของเมนทอลในอากาศเมื่อเริ่มการทดลองมีคาเปนศูนย พื้นที่ผิวหนาที่สัมผัสกับอากาศมีลักษณะเรียบและมีคา
เทากับพื้นที่หนาตัดของภาชนะบรรจุ ความเขมขนที่ผิวหนาเมนทอลมีคาเทากับความเขมขนที่จุดสมดุลที่อุณหภูมินั้น 
ๆ และเนื่องจากบรรจุในภาชนะทรงสูง ดังนั้นจึงถือวาไมมีคา convection mass transfer เขามาเกี่ยวของ ผลการ
คํานวณคาสัมประสิทธิ์การแพรของเมนทอลสูอากาศที่อุณหภูมิ 20, 25 และ 30 องศาเซลเซียสคือ 0.083, 0.090 และ 
0.094 ตารางเซนติเมตรตอวินาที ตามลําดับ และเมื่อเทียบกับคาที่คํานวณไดจากสมการเอมพิริคัลของ Slattery 
0.086, 0.089 และ 0.093 ตารางเซนติเมตรตอวินาที ตามลําดับ พบวาใกลเคียงกันมาก 
 การแพรของเมนทอลในอากาศแปรผันตรงกับอุณหภูมิและแปรผกผันกับความดัน จึงสามารถหาสมการ
สัมประสิทธิ์การแพรของไอเมนทอลในอากาศไดดังสมการ 3 โดยการ plot กราฟระหวาง ln DAB กับ [lnT/298.16] 
เมื่อ T คืออุณหภูมิสัมบูรณ มีหนวยเปนเคลวิน P คือความดัน มีหนวยเปน atm 
          (3) 
 
 
การศึกษาอัตราการถายเทมวลของเมนทอลในบุหรี่ตัวอยาง  

การศึกษาอัตราการถายเทมวลของเมนทอลในบุหรี่ พบวาอัตราการถายเทมวลจะเพิ่มตามอุณหภูมิ และเริ่ม
เขาสูสมดุลเมื่อเวลาผานไป 100 ชั่วโมง ดังรูปที่ 3 ก และ ข นอกจากนี้อัตราการลดลงของเมนทอลในบุหรี่ที่บรรจุใน
กลองพลาสติกทรงสูงมีคานอยกวาที่บรรจุในกลองพลาสติกทรงเตี้ย เนื่องจากบุหรี่ที่บรรจุในกลองพลาสติกทรงเตี้ยจะ
มีลมพัดผานผิวหนาของมวนบุหรี่ ทําใหเกิดการถายเทมวลดวยการพามวลเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองสามารถ
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คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การถายเทมวลเฉลี่ยไดดังแสดงในตารางที่ 1 และสามารถหาสมการการคํานวณคา
สัมประสิทธิ์การถายเทมวลที่อุณหภูมิใด ๆ ไดจากสมการ 4 และ 5 ทั้งในกรณีที่ไมมีลมพัดผานและมีลมพัดผาน 
ตามลําดับ  

 
         (4) 
 
         (5) 
 
นอกจากนี้ยังสามารถหาความสัมพันธในรูปสมการของอัตราการแพรของเมนทอลในบุหรี่ทั้งกรณีที่ไมมีลม

พัดผานและมีลมพัดผานไดตามสมการ 6 และ 7 ตามลําดับ ซึ่งพบวาสมการที่ไดสามารถทํานายอัตราการหายไปของ
เมนทอลในบุหรี่ไดดีที่อุณหภูมิต่ํากวา 30 องศาเซลเซียสดังรูปที่ 3 ก และ ข 

กรณี A ไมมีลมพัดผาน 
          (6) 
 

กรณี B มีลมพัดผาน 
          (7) 
 

เมื่อ mA,A, mA,B คือปริมาณเมนทอลในบุหรี่ที่เวลาตาง ๆ ในกรณี A และ B มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอมวน  
mA,0 คือปริมาณเมนทอลในบุหรี่ที่เวลาเริ่มตน มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอมวน t คือเวลา มีหนวยเปนวินาที T คือ
อุณหภูมิ มีหนวยเปนเคลวิน 

จากผลการทดลองสามารถนําไปใชกับการควบคุมคุณภาพการผลิตบุหรี่โดยใชทํานายขอจํากัดของเวลา
ในชวงการผลิตเพื่อควบคุมอัตราการหายไปของเมนทอลใหอยูในมาตรฐาน เชนถาเครื่องบรรจุบุหรี่ขัดของและ
อุณหภูมิในการผลิต 25 องศาเซลเซียส ตองใชเวลาในการผลิตบุหรี่ใหเสร็จภายใน 21 ชั่วโมง ถึงจะทําใหปริมาณ
เมนทอลในบุหรี่ยังอยูในมาตรฐาน  และสําหรับผูบริโภคควรเปดซองแลวปดใหสนิทเก็บในที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 25 
องศาเซลเซียส จะทําใหรสชาติและความเย็นของเมนทอลคงสภาพเดิมไดนานที่สุด 

 
สรุป 
 การศึกษาการแพรของเมนทอลในอากาศโดยการชั่งน้ําหนักสามารถหาสมการของคาสัมประสิทธิ์การแพร
ของเมนทอลในอากาศไดซึ่งมีคาใกลเคียงกับการคํานวณดวยสมการของ Slattery สําหรับอัตราการแพรของเมนทอล
ในบุหรี่ ที่อุณหภูมิสูงมีคาสูงและถามีลมพัดผานผิวหนาจะทําใหอัตราการแพรสูงขึ้นดวย ปริมาณเมนทอลในบุหรี่จะ
เริ่มคงที่เมื่อเวลาผานไป 100 ชั่วโมง และสมการที่ใชทํานายสามารถทํานายไดดีที่อุณหภูมิต่ํากวา 30 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 

)10*67.5(
0,,

0986.016 Tet
AAA emm

−−=

)10*7112.7(
0,,

0984.016 Tet
ABA emm

−−=

T
Aov ek 0306.06

, 10*5 −=

T
Bov ek 0302.06

, 10*8.6 −=



 
 

96 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

เอกสารอางอิง 
Baek, Shin; et al.  (2005).  Comparison of Menthol from Filler to Filter and Mainstream Smoke with Leaf 

Tobaccos.  Coresta Meet. Smoke Science/Product Technology Groups,  Stratford-upon-Avon,  
abstr. SSPT 52. 

Curran, J. G. 1972. Delivery of menthol from cigarettes containing either a mentholated filter or 
mentholated tobacco. Tobacco Science. 16: 40-42. 

J.R. Welty, C.E. Wicks, and R.E. Wilson, Fundamentals of momentum, heat, and mass transfer, 3 rd 
edition, John Wiley & Sons, 1984. 

Miyauchi M., Nakanishi Y. 2006. Estimation method for the amount of menthol escaping from a pack of 
cigarettes. Coresta Congress, Smoke Science/Product Technology Groups, Paris, abstr. PT 11. 

Oh, I. H.; & Jheong, G. R.  (2004).  Diffusion of Moisture in a Cigarette Tobacco Column at Room 
Condition.  Beitrage Zur Tabak.  21(1): 15-25. 

R.B. Bird, W.E. Stewart, and E.N. Lightfoot, Principle of Mass Transfer, 2 nd edition, John Wiley &Sons, 
2002. 

R.E. Treybal, Mass transfer operations, 3 rd edition, Ny, McGraw-Hill,1980. 
R.J.Goldstein, 1995.A Review of Mass Transfer Measurements Using Naphthalene Sublimation. 

Experimental Thermal and Fluid Science 1995 ;10:416-434. 
Riehl, T. F., Shockley, L. L., Reynolds, M. L., 1973. Menthol distribution and transfer. Tobacco Science. 

17: 10-11. 
 
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์การถายเทมวลของเมนทอลในบุหรี่ มีหนวยเปนเซนติเมตรตอวินาที 
 
อุณหภูมิ (°C ) 20 25 30 35 40 
บุหรี่ที่บรรจุในกลองทรงสูง  0.0419 0.0444 0.0563 0.0570 0.0795 
บุหรี่ที่บรรจุในกลองทรงเตี้ย 0.0478 0.0516 0.0676 0.0679 0.0887 

 
 
 
 

 
 
      (ก)                                                (ข)                                                     

(ค) 
รูปที่ 1 ศึกษาการแพรและสัมประสิทธิ์การแพรของไอเมนทอล (ก) หลอดพลาสติกบรรจุเมนทอล (ข) ) บุหรี่บรรจุใน
กลองพลาสติกขนาด 3.15x8.40x9.50 เซนติเมตร (ค) บุหรี่บรรจุในกลองพลาสติกขนาด 3.15x8.40x0.75 เซนติเมตร 
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รูปที่ 2 แสดงอัตราการหายไปของปริมาณเมนทอล (ก) อุณหภูมิคงที่ 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 50 , 60 
และ 70 เปอรเซ็นต (ข) ความชื้นสัมพัทธคงที่ 60 เปอรเซ็นต อุณหภูมิ 25 , 30 และ 35 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 เปรียบเทียบอัตราการหายไปของเมนทอลในบุหรี่ระหวางคาที่ไดจากการทดลองและสมการ (เสนประ)        
(ก) บรรจุในกลองพลาสติกทรงสูง คํานวณจากสมการ 6 (ข) บรรจุในกลองพลาสติกทรงเตี้ย คํานวณจากสมการ 7  
 

(ข) (ก) 

(ก) (ข) 
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การพัฒนา Passive Sampler เพื่อคาดการณการเสือ่มโทรมของโบราณสถาน 
จากมลพิษบรรยากาศ กรณีศกึษา: องคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 

Development of Passive Sampler for Estimating Deterioration of Monument due to 
Atmospheric Pollution: a Case Study of Phra Pathom Chedi, Nakhon Pathom 

 
รัฐพล อนแฉง1 ฐนกวรรณ อุดมเดชชัยรัตน1  
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Rattapon Onchang1, Thanokwan Udomdetchairat1,  
Lalida Kunsuwan1 and Chonticha Klayklueng1 

    
บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้ไดพัฒนา Passive sampler เพื่อตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซดและคาดการณความเสื่อม
โทรมขององคปฐมเจดียสาเหตุจากมลพิษบรรยากาศ วิธีการมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ การพัฒนา Passive 
sampler จากวัสดุที่นํากลับมาใชใหม ไดแก กลองฟลมถายรูปและขวดน้ําดื่มพลาสติก โดยไดทดสอบความแมนยํา
ผลการตรวจวัดเทียบกับวิธีมาตรฐาน (Chemiluminescence method) ซึ่งพบวาวิธีการทั้งสองมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขั้นตอนที่สองเปนการนํา Passive sampler ที่พัฒนาขึ้นมาเก็บตัวอยางเพื่อตรวจวัดความ
เขมขนของไนโตรเจนไดออกไซดบริเวณองคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม พบความเขมขนอยูในชวง 4.61-12.59 
พีพีบี โดยจุดที่ใกลกับองคพระปฐมเจดียมากที่สุดมีคาอยูในชวง 4.61-7.13 พีพีบี ซึ่งมีศักยภาพที่ทําใหเกิดการกัด
กรอนพื้นผิวขององคพระปฐมเจดียอยูในชวง 3.26 -3.28 ไมครอน ตอระยะเวลาเก็บตัวอยาง 8 วัน 
คําสําคัญ : Passive sampling, มลพิษบรรยากาศ, การเสื่อมโทรมของโบราณสถาน, องคพระปฐมเจดยี  
 
Abstract 
 This study has developed a passive sampler for measuring concentrations of NO2 and 
estimating deterioration of Phra Pathom Chedi monument due to atmospheric pollution. The methodology 
had two steps. The first step was to develop a passive sampler from recycling materials, i.e., camera film 
container and drinking water plastic bottle. The developed passive sampler was then tested its 
measuring accuracy by comparing with a standard method – the Chemiluminescence method. Results 
revealed that there was statistically significant correlation between both methods. The second step was 
to measure NO2 concentrations in the area of Phra Pathom Chedi by using a number of developed 
passive samplers. The NO2 concentrations were in the range of 4.61-12.59 ppb and at the nearest 
measuring point was 4.61-7.13 ppb, which potentially deteriorates the Phra Pathom Chedi in terms of 
material surface recessions in the range of 3.26-3.28 µm per sampling period of 8 days. 
Keywords : passive sampling, atmospheric pollution, monument deterioration, Phra Pathom Chedi 
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Introduction and Objective 
 It is well known that deterioration and soiling of monument’s materials are associated with 
atmospheric pollution, especially in urban area, where serious air pollution situations frequently occur. An 
impact of this deterioration of monument is actually unaccountable, since it comes along with seriously 
damaging of mankind cultural heritages. This becomes a need to figure out by means of comprehensive 
air pollution monitoring system. However, air pollution measuring instruments are expensive and complex 
to be maintained causing insufficient description of air pollution situation. Passive (or diffusive) sampling 
is one of air pollution analysis methods. Due to its advantages of being light weight, inexpensive, silent, 
no need for electricity and simple to analyst, it has been widely used for large-scale outdoor surveys 
(Panther et al., 1999). This would give an opportunity to measure air pollutant concentration with a 
number of measuring points sufficient in both temporal and spatial resolutions. The passive sampling has 
also been used for long-term monitoring atmospheric effects on corrosion of monuments (Kucera, 2005), 
which can be utilised as comprehensive information supported for designing effective policies dedicated 
for monument conservation and restoration. This study has been devoted for developing a low-cost 
passive sampler used for measuring NO2 concentrations, a major urban air pollutant and one of the acid 
deposition precursors causing corrosion of building materials. A Buddhist monument - Phra Pathom 
Chedi, located at Nokhon Pathom municipality, was selected as a case study. The estimation of 
deterioration of Phra Pathom Chedi due to NO2 and other relevant atmospheric parameters was also 
carried out. Steps of the study is shown in Fig.1  

Develop Passive Sampler

Test the Passive Sampler’s Accuracy  

Measure NO2 using Passive Sampler 
at Phra Pathom Chedi

Collect Meteorological and 
Air Pollution Data

Calculate Material Surface Recession 
of the Phra Pathom Chedi

Results and Discussion

 
Figure 1: Schematic of the study 

 
Materials and Method 
1. Development of low-cost passive sampler 
 Although a conventional NO2 passive sampler has earlier been developed and become 
commercialized, its cost is relatively high and has to be imported from overseas. In this study, the 
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passive sampler was developed by keeping in mind that it should be simple and inexpensive, while its 
structure and function are comparable to the conventional one. Once the passive sampler was 
developed, it was then tested its measuring accuracy by means of comparing with the standard method - 
the Chemiluminescence method. This was conducted, from 24 May to 13 June 2007, at Pollution Control 
Department (PCD)’s air pollution monitoring station located at Ratchaburee province. A number of 14 
passive samplers developed were mounted at a fence of the station in order to measure ambient NO2 
concentrations parallel with the standard one (Fig.2). The passive samplers were then transported to a 
laboratory weekly for chemical analysis using the method proposed by Ayers (1998). Pearson correlation 
was used in the statistical analysis. 
2. Deterioration of Phra Pathom Chedi due to atmospheric pollution  
 Deterioration of Phra Pathom Chedi due to atmospheric pollutants was estimated, in terms of 
material surface recession (µm), by using empirical equations (Kucera, 2005). This requires a set of input 
data - concentration of air pollutants, i.e., NO2, SO2, O3 and particulate matter (PM10); and relevant 
atmospheric parameters, i.e., relative humidity, temperature, amount of precipitations and their H+ values. 
For measuring NO2 concentrations, a number of 32 passive samplers developed were mounted in the 
vicinity of the Phra Pathom Chedi (Fig.3) from 26 June to 3 July 2007, and were transported to the 
laboratory for chemical analyses. Meanwhile, the less of the input data were gathered from nearest 
monitoring stations, i.e., Pollution Control Department’s air pollution monitoring station at Ratchaburee 
province and the Kamphaengsaen meteorological station, away from the study site approx. 57 and 24 
km, respectively. 
 
Result and Discussion 
1. Development of low-cost passive sampler 
Fig.2 shows the passive sampler developed. Recycling materials - camera film container and its lid - was 
utilised to construct the passive sampler, which was divided into two parts: a sampler plastic bulk 
containing impregnated filter paper inside and a front holder containing the lid with applying small holds 
on it. The latter allows wind blowing into the filter paper and at the same time protects the filter paper from 
a strong wind blow. A shelter, made from drinking water plastic bottle, was developed to prevent the 
sampler from rain. For testing the measuring accuracy of passive sampler developed, NO2 
concentrations analyzed from the passive samplers were in the range of 2.19-4.65 ppb, while the 
standard value is 4.97-10.34 ppb. The linear correlation coefficient, R2 = 0.65 (α= 0.05) suggests that the 
passive sampler was improved, and suitable for general survey of air pollution only, not for regulatory 
purposes. 
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Figure 2: (a) passive sampler developed, (b) mounting of the passive samplers at a monitoring station to 
compare NO2 concentrations with the standard method, and (c) NO2 values compared between passive 
sampling and the standard method 
2. Deterioration of Phra Pathom Chedi due to atmospheric pollution 
Results of passive sampling for NO2 concentrations are illustrated in Fig.3. High concentrations were 
likely found close to the roads where NO2 is formed. NO2 concentrations decrease away from the roads. 
At the points nearest to the Phra Pathom Chedi, NO2 concentrations were in the rage of 4.61-7.13 ppb, 
which can deteriorate the Phra Pathom Chedi monument, indicated by the material surface recessions 
from 3.26 to 3.28 µm. However, undermeasurable NO2 concentrations and a short sampling period, the 
amount of estimated surface recessions could have been higher than this study indicating a stronger 
effect of atmospheric pollution on the monument.  

 
Figure 3: (a) mounting positions of passive samplers at Phra Pathom Chedi, (b) view of the Phra Pathom 
Chedi monument, and (c) NO2 concentrations surround the monument measured by the passive 
samplers developed 

(a) 

(b) (c) 

(a) (b) (c) 
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Conclusion 
A NO2 passive sampler was developed by using a recycling film container. Statistically, NO2 
concentration measured by a passive sampler developed in this study is linearly correlated to the 
standard method. An estimation of the monument deterioration revealed a possible occurrence of 
material surface recession on the Phra Pathom Chedi. The NO2 and other atmospheric pollutions caused 
the damage. This study presents an alternative methodology for assessing the effects of atmospheric 
pollution on the monument. 
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การศึกษาและพัฒนาศกัยภาพชุมชนตลาดบางหลวง 
The Study  and Developing Capacity of Banglaung Market Community 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนตลาดบางหลวงมีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาบริบทของ

ชุมชนและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชุมชนตลาดบางหลวง 2 ) ศึกษากระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นของชุมชนตลาดบางหลวง 3 )ศึกษาแนวทางในการเสริมสรางชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ขอบเขตดานพื้นที่ชุมชนตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ใช
พื้นที่ที่ครอบคลุมตามมิติทางสังคมและวัฒนธรรม  เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 
การสังเกต  สัมภาษณ  สนทนากลุม การศึกษาจากเอกสารและการใหขอมูลยอนกลับเพื่อตรวจสอบความถูกตองกับ
ชุมชน ผลการวิจัยพบวา 
 บริบทของชุมชนเปนลักษณะชุมชนเกานานนับรอยป ตั้งชุมชนติดริมแมน้ําทาจีน เดิมการเดินทางอาศัยทาง
เรือเปนหลัก คนในชุมชนสวนใหญเปนชาวไทยเชื้อสายจีนและจีนอพยพประกอบอาชีพคาขาย แนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนควรมาจากความตองการที่แทจริงของคนที่อยูในชุมชน 
 กระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นเปนแบบไมเปนทางการ เปนธรรมชาติบน
ความสัมพันธแบบเครือญาติและคนรูจัก การสงตอความรูเรื่องอาชีพของชุมชนจะสงตอจากรุนสูรุนของคนใน
ครอบครัว 
 แนวทางในการเสริมสรางชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นควรสงเสริมการเรียนรูผานสถานศึกษา 
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาของเทศบาล เนื้อหาการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีจีนและสงเสริมใหคนนอกชุมชนมี
สวนรวมจในการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
คําสําคัญ :   ศักยภาพของชุมชน, กระบวนการเรียนรู, ภูมิปญญาทองถิ่น, แหลงเรียนรู     
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study community context and developing guidelines 
for capacity building of Bangluang market community, 2) to study the learning process and local wisdom 
transfer to Bangluang people ,3)  to study the way to build the local wisdom as learning resources. This 
research employed the methodologies of qualitative research, by using Bangluang market community 
according to the socio-cultural dimension. Data was collected from various research techniques, such as 
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2 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสตูรและวิธสีอน คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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observations, interviews, focus group as well as doing the feedback workshop of the research results to 
the community for discussion and sharing. The results of the research were; 

 Bangluang community has a long history for more than 100 years, located on the  bank of Ta 
jean river, major communication by boat and the local people are Chinese doing the trading business. 
The guidelines to develop capacity of Bangluang market community should come from the real needs of 
the local people. 
  The learning process and the local wisdom transfer of Bangluang people were informal under 
natural setting from relatives or friends. The knowledge on career were hand on from generation to 
generation within the family. 
 The way to build the local wisdom as learning resources through schools, municipal education 
activities, contents on Chinese culture heritage, and to extend to the people outside community by eco 
tourism activities.  
Keywords : Community capacity building, Learning Process, Local Wisdom, Learning Resources 

 
คํานําและวัตถุประสงค 
 ชุมชนตลาดบางหลวง เปนชุมชนใหญริมแมน้ําทาจีนหรือแมน้ํานครชัยศรี ในเขตอําเภอบางเลน  จังหวัด
นครปฐม เปนชุมชนเกาผูคนที่อาศัยอยูสวนใหญเปนชาวจีน โดยมีประวัติวาหลังสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2สมเด็จ
เจาพระยาตากสินมหาราชไดรวบรวมผูคนมากมายตีฝาวงลอมของทหารพมาออกมาและไดรวบรวมผูคนที่เหลือมา
ตั้งเมืองหลวงชั่วคราวที่ตําบลบางหลวงครั้นถึงฤดูน้ําหลาก น้ําไดทวมเมืองจึงยายเมืองหลวงไปอยูกรุงธนบุรีและมีคน
อีกมากมายที่ไมยอมไปดวยยังคงตั้งถิ่นฐานอยูที่เดิม และเปลี่ยนชื่อจากคําวา “เมืองหลวง” มาเปน “บางหลวง” ตราบ
เทาทุกวันนี้ (สํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2527:3) ชุมชนตลาดบางหลวงเคยเปนตลาดคาขายที่สําคัญของลุม
น้ําทาจีน มีความเจริญรุงเรืองมาก แตหลังจากในราวป พ.ศ. 2510-2512 เมื่อมีการตัดถนนผานทายตลาดของชุมชน
การคาขายทางน้ําผานสายน้ําทาจีนไดเปล่ียนไป ทําใหตลาดริมน้ําหมดความสําคัญลงเปลี่ยนการคาขายไปตาม
เสนทางถนน เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตลาดบางหลวง คนในชุมชนตองปรับตัวเพื่อรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง และตั้งรับการเปลี่ยนแปลงโดยใชภูมิรูดั้งเดิมและศักยภาพของตนเอง เพื่อใหสามารถยืน
หยัดอยูไดและเปนชุมชนที่พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  
 จากภาพฉายบางสวนของชุมชนตลาดบางหลวงทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะ ศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนแหงนี้เพื่อเปนการสะทอนความเขมแข็งของชุมชน หนุนเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน       
นอกจากนั้นโดยกระบวนการวิจัยครั้งนี้เปนการเชื่อมโยงแนวคิด และองคความรูของนักวิจัย นักวิชาการ และชุมชนให
สามารถบูรณาการรวมกันทํางานในเชิงวิจัยและพัฒนาชุมชนไดดวยโดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อ 

1  เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชุมชนตลาดบางหลวง 
2  เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนตลาดบางหลวง 
3 เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสรางชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น 
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วิธีดําเนินการวิจัย    
ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผานกระบวนการที่ใหนักวิจัย นักวิชาการ และคนใน

ชุมชนไดรวมกันศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมทั้งกําหนดวิธีการและแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนโดยเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยประกอบดวยตัวผูวิจัย  แบบสัมภาษณ และประเด็นสนทนากลุมผูนําทองถิ่น  ผูรูทองถิ่น  ชาวบาน 
แบบสํารวจขอมูลชุมชน อุปกรณเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง  คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) 
สมุดบันทึกขอมูล (Field Notes) ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตดานพื้นที่ชุมชนตลาดบางหลวง โดยกําหนดพื้นที่
ครอบคลุมตามมิติทางสังคมและวัฒนธรรม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ขอบเขตดานผูใหขอมูลประกอบดวย
ผูนําทองถิ่นทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผูรูทองถิ่น ผูบริหารสถานศึกษา/ครู/นักเรียน คนในชุมชน หนวยงาน 
องคกร และกลุมตางๆ ในชุมชน 

การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการโดยคณาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากภาควิชาการศึกษา
เพื่อการพัฒนามนุษยและสังคมชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2550จํานวน11 คน โดยคณาจารยผูรับผิดชอบโครงการไดสอน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพกอนในเบื้องตน นํานักศึกษาเขาชุมชนเพื่อทําความรูจักกับผูคนและแนะนําหนวยงานที่อยูใน
ชุมชน ศึกษาเอกสารขอมูลชุมชน จัดทําแผนที่เดินดิน เสนอประเด็นที่นักศึกษาสนใจโดยใหอยูภายใตกรอบการวิจัย
หลัก วิพากษแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับโจทย ขอคําถามการวิจัย  จากนั้นไดซักซอมการสัมภาษณ ทั้งการสัมภาษณ
อยางเปนทางการและไมเปนทางการ การสังเกตภาคสนาม  (Field Observation)  ทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวม
(Participation Observation) และสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Nonparticipation Observation) การสนทนากลุม 
(Focus Group Discussion) การสอบถามโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(Dialogue) 

ระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลไดมีการวิเคราะหขอมูลและการตรวจสอบขอมูลแบบอุปนัย โดยดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลระหวางเก็บรวบรวมขอมูล และมีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) โดย
ตรวจสอบดานผูใหขอมูล  ดานระเบียบวิธีวิจัย  ดานชวงเวลา และวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
analysis) 

คณะผูวิจัยนําขอมูลที่ไดเสนอตอผูนําชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น ชาวบานในชุมชนในลักษณะของ
การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback Workshop) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง 
 
ผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนตลาดบางหลวงในชุดโครงการนี้ไดมีการศึกษาเจาะลึกใน
รายละเอียด เปนงานวิจัยจํานวน 11 เรื่องดังนี้ 

1. เลาเรื่องบางหลวงจากภาพ เปนการ ศึกษาสภาพภูมิทัศนชุมชนบางหลวง สถานที่สําคัญ วัฒนธรรม 
ประเพณี  แหลงเรียนรู ตลาด อาชีพ อาหาร 

2. การปรับตัวเพื่อความอยูรอดของชุมชนตลาดบางหลวง เปนการศึกษาสภาพชุมชนบางหลวง โดยมีปจจัย
หลักคือ การปรับตัวดานการทํามาหากิน การยายถิ่นฐาน และความสัมพันธของคนในชุมชน 

3. มรดกตกทอด……ที่บางหลวง ศึกษาประวัติการอพยพของบรรพบุรุษ การเรียนรูและการสืบทอดอาชีพ
บรรพบุรุษจากรุนสูรุน 
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4. บทบาทของโรงเรียนเจี้ยนหัวกับการถายทอดวัฒนธรรมจีน ศึกษาบริบทของโรงเรียน การถายทอด
วัฒนธรรมดานภาษา ประเพณี การแตงการ อาหาร การแสดง และคุณธรรม 

5. ภาพสะทอนจากสภากาแฟ: รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวบานบางหลวง เปนการศึกษารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหาของการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสารผานการสนทนาที่รานกาแฟ 

6. การอยูเย็น เปนสุขของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง เปนการศึกษาสภาพการใชชีวิตอยางอยูเย็นเปนสุข
ของผูสูงอายุในตลาดบางหลวง 

7. สุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในตลาดบางหลวง โดยศึกษาในมิติภาวะสุขภาพ การดูแล
ตนเองดานรางกายและจิตใจ 

8. เลาขานตํานานยาจีน ศึกษาประวัติความเปนมา การสืบทอดความรูเรื่องยาจีน การคงอยูและมุมมองของ
ลูกคา 

9. ลมหายของดนตรีหลอโกว ชุมชนตลาดบางหลวง ศึกษาประวัติความเปนมาของการตั้งวงดนตรีหลอโกว
และกระบวนการสงเสริมและพัฒนา 

10. ความเชื่อ พิธีกรรมและบทบาทของหมอทําขวัญในพิธีไหวครูเทพ ศึกษากรณีหมอทําขวัญในชุมชนบาง
หลวง 

11. การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ศึกษาแหลงทองเที่ยวของบางหลวงและทัศนะของคนบางหลวง กับคน
นอกชุมชนเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 
ผลจากงานวิจัยที่ไดศึกษาในชุมชนบางหลวงทั้งหมดไดนํามาสังเคราะหรวมกับการศึกษาขอมูลในสวนของ

งานวิจัยหลักสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของโครงการดังนี้ 
1. บริบทของชุมชนตลาดบางหลวง เปนลักษณะชุมชนเกานานนับรอยป ตั้งชุมชนติดริมแมน้ําทาจีนหรือ 

แมน้ําสุพรรณบุรี อยูในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมภูมิประเทศทั่วไปเปนพื้นที่ราบลุมเปนสวนใหญ เดิมการ
เดินทางอาศัยทางเรือเปนหลักเมื่อมีการตัดถนนผานทางทายตลาดทําใหเสนทางการเดินทางของผูคนเปลี่ยนไปใช
เสนทางถนนแทนทางน้ําสงผลใหตลาดริมน้ําซึ่งเดิมเปนจุดซื้อขายแลกเปลี่ยนที่สําคัญซบเซาลง ชุมชนบางหลวงมี
ประชากรรวม 2316 คน 574 ครัวเรือน  สภาพบานเรือนเปนเรือนไม2ชั้นปลูกติดๆกันโครงสรางอาคารเปนไมใชฝา
เรือนและเสาเรือนรวมกันการสรางตลาดเรือนไมเดิมเริ่มสรางตลาดบนกอนเมื่อตลาดมีความเจริญรุงเรืองไดขยายเปน
ตลาดลางและตลาดกลางตามลําดับ ในป พ.ศ. 2538ไดเกิดไฟไหมขึ้นในตลาดบนจํานวน 11 หองจึงไดมีการกอสราง
ขึ้นมาใหม  ชุมชนมีถนนสายหลัก 3 สายปจจุบันบางหลวงจัดเปนเทศบาลขนาดกลาง คนในชุมชนสวนใหญเปนชาว
ไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษไดโยกยายมาจากซัวเถา มณฑลกวางตุง การประกอบอาชีพแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆคือ
กลุมที่มาทําสวนไรนาซึ่งจะอยูตามริมแมน้ําทาจีน และกลุมที่มีอาชีพคาขายจะอยูในตลาดการคาขายที่ยังคงรักษา
เอกลักษณดานตางๆไวมีรานขายยาจีนสมุนไพร รานทําฟนปลอม รานทําทอง รานบัดกรีโลหะ รานกาแฟโบราณ ราน
ขนมหวาน ตลาดบางหลวงเปนแหลงอาหารที่เปนเอกลักษณของชาวบางหลวง อาทิ ปอเปยะสูตรจีนโบราณ ขาว
เกรียบปากหมอไสผัก หมูสะเตะ เปดพะโล กวยเตี๋ยว  กวยจั๊บ ขนมจีบไสหนอไมและไสผัก กาแฟสูตรโบราณ 
ประเพณีที่สําคัญและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีจีน การแหธง ดนตรีหลอโกว โรงเจบวนฮกตึ้ง เจาแมทับทิม 
ชุมชนบางหลวงมีโรงเรียนเปดสอน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนบางหลวงวิทยา และโรงเรียนเจี้ยนหัว 
มีวัดเกาแกคูชุมชน คือวัดบางหลวงสรางราวประมาณป พ.ศ. 2420 อายุปจจุบันประมาณ 130ป มีอุโบสถที่มีภาพ
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จิตรกรรมฝาผนัง ศาลาการเปรียญไมทรงไทย ปูชนียวัตถุ และโบราณวัตถุที่นาสนใจหลายชิ้นโดยเฉพาะเจดียรูปทรง
เรือ 2 หลังสรางเมื่อป พ.ศ. 2459 กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนไวแลว 

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนควรมาจากความตองการที่แทจริงของคนในชุมชนผลการศึกษา
พบวาปจจัยของความอยูรอดของชุมชนมาจากการลดขนาดธุรกิจ และการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิต แมวาคนในชุมชนจะยายออกไปเพื่อเรียน และทํางานนอกชุมชนมากขึ้นแตระบบความสัมพันธแบบเครือญาติ
และระบบอุปถัมภก็ยังคงเกื้อกูลใหชุมชนมีความสามัคคีปรองดองกันและตองการมีสวนที่จะเห็นการพัฒนาชุมชน
ตลาดบางหลวง ดังนั้นแนวทางที่สําคัญในการพัฒนา ศักยภาพของชุมชนคือการทํางานแบบมีสวนรวมบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชน ใชประโยชนจากระบบความสัมพันธที่ดียิ่งของชุมชนเปนเครือขาย อิงการ
พัฒนาในแนววัฒนธรรมประเพณี  ความเชื่อ  คุณคาและภูมิปญญาดั้งเดิม 

2. กระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น การสรางความรูของคนชุมชนตลาดบางหลวง
เกิดจากความรูเดิมของบรรพบุรุษที่ทํามาหากินตกทอดมาจากรุนสูรุนและผสานกับความรูใหมเพื่อใชดํารงชีวิตชุมชน
ตลาดบางหลวงมีความเปนมาผานความรุงเรืองและซบเซามากวา รอยปถึงปจจุบันมีภูมิปญญาที่ทรงคุณคาปรากฏ
ใหเห็นหลายอยางเชน ภูมิปญญาดานการรักษาโรคดวยตํารับยาแผนโบราณ ภูมิปญญาการทําอาหารและขนมหวาน 
ภูมิปญญาดานภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ตกทอดมา ภูมิปญญาการเลนดนตรีจีน และภูมิปญญาในการประกอบ
อาชีพอีกหลายอาชีพ ไดมีการศึกษากระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาของชุมชนตลาดบางหลวงจาก
หลายกลุมตัวอยางเชน  ผูสูงอายุ  รานขายยาจีน รานกาแฟ วงดนตรีหลอโกว และจากผูประกอบอาชีพอื่นๆอีกหลาย
อาชีพ เชน รานขนมหวาน รานกวยจั๊บ รานผัดไทย รานชุนเปยะ รานตีเหล็ก เปนตน 

รูปแบบการสืบทอดความรูผานความสัมพันธแบบเครือญาติ การสงตอความรูเรื่องอาชีพของชุมชนจะสงตอ
จากรุนสูรุนของคนในครอบครัวจากการศึกษาการสืบทอดความรูจากอาชีพของบรรพบุรุษมีรูปแบบการเรียนรูที่เปน
การซึมซับตามธรรมชาติไมไดมีการถายทอดโดยตรงแตเปนการเรียนรูโดยการชวยเปนลูกมือและถูกเรียกใหชวยทํา 
กรณีรานขายยาจีนก็จะใหชวยหยิบจับยาพรอมทั้งใหเรียนภาษาจีนควบคูไปดวย ในกรณีศึกษาการถายทอด
วัฒนธรรมจีนดานภาษา ประเพณี การแตงกาย อาหาร การแสดง และคุณธรรมของโรงเรียนเจี้ยนหัวนั้นใชการ
ถายทอดผานทางการเรียนภาษาจีน สอดแทรกในหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมของโรงเรียน ส่ือและ
แหลงการเรียนรูและมีการสืบทอดผานกิจกรรมการฝกซอมและการแสดงของวงดนตรีหลอโกวของชุมชนอีกดวย ราน
ขายกาแฟหรือที่ในการวิจัยเรียกวาสภากาแฟก็เปนอีกสถานที่หนึ่งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางไมเปนทางการมาก
โดยจะอยูในลักษณะการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูสาระขาวสาร สนทนาแบบหยอกลอกัน หรือปรับทุกขกัน บางทีก็จะ
มีการใชภาษาเฉพาะ น้ําเสียงและทาทางประกอบ สมาชิกของวงสนทนามีมาจากหลากหลายอาชีพ และประเด็นที่
สนทนาเชน เศรษฐกิจ  การเมือง การทํามาหากิน กีฬา  สุขภาพอนามัย และอื่นๆ จัดไดวารานกาแฟในชุมชนเปน
แหลงสําคัญ เปนพื้นที่สาธารณะใหคนในชุมชนไดมีแหลงส่ือสารแลกเปลี่ยนความคิด ความรูสึกและไดเรียนรูรวมกัน
ดวย การถายทอดความรูของรานยาจีนเปนการถายทอดความรูของคนภายในครอบครัวสอนโดยผูมีความรูคือรุนพอ
สอนใหรุนลูก รุนกงสอนใหลูกหลานใชวิธีการสอน แนะนําและทําใหดู ศึกษาจากตํารายาจีน บางครั้งมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรูจากผูรูภายนอกเชนญาติ หรือจากหมอยาจีนโดยตรง       คนนอกครอบครัวไมมีโอกาสไดรับการ
ถายทอดความรู โดยสรุปรูปแบบกระบวนการเรียนรูของชุมชนตลาดบางหลวงสวนใหญจะเปนการเรียนรูในลักษณะที่
ไมเปนทางการ และตามอัธยาศัย ใชวิธีการเรียนรูจากการใชชีวิตในครอบครัวและการทํางาน มีการสอดแทรกการ
เรียนรูทางวัฒนธรรมในโรงเรียนบางและผานทางประเพณีพิธีกรรมตางๆของชุมชน 
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3. แนวทางในการเสริมสรางชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ตลาดบางหลวงมีแหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาที่นาสนใจหลายแหลงซึ่งพอจะจําแนกไดดังนี้ แหลงเรียนรูทางธรรมชาติมีแมน้ําทาจีนที่อุดมสมบูรณดวย
ทรัพยากรทางน้ํา ในชวงฤดูหนาวเดือนตุลาคมจะมีนกจากไซบีเรียหนีหนาวมาจํานวนมาก กระจายอยูริมแมน้ํา มี
คางคาวแมไก   แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมมีวัดบางหลวงที่เกาแก โรงเรียนเจี้ยนหัว ซึ่งเปนโรงเรียนที่สอนภาษาจีนที่มี
ชื่อเสียงมาก และเผยแพรวัฒนธรรมจีนดานตางๆมากมาย โรงเจบวนฮกตั้วที่มีอายุยาวนานนับรอยป ศาลเจาแม
ทับทิม ศาลเจาแปะกง แหลงเรียนรูดานอาชีพมี อาชีพขายยาจีนแผนโบราณ อาชีพตีเหล็ก อาชีพทําอาหารและขนม
หวาน รานกาแฟโบราณ และอีกหลายอาชีพที่เกาแก  
 ชุมชนไดพยายามฟนตัวโดยทางเทศบาลไดจัดใหมีตลาดสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาสัมผัสชุมชนบาง
หลวงในวันเสาร อาทิตย ซึ่งมีการประชาสัมพันธโดยวิธีการตางๆเชิญชวนใหคนในชุมชนมารวมออกรานคาขายให
นักทองเที่ยวมา ซื้อและชิมอาหารอรอยๆที่มีชื่อของชุมชน ขณะเดียวกันก็มีแนวทางที่จะสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษใหแกคนนอกชุมชนดวยโดย เปนการเที่ยวชมแมน้ํา ดูนก เที่ยวทางวัฒนธรรม ขอเสนอแนะในการสงเสริม
ชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืนควรสงเสริมการเรียนรูผานสถานศึกษาที่มีในชุมชนโดยผาน
ทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่บูรณาการความรูของชุมชน การเชื่อมโยงภูมิปญญากับโรงเรียนผานการ
เชิญใหไปสอน เลาเรื่อง ใหนักเรียนมาเรียนรูกับภูมิปญญาทองถิ่น  การจัดกิจกรรมทางการศึกษาของเทศบาล  การ
จัดกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมจีนเชนการแสดงดนตรีวงหลอโกว  และสงเสริมใหคนนอกชุมชนไดเรียนรู
ผาน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 ผลจากการศึกษาบริบท กระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญา และแนวทางในการเสริมสราง
ชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น  การวิเคราะหศักยภาพของชุมชนพบวา 1)สภาพที่ตั้งและบริบทของ
ความเปนตลาดเกาเปนตนทุนที่นาสนใจ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาชุมชนตลาดบางหลวงควรดําเนินการบนพื้นฐาน
ของความเปนชุมชนเกาแกมีสภาพและภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของชุมชน  บนศักยภาพของชุมชน สอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ชุมชนตลาดบางหลวงไมเหมือนชุมชนอื่น มีลักษณะเฉพาะของชุมชนเอง แมวาจะมี
รูปแบบการพัฒนาตลาดเการิมน้ําหลายแหงแตควรมีจุดตางที่บงบอกความเปนตัวตนของชุมชนเอง ในกรณีตลาด
ชุมชนบางหลวงมีจุดตางที่นาสนใจมากมายหลายดาน ลักษณะเฉพาะเหลานี้หากนํามาเปนฐานคิดในการพัฒนาก็จะ
ทําใหชุมชนตลาดบางหลวงพัฒนาไดอยางมีเอกลักษณของตนเอง 2) วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาที่คงอยูและ
มีมากมายในชุมชนควรไดรับการสงเสริมและถายทอดใหแกคนในชุมชนรุนหลัง ใหตระหนักและใหความสําคัญ 3) 
ความเปนชุมชนขนาดเล็กที่ตั้งมานาน ทําใหความสัมพันธของผูคนในชุมชนคอนขางดี คือรูจักกันและมีความ
เกี่ยวของเปนเครือญาติกันซึ่งจะเปนองคประกอบที่เอื้อตอการพัฒนา 
  
สรุป 
 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนตลาดบางหลวงครั้งนี้มีจุดเริ่มจากการไดลงชุมชนครั้งแรกพบความ
สงบของแมน้ําความเรียบงายของวิถีชุมชน บานรานเกามีเหลาเตง อาหารการกินทั้งของหวานของคาวที่อรอยถูกปาก 
จากครั้งแรกจึงมีครั้งตอๆไปและความอยากรูหลายๆเรื่องประกอบกับความประทับใจในอัธยาศัยของผูคนในชุมชนจึง
ทําใหพัฒนาเปนงานวิจัยในครั้งนี้ การวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนตลาดบางหลวงจึงไดกําหนด
ขอบเขตที่ความเปนตลาดในพื้นที่ตามมิติทางสังคม ศึกษาบริบทของชุมชน แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ 
กระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญา และแนวทางในการเสริมสรางชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู การศึกษาโดย
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วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลเชิงลึกและหาคําตอบตางๆอยางละเอียดถี่ถวน โดยคณะผูวิจัยได
รวมลงพื้นที่เก็บขอมูลเชิงคุณภาพแลกเปลี่ยนเรียนรูตรวจสอบขอมูลยอนกลับกับชุมชนจนไดคําตอบที่สะทอน
ศักยภาพและฉายภาพของชุมชนในมิติตางๆที่ชัดเจนขึ้น 

ภาพจากอดีตชุมชนเริ่มกอตั้งเมื่อรอยกวาป ความเจริญรุงเรืองของตลาดริมน้ําที่มีการแลกเปลี่ยนคาขาย 
คนยุคแรกๆที่สวนใหญเปนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาจากซัวเถามาทํามาหากิน การเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยน
เสนทางการคมนาคมขนสงจากทางน้ํามาเปนทางบกเมื่อมีถนนตัดผานทายตลาดทําใหการคาขายในฐานะตลาด
ริมน้ําซบเซาลง ชุมชนตองปรับตัวเพื่อการดํารงอยูศักยภาพที่ปรากฏพบในชุมชนมีทั้งดานสภาพทางธรรมชาติ 
ความสัมพันธของคนในชุมชน ภูมิปญญาดั้งเดิมในหลายสาขา และจุดเดนของประเพณีวัฒนธรรมจีนที่อยูในวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

กระบวนการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุนผานการสืบทอดสงตอความรูภายในครอบครัวทั้ง
โดยการสอน การใหชวยงาน เปนวิธีซึมซับโดยทางธรรมชาติโดยแตละอาชีพก็จะถายทอดความรู การทํางานสูรุนหลัง 
การถายทอดความรูดานประเพณีวัฒนธรรมผานกิจกรรมรวมกันของชุมชน การถายทอดผานทางสถานศึกษาใน
ชุมชนก็เปนชองทางที่สําคัญโดยเฉพาะที่บางหลวงมีโรงเรียนจีนที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งคือโรงเรียนเจี้ยนหัว 

แนวทางในการเสริมสรางชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู จากแหลงเรียนรูที่มีมากและนาสนใจของบางหลวงการ
สงเสริมควรพัฒนาบนฐานความตองการและความรวมมือของคนในชุมชนแนวทางการสงเสริมที่สอดคลองกับบริบท
ของชุมชน ความนาสนใจของสภาพตลาดเกา ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อาหารดี ขนมอรอยที่มีชื่อของชุมชน การสงเสริม
ควรใหความสําคัญทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชน คนในชุมชนใหเตรียมรับ คนนอกชุมชนใหเขาใจและใชแนว
ทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อไมใหทําลายธรรมชาติ 

จากการศึกษาครั้งนี้คําตอบที่ไดเปนสวนหนึ่งของโจทยวิจัยที่กําหนดไว แตคณะผูวิจัยทั้งหมดไดมีโอกาส
สัมผัสและเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนตลาดบางหลวง ความผูกพันธที่เกิดขึ้นในระหวางการทํางาน การตองเปนผูฟง
เรื่องราวชีวิตจริงของผูคนนับเปนเสนหของงานวิจัยลักษณะนี้อยางหาใดเทียบ ยังมีคําถามและคําตอบอีกมากที่รอให
เราไปศึกษาเรียนรูเพื่อชวยกันพัฒนาชุมชน……. 
  
คําขอบคุณ 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัย และพัฒนาที่ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้ซึ่งนอกจากเปนการ
สนับสนุนใหอาจารยไดทําวิจัยกับชุมชนเพื่อนํามาพัฒนาทางวิชาการแลวยังเปนโอกาสอันดีที่ทําใหสามารถเชื่อมโยง
สูการจัดการเรียนการสอน ใหนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดไปรวมปฎิบัติการวิจัยและมี
ผลงานเปนที่ปรากฏ และอีกเชนกันการจัดใหมีการเสนอผลงานวิชาการในเวทีศิลปากรวิจัย 2 ครั้งนี้ก็เปนอีกบทเรียน
ที่เปดโอกาสใหผูวิจัยทุกคนไดนําเสนอ     ผลงานสูสาธารณะภายใตชุดโครงการบางหลวงศึกษา ขอขอบคุณผูบริหาร
และคณะอาจารยโรงเรียนวัดศิลามูล บุคลากรเทศบาลตําบลบางหลวง และขอขอบคุณชาวตลาดชุมชนบางหลวงทุก
คนที่กรุณาใหขอมูลและความรูที่มีประโยชนยิ่งแกคณะผูวิจัย  
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เลาเรื่องบางหลวงจากภาพ 
The Photo story of Bangluang community 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาพ 1.ภูมิทัศนของชาวชุมชนบางหลวงในอดีต
และในปจจุบัน  2.อาชีพ  3. อาหารคาว อาหารหวาน  4. สถานที่สําคัญ สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมถึง  5. กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีเฉพาะในทองถิ่นของชาวชุมชนตลาดบางหลวง โดยสะทอนผานการเลาเรื่องราวจากภาพถาย    
จากผลการศึกษาพบวา  ทางดานภูมิทัศนของชาวบางหลวงในอดีตนั้นปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  ในอดีตนั้น
การสรางบานเรือนสรางตลาดไดสรางติดริมน้ําเปนหลักเนื่องจากสะดวกแกการสัญจรไปมาและสะดวกตอคาขาย
ขนสงสินคา แตเมื่อถนนตัดผานทายตลาด  ทางดานหัวตลาดที่ติดริมน้ําที่เคยเจริญรุงเรืองก็เกิดซบเซาลงผูคนหันมา
ใชการคมนาคมทางบกมากขึ้น    ทางดานอาชีพของชุมชนชาวบางหลวงถือวามีความหลากหลาย ทั้งทางดาน 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมโรงสีขาว  การคาขาย อาหารคาวหวาน รวมถึงอาชีพเกาแกหลาย ๆ อาชีพยังคงดําเนิน
กิจการอยูจากอดีตจนถึงปจจุบัน แตบางอาชีพก็เริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากไมมีผูสืบตอ   ทางดานอาหาร
คาวหวานของชุมชนบางหลวงมีอาหารคาวหวานที่ขึ้นชื่อหลายชนิด เปนที่ถูกปากของผูคนในชุมชนทั้งใกลและไกล 
เชนเปดพะโล หมูสะเตะ ขนมขาวเกรียบปากหมอ หรือขนมชุนเปยะซึ่งมีสูตรเฉพาะที่มีรสชาติไมเหมือนในที่อื่น  สวน
ดานสถานที่สําคัญ ๆ ก็มีทั้งบาน วัด โรงเรียน สถานที่ตั้งเทศบาลตําบล นอกจากนั้นยังมีสถานที่ที่มีเฉพาะในชุมชน
บางหลวงเทานั้นก็คือ โรงเรียนสอนภาษาจีนเจี้ยนหัว ศาลเจาแมทับทิม ศาลเจาบวนฮกตึ้ง  สําหรับสถานที่ที่หาชมได
ยากซึ่งอาจจะจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษได ก็เชน  เจดียสําหรับบรรจุกระดูกรูปทรงเรือในวัดบางหลวง มีอายุ
เกาแกกวา 50 ป ซึ่งกรมศิลปากรไดจดทะเบียนไว  ทางดานสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษของชุมชนที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ก็เชน ในเดือนตุลาคมเปนตนไปจะมีนกไซบีเรียนจํานวนมากอพยพหนีหนาวและมาอาศัยอยูยังริมสองฝง
แมน้ําตั้งแตวัดศิลามูลจนถึงบริเวณชุมชนเปนจํานวนมาก ทางดานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนชาวบางหลวงนั้น
เปนวัฒนธรรมแบบไทยจีนผสมผสานกันอยางมีเอกลักษณและลงตัว ดวยเปนเพราะมีหลักศรัทธาความเชื่อพื้นฐาน
คือพระพุทธศาสนาเชนเดียวกนั 
คําสําคัญ : บางหลวง/ เลาเรื่องจากภาพ 
 
Abstract 
 The objective of this research were to study the history of Bangluang landscape occupation, 
food, places, and cultures . Data was collected by photo taking. The results of this research were: in the 
past most of houses were built beside the river because it was convenience for communication and 
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trading .After the road construction, people travel around by cars. There was various incomes -
generating activity in Bangluang such as agriculture, rice mills, trades, food shops. Some occupations 
were not transfer to next generations. For example ped pa lor, Khow Keab pak mor, moo sa te, etc.There 
were Jian Hua Chinese school, and Chinese joss-house and ancient pagoda, which were built more than 
50 years ago. In October there were many birds from Siberia flying over to Tajean river. There were 
cross- cultures between behavior Thai and Chinese. With can easily. 
Keywords : Bangluang, Photo story 
 
คํานํา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง เลาเรื่องบางหลวงจากภาพ เปนงานการศึกษาในเชิงคุณภาพ  ซึ่งเปนอีกทางเลือก
หนึ่งในการไดมาซึ่งองคความรูใหมที่มีคาและนําไปใชประโยชนไดจริง ทั้งในสวนบุคคลและชุมชน สําหรับชุมชนทั่วๆ 
ไปตองถือวาเปนองคความรูที่ชุมชนแตละชุมชนมีอยูแลวเพราะเรื่องเลาหรือการเลาเรื่องเปนปรากฏการณเปน
ขอเท็จจริงที่มีอยูคูกับการดําเนินชีวิตในชุมชนทุกชุมชนเสมือนมรดกตกทอดจากรุนสูรุน  เพียงแตวายังไมไดมีการ
รวบรวมไวอยางเปนระบบตามกรอบแนวคิดของผูใครรูหรือผูสนใจศึกษา  การเรียนรูจากภาพ หรือการเลาเรื่องจาก
ภาพ  จึงถือวาเปนการรับรูเชิงประจักษอีกทางหนึ่งโดยผูศึกษาจะสามารถรับรูไดโดยทางตา  ที่จะทําใหเกิดการเรียนรู
และเกิดความเขาใจได   ดังนั้นการสืบคนจากภาพโดยผูถายภาพและหยิบยกภาพเหลานั้นมาเลาเรื่องในเชิงประจักษ
จึงเปนอีกงานการศึกษาหนึ่งที่ผูวิจัยเห็นวามีนัยและนาสนใจ  เพราะภาพเปนเสมือนหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถ
ถายทอดบริบทของเหตุการณ สถานที่ วันเวลา ความเปลี่ยนแปลง  ในขณะนั้น ชวงเวลานั้นไดอยางนาเชื่อถือ 
โดยเฉพาะเมื่อมีการศึกษาเก็บขอมูลดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน การติดตามสัมภาษณผูที่อยูในเหตุการณยืนยันความ
ถูกตองและขยายความซึ่งการศึกษาวิจัยจากภาพถายนี้  เห็นวาเปนแนวทาง ๆ หนึ่งที่ชุมชนแตละที่แตละแหงควรจะได
มีการทําวิจัยและเก็บรวบรวมเหตุการณนั้นไวกอนจะเลือนหายไปกับกาลเวลา   ผูวิจัยมีความเชื่อม่ันวาภาพทุกภาพ
นั้นสามารถเลาเรื่องไดขึ้นอยูกับวาภาพๆไหนจะ ถูกเลือกขึ้นมาใหเลาเรื่องตามกรอบแนวคิดและตามวัตถุประสงค
ของการศึกษา เพราะภาพทุกภาพลวนมีที่มาที่ไปมีเบื้องลึก เบื้องหลัง มีนัยที่ผูทําการวิจัยนั้นจะสามารถคิดวิเคราะห
ได ดังนั้นเมื่อเราเห็นภาพภาพ ๆ หนึ่ง ภาพเหลานั้นจึงมิไดสะทอนเรื่องราวเพียงมุมเดียวเทานั้น   แตภาพแตละภาพ
นั้นจะสะทอนทุกส่ิงทุกอยางในสถานที่นั้น ๆ เวลานั้น ๆ และเหตุการณในขณะนั้นดวย      

ชุมชนชาวบางหลวง  เปนชุมชนที่มีการอาศัยอยูรวมกันมานานนับรอยปมีลักษณะและเอกลักษณที่เฉพาะตัว   
ที่สังเกตไดมีหลายประการ เชน มีความหลากหลายในทางวัฒนธรรมประเพณี  ทั้งทางดานวิถีชีวิตความเปนอยู ความ
เชื่อ การศึกษา  อาชีพ  และประเพณี  ซึ่งอีกดานหนึ่งก็อาจจะเกิดจากพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดรับผลกระทบ
จากความเจริญขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน ประเด็นเหลานี้จึงเปนกรอบที่ผูวจิัยสนใจจะศึกษา 
 
วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคการศึกษาในครั้งนี้ ก็เพื่อศึกษา 
1. ภูมิทัศน  วิถีชีวิต ที่เปล่ียนแปลงไปทั้งในอดีตและปจจุบัน   
2. อาชีพ ของชุมชนบางหลวง  
3. อาหารคาว อาหารหวาน ที่ขึ้นชื่อ รวมถึงอาหารประเภทอื่น ๆ  ทั่วไป ของชุมชนบางหลวง 
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4. สถานที่สําคัญ ๆ ของชุมชนบางหลวง รวมถึง สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ของชุมชนบางหลวง 
5. กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีการสืบทอดและเปนกิจกรรมเฉพาะในทองถิ่นของชาวชุมชนบางหลวง  

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการศึกษาวิจัย ผูวิจัย อาศัยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดย  1. การศึกษาเก็บขอมูลโดยการ
ถายภาพทั้งในอดีตปจจุบันของชุมชนบางหลวง ในดานตาง คือ ภูมิประเทศ ภูมิทัศน วิถีชีวิต อาชีพ อาหารคาว อาหาร
หวาน สถานที่สําคัญ สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีเฉพาะในทองถิ่นของชาว
ชุมชนตลาดบางหลวง    2.  การศึกษาขอมูลจากเอกสาร วารสาร บทความ หนังสือ ขอมูลออนไลน (Internet) เพื่อ
รวบรวมวิเคราะหสังเคราะหใชเปนขอมูลพื้นฐาน ในการประกอบการบรรยายเลาเรื่องภาพเหตุการณตาง ๆ   3. 
การศึกษาขอมูลโดยการสังเกต วิถีชีวิตในชุมชน โดยการสัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการ และ  4. การ
ใชวิธีสอบถามตอ ๆ กันไป (snow balls) เพื่อติดตามสัมภาษณ และถายรูปภาพประกอบ 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษา  ผูวิจัยไดขอมูลจากภาพถาย ในการนําเสนอตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดทั้งหมด 120  
ภาพ  มีอายุความเกาแกตั้งแต 0- 80 ป  สามารถแยกประเภทของภาพถาย ตามประเภท ตามกรอบที่ศึกษา ดังนี้ 

ภาพถายเรื่อง  อดีต  ปจจุบัน 
1.ภูมิทัศน  ภาพการตั้งบานเรือนของชาวไทยจีนใน

อดีต ,ตลาดริมน้ําจุดซื้อขายแลกเปลี่ยนที่
สําคัญ,ภาพการคมนาคมโดยเรือ, ภาพ
ตลาด,ภาพสถานที่สําคัญๆในชุมชน 

ภูมิทัศน ภูมิประเทศในปจจุบัน, รานคา
,ตลาดริมแมน้ํ า ,  ภาพการคมนาคมใน
ปจจุบัน,ภาพสถานที่สําคัญ ๆ ชุมชน, ภาพ
สถานที่ทองเที่ยว 

2.อาชีพ  อาชีพคาขาย, อาชีพรับจาง,เกษตรกรรม,  อาชีพคาขาย, อาชีพรับจาง,เกษตรกรรม, 
3.อาหารคาวหวาน    อาหารคาวหวานที่มีชื่อเสียงจากอดีตจนถึง

ปจจุบัน และอาหารคาวหวานประเภทอื่น ๆ  
ที่ยังคงคาขายอยูทั่วไปในชุมชนบางหลวง 

4. สถานที่สําคัญ รวม 
ถึงสถานที่ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ 

  สถานที่สําคัญของเทศบาลตําบล เชน วัด 
บาน โรงเรียน, สถานที่สําคัญ ๆ ทางดาน
ความเชื่อของชุมชน เชน โรงเจ ศาลเจา, 
และสถานที่ที่เปนจุดเดนของชุมชน เชน เชิง
ตะกอนไม และเจดียบรรจุอัฏฐิรูปทรงเรือใน
วัดบางหลวง, สถานที่ริมฝงแมน้ําที่นกไซบี
เรียนอพยพมาอาศัยอยูฯลฯ 

5. กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

ภาพกิจกรรมในอดีต เทาที่จะรวบรวมได  ภาพกิจกรรม ในปจจุบัน ตามฤดูกาล 
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1. ภูมิทัศนของบางหลวง   จากการเก็บภาพทั้งในอดีตและปจจุบันของชุมชนตลาดบางหลวง  ทําใหทราบ
วาวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนนั้นไดอิงกับสายน้ําเปนหลัก ไมวาจะเปนการคมนาคม การเดินทางคาขาย ที่ตั้งในการ
กอสรางตลาด  เชนเดียวกันกับชุมชนอื่น ๆ    เนื่องจากมีความสะดวกสบายและเปนทางเลือกที่ดีที่สุดของผูคนในยุค
สมัยนั้น  ในยุคเริ่มแรกตลาดบางหลวงนั้นมีความเจริญรุงเรืองมาก  แตหลังจากในราวป พ.ศ.2510-2512รัฐไดตัด
ถนนหนทางผานทายตลาดของชุมชนตลาดบางหลวง  วิถีชีวิตและโครงสรางของตลาดในชุมชนก็เริ่มเปล่ียนแปลงไป  
เนื่องจากการคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็วกวา  ซึ่งสงผลทําใหการเดินทางสัญจรทางน้ําลดลง สงผลโดยตรงที่
ทําใหหัวตลาดซึ่งอยูทางดานริมแมน้ําซึ่งแตเดิมเปนจุดซื้อขายแลกเปลี่ยนที่สําคัญนั้นซบเซาลง แตสําหรับโครงสราง
ของอาคารไมเกานั้นยังคงปรากฏใหเห็นในปจจุบัน  เปนโครงสรางของอาคารเกาไมสองช้ันที่ใชฝารวมกัน ที่เรียกวา
เหลาเตงไม  ถึงแมวันนี้ตลาดอาจจะดูซบเซาลงไปไมเหมือนอดีต แตอานิสงสจากการตัดถนนก็มีปรากฏใหเห็นมากมาย 
เชนเดียวกัน  สําหรับผูคนที่อยูในชุมชนสวนใหญก็เปนคนไทยเชื้อสายจีนโดยสวนใหญ ยังคงตั้งหลักปกฐานอยูใน
ชุมชนตลาด ซึ่งมีทั้งผูสูงวัย  เด็ก คนหนุมสาวและคนวัยกลางคน เหมือนกับชุมชนอื่นทั่วไปแตการเปลี่ยนแปลงบาง
ประการที่เริ่มมีรองรอยใหเห็นก็คือ วัยหนุมสาว หรือวัยกลางคนนั้นเริ่มมีการยายถิ่นฐานออกไปไมนอยเหมือนกัน   สวน
การเปลี่ยนแปลงในเชิงนามธรรม อันเปนไปตามกระแสโลกาภิวัฒนที่ผูวิจัยรูสึกสังเกตไดก็มีเชนเดียวกันเหมือนกับ
สังคมอื่น ๆ ในยุคปจจุบัน  นั่นก็เชน  ชุมชนมีการการรับรูรับชม ขอมูลขาวสาร การติดตอส่ือสาร การบริโภคคานิยมบาง
ประการ เหมือนกับสังคมเมืองทั่วไป ซึ่งแนนอนวายอมจะสงผลตอทัศนคติความเชื่ออันนําไปสูการเปลี่ยนแปลง สําหรับ
เยาวชนคนรุนตอๆไป  เปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัยตามกระแสหลักของโลก 

 2. ทางดานอาชีพ  ของชาวชุมชนบางหลวงตองถือวามีอาชีพที่มี ความหลากหลาย หากจะแยกเปน
ประเภทก็ก็สามารถแบงตามกลุม เชน  อาชีพทางดาน เกษตรกรรม นับตั้งแตอดีต  ภายในชุมชนก็มีการทํานาขาว  
ปลูกผัก  เ ล้ียงเปดเลี้ยงไกไข   รวมถึงอาชีพริมสองฝงแมน้ําเชน  การเก็บผักขายสําหรับขายเปนตน    ใน
ภาคอุตสาหกรรมตั้งแตอดีตการทําโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการริเริ่มกอนในชุมชน ก็คืออุตสาหกรรม โรงสีขาวซึ่งใน
อดีตนั้นจากการสัมภาษณสอบถามทราบวามีมากถึง 8 โรง  แตปจจุบัน เหลืออยูประมาณ 2-3 โรงเทานั้นที่ยังคงเปด
กิจการอยู   ทางดานอาชีพการคาขายในชุมชนสมัยกอน ซึ่งจะมีทั้งการคาขายปลีกและคาขายสงทั้งของสดและของ
แหง ทั้งผักปลา เนื้อ ผลไม และพืชพันธที่ปลูกขึ้นตามฤดูกาล  สวนในปจจุบันที่เห็นชัดเจนที่สุดก็ไดแกการขายอาหาร
คาวหวาน  รวมถึงอาชีพเกาแก เชนยาจีน  หลาย ๆ อาชีพยังคงดําเนินกิจการอยู นับตั้งแตมีตลาดจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน แตบางอาชีพก็เริ่มเลือนหายและเลิกกิจการไปตามกาลเวลาเนื่องจากไมมีผูสืบตอ รองรอยของการ
เปล่ียนแปลงจากการที่ไดสัมภาษณ เชน  รานขายยาวิสุทธิโอสถจากสมัยกอนขายยาแผนโบราณไทยจีนแต ปจจุบันก็
ไดเลิกขายยาแผนโบราณไปรวมสิบกวาปแลว  ปจจุบันขายแตเพียงยาแผนปจจุบันเพียงอยางเดียวเทานั้น  ทางดาน
อาชีพรับจาง  เชน รานตีเหล็กบานครูชาลีแตกอนหลังจากที่ไดยายมาอยูเมืองจีนใหม ๆ คุณแมของครูชาลีไดประกอบ
อาชีพรับจางตีเหล็กมาโดยตลอด แตตองหยุดและเลิกมาเมื่อสิบปมานี้ เนื่องจากคุณแมมีอายุมากขึ้น ซึ่งเปนที่นา
เสียดายวาไมมีลูกหลานคนใดสืบทอดอาชีพตอ  ดวยเพราะวาอาชีพรับจางตีเหล็กตองอาศัยเวลา อีกประการหนึ่งก็
คงเปนเพราะปจจุบันความตองการและความจําเปนลดนอยลง เชน เคียวเกี่ยวขาว เปนตนเนื่องจากในปจจุบันคนได
หันมาใชรถเกี่ยวขาวกันเปนสวนใหญ  และประการที่สําคัญ อุปกรณที่รานครูชาลีทํานั้นปจจุบันภาคอุตสาหกรรมโดย
สวนใหญไดใชเทคโนโลยีสมัยใหม สรางและกําหนดรูปแบบไดหลากหลายและสอดรับกับความตองการไดมากกวา 
จึงเปนเหตุเปนผลทําใหความนิยมลดนอยลงไป นอกจากนี้ก็ยังมีรานชางบัดกรีของชางพูนศักดิ์ ที่ไดสืบทอดกิจการ
เปนชางบัดกรีมารวม 30 กวาป แตปจจุบันก็ตองหันมาเปนชางรับซอมทีวีและอุปกรณเครื่องใชไฟฟาแทน ซึ่งจากการ
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ไดเขาไปสัมภาษณชางพูนศักดิ์เองก็ไดนําเอาอุปกรณการบัดกรีเกาออกมาใหชมดวย  แตสําหรับบางอาชีพ ผูวิจัย
สังเกตเห็นวา  ตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันกลับยังคงดํารงอยูได ในสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปของชุมชน  เชน 
รานขายกาแฟโบราณ  รานขายหมู เปนตน ซึ่งคงเปนเพราะวายังคงมีความจําเปนในในเชิงอุปสงคอุปทานของคนใน
ชุมชนอยู และคอยเติมเต็มความเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชนไดอยางลงตัว  สําหรับอาชีพอื่น ๆ  ของคนในชุมชนตลาด
บางหลวงที่เห็นวามีความเกาแกก็ยังมีอีกหลายราน เชน รานถายรูปเกาชื่อรานเงาศิลป รานขายเครื่องประดับทอง
และเงินของแมชะมอย รานยาแผนโบราณของคุณกิ๊มตี แซไหล   จากการวิเคราะหประเด็นในเรื่องอาชีพ ก็พบวา  
หลาย ๆ อาชีพนั้นไดเลิกราไปตามกระแสของความตองการและความจําเปนของสังคม รวมถึงปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกดานอื่น ๆ  เชน วัฒนธรรมการอุปโภคบริโภค คานิยม  ความตองการความสะดวกสบาย ดังนั้นทางดานอาชีพ
ของชุมชนตลาดบางหลวงวันนี้  ผูวิจัยสังเกตเห็นวามีรานใหม ๆ  อาชีพใหม ๆ หลายอาชีพเกิดขึ้น  นั่นก็เพราะเพื่อ
สนองตอบกับความตองการที่เปล่ียนแปลงของคนในชุมชนและใกลเคียง เชน รานรับเชาวีซีดี รานขายอาหารสุนัขและ
แมว รานขายของชําที่ขายสินคาในยุคสมัยปจจุบัน  รานเกมสอินเตอรเนต  เปนตน ซึ่งผูวิจัยเห็นวายอมสงผลตอ
รูปแบบที่ทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นเริ่มคอยๆ เปล่ียนแปลงไปเหมือนสังคมเมืองอื่น ๆ   

3. ดานอาหารคาวหวาน ของชาวชุมชนบางหลวง  ยังคงเปนจุดแข็งของชุมชนที่ผูวิจัยเห็นวาจะยังคงอยูคู
ชุมชนไดอีกยาวนาน  เชน รานเปดพะโล แมรานไมใหญแตคนในชุมชนและบริเวณใกลเคียงตางทราบกันดีวารสชาติ
เปนที่ถูกปากของคนในชุมชนและมีชื่อเสียงมายาวนานกวา 30 ป  รานขายขนมขาวเกรียบปากหมอ ซึ่งก็มีแบบทั้งใส
ผัก และใสอื่น ๆ  รานขนมชุนเปยะสูตรเฉพาะ ที่มีสูตรเดนอยูที่แปงที่ทําเอง รานหมูสะเตะ ที่ขายมารวมกวา 30 ป 
เชนกัน รวมถึงเครื่องดื่มเชน กาแฟโบราณ บางรานเปดทําการมาเกินรอยป เชน รานกาแฟโบราณเจียซุนกี่  ที่ทั้งวันจะ
มีผูคนทั้งในและนอกชุมชนแวะเวียนเขามาทานเหมือนเปนกิจวัตรประจําวันเลยทีเดียว  ซึ่งจากการสังเกตผูวิจัยเขาใจ
นอกจากรสชาติที่เปนที่คุนเคยแลว อาหารหวานคาวและเครื่องดื่มนี้ เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของชุมชนที่เปนความ
ผูกพันกัน อาจจะดวยความตองการจริง ๆ หรืออาจจะเพราะความเคยชิน  คานิยมที่ตองการอนุรักษและสงเสริมมิให
สูญหาย อยางไรก็ตามก็ถือวาเปนรูปแบบวิถีชีวิตที่คอยเติมเต็มใหกันอยางพอดิบพอดี ดังนั้น เรื่องอาหารคาวหวาน
ของชุมชนตลาดบางหลวงผูวิจัยจึงวิเคราะหวายังคงอยูอีกยาวนานก็ดวยเพราะเหตุนี้ เพราะอาหารที่ขึ้นชื่อหลายชนิด
ยังคงขายอยูขายไดจนถึงทุกวันนี้ แตยังคงความนิยมและขายอยูไดนั่นก็แสดงใหเห็นวาเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน
และระแวกใกลเคียง ปากตอปากจนกระทั่งมีผูคนแวะเวียนมาชิม ซึ่งอาหารคาวหวานหลายชนิด ผูวิจัยก็มีโอกาสลอง
ชิมเชนเดียวกัน  ตองยอมรับวารสชาติเปนที่ถูกปาก ซึ่งถาหากมีการสงเสริมสนับสนุนทางการตลาดเขาไปดวย เห็นวา
มีโอกาสไมนอยที่จะเปนที่นิยมของคนในวงกวาง  เนื่องอาหารคาวหวานหลาย ๆ ชนิด เปนสูตรเฉพาะสวนบุคคลที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัวที่ในชุมชนอื่น ๆ ไมอาจลอกเลียนแบบได  

4. สถานที่สําคัญ ๆ  ของชุมชน  ชาวบางหลวงที่ไดถูกยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบลตั้งแตป พ.ศ.2545 เปน
ตนมา เปนชุมชนหนึ่งที่มีความพรอมมีงบประมาณในการจัดสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไดอยางครบถวน ทั้งที่ตั้ง
สถานที่ทํางานเทศบาลตําบล ถนนหนทาง ปอมตํารวจ  สถานที่สําคัญหลาย ๆ แหง ผูคนในชุมชนก็ไดมีการ
ดําเนินการสรางขึ้นมาใหม  เชน โบสถหลังใหมของวัดบางหลวง  อาคารเรียนของโรงเรียนสอนภาษาจีนหลังใหมของ
โรงเรียนเจี้ยนหัว  ศาลาเทศบาลตําบลหลังใหม สะพานขามแมน้ําทาจีน รวมถึงปอมตํารวจบริการจราจรในชุมชน  
หองน้ําสาธารณะในบริเวณทาเดินรถ เปนตน  สวนสถานที่สําคัญ ๆ อันเกิดจากรากฐานทางวัฒนธรรมความเชื่อใน
พุทธศาสนาแบบมหายาน นอกจากวัดแลวก็ยังมีปรากฏใหเห็น  เชน ศาลเจา ซึ่งในชุมชนบางหลวงมีอยูถึง 3 แหง
ดวยกัน  คือ โรงเจบวนฮกตั้ว ซึ่งแตละปชวงประเพณีถือศีลกินเจ ที่นี่จะเต็มไปดวยผูแสวงบุญจากทั่วทุกสารทิศ 
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นอกจากนี้ก็ยังมี ศาลเจาแมทับทิม ที่ติดอยูกับปากคลองแมน้ําดานซายของหัวตลาดเกาซึ่งตองเดินขามสะพานไป 
และอีกศาลหนึ่งก็คือศาลเจาแปะกงสถานที่ติดอยูสุสานภายในบริเวณวัดบางหลวง ซึ่งใกล ๆ กันนั้นก็มีเมรุสําหรับเผา
ศพของคนในสมัยโบราณซึ่งปจจุบันนี้ไมไดใชทําการเผาแลว เปนทรงเสาไมส่ีเสามีหลังคามีจั่วซึ่งผูวิจัยก็ไมเคยเห็นมา
กอนเชนกัน นอกจากนี้ยังมี สถานที่สําคัญทางโบราณวัตถุและหาชมไดยากที่ทางกรมศิลปากรไดมาจดทะเบียนเอาไว
ก็มีธรรมาสนบนศาลาวัดบางหลวงซึ่งมีอายุเกาแกเกือบรอยป และยังมีเจดียบรรจุอัฏฐิ(กระดูก) อยุในภายในวัดบาง
หลวงขางพระอุโบสถหลังเกา เปนตน 

ในภาพของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ผูวิจัยเห็นวา  ชุมชนบางหลวงมีจุดเดนหรือจุดแข็งที่จะนํามาสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษซึ่งยังคงมีอยูในปจจุบัน ไดแก นกที่อพยพมาจากไซบีเรียในฤดูหนาว คางคาวแมไก  เปนตน 
ซึ่งการอพยพหนีหนาวของนกจากไซบีเรียจะมีจํานวนมากในฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนไป โดยจะมา
อาศัยอยูบริเวณริมสองผ่ังแมน้ําตั้งแตบริเวณหนาวัดศิลามูลเรื่อยมาจนถึงตัวชุมชนตลาดบางหลวง ตลอดระยะทาง
กวา 2 กิโลเมตร  นกจะอาศัยอยูที่ชุมชนประมาณ 4-5 เดือนและเมื่อเขาสูฤดูรอนนกเหลานี้ก็อพยพกลับไปโดยสวน
ใหญ แตนกบางสวนก็ไมกลับไปก็มี  จากการสอบถามจากชาวบานก็ทําใหทราบคงเหลืออยูประมาณ 10 เปอรเซนต
ปจจุบันใครไปบางหลวงหากลองเรือเพื่อชมก็อาจยังเห็นนกเหลานี้หลงเหลือใหเห็นอยู  ซึ่งส่ิงที่นาสนใจอีกประการ
หนึ่งก็คือนอกจากนกไซบีเรียแลวในฤดูกาลปกติ ก็จะมีนกคางคาวแมไกในทองถิ่นดวย ซึ่งจะมีขนาดใหญโตกวา
คางคาวทั่วไปมาก ในฤดูหนาวที่นกไซบีเรียอพยพหนีหนาวมาอยูในพื้นที่เปนจํานวนมาก ในตอนกลางวันจะพบวามี
นกทั้งสองชนิดนี้ไดอาศัยเกาะอยูบนตนไมเดียวกันบริเวณริมฝงแมน้ําเปนจํานวนมาก แตกตางกันก็เพียงเวลาหากิน
เทานั้น     นอกจากนี้หากใครมีเวลาลองเรือตามริมแมน้ําไปทั่วบริเวณนอกจากจะเห็นรองรอยบานไมเกา ๆ แลวยังจะ
ไดพบเห็นวิถีการดํารงชีวิตของคนที่มีบานติดอยูริมแมน้ํา ทั้งอาชีพเก็บผัก ดักจับปลาโดยตาขาย หรือโดยการใช
สายน้ําในการทําการคาขาย เปนตน  เปนภาพวิถีชีวิตซึ่งส่ือสะทอนใหเห็นถึงความเรียบงายและมีมนตเสนห  ส่ิงหนึ่ง
ที่ผูวิจัยเสนอไวเปนรูปแบบทองเที่ยวเล็ก ๆ  สําหรับคนที่มีโอกาสไดลองเรือตามริมแมน้ําอยางจริงจัง ก็คือ การจะได
พบเจอกับผักชนิดหนึ่ง ที่มีรูปลักษณสันฐานคลายกับผักกระเฉดทุกประการ บางก็วาเปนพี่นองกับผักกระเฉด 
เพียงแตมีขนาดลําปลองของตนที่ใหญกวา ชาวบานเรียกกันวา ผักกระฉูด เกิดขึ้นบริเวณริมแมน้ําโดยเฉพาะดานริม
แมน้ําที่ติดกับบริเวณวัดบางหลวงมีเยอะมาก คนในชุมชนตางก็บอกวารับประทานได แตไมเปนที่นิยมรับประทานกัน   
สําหรับผักกระฉูดสําหรับคนในชุมชนอาจเปนเรื่องปกติที่เห็นอยูทุกวัน  แตสําหรับคนนอกความแตกตางเหลานี้ลวน
เปนความแปลกใหมที่นับวันจะหาชมไดยาก  ซึ่งทําใหการลงพื้นที่วิจัยครั้งนี้ รูสึกดีขึ้นไมนอย หากการประชาสัมพันธ
ในเชิงการทองเที่ยวแบบอนุรักษ ผูวิจัยเห็นวาเปนจุดขายหนึ่งที่สามารถตอยอดได  

5. ในดานประเพณีวัฒนธรรมหรือกิจกรรมของคนชุมชนบางหลวงจากการที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมภาพทั้งใน
อดีตและปจจุบันเปนส่ือที่สะทอนใหเห็นวาประเพณีและวัฒนธรรมหรือกิจกรรม ยังคงความเปนเอกลักษณ มีการ
ปฏิบัติสืบเนื่องตั้งแตอดีตจวบจนถึงปจจุบัน เชน พิธีกรรมที่ผานมาในรูปของวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ปลูกฝง
สืบทอดกันมาจากรุนสูรุน มีหลักมีฐานปรากฎ เชนจากรูปภาพของประเพณีตาง ๆ ที่จัดขึ้นในแตละชวงของป  เชน 
การถือศีลกินเจ การแสดงงิ้วเพื่อบูชาเทพเจา งิ้วฉลองเจาแมทับทิม รวมถึงเทศกาลทิ้งกระจาด หรือ วัฒนธรรม
ประเพณี ในแบบไทยตามเทศกาลตาง ๆ ส่ิงเหลานี้นอกจากผูคนในชุมชนแลว คนภายนอกชุมชน หรือบางกิจกรรม
เปนกิจกรรมที่เปนที่รูจักกันทั้งประเทศจะยังคงอยูกับคนในชุมชนนี้ตอไป เพราะเปนความเชื่อทางจิตวิญญาณชุมชน 
ที่หยั่งรากลึกลงในวิถีชีวิตของสังคมไทยหรือวัฒนธรรมประเพณีไทยจีนมาจวบจนทุกวัน   
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สรุป 
ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง เลาเรื่องบางหลวงจากภาพ      สรุปไดวา ชุมชนบางหลวงเปนชุมชนเกาแก

ที่มีการหลอหลอมทางวัฒนธรรมมารวมรอยกวาป มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆ  เชนการตัดถนนผานเปนตน ซึ่ง
สงผลทําใหวิถีชีวิตและโครงสรางทางตลาดเปลี่ยนแปลงไปทําใหหัวตลาดบริเวณริมแมน้ําซบเซาลง   ทางดานอาชีพ
ของชุมชน อาชีพบางอาชีพไดสูญหายไปหรือมีแนวโนมวากําลังจะสูญหายก็ดวยขาดผูสืบทอด แตอีกหลาย  ๆ อาชีพ
ยังคงอยูไดเนื่องดวยเพราะความตองการของคนในชุมชนเอง บางอาชีพก็มีการปรับตัว เกิดขึ้นมาใหมเพื่อตอบสนอง
ความตองการของชุมชน  อาหารคาวหวานของชุมชนถึงไมมีมากมายเหมือนกับตลาดน้ําอื่น ๆเชนตลาดดอนหวายแต
ที่ยังคงดําเนินอยูไดก็เพราะรสชาติดีเปนที่ถูกปากของชุมชน สถานที่สําคัญรวมถึงสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษชุมชน
บางหลวงก็ถือวามีจุดขายอยูไมนอยเมื่อเทียบกับที่อื่น ๆ เพียงแตตองมีการพัฒนาศึกษาวิจัยตอยอด หาจุดขายใหเจอ
ก็สามารถที่จะพัฒนาเปนการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษได  สวนวัฒนธรรมประเพณี หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีนั้นตองถือวาชุมชนชาวบางหลวงมีรากฐานที่ม่ันคงมากโดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีไทย-จีนที่เกี่ยวเนื่อง
ดวยความเชื่อ กวารอยป 

การเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตนนั้นยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนอยางแนนอนไม
ทางตรงก็ทางออมไมวาชุมชนแหงใดก็ตาม  ประเด็นที่นาสนใจก็คือวา  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่วานั้น หรือที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนนั้น มีกระบวนการทําใหชุมชนเกิดการเรียนรู มีความตระหนักที่จะพัฒนาสงเสริมส่ิงที่ดีอนุรักษไว ปองกัน
แกไข ส่ิงที่จะทําใหชุมชนเสียผลประโยชนหรือไม ในการทําการศึกษาวิจัยในหัวขอ เลาเรื่องบางหลวงจากภาพในครั้ง
นี้  ในมิติสําคัญๆ ก็เปนเสมือนกระจกเงาสะทอนเพื่อใหชุมชนไดเห็น เกิดการเรียนรู  ใหรูสึกตระหนัก  อยางเปน
รูปธรรมดวยภาพถาย เพราะรองรอยตางๆ ที่ผูวิจัยนํามาเลาเรื่องนั้นหาใชเรื่องใหม ที่จริงเปนเรื่องที่มีอยูแลวในวิถีชีวิต   
ของชุมชนเองเพียงแตไมไดนํามาสื่อสะทอนเทานั้น ความรูเห็นเชิงประจักษจากการเลาเรื่องจากกภาพถายเปน
งานวิจัยที่ผูวิจัยเห็นวาทุกคนมีสิทธิ์ทําไดปจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่ใชในการเก็บรูปเอาไว ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนหนวย
ความทรงจําที่ไรชีวิต แตหากนํามาศึกษาวิจัยและรวบรวมจะพบวา เรามีแหลงการเรียนรูที่ประเมินคามิไดอยูใน
รองรอยเหลานั้นอีกมากมาย     สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยหวังวาจะเปนกระจกสะทอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงอีก
มุมหนึ่ง  ที่จะมีสวนชวยสนับสนุนสงเสริมใหคนในชุมชนไดเกิดความตระหนัก  ใหยังคงอนุรักษรักษาสิ่งที่ดี ๆ เอาไว 
ปองกันรูเทาทันและเตรียมรับมือกับส่ิงที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง  นี่ประเด็นเสนอแนะที่ผูวิจัยคาดหวังและหวังผลไว
ลึก ๆ  ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  เพราะการไดส่ิงใดมาแลวตองเสียส่ิงใดไป หรือการเสียส่ิงใดไปแลวไดอะไร
กลับมา ยั่งยืนหรือไม ทําใหสังคมในชุมชนมีความสุขหรือไมมีความจําเปนอยางยิ่งที่ชุมชนนั้นจะไดสังเกตเรียนรู 
รวมกันพัฒนาและชี้นําตอไป 

 
คําขอบคุณ  

ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง เลาเรื่องบางหลวงจากภาพ  ตองถือวาเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นเล็กๆ ชิ้น
แรกของผูวิจัยที่ไดลงมือทําดวยตัวเองตั้งแตตนจนสําเร็จ   หลังจากไดลงพื้นที่จริงที่ชุมชนบางหลวงหลายครั้ง ไดเก็บ
ขอมูลดวยความเอาใจใส  กอนอื่นตองขอบคุณชุมชนชาวบางหลวงเปนอยางมาก  ซึ่งในการลงพื้นที่หลายครั้งไดทํา
ใหผูวิจัยรูสึกวาไมไดเปนคนนอกเลย แตกลับรูสึกอบอุน  ผูคนในชุมชนยินดีและเต็มใจในการใหขอมูลเทาที่ผูวิจัย
ตองการ หลายทานหลายคน เชนอาจารยชาลี และ หมอมนตรีจากราน ยาวิสุทธิ์โอสถ ทานยังกรุณาพาเดินไปเก็บ
ขอมูลในสถานที่ที่ผูวิจัยไมคาดคิดดวย  ซึ่งทําใหผูวิจัยมีกําลังใจและรูสึกสนุกกับการทํางาน มีความมุงมั่นเพิ่มมากขึ้น  
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โดยเฉพาะเมื่อทราบวางานการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยจะไดมีโอกาสนําเสนอผลของการวิจัยใหชุมชนไดรับรูรับฟงดวย  ซึ่ง
เปนเปาหมายที่สําคัญประการหนึ่งของการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพที่ครูผูสอนไดจุดประกายให นั่นก็คือ  การไดนํา
ผลการวิจัยนั้นนํามาใชประโยชนเปนขอมูลที่สําคัญเพื่อสะทอนปญหากลับไปยังแกชุมชนตอไป  

การทํางานวิจัยครั้งนี้ ตองขอขอบคุณ ผูชวยศาตราจารย ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย, รองศาสตราจารยสม
ประสงค  นวมบุญลือ อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม ,ผูชวยศาสตราจารย ดร.มา
เรียม  นิลพันธ จากภาคหลักสูตรและการสอน   ที่ชวยกันถายทอดองคความรู ทัศนคติ เทคนิควิธี ใหคําปรึกษา ใน
การปฏิบัติการการทําวิจัยเชิงคุณภาพ  รวมถึงการใหอิสระในการทําการศึกษาวิจัยตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจ  โดย
การนําลงพื้นที่จริง ทําจริง  และจัดเวทีใหผูวิจัยนั้นไดนําผลของการศึกษานั้นมานําเสนอใหชุมชนไดรับรูและรับทราบ
ดวย  ซึ่งทําใหผูวิจัยรูสึกวาผลการงานในการทําวิจัยในครั้งนี้มีคุณคามีประโยชน จับตองไดสําหรับชุมชนจริง ๆ 
สอดคลองกับหลักปรัชญาการศึกษา  ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคมที่ผูวิจัยไดศึกษาอยู “ความรู
ไมมีที่ส้ินสุด  “หัวขอในงานการศึกษาครั้งนี้เปนมุมมองใหมสําหรับผูวิจัย เพื่อใหงานการศึกษามีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น  ผูวิจัยยินดีนอมรับคําแนะนําจากผูรูทุกทาน ดวยความยินดียิ่ง   
 
เอกสารอางอิง 

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร:สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพชุมชนบาน 
บางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพในชุมชน  
(ระหวางวันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ.2549). 

วารสารเทศบาลตําบลบางหลวง: ฉบับที่ระลึกเปดสํานักงานเทศบาล วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2550. 
 
อางอิงจากเวปไซด 
http://www.bangluang.go.th/ เนื้อหาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตลาดบางหลวง 
http://www.Google earth.co.th/   ภาพถายทางดาวเทียมภูมิทัศนชุมชนบางหลวง 
อางอิงจากขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการใชเครื่องมือส่ืออีเลคทรอนิกส 
กลองถายรูป ยี่หอ Panasonic รุน Fz 50 
เครื่องบันทึกเสียง ยี่หอ Sony 
เครื่องสแกนรูปถายเกา ยี่หอ Lexmark E230 
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การปรับตัวเพื่อความอยูรอดของชุมชนตลาดบางหลวง 
The adaptation for the survival of Bang Luang Market Community 

 
พงษสิทธิ์ สุโมตยกุล1 

Pongsit Sumotayakul1  
 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพของชุมชนตลาดบางหลวง และการปรับตัวเพื่อการอยูรอดของ
ชุมชนตลาดบางหลวง เพื่อใหเขาใจถึงกระบวนปรับตัวของชุมชนโดยเริ่มตนจากการทําความเขาใจกับความเปนอยู
ของคนชุมชนมาแตครั้งอดีตวาไดมีกระบวนการปรับเปลี่ยน ที่เกี่ยวของกับการทํามาหากินและการดํารงชีวิตมาเปน
เวลานาน มาอยางไรในชวงที่มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ โดยเฉพาะถนน  

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตามแนวทางการศึกษาเชิงปรากฏการณนิยม โดยเลือกศึกษาจากชุมชนตลาด
บางหลวง จังหวัดนครปฐม จัดเก็บขอมูลกับคนในชุมชนตลาดบางหลวง โดยวิธีการสังเกต การสังเกตอยางมีสวนรวม 
การสัมภาษณ   และจดบันทึกงานสนาม  

ผลการวิจัยพบวา สภาพของชุมชนตลาดบางหลวงในอดีตเปนสถานที่สําคัญในการคาขายทางน้ําในลุมแม
น้ําทาจีน  และขนสงสินคาเขากรุงเทพ – สุพรรณบุรี  มีผูคนเขามาทําการคาขายหนาแนน  ซึ่งในปจจุบันหลังจากมี
การสรางถนนเขามาในชุมชนตลาดมีลักษณะเงียบเหงา คนในชุมชนตลาดบางหลวงบางสวนยังสามารถดําเนิน
กิจการคาขายอยูไดเพราะมีปจจัยมาจากการลดขนาดธุรกิจ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ซึ่งในชวง
กอนที่จะมีการตัดถนนผานชุมชนไมพบการอพยพยายถิ่นของคนออกนอกชุมชน แตหลังจากที่มีการสรางถนนผาน
ชุมชน คนในชุมชนสงบุตรหลานไปศึกษาตอนอกชุมชนในระดับที่สูงขึ้น และเริ่มมีการอพยพของคนในวัยทํางานออก
นอกชุมชน โดยมีจุดมุงหมาย ไดแก แสวงหาอาชีพที่มีความมั่นคงและไดรับการยอมรับจากสังคม แสวงหาความ
เจริญกาวหนาใหกับชีวิตและมุงไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ความสัมพันธในชุมชนเปนความสัมพันธที่ใกลชิดเปนกันเอง 
เปนความสัมพันธเชิงเครือญาติและอุปถัมภชวยเหลือกัน  
คําสําคญั : ชุมชนตลาดบางหลวง 

 
Abstract 

This purpose of this research were to studies the survival of the Bang Luang Market Community  
and  the adaptation  for the survival of the Bang Luang Market Community. 

The study was a qualitative research. Data were collected by using observation, participant 
observation , interview , and field note. 
 The research study found that villagers in Bang Luang Market Community that  has still worked 
to trade because of  business size reduction and  the sufficient economy, the way of life one’s principles. 
Before and during  road construction  in the community , There were no migration phenomenon  both in 
                                                 
1 ภาควิชาการศกึษาเพือ่การพัฒนามนุษยและสังคม คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม  73000  ประเทศไทย   
  Department of Education for Human and Social Development, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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and out of the community. Following this, most  of people  in the community send their  descendants to 
further their study  the community. Moreover , they start to  migrate to other community with a large 
number working age group . The goals for migration were stability occupation, better  quality of life and 
higher education. Lastly, the community has close relationship in terms of  relatives. 
Keyword : Bang Luang Market Community 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยโดยภาพรวม เริ่มมีความจริงจังอยางตอเนื่องนับตั้งแตเมื่อประเทศไทยเริ่ม
ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 นั้น หมูบานและชุมชนสวนใหญของประเทศไทยยังมี
ลักษณะการผลิตเพื่อยังชีพ ซึ่งเปนการผลิตโดยมีเปาหมายหลักเพื่อไวกินไวใชในครัวเรือนมิใชเพื่อการแลกเปลี่ยน   
ในวิถีการผลิตแบบนี้ครอบครัวจะทําหนาที่ทั้งทางดานการผลิตและการบริโภค ถึงแมวาจะมีการแลกเปลี่ยนก็มัก
จํากัดอยูในหมูบานหรือในชุมชน  การแลกเปลี่ยนภายนอกชุมชนยังมีนอยมาก หรืออาจกลาวไดวาทั้งการผลิตและ
การบริโภคดํารงอยูในบริบททางสังคมเดียวกัน ในวิถีการผลิตลักษณะนี้ครอบครัวซึ่งประกอบไปดวย พอ แม จะทํา
หนาที่เปนผูถายทอดความรูในการดํารงชีวิตหรือในการทํามาหากินใหกับลูก ๆ ซึ่งเปนสมาชิกในรุนตอ ๆ มา สวน
โรงเรียนจะทําหนาที่ในการสอนหนังสือ  เนนสอนการเขียนอาน การเขียนเรียงความ ภาษาไทย และสอนเลข  

หลังจากที่รัฐบาลในสมัยนั้นไดเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 ซึ่งมุงเนนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานตาง ๆ ไมวาจะเปนการสรางเขื่อนผลิตไฟฟา เพื่อใชในการอุตสาหกรรมการสรางเครือขายถนนสายใหญ ๆ 
โดยมีกรุงเทพฯเปนศูนยกลางการคมนาคม การจัดระบบภาษีเพื่อเอื้อตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เชน การลด
ภาษีการนําเขาสินคาอุตสาหกรรม การเก็บภาษีสินคาทางดานเกษตรกรรมเพื่อมาเปนรายไดของรัฐ ในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม การใหบริษัทขามชาติเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ เปนตน สวนในดานการผลิตของ
ภาคเกษตร รัฐไดใชนโยบายการสงเสริมใหมีการปลูกพืชเพื่อขาย โดยเฉพาะพืชไรซึ่งเปนที่ตองการของตลาดโลก เชน
มันสําปะหลัง ปอ ออย ฝาย ซึ่งเปนการผลิตที่ตองมีการลงทุนใน เรื่อง พันธุพืช ปุย ยาฆาแมลง และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการผลิตสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตขาวซึ่งแตเดิมจะใชแรงงานคนอาศัยนํ้าฝนตามธรรมชาติและมีการใช
เทคโนโลยีแบบงาย ๆ ไมวาจะเปนการไถเตรียมดิน การปลูก หรือการเก็บเกี่ยวโดยนัยนี้ จึงอาจกลาวไดวาในชวงที่
ไทยเริ่มใชนโยบายการพัฒนาไปสูการเปน อุตสาหกรรมวิถีการผลิตของภาคเกษตรกรรมในหมูบาน ก็ไดปรับเปล่ียน
จากการผลิตเพื่อการบริโภคไปสูการผลิตเพื่อขายไปพรอมๆกันดวย 

กระแสการพัฒนาที่มุงเนนการปรับเปล่ียนไปเปนประเทศอุตสาหกรรม ไดสงผลกระทบอยางลึกซึ้งและ
กวางขวางตอหมูบานและชุมชนของไทยเกือบทั้งหมด ดวยเหตุผลหลัก ๆ อยู 2 ประการ คือ 

ประการแรก นโยบายและการปฏิบัติในระดับมหภาคของรัฐที่ตองการปรับเปล่ียนโครงสรางการผลิตจาก
สังคมเกษตรกรรมไปเปนอุตสาหกรรม ไดสงผลกระทบโดยตรงตอวิถีการผลิตและความสัมพันธทางการผลิตของ
ชุมชน โดยคนในชุมชนไดมีการเปลี่ยนเปาหมายของการผลิตจากการผลิตเพื่อการบริโภคไปสูการผลิตเพื่อการคาขาย 
ซึ่งมีผลทําใหระบบความรูเดิมที่สรางขึ้นมาจากฐานคิดของการผลิตเพื่อบริโภค ไมสามารถตอบสนองตอเปาหมาย
การผลิตที่เปล่ียนไปได เพราะในการผลิตเพื่อขาย ผูผลิตไมทราบวาผูบริโภคของตนคือใคร ตองการปริมาณสินคา 
จํานวนเทาไร แตผูผลิตจะขายสินคาของตนใหพอคาคนกลาง การแลกเปลี่ยนซึ่งเคยทําบนพื้นฐานของเครือญาติและ
ชุมชน จะเคลื่อนไปสูการแลกเปลี่ยนในระบบตลาดมากขึ้น เงินตรากลายเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอการเคลื่อนไหวของ
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สินคาและบริการ ในการประเมินวาควรผลิตอะไร ในปริมาณเทาไร จึงจะไมขาดทุน อาจกลาวไดวาระบบความรู
เกี่ยวกับการผลิตเพื่อขายมีอยูอยางจํากัดในวิถีชีวิตชุมชนทําใหชาวบานซึ่งเปนผูผลิตตกเปนฝายเสียเปรียบใน
กระบวนการแลกเปลี่ยน  

ประการที่สอง  ผลจากการดําเนินนโยบายการพัฒนาประเทศใหเปนอุตสาหกรรมไดนําไปสูการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมอยางชัดเจนขณะเดียวกันประชาชนสวนใหญที่ดํารงชีวิตอยูในหมูบานไมไดมีโอกาสทราบและ
เขาใจถึงนโยบายการพัฒนาของไทยในภาพรวมโดยเฉพานโยบายที่มีเปาหมายที่จะสรางความเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจ โดยเนนการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมโดยยุทธศาสตรหนึ่งของแนวนโยบายนี้ ไดแก การนําสวนเกิน
ของภาคเกษตร มาใชในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม มากกวาการนํากลับมาใชพัฒนาภาคเกษตรกรรม ไมวาจะเปน
การพัฒนาโรงงานแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อรองรับผลผลิตจากภาคเกษตรกรรม หรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่จําเปนตอ
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมเพื่อนําไปสูการลดตนทุนการผลิตเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา หรือการพัฒนา
ระบบตลาดที่กอใหเกิดประโยชนกับเกษตรกร ฯลฯ การพัฒนาในแนวทางนี้ไดสงผลใหคนมองวา การทํามาหากินที่
อาศัยการทําไรนา ไมเหมาะสมและไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในยุคปจจุบัน  

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เปน
โอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนในดานตางๆ 
ดังนั้นการพัฒนาในระยะตอไปจึงตองมีการเตรียมความพรอมและรูจักนําศักยภาพของทรัพยากรประเภทตางๆ ที่มี
อยูในชุมชนมาปรับใชใหเปนประโยชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีวันหยุดตอไป 

จากในอดีตตลาดบางหลวงเปนแหลงการคาทางน้ําที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในลุมแมน้ําที่จีน ตอมาเมื่อมีการ
พัฒนาประเทศโดยเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ   บางหลวงเปนชุมชนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบของการพัฒนา
ประเทศไปเปนประเทศอุตสาหกรรม จากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ทั้ง ถนน ไฟฟา โทรศัพท สงผลใหการ
คมนาคมและการขนสงระหวางภายในชุมชนกับภายนอกชุมชนเริ่มมีความสะดวกมากขึ้น  ตลาดน้ําซึ่งใชการขนสง
ทางน้ําเปนชองทางในการขนถายแลกเปลี่ยนสิ้นคาเริ่มเปลี่ยนสภาพเปนตลาดซึ่งใชการคมนาคมทางบก จนในที่สุด
ไมมีการขนสงทางน้ําใหเห็นอีก ตลาดในอดีตที่เคยมีคนมาคาขายเนืองแนนไปดวยพอคา แมคา ตลอดจนผูมาซื้อของ 
กลายเปนตลาดซึ่งมีสภาพซบเซา ปจจุบันทางเทศบาลและคนในชุมชนตองการสงเสริมใหตลาดเปนแหลงทองเที่ยว 

ดังนั้นผูวิจัยมีความตองการการศึกษาเพื่อหาคําอธิบายในเรื่องความอยูรอดของชุมชนตลาดบางหลวงใน     
2 ระยะไดแก ระยะแรกความอยูรอดในอดีตที่ผานมาชุมชนตลาดบางหลวงมีการปรับตัวอยางไร    ระยะที่สองไดแก 
แนวทางเพื่อความอยูรอดในอนาคตของชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพของชุมชนตลาดบางหลวง และการปรับตัวเพื่อการอยูรอดของ
ชุมชนตลาดบางหลวง โดยในการสืบคนเพื่อใหเขาใจถึงเงื่อนไขและกระบวนปรับตัวของชุมชนโดยเริ่มตนจากการทํา
ความเขาใจกับความเปนอยูของคนชุมชนมาแตครั้งอดีตวาไดมีกระบวนการปรับเปลี่ยนมาอยางไรในชวงที่มีการ
พัฒนา โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ทั้ง ถนน ไฟฟา โทรศัพทที่เกี่ยวของกับการทํามาหากินและการดํารงชีวิตมาเปน
เวลานาน และแนวทางพัฒนาเพื่อความอยูรอดในอนาคตของชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่องความอยูรอดของชุมชนตลาดบางหลวง    การเลือกปรากฏการณในการศึกษาความอยูรอด

ของชุมชนตลาดบางหลวง เปนความตั้งใจและความพยายามของผูนักวิจัยที่จะหาคําตอบเกี่ยวกับเงื่อนไขความสําเร็จ
ในการอยูรอด ของชุมชนตลาดบางหลวงที่สามารถดํารงอยูมาไดกวารอยปจากชาวบาน 
 ผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คนในชุมชนตลาดบางหลวงที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในตลาดมาไมนอย
กวา 30 ป หรือคนที่เกิดและอาศัยอยูที่ตลาดบางหลวงมาตลอด 

ระยะเวลาที่ใชในการจัดเก็บขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยในรายวิชาปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขา

การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2550 ผูวิจัยใช
ระยะเวลาชวงเดือนธันวาคม 2550 – เดือนมีนาคม 2551 ในการจัดเก็บขอมูล 
 
ผลการวิจัย 

จากสภาพในอดีตของตลาดบางหลวงกอนหนาที่จะมีถนนตัดผาน  ตลาดบางหลวงเปนสถานที่สําคัญใน
การคาขายทางน้ําแหงหนึ่งของลุมแมน้ําทาจีน   จากการสอบถามคนรุนคุณปู คุณยา ที่อาศัยอยูในจังหวัดนครปฐม
หรือตามชุมชนริมแมน้ําทาจีนจะไดคําตอบวาตลาดบางหลวงเปนตลาดใชในการคาขาย  ขนสงสินคาเขากรุงเทพฯ 
และไปสุพรรณบุรี 
 เมื่อมีการเจริญของเมืองเขามาในชุมชนทั้งดานการคมนาคมขนสง  การติดตอส่ือสาร  โดยเฉพาะการสราง
ถนนเขามาในชุมชนสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน 
 สภาพในปจจุบันจากตลาดซึ่งเคยเปนศูนยกลางการคาขายมีผูคนจํานวนมาก กลายเปนตลาดที่เงียบเหงา
ดังที่มีคนกลาวไววาปจจุบันกลายสภาพเปน “ตลาดเลี้ยงเด็กกับคนแก” ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตที่
จะสามารพบผูสูงอายุทุกบานที่เขาไปเก็บขอมูล ในสวนของสภาพการประกอบอาชีพยังคงรักษาอาชีพดั่งเดิมไวได
จากเหตุผลที่ตองการการสืบทอดในอาชีพจากบรรพบุรุษและกิจการการคายังพอมีกําไร 
 
          สาเหตุของการปรับตัวเพ่ือความอยูรอด  สามารถแบงออกเปนดานตาง ๆ ไดดังนี้ 

ดานที่ 1  ดานอาชีพการคาขาย 
ดานที่ 2  ดานการยายถิ่นฐาน 
ดานที่ 3  ดานความสัมพันธของคนในชุมชนตลาดบางหลวง 
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ดานที่ 1  ดานอาชีพการคาขาย 
 

  ตารางที่ 1  แสดงวิธีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดดานอาชีพการคาขาย 
CASE 1 CASE 2 CASE 3 CASE 4 CASE 5 สรุป 

การลดขนาด
ธุรกิจ 

เพิ่มประเภท
สินคาที่จําหนาย 

เพิ่มประเภท
สินคาที่จําหนาย 

 การปรับเปล่ียน
รูปแบบสินคา 

การปรับธุรกิจ 

สืบทอดในอาชีพ
ของบรรพบุรุษ 

อนุรักษในอาชีพ
ของบรรพบุรุษ 

 สืบทอดในอาชีพ
ของบรรพบุรุษ 

สืบทอดในอาชีพ
ของบรรพบุรุษ 

การสืบทอด
อาชีพ 

 พอคาขายได กิจการมีกําไรดี มีลูกคาประจํา ลูกคามีจํานวน
นอยลง 

กิจการยังพอมี
ลูกคา 

 
สรุปการวิธีการปรับตัวเพื่อความอยูรอด จากขอมูลการสัมภาษณสามารถสรุปไดวา  คนในชุมชนตลาดบาง

หลวงที่ยังดําเนินกิจการคาขายอยูมีวิธีการปรับตัวจากการลดขนาดธุรกิจ , การปรับเปล่ียนรูปแบบการจําหนายสินคา 
ตลอดจนเพิ่มประเภทสินคาที่จําหนาย   และเปนที่นาสังเกตวาจากการสัมภาษณรานคาที่เปนกลุมเปาหมายตาง ๆ 
สวนใหญจะไมมีผูสืบทอดกิจการตอ   สาเหตุมาจากรุนลูกหลานเมื่อไปเรียนในเมืองสวนใหญจะหางานทําที่กรุงเทพฯ 
เนื่องมาจากสาขาที่จบการศึกษาเอื้อตอการหางานทําในเมืองมากกวากลับมาอยูในชุมชน 
 
ดานที่ 2  ดานการยายถิ่นฐาน 
 ดานการอพยพยายถิ่น  ในชวงกอนที่จะมีการตัดถนนเขา  จากการศึกษาไมพบปรากฏการณการอพยพยาย
ถิ่นของคนออกนอกชุมชนเนื่องจากสมัยนั้นถือไดวาเปนตลาดทําเงินของผูคาแมคาจะพบแตคนจํานวนมากอพยพเขา
มาเพื่อทําการคาขายและตั้งรกรากในชุมชน   

ภายหลังที่มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถนน  สงผลใหการติดตอกับชุมชนภายนอก
สะดวกยิ่งขึ้น  คนในชุมชนสงบุตรหลานไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  สงผลใหมีการอพยพของคนในวัยทํางานซึ่งมี
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นออกนอกชุมชน  โดยมีจุดมุงหมายหลักๆดังตอไปนี้ 

- แสวงหาอาชีพที่มีความมั่นคงและไดรับยอมรับจากสังคม 
- ออกไปแสวงหาความเจริญกาวหนาใหกับชีวิต  
- มุงไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป 

 
ดานที่ 3  ดานความสัมพันธของคนในชุมชนตลาดบางหลวง 

ในอดีตระบบความสัมพันธในชุมชนเปนความสัมพันธที่ใกลชิดเปนกันเอง มีความรูสึกรวมกันสูงเพราะเปน
ความสัมพันธเชิงเครือญาติและอุปถัมภระหวางกัน เปนพวกเดียวกัน ทําใหชวยเหลือกัน และเรียนรูระหวางกันไดงาย
จะเห็นไดวา ชาวบานในชุมชนบางหลวงมีระบบวิถีชีวิตที่มีระบบความของตนเองซึ่งแฝงอยูหรือเกี่ยวของกับอาชีพ
หรือการทํามาหากิน การอยูรวมกันกับธรรมชาติ  

การมีความสัมพันธกันตามระบบเครือญาติและอุปถัมภกัน อันเปนระบบที่ทําใหคนอยูรวมกันอยางใกลชิด
อบอุน และสังคมมีความเปนปกแผนกันในที่สุด  
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ถึงแมวาในปจจุบันจะมีการอพยพยายถิ่นของคนออกนอกชุมชนไปแสวงหาโอกาสทางการศึกษา แสวงหา
อาชีพและความเจริญกาวหนาใหกับชีวิตสงผลใหความสัมพันธของคนในครอบครัวเริ่มหางกัน  แตลักษณะรูปแบบ
ความสัมพันธของคนในชุมชนยังมีความใกลชิดกัน 

 
สรุป 

การปรับตัวเพื่อความอยูรอดจากขอมูลการสัมภาษณสามารถสรุปไดวา  คนในชุมชนตลาดบางหลวงที่ยัง
สามารถดําเนินกิจการคาขายอยูมีปจจัยมาจาก การลดขนาดธุรกิจ    การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ในชวงกอนที่จะมีการตัดถนนเขามา ไมพบปรากฏการณการอพยพยายถิ่นของคนออกนอกชุมชนเนื่องจาก
สมัยนั้นถือไดวาเปนตลาดทําเงินของผูคาแมคาจะพบแตคนจํานวนมากอพยพเขามาเพื่อทําการคาขายและตั้งรกราก
ในชุมชน  แตหลังจากที่มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  โดยเฉพาะการสรางถนนสงผลใหการติดตอกับชุมชนภายนอก
สะดวกยิ่งขึ้น  คนในชุมชนสงบุตรหลานไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  เริ่มมีการอพยพของคนในวัยทํางานซึ่งมีระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นออกนอกชุมชน  โดยมีจุดมุงหมายหลักๆไดแก แสวงหาอาชีพที่มีความมั่นคงและไดรับยอมรับจาก
สังคม  ออกไปแสวงหาความเจริญกาวหนาใหกับชีวิต และมุงไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป 

ความสัมพันธในชุมชนเปนความสัมพันธที่ใกลชิดเปนกันเอง เปนความสัมพันธเชิงเครือญาติและอุปถัมภ
ระหวางกัน ชวยเหลือกัน และเรียนรูระหวางกันไดงาย การมีความสัมพันธกันตามระบบเครือญาติและอุปถัมภกัน อัน
เปนระบบที่ทําใหคนอยูรวมกันอยางใกลชิดอบอุน และสังคมมีความเปนปกแผนกันในที่สุด  

ดังนั้นกระบวนการถายทอดความรูของคนในชุมชนตลาดบางหลวงสวนใหญ  สําหรับในดานการสราง
ความรู เกิดจากการมีประสบการณแลวสามารถปรับเปล่ียนหรือเปล่ียนความรูตาง ๆ ใหเกิดความเหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงขึ้น ดังนั้น จึงเห็นไดวา ความรูกับวิถีชีวิตของชุมชนเดิม ไมไดแยกออกจากกัน 
 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอกราบขอบคุณ ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย  ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ และ รศ. สมประสงค นวมบุญลือ  
ที่กรุณาใหคําแนะนําขั้นตอนและเทคนิคการทําวิจัยเชิงคุณภาพ และที่สําคัญตองขอขอบคุณชาวบานในชุมชนตลาด
บางหลวงผูเปนเจาของพื้นที่ ที่สละเวลาอันมีคาใหความรวมมือเปนอยางดีระหวางที่ลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล รวมทั้ง
การตอบคําถามดวยความเต็มใจ   
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มรดกตกทอด…ที่บางหลวง 
Social and Cultured Heritage of  Bang luang Community 

 
จริยาภรณ  รุจิโมระ1 

Jariyaporn  Rujimora1 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาใน 3 ประเด็น คือ  1)  สาเหตุการอพยพของคนจีนโพนทะเลมาทําหากินที่
บางหลวง 2)  การประกอบอาชีพของคนจีนโพนทะเลที่บางหลวง   3)  รูปแบบและวิธีการถายทอดอาชีพบรรพบุรุษ
จากรุนสูรุน  โดยศึกษาขอมูลจากครอบครัวชาวจีนโพนทะเลที่อาศัยในชุมชนตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม  ตั้งแตรุนบรรพบุรุษจนกระทั่งปจจุบันระยะเวลาไมต่ํากวา  100  ป   จํานวน 8 ครอบครัว   เปนงานวิจัยเชิง
คุณภาพ  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  การสังเกต  และการสัมภาษณ  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551  ผลจากการวิจัยสรุปไดวา 
 คนจีนโพนทะเลอพยพมาทํามาหากินที่บางหลวง  อันเนื่องมาจากขอมูล 2 ดานใหญ ๆ  ไดแก  ดานสังคม
การดํารงชีวิต  และดานการเมือง 

อาชีพของคนจีนโพนทะเลในบางหลวงในระยะเริ่มตน  จัดเปนมรดกตกทอดทางสังคมวัฒนธรรมที่สืบทอด
กันมา ไดแก อาชีพคาขาย รานยี่ปว  “กิ๋มเส็ง”, รานกาแฟ  “เจี่ยซุนกี่” และ “ศรีสมพล”, รานทอง  “แซฮั้ว”, ราน
อุปกรณการเกษตร “ศรีเจริญผล”, รานขายยา “อวยแซโอสถ”, รานถายรูป “เงาศิลป”   และรานขายหมู ขายผัก   

รูปแบบและวัฒนธรรมการสืบสานมรดกตกทอด...ที่บางหลวง  พบวาชนรุนหลังมีวิธีการเรียนรู จากการ   
ซึมซับตามธรรมชาติ  โดยมิไดถายทอดโดยตรง  เปนลูกมือและถูกเรียกใชใหชวยทํา  ชวยหยิบจับยาพรอมทั้งเรียน
ภาษาจีนควบคูไปดวย  เรียนรูจากเตี่ยและเรียนเพิ่มเติมจากกรุงเทพ    
คําสําคัญ  :  อาชีพบรรพบุรุษ,  รูปแบบการเรียนรู 
 
Abstract  
 The objectives of this research were to study of three aspects.  The first, a reason of migrate of 
overseas chinese of overseas chinese was to made a living in Bangluang.  The second, the occupation of  
the overseas Chinese  earn their living in Bang luang.  The third, model and technique to pass on  
occupation  from generation to generation.   Data was collected from families in Bangluand  Banglen  
District Nakhonpathom  Province  from the past up to present  time which is more than 100 years ago 
through 8 families.  The research was in qualitative manner.  Instrument of research were observation, 
oral interviews and interviews.  A period of field work was during November 2007  to March 2008.  
Results of research were as follow : 

                                                 
1 ภาควิชาการศกึษาเพือ่การพัฒนามนุษยและสังคม คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม  73000  ประเทศไทย   
  Department of Education for Human and Social Development, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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 The overseas chinese migrated to make a living in Bangluang by 2 main reasons social and  
politic teams. 

The occupation of overseas chinese in Bang luang were social and culture heritage to suecceed 
such as Yee pool shop “Kim seang”  coffee shop “chea soun kee”  and  “Sri som pol”  Gold shop  “seal 
hou”  Agriculture equipment shop “Sri cha learn pol”  Medicine shop  “Aoui seal o soul”  Photo shop “Yeo 
sin”  and vegetable pork shop. 
 Young generation had learning process by  informal interactions,   learning by doing,  helping to 
learn chinese language  and learning form their father and in institution. 
Keywords : Forefather Occupation,  Learning Process 
 
คํานํา 

ประเทศไทยทั้งอดีตและปจจุบันคนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม เรือกสวนไรนา  คาขาย  แตการจัดการ 
ศึกษาและทัศนคติของคนมุงออกจากวิถีชีวิตดั้งเดิมสูสังคมอื่นที่ไมใชอาชีพบรรพบุรุษ    การเลือกศึกษาเพื่อแสวงหา
อาชีพที่ไมตองใชแรงงานหรือใชแรงงานนอย  ทําใหคนที่มีความรูความสามารถไปอยูสังคมอื่นไมเวนแมกระทั่งคนที่
เรียนสายเกษตรโดยตรง  ยังหวังเขาสูระบบราชการ   อีกทั้งกลุมที่ไมไดเรียนก็อพยพละทิ้งถิ่นฐานบานเกิดเขาสู     
แรงงานอุตสาหกรรม  ปลอยใหสังคมแบบดั้งเดิมคอยๆ ลมสลาย  ทั้งๆ ที่เปนรากฐานของสังคมเศรษฐกิจของชาติ   

ในการพัฒนาประเทศ  ปจจัยหนึ่งที่ขาดไมไดคือ  “ทุน”  ซึ่งมีความหมายหลายอยาง  เชน  ทุนธรรมชาติ   
ทุนการเงิน และทุนที่มนุษยสรางขึ้น เปนตน  นอกจากนี้ยังมีทุนที่เปนตัวจักรสําคัญในการพัฒนาประเทศ  นั่นก็คือ       
ทุนมนุษย  (Human Capital)  ซึ่งวิธีการหนึ่งในการสรางทุนมนุษยของสังคม คือ การใหการศึกษา 

มนุษยมีศกัยภาพแหงการเรียนรู ขณะที่มีชีวิตอยูมนุษยจะเรียนรูตลอดเวลาและตลอดชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย
ไมวาจะชาติพันธุใดก็ตาม การเรียนรูเปนการกระทําที่จะทําใหมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพ ซึ่งการเรียนรูเปนกระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น  ทําใหเกิดประสบการณใหม ๆ มีคุณประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ   

ภูมิปญญาชาวบานเปนมรดกทางสงัคมวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแตอดีตอันยาวนานจนกลายเปนวิถีชีวิต 
และจิตวิญญาณของคนในทองถิ่น ซึ่งไดใชแกปญหาชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชนตลอดมาภูมิปญญาชาวบาน
เปนมรดกทางสังคมที่ไดจากการเรียนรูโดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจนกลายเปนรากฐานสําคัญของชีวิต
และสังคมอันเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิต และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน วัฒนธรรมของสังคมที่มาจากรากเหงาของ
ภูมิปญญาชาวบานเปนส่ิงที่นําไปสูการปรับตัวของชุมชนใหเขากับบริบททางสังคม  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่นที่มีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางที่ชาวบาน
คิดไดเองและนํามาใชในการแกปญหา เปนสติปญญา เปนองคความรูทั้งหมดของชาวบาน ทั้งกวาง ทั้งลึกที่ชาวบาน
สามารถคิดเอง  ทําเอง  โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนินวิถีชีวิตไดในทองถิ่นอยางสมสมัย   ชาวบาน
ทุกหมูเหลาไดใชสติปญญาของตนสั่งสมความรูประสบการณ เพื่อการดํารงชีพมาโดยตลอด และยอมถายทอดจาก
คนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งตลอดมา ดวยวิธีการตาง ๆ ที่แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น ทั้ง
ทางตรงและทางออม   โดยอาศัยศรัทธาทางศาสนาความเชื่อผีตาง ๆ   รวมทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเปนพื้นฐานในการ
ถายทอดเรียนรูสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลานในปจจุบัน  การถายทอดภูมิปญญาในอดีตแบงได 2 
แบบ คือ แบบไมเปนลายลักษณอักษร กับแบบเปนลายลักษณอักษร   โดยแบบแผนของการเรียนรูแตละชุมชนอาจไม
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เหมือนกัน  การใชความรูเพื่อตนและชุมชน  มีความสัมพันธและเกาะเกี่ยวกันอยางเปนเหตุเปนผล  แหลงความรูที่
สามารถศึกษาและใหคุณคาในการเรียนการสอนไดอยางกวางขวาง เชน ธรรมชาติของสิ่งแวดลอม ครอบครัว วัด 
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มวลประสบการณตาง ๆ 

บางหลวงเปนชุมชนเกาแกอายุกวา 100 ป ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน (หรือแมน้ําสุพรรณบุรี)  ฝงตะวันตก         
ในยุคแรกมีชาวจีนอพยพมาอาศัยอยูในชุมชนบานบางหลวงจํานวนไมกี่หลังคาเรือนโดยการเชาที่ดินของชาวไทย
สรางบานเรือนอยูกันเปนแถว  ซึ่งลักษณะบานจะเปนบานชั้นเดียวหลังคามุงจากหันหนาเขาหากัน  มีทางเดินตรง
กลาง  ตอมาเจาของที่ดินไดขายที่ดินใหผูอื่นในเมืองนครปฐม ทําใหประชาชนเดือดรอนเพราะเสี่ยงตอการถูกไลที่  
ประชาชนบางหลวงจึงไดรวมกันระดมทุนซื้อที่ดินกลับคืนมาและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารที่ดินอยูในรูปบริษัทมี   
ชื่อวา  “บริษัทสหบางหลวง จํากัด”  โดยประชาชนตองเสียคาเชาที่เปนรายเดือนในราคาที่ถูกและมีการปนผลกําไรกัน
ตามสัดสวนเงินที่แตละหลังรวมระดมทุน จากนั้นจึงตกลงกันสรางบานเรือนเปนหองแถวไมสองชั้นหลังคามุงกระเบื้อง 
พื้นชั้นลางเปนไมยกสูงที่เรียกวา “เหลาเตง”   โดยสรางบานติดตอกันเปนแถวยาว 2 แถว   มีถนนคั่นกลางหันหนา  
เขาหากัน ปจจุบันยังคงสภาพความสวยงามและบรรยากาศของสถาปตยกรรมตลาดเกาในอดีตไวอยางสมบูรณ     
ทั้งรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบงาย การคาขายของคนในชุมชน รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนระหวาง
วัฒนธรรมไทยจีนที่สืบทอดกันมาเปนเวลากวา 100 ป  การสรางตลาดบางหลวงในอดีตไดเริ่มจากคนจีนโพนทะเลที่
อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บางหลวงจนกลายเปนชุมชนที่ประกอบการคา  เดิมตลาดบางหลวงเปนแหลงคาขายทางน้ําที่
สําคัญแหงหนึ่งของอําเภอบางเลน  เพราะมีทาเรือสะดวกในการขนถายสินคาจากหมูบานไปยังสถานีรถไฟงิ้วราย 
เพื่อเดินทางเขากรุงเทพ  เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทน  มีการสรางถนนรถยนตมาแทนที่เรือ 
ทําใหการคาขายทางน้ําเริ่มซบเซาลง  แตการคาขายของชาวตลาดบางหลวงก็ยังคงอยู และยังคงรักษาเอกลักษณ
ดานตาง ๆ ไวอยางสมบูรณไมวาจะเปนรานขายยาจีน สมุนไพร รานทําฟนปลอม รานทําทอง รานบัดกรีโลหะ เปนตน 

จากการที่ผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนบางหลวงโดยตรงผานการสังเกต พูดคุย สนทนา 
สอบถาม สัมภาษณ  และจากการศึกษาเอกสาร พบวา ชุมชนตลาด 100 ป บางหลวง  มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิม
อันเนื่องมาจากปจจัยหลายอยาง  เชน ความเจริญดานกายภาพ  ถนนหนทาง  การเดินทางจากเดิมใชเรือและเกวียน
เปนรถโดยสาร มอเตอรไซด  รถสวนตัว  กระแสความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  จิตใจ  ทําใหอาชีพบรรพบุรุษของ
ชุมชนชาวจีนบางอาชีพสูญหาย และกําลังสูญหาย  เนื่องจากไมไดถูกถายทอดสูลูกหลาน  และหรือเปนอาชีพที่
ลูกหลานไมสนใจ ไมตองการสืบสาน และหันไปประกอบอาชีพอื่นตามกระแสโลกาภิวัตน  (Globalization)  ผูวิจัย  
จึงเกิดความสนใจในเรื่องของอาชีพบรรพบุรุษจากรุนสูรุน   และไดรวบรวมขอมูลอาชีพบรรพบุรุษจากรุนสูรุนที่ยังคง   
สืบสานไว และยังมีลักษณะที่โดดเดน ทรงคุณคาทางดานจิตใจและพลังแหงภูมิปญญา 

 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาสาเหตุการอพยพมาทําหากินของคนจีนโพนทะเลที่บางหลวง 
2. ศึกษาการประกอบอาชีพของคนจีนโพนทะเลที่บางหลวง 
3. ศึกษารูปแบบและวิธีการถายทอดอาชีพบรรพบุรุษจากรุนสูรุน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 จากการศึกษา  “มรดกตกทอด...ที่บางหลวง”  เปนเวลา 4 เดือน   โดยเริ่มจากกาวแรกที่บางหลวง   

- สํารวจโดยวิธีการพูดคุย  สนทนา  สังเกตโดยรสชาติอาหาร 
- ประชุมชี้แจงกับผูนําชุมชนบางหลวง 
- ผูวิจัยแนะนําตัวเองกับชุมชนระหวางเก็บรวบรวมขอมูล 
- เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิค  ชวนคุย  รวมวงสนทนาและทํางานไปดวย  รับประทานอาหาร  

(ของดีที่บางหลวง) ซื้อของกินของใชที่สนใจกลับบาน  เชน อาหาร ขนม ทอง  พรอมทั้งจดบันทึก  วาดภาพ ถายภาพ 
กลุมผูใหขอมูล 

ครอบครัวที่อาศัยในชุมชนตลาดบางหลวง  ตั้งแตบรรพบุรุษจนกระทั่งปจจุบัน ระยะเวลาไมต่ํากวา 
100 ป   จํานวน  8 ครอบครัว  (นามสมมติ)  ไดแก  
 

ที่ ครอบครัว อาชีพ 
อายุบรรพบุรุษรุนที่ 1 ที่มาจาก 
เมืองจีน  (ถายังมีชีวิตอยู) 

1 คุณคฑาวุธ  สมชาย รานขายกาแฟ  “ศรีสมพล” 
และขาวเกรียบปากหมอตํารับบางหลวง 

106  ป 

2 คุณพงษพัฒน  สมทรัพย รายขายยา  “อวยแซโอสถ” 106  ป 
3 คุณอําพล   สมสวย รานถายรูป  “เงาศิลป” 114  ป 
4 คุณอัปสร  สมหญิง รานขายทอง “แซฮั้ว” 106  ป 
5 คุณณัฐพงษ  สมสกุล รานขายหมู/ขายผัก 107  ป 
6 คุณอักษร  สมจริง รานยี่ปว  “กิ๋มเสง” 100  ป 
7 คุณธีรเดช  สมหวัง รานกาแฟ “เจี่ยซุนกี่” 100  กวาป 
8 คุณยืนยง  สมสรรค รานขายอุปกรณการเกษตร  “ศรีเจริญผล” 123  ป 

 
ระยะเวลาการเก็บขอมูล 

เดือนพฤศจิกายน 2550 – มีนาคม 2551    
ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมูล 

        ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมที่กําลังปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ ของผูใหขอมูล  
สัมภาษณ  พูดคุย  สนทนา  โดยผูวิจัย  และ/หรือการสัมภาษณโดยเพื่อนผูวิจัยพรอมทั้งจดบันทึกในกรณีที่เปนขอมูล 
เกี่ยวของกับอาชีพบรรพบุรุษ  บันทึกขอมูลโดยการ จดบันทึก วาดภาพ ถายภาพ และนํากลับมาเรียบเรียง 
        ในการเก็บขอมูลครั้งตอไป   ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดเรียบเรียงแลวไปใหครอบครัวที่ใหขอมูลตรวจสอบ
ความถูกตองและนํากลับมาปรับแกไข  พรอมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลจากครอบครัวอื่น ๆ  ที่เปนกลุมผูใหขอมูล 
ดําเนินการเชนนี้จนครบถวนและไดขอมูลที่สมบูรณ 

       นําขอมูลที่ไดเสนอตออาจารย 3 ทาน ไดแก  ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ  และ   
รศ.สมประสงค  นวมบุญลือ  และปรับแกไขตามคําแนะนํา 
        เขียนรายงานจัดทําตนฉบับ และนําเสนอขอมูลตอชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551 
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1.  การสัมภาษณ  (Interview)  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง  (Structured Interview)  และ 

การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  (Unstructured Interview) 
2.  การสังเกต (Observation) การสังเกตทางตรง  (Direct  Observation) และการสังเกตทางออม  

(Indirect  Observation) 
3.  การจัดบันทึก  (Field Note)  และบันทึกภาพโดยกลองถายรูป 

 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บขอมูลการสืบทอดอาชีพบรรพบุรุษที่เปนมรดกตกทอดจากรุนสูรุน ในชุมชนตลาดบางหลวง  
จากการศึกษา 8 อาชีพ (ครอบครัว)  ทําใหไดคําตอบวิจัยดังนี้ 
 1.  คนจีนโพนทะเลอพยพมาทํามาหากินที่บางหลวง   อันเนื่องมาจากขอมูล 2 ดานใหญ ๆ คือ 

1.1  ดานสังคมและการดํารงชีวิตของคนจีนในประเทศจีน  ประเทศจีนไมมีลูทางทํามาหากิน  ทํามา 
หากินไมได  ลําบาก  ไมพอกิน พอใช  ประชากรมาก ชุมชนแออดั  และญาติชวนมา  (เนื่องจากญาติที่มาเมืองไทย
และกลับไปเที่ยวเมืองจีนมีฐานะร่ํารวย) 

1.2  ดานการเมือง  ประเทศจีนเปนคอมมิวนิสต  เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  เปนจีนคณะชาติ  ผูคนหนี 
ทหารและพลเมืองจีนถูกเกณฑไปซอมกําแพงจีน 

จากขอมูลที่ไดศึกษาพบวา  การอพยพเคลื่อนยายของคนจีนโพนทะเลเปนการอพยพเพื่อความอยูรอด  
ปลอดภัยในชีวิต  ซึ่งตามทฤษฎีความตองการพื้นฐานทางสังคมของ  Abraham H Maslow   (อางใน เอมอร  
กฤษณะรังสรรค. 2549)  โดยมีขอสมมตฐิานเบื้องตนวา เมื่อบุคคลไดรับการตอบสนองในลําดับที่ต่ํากวาแลวจะเกิด
สภาวะที่มีความตองการที่จะไดรับการตอบสนองในลําดับที่สูงขึ้น  ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิจัยการอพยพของคนจีน 
โพนทะเลที่บางหลวงเปนเพียงความตองการพื้นฐานในขั้นที่ 1 และ 2 กลาวคือ 

ขั้นที่ 1  ความตองการทางกาย  (Physiological)  ไดแก  ดานอาหารความหิว ความกระหาย  
การพักผอน  ยารักษาโรค ซึ่งเปนส่ิงที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 

ขั้นที่ 2  ความมั่นคงปลอดภัย  (Security)  ไดแก  ความปลอดภัยในดานรางกาย  ดานเศรษฐกิจ  
เชน ความมั่นคงในหนาที่การงาน  เกี่ยวกับที่อยูอาศัย  ฯลฯ 
 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา  การอพยพของคนจีนโพนทะเลมีเหตุผลสําคัญคือ เพื่อความอยูรอดปลอดภัย
ของตนเองและครอบครัว  ผลจากสงคราม การเปลี่ยนแปลงการปกครองสงผลกระทบตอความมั่งคงในชีวิตและ
ทรัพยสิน  ซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นไปยังประเทศที่ 2  เมื่อปกหลักฐานมั่นคงแลว  มักนิยม    
สงเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวที่เมืองจีน  และจะมีคนจีนโพนทะเลขามน้ําขามทะเลมาประเทศที่ 2   ซึ่งเปนวัฐจักร  
ณ ขณะนั้น  อันเนื่องมาจากความตองการพื้นฐานของมนุษยนั่นเอง   

2.  อาชีพของคนจีนโพนทะเลในบางหลวง    เปนรากฐานสําคัญของชีวิตและสังคมอันเปนพื้นฐานของการ
ดํารงชีวิต  ผลจากการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

2.1 การสืบทอดอาชีพบรรพบุรุษจากรุน 1 ถึงรุน 2  จํานวน 4 อาชีพ (ครอบครัว) ไดแก   
2.1.1 รานยี่ปว  “กิ๋มเส็ง”  สืบสานรับชวงอาชีพจนถึงรุนที่ 2 ของตระกูล และคงจะไมมีใครสืบทอด      

อีกตอไปเนื่องจากเปนงานหนัก 
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2.1.2  รานทอง  “แซฮั้ว”  คุณชมอยรับชวงการสืบสานอาชีพมาจากเตี่ยและพี่ชายเปนชวงที่ 3    
ของตระกูล  แตถานับจากรุน…สูรุนแลวนับวาเปนรุนที่ 2  จากการพูดคุยกับคุณชมอยทราบวามีหลานสาว 1 คน ที่มี
วี่แวววาจะสืบสานรานขายทอง 

2.1.3  รานกาแฟ “ศรีสมพล”  คุณสมพลรับชวงการสืบสานอาชีพมาจากเตี่ยและแมเปนชวงที่ 3    
ของตระกูล  แตถานับจากรุน…สูรุน แลวนับวาเปนรุนที่ 2  จากการพูดคุยกับ คุณสมพล  คุณสมนึก และลูกสาว      
ซึ่งเรียนหนังสืออยูกรุงเทพฯ   ไดขอมูลตรงกันคือ  ลูกสาวยังไมสนใจจะประกอบอาชีพขายกาแฟและขาวเกรียบ-  
ปากหมอ แตปจจุบันกลับบานมาชวยขายในวันเสาร-อาทิตย 

2.1.4  รานอุปกรณการเกษตร “ศรีเจริญผล”  อาจารยชาลีรับชวงการสืบสานอาชีพมาจากกงและ 
แมเปนชวงที่ 3 ของตระกูลแตถานับจากรุน..สูรุนแลวนับวาเปนรุนที่ 2 ปจจุบันประกอบอาชีพขาราชการครู สามารตี
เหล็กได  และมักจะบอกกับใครตอใครวา “เปนคนตีเหล็ก”  และมีความใฝฝนวาอนาคตและสืบสานวิชาการตีเหล็ก
แบบจีนโบราณ  โดยสรางหลักสูตรใหผูสนใจมาเรียนรู  

2.2 การสืบทอดอาชีพบรรพบุรุษจากรุน 1 ถึงรุน 3  จํานวน 3 อาชีพ (ครอบครัว) ไดแก 
2.2.1  รานขายยา “อวยแซโอสถ”   คุณชัยรัตนรับชวงการสืบสานอาชีพมาจากกงและเตี่ยเปน     

รุนที่ 3  ของตระกูล  ขณะนี้ไมมีลูกหลานผูใดสนใจจะสืบทอดอาชีพ   
2.2.2  รานถายรูป “เงาศิลป”  ลูกสาวคุณพิทักษรับชวงการสืบสานอาชีพมาจากกงและเตี่ยเปน     

รุนที่ 3  ของตระกูล  ขณะนี้ไมมีลูกหลานผูใดสนใจจะสืบทอดอาชีพ   
2.2.3  รานขายหมูและผัก  รับชวงการสืบสานอาชีพมาจากเตี๋ยเปนรุนที่ 3 ของตระกูล ขณะนี้ไมมี 

ลูกหลานผูใดสนใจจะสืบทอดอาชีพ 
2.3 การสืบทอดอาชีพบรรพบุรุษจากรุน 1 ถึงรุน 3  และชวงรอยตอรุน 3 ถึงรุน 4  จํานวน 1  อาชีพ  

(ครอบครัว) ไดแก รานกาแฟ “เจี่ยซุนกี่”  เนื่องจากรุนที่ 3 ยังคงขายกาแฟ  ขณะที่รุนที่ 4 ก็ชวยขายกาแฟเปนประจํา 
 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา  อาชีพบรรพบุรุษจะรับชวงตอกันจากรุนแรกถึงรุน 2, 3 และ 4 ลดลงตามลําดับ  
อาจเนื่องมาจากความเจริญเริ่มขยายตัวออกไปตามสังคมชนบท เชน ถนนหนทาง ไฟฟา ส่ือตาง ๆ เทคโนโลยี และ
การศึกษา  ทําใหชนรุนหลังหันไปสนใจอาชีพอื่น ๆ ตามความชอบ  ความถนัดและตามกระแสสังคม ละทิ้งอาชีพ
บรรพบุรุษ  ซึ่งอาจมองวา เหนื่อยยาก  ลาสมัย  ไดผลตอบแทนนอยและชา 

3.   การสืบทอดอาชีพบรรพบุรุษ  จากการศึกษาพบวาชนรุนหลังมีวิธีการเรียนรูดังนี้ 
3.1 การซึมซับตามธรรมชาติ  ไมไดถายทอดโดยตรง 
3.2 เปนลูกมือและถูกเรียกใชใหชวยทํา 
3.3  ชวยหยิบจับยาพรอมทั้งเรียนภาษาจีนควบคูไปดวย 
3.4 เรียนรูจากเตี่ยและเรียนเพิ่มเติมจากกรุงเทพ 

       ชนรุนหลังสืบสานมรดกตกทอดที่บางหลวง  อาชีพบรรพบุรุษอันเนื่องมาจาก  เปนการรับชวงสืบทอด
อาชีพของเตี่ยและแมทําตอเนื่องกันมา  รับชวงสืบทอดอาชีพดวยความจําเปน  ภาวะจํายอม  เปนอาชีพบรรพบุรุษที่
มีความถนัดเปนทุน  เปนการรับชวงอัตโนมัติเพราะเปนอาชีพของเตี่ย   และเปนการทําดวยความรัก ภูมิใจ “เตี่ยทํา    
ไวให..ก็ตองสานตอ”   

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา วิธีการเรียนรูอาชีพบรรพบุรุษนั้น เปนการเรียนรูตามอัธยาศัย ไมไดรับการถาย 
ทอดโดยตรง  ซึ่งการเรียนรูเกิดขึ้นตลอดเวลา และในการสืบทอดอาชีพบรรพบุรุษนั้น  ในรุนแรก ๆ สืบทอดเพราะเปน 
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อาชีพบรรพบุรุษ มีความถนัดเปนทุนเดิม  สวนชนรุนหลัง ๆ เห็นความสําคัญของอาชีพบรรพบุรุษนอยลง เนื่องจากวา
มีโอกาสไดเรียนหนังสือสูงขึ้น จึงตองการไปประกอบอาชีพตามที่ตนเองสนใจ รํ่าเรียนมา และอยูในกระแสสังคม     
ซึ่งไมใชอาชีพบรรพบุรุษ ซึ่งตามทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory)  เนนวา 
“การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการที่มีลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมหนึ่ง  แพรกระจายไปสูอีก
วัฒนธรรมหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม”  ซึ่ง เอช.จี. บารเนท (H.G. Barnett)  เชื่อวา 
“วัฒนธรรมเปลี่ยนไปเพราะนวัตกรรม แตขณะเดียวกันวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมอาจเปนตัวถวงหรือไมสนับสนุน     
ใหเกิดมีนวัตกรรมก็ได ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีวิธีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรม” 
และเอฟเวอเรท เอ็ม. โรเจอร (Everett M. Rogers) ไดเนนวา “การเปลี่ยนแปลงสังคมสวนใหญเกิดจากการ
แพรกระจายทางวัฒนธรรมจากภายนอกเขามามากกวาเกิดจากการประดิษฐคิดคนภายในสังคม และนวัตกรรม 
(Innovation) ที่ถายทอดกันนั้นอาจเปนความคิด (Idea) ซึ่งรับมาในรูปสัญลักษณ (Symbolic Adoption) ถายทอด 
ไดยาก หรืออาจเปนวัตถุ (Object) ที่รับมาในรูปการกระทํา (Action Adoption)  กลาวโดยสรุปการแพรกระจายทาง
วัฒนธรรมนี้จะชวยอธิบายวิธีการ/ขั้นตอน ของการเผยแพรวัฒนธรรมหนึ่งไปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ซึ่งจะตองคํานึงถึง
ขอเหมือนและขอตางของวัฒนธรรมทั้งสองเปนสําคัญ 
 
สรุป 

จากการวิจัยมรดกตกทอดที่บางหลวง  สรุปไดวา   
คนจีนโพนทะเลอพยพมาทํามาหากินที่บางหลวง  อันเนื่องมาจากขอมูล 2 ดานใหญ ๆ คือ  ดานสังคม

การดํารงชีวิตของคนจีนในประเทศจีน   และดานการเมือง 
อาชีพของคนจีนโพนทะเลในบางหลวง  จัดเปนมรดกตกทอดทางสังคมวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ไดแก 

รานยี่ปว “กิ๋มเส็ง”, รานกาแฟ “เจี่ยซุนกี่” และ “ศรีสมพล”, รานทอง  “แซฮั้ว”, รานอุปกรณการเกษตร “ศรีเจริญผล”, 
รานขายยา “อวยแซโอสถ”   , รานถายรูป “เงาศิลป”  , รานขายหมูและผัก   

การสืบสานมรดกตกทอด...ที่บางหลวง    พบวาชนรุนหลังมีวิธีการเรียนรูดังนี้   เปนการซึมซับตาม   
ธรรมชาติ  ไมไดถายทอดโดยตรง   เปนลูกมือและถูกเรียกใชใหชวยทํา   ชวยหยิบจับยาพรอมทั้งเรียนภาษาจีนควบคู
ไปดวย   เรียนรูจากเตี่ยและเรียนเพิ่มเติมจากกรุงเทพ 

มรดกตกทอด…ที่บางหลวง ในสวนของอาชีพบรรพบุรุษ จากการวิจัยทําใหทราบวาวิธีการเรียนรูเปนการ 
เรียนรูตามอัธยาศัย  ซึ่งตามทฤษฎีทางสังคมกลาววา “การเรียนรูเปนผลจากการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ         
ส่ิงแวดลอม  โดยผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน จากที่ผูเรียนใชการสังเกตเปนเครื่องมือของการรับรู 
ส่ิงเรา แลวพยายามแสดงพฤติกรรมใหเหมือนตัวแบบ (modeling)  ซึ่งอาจเปนส่ิงมีชีวิต สัญลักษณภาพหรือตัวอักษร  
จึงเปนสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการเรียนรู   ซึ่งอาจจะแสดงออกมาเปนการกระทําหรือไมแสดงออกมาก็ไดขึ้นอยู
กับความพรอมของรางกายและทักษะ” 
 แตในปจจุบันพบวา    ชนรุนหลังกําลังจะทอดทิ้งมรดกซึ่งเปนอาชีพบรรพบุรุษและหันไปประกอบอาชีพอื่น
ตามกระแสสังคมในเมืองใหญ   ประเด็นสําคัญที่จะทําใหชนรุนหลังละทิ้งอาชีพบรรพบุรุษคือ ในชุมชนเปนวิถีชีวิต
ของชนบท เรียบงาย สงบนิ่ง   ซึ่งอาจไมใชวิถีชีวิตของคนรุนใหมในปจจุบัน 
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คําขอบคุณ 
 การปฏิบัติงานวิจัยเชิงคุณภาพในหัวขอ “มรดกตกทอด…ที่บางหลวง”  เปนหัวขอวิจัยที่ผูวิจัยสนใจศึกษา
เกี่ยวกับอาชีพของบรรพบุรุษจากรุน…สูรุนของชุมชนบางหลวงตลาด 100 ป  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณาจารณ    
พรอมทั้งใหคําแนะนํา ปรึกษาและชวยชี้แนะ จนกระทั่งพรอมที่จะลงปฏิบัติในสนามจริง ขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยผูสอนทั้ง 3 ทาน  ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย, ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ และ รศ.สมประสงค  นวมบุญลือ 
และอาจารยประจําภาควิชาการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยและสังคม  ผศ.ดร.ชิดชงค  นันทนาเนตร    และ อาจารย   
ดร.ภัทรพล  มหาขันธ  ที่ไดใหเวลา คําแนะนํา ติชม ทวงติง และประสบการณดี ๆ แกผูวิจัย   และขอขอบคุณชุมชน
บางหลวงทุกทานที่ใหขอมูลและเปนมิตรไมตรีทําใหงานเสร็จลุลวงไดดวยดี 
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บทบาทของโรงเรียนเจี้ยนหัวกับการถายทอดวัฒนธรรมจีนในชุมชนตลาดบางหลวง 
Role of Jian Hua School and Transfer of Chinese Cultures in 

Bang Laung Market Community 
 

สมเกียรติ สัจจารักษ1 

Somkiat Sadjarak1 

 
บทคัดยอ  

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียนเจี้ยนหัว เพื่อศึกษาบทบาทในการถายทอดวัฒนธรรม
จีนของโรงเรียนเจี้ยนหัว และเพื่อสะทอนความคิดเห็นจากมุมมองของศิษยปจจุบันและผูปกครองที่มีตอโรงเรียนเจี้ยน
หัวในดานตาง ๆ  เก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 13 คน ดวยการสํารวจ สังเกต สัมภาษณและศึกษา
เอกสาร ตามกรอบเนื้อหาการวิจัย คือ ดานบริบทของโรงเรียนเจี้ยนหัว ดานบทบาทการถายทอดวัฒนธรรมจีน และ
ดานมุมมองของศิษยปจจุบันและศิษยเกา  ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนเจี้ยนหัวจัดตั้งขึ้นโดยกลุมชาวจีนโพนทะเล
ที่มาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณบานบางหลวง ลุมแมน้ําทาจีน เพื่อตองการใหเปนแหลงถายทอดวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะ
ดานภาษาจีนใหกับลูกหลาน ดานบทบาทการถายทอดวัฒนธรรมจีน เนนการถายทอดภาษาจีนเปนหลัก โดยใช
วิธีการทองจํา มีเหลาซือเปนผูถายทอด ศิษยปจจุบันและศิษยเกามีความคิดเห็นตอโรงเรียนเจี้ยนหัววา เปนสถานที่
ถายทอดความรู และวัฒนธรรมจีนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการถายทอดทางดานภาษาจีน เปนสถานที่อบรมส่ังสอน
ใหนักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน โดยเฉพาะความกตัญู ความรักใครกลมเกลียว และการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ
ตาง ๆ  
คําสําคัญ : การถายทอดวัฒนธรรมจีน  
 
Abstract  
 The purposes of this research were to study the backgrounds of Jian Hua school, a role of 
transfer in Chinese cultures, and to understand the opinions from the students and the alumni. Thirteen 
key informants were sampled in this research. The methods of data collection were survey, observation, 
interview, and documents study. The findings of the research were as follows : Jian Hua school was built 
by a group of the oversea Chinese with intention to teach culture to their children. The Chinese culture 
was taught by “Laow  Srue” by using a reciting technique. The students and  the guardians were proud of 
the school because the school was taught Chinese cultures with  the moral principles.  
Keyword : Chinese cultures transfer  
 
 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
   Ed.D. Student, Department of Education for Human and Social Development, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000,    
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คํานําและวัตถุประสงค  
 ชาวจีนในประเทศไทยนับวาเปนคนตางวัฒนธรรมที่เปนชนกลุมใหญที่สุดที่มีความ สัมพันธใกลชิดกับคน
ไทยมาเปนระยะเวลานาน ตลอดจนมีความผสมกลมกลืนกันระหวางคนทั้ง 2 ชาติอยางตอเนื่องมายาวนานใน
ประวัติศาสตรแลว  ชาวจีนนั้นไดอพยพเขามาอยูในประเทศไทยตั้งแตสมัยโบราณ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
สืบเชื้อสายอยูในเมืองไทยมาหลายชั่วอายุ เปนชาติที่มีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทยมากกวาชนชาติอื่น รวมทั้งมีกิจการตาง ๆ ที่ดําเนินอยูในประเทศไทยหลายดาน ไมวาจะเปนดานธุรกิจ 
ดานอุตสาหกรรม ดานสถาบันการเงินรวมไปถึงสถาบันการศึกษาตาง ๆ  
 การจัดตั้งโรงเรียนจีนในประเทศไทยนั้น เริ่มตนเมื่อชาวจีนเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย  แตละครอบครัว
ก็ทําหนาที่ถายทอดวัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมความเปนอยูและความสํานึกในเชื้อชาติจีนของตนใหแกบุตร
หลานทั้งนี้ดวยชาวจีนเปนชาตินิยม ตองการใหลูกหลานของตนเปนจีนโดยสมบูรณ เมื่อเร่ิมมีฐานะทางเศรษฐกิจที่
ม่ันคงขึ้นตามลําดับกลุมชาวจีนก็เริ่มมีการจัดตั้งโรงเรียนจีนขึ้นครั้งแรก คือ  “โรงเรียนฮั่วเอียะ” (แปลวา โรงเรียนเพื่อ
ผลประโยชนของชาวจีน)  ในป พ.ศ. 2451 บริเวณถนนเจริญกรุง ตอมาก็มี   ”โรงเรียนซิน 
หมิน” (ซึ่งแปลวา โรงเรียนของชาวจีนยุคใหม) เกิดขึ้น แตอยางไรก็ตามการจัดตั้งโรงเรียนจีนในประเทศไทยก็ไมได
ราบรื่นมากนักเพราะปญหาดานการเมืองและความมั่นคงบางโรงเรียนก็ถูกยุบเลิกไป หลายโรงเรียนก็สามารถฟนฝา
อุปสรรคเหลานั้นมาไดและกลายเปนสถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ถายทอดวัฒนธรรมจีนมาเปนระยะเวลาอัน
ยาวนานจนกระทั่งถึงปจจุบัน  สถาบันตาง ๆ เหลานี้ไดผลิตคนออกไปสูสังคมไทยอยางมากมาย  

โรงเรียนจีนที่มีชื่อเสียงของไทยอีกแหง คือ “โรงเรียนเจี้ยนหัว” ซึ่งตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีน ในตําบลบาง
หลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม   เปนโรงเรียนจีนแหงหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนาน   เปนระยะเวลาถึง 84 ปแลว
ที่โรงเรียนเจี้ยนหัวนั้นไดผลิตลูกศิษยออกไปรับใชสังคมอยางมากมายมีทั้งนักธุรกิจ  พอคา ครูอาจารย เปนตน หาก
ศึกษาประวัติความเปนมาของโรงเรียนเจี้ยนหัวในอดีตก็จะพบวาโรงเรียนแหงนี้ก็เปนโรงเรียนจีนอีกแหงหนึ่งที่ประสบ
กับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ มากมาย แตถึงกระนั้นก็ตามโรงเรียนก็ไดฟนฝาอุปสรรคกลับกลายมาเปนโรงเรียนจีนที่
ม่ันคง มีชื่อเสียงโดงดัง มีผูคนสงลูกหลานมาเลาเรียนเปนจํานวนมาก  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทตาง ๆ ของโรงเรียนเจี้ยนหัว  บทบาทการถายทอด
วัฒนธรรมจีนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนเพื่อสะทอนความคิดเห็นของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียนตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันในดานตาง ๆ  ผลการวิจัยในครั้งนี้จะนํามาซึ่งความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรงเรียนเจี้ยนหัวใน
ประเด็นตาง ๆ ไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะดานการถายทอดวัฒนธรรมจีน และเพื่อสะทอนความคิดเห็นของกลุม
บุคคลที่เกี่ยวของตอโรงเรียนเจี้ยนหัวในดานตาง ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเพื่อใหบุคคลภายนอกไดรับรูอันจะนํามา
ซึ่งแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเจี้ยนหัวและโรงเรียนจีนอื่น ๆ ในประเทศไทยใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเลือกโดยยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปน
หลัก (purposive  sampling)  เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมกับแนวคิดในการศึกษา โดยใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบแนะนําตอๆ กันไป (snowball) เพื่อใหไดมาซึ่งผูใหขอมูลที่สําคัญ (key informants) โดยพิจารณาจาก
การเปนผูที่มีความรู มีประสบการณและมีแนวความคิดที่นาสนใจในชุมชนและเปนผูรูในทองถิ่น (Patton อางถึงใน 
ชาย โพธิสิตา 2550 : 159) ไดผูใหขอมูลที่สําคัญ จํานวน 13 คน  
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จัดเก็บขอมูลดวย 4 วิธีหลัก คือ การสํารวจ  พื้นที่  ซึ่งไดแกบริเวณตาง ๆ ภายในโรงเรียนเพื่อจัดทําแผนที่ตั้ง
ของอาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ ตลอดจนหองเรียนและหองสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อความสะดวกในการ
จัดเก็บขอมูล การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participant observation) ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของเหลาซือ การจัดตกแตงหองเรียน หองสมุด หองคอมพิวเตอร หอพักนักเรียน บริเวณภายในอาคารเรียน บริเวณ
รอบ ๆ โรงเรียนและกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียน เชน กิจกรรมหนาเสาธง เปนตน  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(structured interview) กลุมผูใหขอมูลที่สําคัญ (key informants) ในดานประวัติความเปนมาของโรงเรียน บุคคลผูมี
บทบาทสําคัญ การบริหารงานของโรงเรียน การสรางเครือขายระหวางหนวยงานหรือองคกรอื่น ๆ การถายทอด
วัฒนธรรมจีนผานการเรียนการสอน ผานสื่อและแหลงการเรียนรู ผานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ผาน
กฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับตลอดจนผานกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียน และการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
(non-structured interview)  ในการสัมภาษณกลุมนักเรียนและผูปกครองนักเรียน ในประเด็นที่เกี่ยวกับความรัก 
ความผูกพันและความภาคภูมิใจที่มีตอเพื่อน ครูและโรงเรียน รวมทั้งการใหความชวยเหลือและการสนับสนุนกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน และการศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียนเจี้ยนหัว  

กรอบเนื้อหาการวิจัยนี้ทําการศึกษาในกรอบเนื้อหา 3 ประเด็น คือ ดานบริบทของโรงเรียนเจี้ยนหัวเกี่ยวกับ 
ที่ตั้ง ประวัติความเปนมา ผูมีบทบาทสําคัญของโรงเรียนทั้งในอดีตและปจจุบัน  จํานวนครูและนักเรียนในอดีตและ
ปจจุบัน การบริหารโรงเรียนดานงบประมาณ บุคลากร และอาคารสถานที่ และการสรางเครือขายระหวางหนวยงาน
หรือองคกรอื่น ๆ ดานการถายทอดวัฒนธรรมจีน ในดานภาษา ประเพณี การแตงกาย อาหาร การแสดงและคุณธรรม 
ผานวิธีการตาง ๆ ไดแก หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ส่ือและแหลงการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูกฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ และกิจกรรมตาง ๆ และดานมุมมอง
ของศิษยเกา ศิษยปจจุบันและคนในชุมชนตอโรงเรียนเจี้ยนหัว ในดานความรัก ความภาคภูมิใจที่มีตอโรงเรียน 
ความรูและประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับจากโรงเรียน และการใหความชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน 
 
ผลการวิจัย 

1. บริบทของโรงเรียนเจี้ยนหัว 
โรงเรียนเจี้ยนหัว ตั้งอยูเลขที่ 91 หมู 2 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้นตั้งแตเมื่อ

ป พ.ศ. 2467 เดิมชื่อวาโรงเรียนหยกเคี้ยว (แปลวา สงเสริมโดยชาวจีนโพนทะเล) ตอมาเปลี่ยนมาใชชื่อวาโรงเรียน
เกี่ยงฮั้ว (แปลวา กอสรางโดยชาวจีน) เมื่อป พ.ศ. 2475 และเปลี่ยนมาเรียกเปนโรงเรียนเจี้ยนหัวซึ่งเปนภาษาจีน
กลางจนกระทั่งถึงปจจุบัน โรงเรียนแหงนี้มีอายุถึง 84 ป วัตถุประสงคในการจัดตั้งโรงเรียนเจี้ยนหัวนั้น เริ่มจากกลุม
ชาวจีนโพนทะเลที่มาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณบานบางหลวงตองการใหมีสถานที่สําหรับถายทอดวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสอนภาษาจีนใหกับลูกหลานจึงไดรวมกันจัดตั้งโรงเรียนแหงนี้ขึ้นมา  ตลอดระยะเวลากวา 80 ป โรงเรียน
แหงนี้ไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของมากมายมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งคนในชุมชน
บางหลวงที่ไดชวยกันเรี่ยไรเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตอมาเมื่อโรงเรียนไดผลิตลูกศิษย
ออกไปสูสังคมมากขึ้นและประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานทําใหโรงเรียนไดรับความชวยเหลือจากศิษยของโรงเรียน
มากขึ้นและเมื่อโรงเรียนขยายใหญขึ้น จึงตองมีการจัดตั้งเปนมูลนิธิโรงเรียนเจี้ยนหัวขึ้นเพื่อชวยใหการบริหารงานของ
โรงเรยีนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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บุคคลผูมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการวางรากฐานการศึกษาใหกับโรงเรียนเจี้ยนหัวนั้นสามารถแบงออกเปน 3 
ชวง  คือ ในชวงแรกซึ่งเปนชวงของการจัดตั้งเปนโรงเรียนหยกเคี้ยว คือ  
นายชวน (ผูใหญชวน) และคุณซังเกียว แซตั้ง (แดงอุทัย) ผูบริจาคที่ดินในการกอสรางโรงเรียนเมื่อป พ.ศ. 2467 ชวงที่ 
2 คือ ชวงที่โรงเรียนเปลี่ยนชื่อมาเปนโรงเรียนเจี้ยนหัว คือ นายฮะ แซล้ี นายไทลง แซไหล นายสุนเฉี่ยว แซไหล นายย
งเฮง แซจู นายชวน แซตั้ง และชวงที่ 3 ซึ่งเปนชวงที่โรงเรียนเริ่มมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นและไดมีการจัดตั้งมูลนิธิโรงเรียน
เจี้ยนหัวและสมาคมเจี้ยนหัวขึ้นจนกระทั่งถึงปจจุบัน  บุคคลผูมีบทบาทสําคัญในชวงนี้ คือ คุณลุงพิชัย ลิโมทัย 
กรรมการอาวุโสของสมาคมศิษยเกาเจี้ยนหัว นายเกรียงศักดิ์ ธนะจินดาวงษ  ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ นายไพบูลย 
บูณยประเสริฐกุล (ถึงแกกรรม) อดีตประธานมูลนิธิ นายดุสิต ลักขณาวงศ รองประธานมูลนิธิ นายกิจชัย ลักขณาวงศ 
ผูกอตั้งสมาคมเจี้ยนหัวและเปนผูจัดการมูลนิธิ นายเจือ จารุพุทธิ 
ศิริพจน ประธานมูลนิธิโรงเรียนเจี้ยนหัว นางจรรยา ธนาบริบูรณ ครูใหญภาคภาษาจีน นางสาวสาลี วิบูลยชาติ 
ครูใหญโรงเรียนเจี้ยนหัวและครูโรงเรียนเจี้ยนหัวทุกคน และกลุมคนที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอโรงเรียนเจี้ยนหัวมาโดย
ตลอดกวา 80 ปนั่นคือชาวบานบางหลวงและศิษยเกาโรงเรียนเจี้ยนหัวทุกคน  

เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเจี้ยนหัวเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ ทาง
คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนเจี้ยนหัวไดมีการสรางเครือขายรวมกันพัฒนาการเรียนการสอนกับสมาคมครูจีนแหง
ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยและโรงเรียนที่เปดสอนภาษาจีนตาง ๆ เพื่อรวมกันสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรรวมกัน เชน การสงครูเขารับการอบรมวิธีการสอนที่สมาคมครูจีน
จัดขึ้น การสงครูไปพัฒนาทักษะการสอนภาษาจีนและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนยังประเทศจีนตลอดจนสง
นักเรียนเขารวมคายอบรมภาษาจีนทั้งคายฤดูหนาวและคายฤดูรอน ณ ประเทศจีน 

ปจจุบันโรงเรียนเจี้ยนหัวจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปด
สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดการเรียนการสอน  3 ระดับ คือ 
ระดับอนุบาลปที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 (ปจจุบันมีถึงชั้น ม.4) โดยมีจํานวน
หองเรียนทั้งส้ิน 25 หองเรียน (ทุกระดับชั้นมีจํานวน 2 หองเรียน ยกเวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีเพียง 1 หองเรียน) มี
นักเรียนทั้งส้ิน 1,160 คน เปนนักเรียนประเภทประจํา 152 คน ประเภทไป-กลับ 1,008 คน มีครูปฏิบัติงานการสอน
จํานวนทั้งส้ิน 60  คน แบงออกเปนภาคภาษาจีน จํานวน 21 คน (ครูชาวไทย จํานวน 11 คน ครูชาวจีน 7 คน และ
นักศึกษาฝกสอน จํานวน 3 คน ) ภาคภาษาไทย จํานวน 39 คน (ครูปฏิบัติงานสอน จํานวน 33 คน และครูพี่เล้ียง 
จํานวน 6 คน)    

2. บทบาทการถายทอดวัฒนธรรมจีน  
การถายทอดวัฒนธรรมจีนในดานภาษา การแตงกาย อาหาร การแสดงและคุณธรรมของโรงเรียนเจี้ยนหัว

นั้นเนนการถายทอดวัฒนธรรมทางดานภาษาเปนหลัก เพื่อใหผูเรียนไดใชภาษาจีนไปเปนเครื่องมือในการเสาะ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง สวนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแตงกาย อาหาร การแสดงและคุณธรรมตาง ๆ นั้นเหลาซือจะ
เปนผูนํามาสอนในชั้นเรียนบาง เนื้อหาบางอยางปรากฏอยูในบทเรียนบาง หรือนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองจาก
ชองทางอื่น ๆ บาง   ซึ่งชองทางที่ใชในการถายทอดวัฒนธรรมจีนใหกับนักเรียนของโรงเรียนเจี้ยนหัวนั้น ไดแก 
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ส่ือและแหลงการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  กฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียนซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 



 
 

137 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนเจี้ยนหัวมีหลักสูตรภาษาจีนเปนของโรงเรียนเอง โดยเหลาซือ
ของทางโรงเรียนไดรวมกันจัดทําขึ้นมาเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบงหลักสูตร
ดังกลาวออกเปน 4 ชวงชั้นดวยกัน คือ ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3) และชวงชั้นที่ 4 
(ม.4-6) โดยหลักสูตรภาษาจีนแบงออกเปน 2 วิชา คือ วิชาหลักและวิชาเสริม เนื้อหาในวิชาหลัก สําหรับชวงชั้นที่ 1 
(ป.1-3) เนนเรื่องการเขียนและตัวสะกด  ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เนนเรื่องการแตงคํา และชวงชั้นที่ 3 (ม.1-3)  เนนเรื่อง
ไวยากรณ  และวิชาเสริม สําหรับชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) เนนการพูด และชวงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เนนเรื่องประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม   

วิธีการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหลาซือใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน คือ การ
สอนใหนักเรียนทองจํา โดยเริ่มจากการสอนคําศัพทในบทเรียนซึ่งอยูในหนังสือเรียนที่จัดสงมาจากประเทศจีน เหลา
ซือเขียนคําใหมบนกระดาน ใหนักเรียนคัดคําศัพทใหมลงในสมุด  จับคูกับเพื่อนฝกทองคําศัพทใหมจนจําได เหลาซือ
อานเรื่องราวในบทเรียนใหฟงพรอมอธิบายใหนักเรียนฟง ใหนักเรียนฝกอานเรื่องในบทเรียน นักเรียนฝกอานใหเหลา
ซือฟงในเวลาวาง ใหนักเรียนฝกทําแบบฝกหัดและชิ้นงานตาง ๆ  และตรวจผลงานนักเรียน  เนื้อหาที่ปรากฏอยูใน
บทเรียนเปนเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของจีน เทศกาลตาง ๆ วัฒนธรรม การแตงกาย  อาหารการกิน  บุคคล
สําคัญตาง ๆ เปนตน สวนการสอนคุณธรรมนั้นจะถายทอดผานนิทานตาง ๆ ในชั่วโมงภาษาจีนทั้งในและนอก
หองเรียนเหลาซือจะพูดกับนักเรียนเปนภาษาจีนเพื่อใหนักเรียนไดฝกใชภาษาจีนบอย ๆ  

ส่ือและแหลงการเรียนรู โดยสื่อและแหลงการเรียนรูที่ใชในการถายทอดวัฒนธรรมจีนใหกับนักเรียนโรงเรียน
เจี้ยนหัวนั้นสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดวยกัน คือ ส่ือประเภทสิ่งพิมพ ส่ือบุคคลและสื่อประเภทแหลงเรียนรู
ในโรงเรียน ซึ่งส่ือประเภทสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือเรียน เอกสารที่เหลาซือจัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียนตาง ๆ รวมทั้งหนังสืออื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดหาไวใหนักเรียนไดศึกษาในหองสมุด ซึ่งไดแก หนังสือ
ประวัติศาสตรจีน ความรูทั่วไป พจนานุกรมภาษาจีนแปลไทย และหนังสือประเภทนิทาน โดยเฉพาะหนังสือเรียนที่
นักเรียนใชในการเรียนรูทําใหนักเรียนไดศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ทําใหนักเรียนไดเขาใจประเทศจีนในแงมุมตาง ๆ ดาน
การถายทอดผานสื่อบุคคล ซึ่งหมายถึงเหลาซือ นักเรียนโรงเรียนเจี้ยนหัวไดเรียนภาษาจีนจากเหลาซือที่เปนคนไทย
และคนจีน ซึ่งนอกจากนักเรียนจะไดเรียนภาษาจีนแลวนักเรียนยังสามารถออกเสียงไดถูกตองยิ่งขึ้นและไดรับรู
เรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับประเทศจีนผานเหลาซือที่เปนคนจีนอีกดวย  สวนการถายทอดวัฒนธรรมจีนผานแหลง
เรียนรูตาง ๆ ในโรงเรียน ไดแก หองเรียน ซึ่งจะมีการจัดตกแตงหองเรียนดวยผลงานนักเรียนที่เปนภาษาจีน หองสมุด 
หองคอมพิวเตอร รวมไปถึงปายหองเรียน คติพจนประจําโรงเรียน เปนตน ซึ่งสวนใหญจะเขียนเปนภาษาจีนและมี
ภาษาไทยกํากับไว  

กฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ นักเรียนประจําของโรงเรียนเจี้ยนหัวทุกคนนั้นขณะอยูที่หอพักจะตอง
พูดภาษาจีนเทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดฝกพูดกับบุคคลใกลเคียง เด็กนักเรียนที่เปนนักเรียนประจําจึงมีโอกาสใน
การไดฝกภาษามากกวานักเรียนที่ไป-กลับ นักเรียนที่เปนรุนพี่จะตองชวยกันดูแลนอง ๆ โดยทางโรงเรียนมุงสงเสริม
ความรักความผูกพันระหวางพี่นอง คือพี่จะตองรักนองและนองตองเคารพและเชื่อฟงพี่ รวมทั้งตองรักในโรงเรียนและ
นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและระเบียบของหองเรียน ของหอพักและของโรงเรียน 

กิจกรรมตาง ๆ  กิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน กิจกรรมวันแม วันพอ วันศิษยเกานั้นทางโรงเรียนจะให
นักเรียนไดเขาไปมีสวนรวม เชน การกลาวแสดงความรูสึกตอพอแมเปนภาษาจีน การแสดงถึงวัฒนธรรมจีนบนเวทีใน
งานตาง ๆ การศึกษาคนควาขอมูลเพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของเทศกาลตาง ๆ เมื่อเทศกาลนั้น ๆ มาถึง รวมทั้ง
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การเขารวมเคารพศพของบิดา-มารดาของศิษยเกาและผูมีอุปการคุณตอโรงเรียนเพื่อแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณ
และเรียนรูวัฒนธรรมจีน  

3.  การสะทอนความคิดเห็นจากมุมมองของศิษยปจจุบัน ศิษยเกา ผูปกครองนักเรียน และคนในชุมชนตอ
โรงเรียนเจี้ยนหัว กวา 80 ปแลวที่โรงเรียนเจี้ยนหัวไดทําหนาที่ผลิตลูกศิษยลูกหาออกไปรับใชสังคม จากการ
สัมภาษณศิษยปจจุบันและศิษยเกาเพื่อสะทอนความคิดเห็นที่มีตอโรงเรียนเจี้ยนหัวแหงนี้  ดังนี้  นายโอฬาร สุมนา
นุสรณ นักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยแหงชาติไตหวัน ศิษยเกา “ไดเรียนรูภาษาจีนและวัฒนธรรมอื่น ๆ จากที่นี่ 
ทําใหมีทุกวันนี้ ถาไมมีโรงเรียนเจี้ยนหัวก็ไมมีผมในวันนี้”   เด็กหญิงพรฤทัย ศักดิ์สกุลพรชัย นักเรียนชั้น ม.3 “ที่นี่
เหลาซือสอนใหรักกัน พี่ตองดูแลนอง นองตองเคารพพี่ ตองปฏิบัติตามกฎและระเบียบอยางเครงครัด”  นางสมศรี 
พงษเจริญ เหลาซือและศิษยเกาโรงเรียนเจี้ยนหัว “ที่นี่เราอยูกันแบบครอบครัว เด็กที่จบจากที่นี่สามารถนําความรูไป
ตอยอดการเรียนไดเลย พี่ไดมีความรู ไดนําความรูมาประกอบอาชีพเพราะที่นี่ รักที่นี่มาก ถึงขนาดวายอมตายแทนได
ขอใหโรงเรียนนี้อยู”  สวนคุณกิจชัย ลักขณาวงศ ผูจัดการมูลนิธิโรงเรียนเจี้ยนหัว ศิษยเกา และอดีตครูใหญภาค
ภาษาจีน มีความคิดเห็นตอโรงเรียนเจี้ยนหัววา “ที่นี่เราสอนใหเด็กมีคุณธรรม โดยเฉพาะความกตัญูรูคุณทั้งจาก
พอแม ครูบาอาจารย บุคคลอื่น ๆ รวมทั้งตองรูคุณตอโรงเรียนดวย เด็กจะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนทุกคน มาชวยเหลือ
โรงเรียน โดยเฉพาะวันศิษยเกา” ปจจุบันโรงเรียนเจี้ยนหัวแหงนี้บริหารงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนเจี้ยนหัว 
ซึ่งคณะกรรมการทุกคนลวนแตเปนศิษยเกาทั้งส้ิน งบประมาณตาง ๆ สวนใหญไดรับการสนับสนุนจากศิษยเกาและ
กลุมพอคาชาวจีนในประเทศไทย  
 
สรุป  

ดานบริบทของโรงเรียนเจี้ยนหัว  โรงเรียนเจี้ยนหัวนั้น ตั้งอยูเลขที่ 91 หมู 2 ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้นตั้งแตเมื่อป พ.ศ. 2467 เดิมชื่อวาโรงเรียนหยกเคี้ยว ซึ่งมีความหมายวา สงเสริมชาวจีนโพน
ทะเล ตอมาเปลี่ยนมาใชชื่อวาโรงเรียนเกี๋ยงฮั้ว ซึ่งมีความหมายวา กอสรางโดยชาวจีน เมื่อป พ.ศ. 2475 และเปลี่ยน
มาใชชื่อวา โรงเรียนเจี้ยนหัว จนกระทั่งถึงปจจุบัน โรงเรียนแหงนี้มีอายุถึง 84 ป วัตถุประสงคในการจัดตั้งโรงเรียน
เจี้ยนหัวนั้น เริ่มจากกลุมชาวจีนโพนทะเลที่มาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณบานบางหลวงตองการใหมีสถานที่สําหรับ
ถายทอดวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนภาษาจีนใหกับลูกหลานจึงไดรวมกันจัดตั้งโรงเรียนแหงนี้ขึ้นมา 
ปจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  มี
นักเรียนทั้งส้ิน 1,160 คน เปนนักเรียนประเภทประจํา 152 คน ประเภทไป-กลับ 1,008 คน  

ดานบทบาทการถายทอดวัฒนธรรมจีนของโรงเรียนเจี้ยนหัวเนนการถายทอดภาษาจีนเปนหลัก สวน
วัฒนธรรม การแตงกาย อาหาร การแสดงและคุณธรรมตาง ๆ นั้นสอนโดยบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนใน
เนื้อหาตามบทเรียน และสอดแทรกไวในกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งเทศกาลวันสําคัญ ตาง ๆ เชน เทศกาลตรุษจีน เปนตน 
ผูที่ทําหนาที่หลักในการถายทอดภาษาและวัฒนธรรมจีนใหกับนักเรียนโดยตรง คือ เหลาซือ ทั้งเหลาซือที่เปนคนไทย
และคนจีน ผานหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน แบงออกเปนวิชาหลักและวิชาเสริม เนื้อหาในวิชาหลักเนนเรื่อง
การเขียนและตัวสะกดและไวยากรณ  สวนวิชาเสริม เนนการพูด ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม   ดานวิธีการจัดการ
เรียนการสอนจะเนนการใหฝกอานออกเสียง ทองจําคําศัพท อานเรื่องในบทเรียนและฝกเขียน ส่ือและแหลงการเรียนรู
ที่สําคัญ คือ เหลาซือและสื่อส่ิงพิมพประเภทหนังสือเรียน หนังสือประกอบการเรียนการสอนซึ่งสงมาจากประเทศจีน
และส่ือตาง ๆ ที่เหลาซือจัดทําขึ้น การวัดและประเมินผลการเรียนรูใชการประเมินที่หลากหลายโดยเนนการให
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นักเรียนทองจํา ตรวจผลงานนักเรียน ใชการทดสอบ เปนตน  ดานกฎเกณฑ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ นักเรียน
จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ เครงครัดทั้งขณะอยูในหองเรียน ในโรงเรียนและอยูในหอพัก และดานกิจกรรมตาง 
ๆ ในโรงเรียนและชุมชน เชน กิจกรรมวันพอ กจิกรรมวันแม วันศิษยเกา วันตรุษจีน เปนตน  

และดานการสะทอนความคิดเห็นจากมุมมองของศิษยเกา ศิษยปจจุบันและคนในชุมชนตอโรงเรียนเจี้ยนหัว 
นักเรียนและผูปกครองโรงเรียนเจี้ยนหัวมีความคิดเห็นตอโรงเรียนเจี้ยนหัววาเปนสถาบันที่ทําหนาที่ในการถายทอด
ความรูและวัฒนธรรมจีน โดยเฉพาะดานการสอนภาษาจีน    เปนสถาบันที่บมเพาะคุณธรรมตาง ๆ ใหกับนักเรียน
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรักใครกลมเกลียวกัน ความกตัญูรูคุณตอพอแม ครูอาจารย บุคคลตาง ๆ รวมทั้งตอโรงเรียน 
และเปนสถานที่ปลูกฝงใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎ และระเบียบตาง ๆ อยางเครงครัด ศิษยเกามีความรักความผูกพัน
ตอโรงเรียนรวมกันจัดตั้งมูลนิธิเพื่อชวยเหลือโรงเรียนและไดสงลูกหลานตลอดจนแนะนําญาติมิตรใหนําบุตรหลาน
ของตนมาเรียนที่โรงเรียนเจี้ยนหัว   
  
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูมีสวนชวยเหลือในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางสูง ดังนี้  คุณลุงพิชัย ลิโมทัย ศิษย
เกาโรงเรียนเจี้ยนหัวรุนแรก ๆ  คุณกิจชัย ลักขณาวงศ ศิษยเกาโรงเรียนเจี้ยนหัว และผูจัดการมูลนิธิโรงเรียนเจี้ยนหัว 
คุณวรรณนา ลาภทรงสกุล และคุณสมศรี พงษเจริญ เหลาซือ โรงเรียนเจี้ยนหัว คุณจรรยา ธนาบริบูรณ ครูใหญภาค
ภาษาจีน โรงเรียนเจี้ยนหัว คุณสาลี วิบูลยชาติ ครูใหญภาคภาษาไทย โรงเรียนเจี้ยนหัว คุณโอฬาร สุมนานุสรณ ศิษย
เกาโรงเรียนเจี้ยนหัว นักเรียนโรงเรียนเจี้ยนหัวตลอดจนผูปกครองนักเรียนทุกทาน  ขอขอบคุณผูอํานวยการและคณะ
ครูโรงเรียนวัดศิลามูล ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สุดทายผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูชวย
ศาสตราจารย ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ และรองศาสตราจารย สมประสงค 
นวมบุญลือ คณาจารยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดกรุณาเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําสําหรับการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนอยางดี 
 
เอกสารอางอิง 
ขจัดภัย บุรุษพัฒน.  ชาวจีนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : แพรวิทยา, 2517. 
ชาย โพธิสิตา.  ศาสตรและศิลปแหงการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ, 2550.  
นฤมิตร สอดสุข. สัมพันธภาพทางการทูตระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช

, 2524. 
ยุพเรศ มิลลิแกน. บทบาทของชาวจีนในประเทศไทย. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2510. 
วัลภา บุรุษพัฒน.  “ความเปนมาของชาวจีนในประเทศไทย”  ใน ขจัดภัย บุรุษพัฒน. ชาวจีนในประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ : แพรวิทยา, 2517. 
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน. แนวทางการพัฒนาโรงเรียนนโยบายพิเศษในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียน

สอนภาษาจีน. มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี, 2543.  



 
 

140 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

ภาพสะทอนจากสภากาแฟ : รูปแบบการแลกเปลีย่นเรียนรูของชาวบานบางหลวง 
Refection From Coffeehouse Forum : Knowledge Sharing at Bang Loung Community 

 
อารี ภาวสุทธิไพศิฐ1 

Aree Parvasuttipaisit1 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรานกาแฟของชาวบานบางหลวง เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมแบบไมเปนทางการ,การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสังเกต  ผลของการศึกษา
พบวา รูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวบาน ณ สภากาแฟของตลาดบางหลวงนั้น มีรูปแบบการเรียนรูที่ไม
เปนทางการ โดยสมาชิกสภากาแฟแตละคนจะสวมบทบาทเปนทั้งผูใหความรูและผูรับความรูในลักษณะที่ไมคงที่
ตายตัว ความรูที่นํามาแลกเปลี่ยนกันนั้นมาจากประสบการณและจากสื่อตางๆ และมีการใชภาษาจีนในบางชวงของ
การสนทนาที่ไมตองการใหคนอื่นรู มีการตรวจสอบความรูตางๆที่ไดรับจากการสนทนาโดยใชประสบการณของ
ตนเอง หรือจากการสอบถามผูรูคนอื่นๆ สําหรับประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้นมีหลายประเด็น คือ เศรษฐกิจ 
การเมือง กีฬา สุขภาพ  สุขอนามัย และอื่นๆ  นอกจากนี้ยังพบวา สมาชิกสภากาแฟมีการนําผลของการเรียนรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันทั้งในลักษณะแบบทันทีและในอนาคต  
คําสําคัญ : สภากาแฟ, บางหลวง, การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
Abstract 

The objective of this research was to study the process of knowledge sharing at Bang Loung 
coffeehouse forum and  data collected  by informal focus group discussion, in–depth Interview and 
observation.The result were as follow :  

A form of knowledge sharing at Bang Loung coffeehouse forum is informal Learning and the 
learner   have two roles-giving knowledge  and receiving knowledge -. They used their experience and 
knowledge from many sources to share with the others.Although they used Thai language, They used 
Chinese Language to communicate for secret things. The people received their knowledge by 
experience or ask outside specialist.  

There were many  knowledge aspects that people  shared together. Such as issues on 
economic, policy, sport, health and so on. 

Respondents from coffee house forum applied their knowledge received  immediately and in the 
future. 
Keywords : Coffeehouse Forum, Bang Loung, Knowledge Sharing 
 

                                                 
1 วิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา นครปฐม 73000 ประเทศไทย  
  Ratchasuda College, Mahodol University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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คํานําและวัตถุประสงค 
 “สภากาแฟ”(coffeehouse forum) เปนสถานที่ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว  ไมใชเพียงแคสถานที่หรือรานขาย
กาแฟที่มีผูคนมาซื้อหาและนั่งทานกาแฟกันเทานั้น แตยังใหความหมายไปถึงสถานที่หรือเวทีเพื่อการพบปะพูดคุย
แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด การเรียนรูส่ิงตางๆที่เกิดขึ้น ณ สถานที่แหงนี้ มีทั้งโดยตั้งใจและไมไดตั้งใจ     “เจียซุนกี่” 
สภากาแฟเล็กๆในตลาดชุมชนบางหลวงที่ไมใชเพียงแคสถานที่ที่ชาวบางหลวงแวะมาเพื่อกิน “อาหารเชา” กอนที่จะ
แยกยายกันไปทํามาหากินเทานั้น แตยังเปนพื้นที่สาธารณะของชาวบานในชุมชนแหงนี้ไดส่ือสารแลกเปลี่ยนความคิด 
ความรูสึก ตลอดจนเรียนรูส่ิงตางๆที่เกิดขึ้นทั้งในชุมชนของตนเอง และโลกภายนอก  บอยครั้งที่รานกาแฟแหงนี้
กลายเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ หลบล้ีจากความวุนวายตางๆเพื่อมาสังสรรคกับเพื่อนคอเดียวกัน หรือแมแตเปน
พื้นที่ตอรอง คาขายสินคาของคนในชุมชน 
 การรวมตัวกันของกลุมคนตามสถานที่ตางๆ รวมทั้งรานกาแฟ นั้นเปนการกอใหเกิดบรรยากาศของการ
พูดคุยสรางสรรค ของคนในชุมชน ซึ่งพลังของการสื่อสารกัน ณ สภากาแฟ จะเปนประโยชนตอทั้งผูนําชุมชนในการที่
จะไดรับทราบความคิด ความรูสึก และความตองการอยางแทจริงของคนในชุมชน เพื่อผลของการพัฒนาชุมชนได
อยางตรงจุดตรงประเด็น เปนการใหชุมชนไดมีสวนรวมในการคิดและสรางสรรคชุมชน นอกจากนี้พลังอันเกิดจากการ
พูดคุยกัน ณ สภากาแฟที่มีตอบุคคลแตละบุคคลในชุมชน ยังมีมากมายไมวาจะเปนเรื่องของการไดพบปะพูดคุยกับ
เพื่อนคอเดียวกัน  ซึ่งนอกจากจะสงผลดีตออารมณและความรูสึกแลว ยังสงผลโดยตรงในการเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูส่ิงตางๆจากวงสนทนานี้ดวย  การเรียนรูที่เกิดขึ้น ณ สภากาแฟนับเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต เปนการเรียนรูตามอัธยาศัย ที่สนองตอบตอความตองการของผูเรียนอยางแทจริง  
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาคําตอบเกี่ยวกับรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของคนในชุมชนตลาดบางหลวง ที่เกิดขึ้น ณ สภากาแฟ วามีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูส่ิงตางๆ
อยางไร เรื่องหรือหัวขอที่เรียนรูนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับอะไร และไดมีการนําผลของการเรียนรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันบางหรือไมอยางไร ทั้งนี้องคความรูที่ไดจะกอใหเกิดความเขาใจอันนําไปสูการวางแผนและจัดโปรแกรม
การศึกษา เพื่อสงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตไดตอไป  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง “ภาพสะทอนจากสภากาแฟ : รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวบานบางหลวง” เปน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสนทนากลุมแบบไมเปนทางการ 
(Informal Focus Group) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth Interview)  การสังเกต (Observation) เก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมเปาหมายทั้งส้ิน 13 คน โดยเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive or judgemental sampling)  
แบบบังเอิญ(accidental or haphazard sampling) และแบบลูกโซ (snowball technique)ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนธันวาคม 2550-เดือนมีนาคม 2551โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ   แบบสัมภาษณแบบ
เจาะลึก , แบบขอคําถามสําหรับการสนทนากลุมอยางไมเปนทางการ ,  เทปบันทึกเสียง,สมุดจดภาคสนาม และ กลอง
ถายรูป ทําการวิเคราะหขอมูลตามหลักการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆกับการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมมานั้น  ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลแบบสามเสา(triangulation) 
โดยจะตรวจสอบความเชื่อถือไดของของมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลที่ตางกัน โดยการสัมภาษณจากเจาของรานกาแฟ 
เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม และเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยผูวิจัยประกอบกัน   
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ผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัยจะเสนอใน 3 ประเด็นคือ ผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวบาง
หลวง ณ สภากาแฟ  ผลการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และผลการวิจัยเกี่ยวกับการนําผลของการ
เรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ในสวนของผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวบางหลวง ณ สภากาแฟ  ในงานวิจัยนี้
จะเสนอขอคนพบในประเด็นที่เกี่ยวของกับ  

- ลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
- ภาษา และอวัจนะภาษาที่ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
- การตรวจสอบความถูกตอง เชื่อถือไดของความรูที่ไดรับ 

ลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 ในการสนทนากัน ณ สภากาแฟ ซึ่งเปรียบเสมือนเวทีสาธารณะที่ชาวบานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูส่ิงตางๆ กัน
ตามอัธยาศัยนั้น พบวา ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้น มีลักษณะของการเรียนรูส่ิงตางๆอยางไมเปนทางการ  
สมาชิกวงสนทนาจะมีบทบาทของผูใหความรู และผูรับความรู ในลักษณะที่ไมคงที่ตายตัว คือในคนๆหนึ่งจะสวมทั้ง 
2 บทบาทนี้ ทั้งนี้ในการเปนผูใหความรูนั้น ไมไดหมายถึงหรือรับประกันวาความรูที่ถายทอดเปนส่ิงที่ถูกตอง หรือไม 
แคไหน  โดยความรูที่บุคคลนั้นมีและนํามาแลกเปลี่ยนหรือถายทอดใหผูรวมวงสนทนานั้น พบวา เปนความรูที่มาจาก
ประสบการณในชีวิตของบุคคลนั้น ซึ่งอาจมีประสบการณจากการทํางานหรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังมีความรูที่บุคคลนั้น
ไดรับมาจากสื่อตางๆ เชน ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน เปนตน  
 สําหรับลักษณะของการสนทนานั้น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางสมาชิกสภากาแฟมีลักษณะของการ
สนทนาที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับประเด็นที่พูดคุยกัน คือมีทั้งลักษณะการอธิบาย ใหเหตุผล   วิธีการตั้งขอสังเกตใหผู
รวมวงสนทนาไดคิดวิเคราะหไปพรอมๆกัน  การสนทนาแบบแซวและหยอกลอ หรือแมแตลักษณะของการปรับทุกขก็
มีเชนกัน   นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะการรวมกลุมเพื่อดื่มกาแฟและสนทนานั้นจะแบงเปนกลุมๆ เปนพวกๆ ทั้งนี้
อาจแบงตามอาชีพ เชน เปนชาวสวนเหมือนกัน หรือเปนขาราชการเหมือนกัน หรือเปนพวกที่อาศัยในตลาด กลุมคน
เหลานี้มักจะนั่งรวมโตะกับพวกเดียวกับตน และพบวา สมาชิกสภากาแฟสวนใหญจะเปนเพศชาย และมีคนพิการ
ทางการพูดรวมเปนสมาชิกสภากาแฟแหงนี้ดวย  
ภาษา และอวัจนะภาษาที่ใชในการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 แมวาสมาชิกสภากาแฟในชุมชนบางหลวงแหงนี้สวนใหญมีเชื้อชายจีนเพราะบรรพบุรุษอพยพมาจาก
ประเทศจนี แตปจจุบันผูคนที่นี่นับเปนลูกหลานรุนที่ 3 หรือรุนที่ 4 นับจากบรรพบุรุษเหลานั้นคนเหลานี้เกิดและเติบโต
ในประเทศไทยจึงใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการสนทนาในสภากาแฟแหงนี้ดวย แตจากการ
สังเกตการณสนทนาของสมาชิกสภากาแฟ พบวามีการใชภาษาจีนประกอบในบางชวงของการสนทนากันของสมาชิก
สภากาแฟ   ซึ่งเปนวิธีการเพื่อปองกันไมใหคนอื่นรูในส่ิงที่ตนกําลังพูดถึงอยูนั้นเอง  โดยคําสวนมากที่ใชเปนภาษาจีน
นั้น มักจะเปนคําที่ใชเพื่อตอวา หรือเปนคําที่ใหความหมายในดานลบ 
 นอกจากนี้ยังพบวา มีการใชอวัจนะภาษาตางๆประกอบการสนทนา เชน การเนนเสียง การใชมือ
ประกอบการสนทนาซึ่งสวนหนึ่งใชเพื่อวาดภาพประกอบการอธิบายหรือใหขอมูลในส่ิงที่กําลังสนทนากันเพื่อใหผูฟง
เขาใจงายยิ่งขึ้น  
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การตรวจสอบความถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ  
 
 สมาชิกสภากาแฟ จะมีการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับมาจากการสนทนา โดยอาศัย
ประสบการณของตนเอง หรือสอบถามจากผูอื่นที่คิดวาเปนผูรูในเรื่องนั้นๆ กอนที่จะทําการตัดสินใจเชื่อในขอมูลที่
ไดรับ  
ผลการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ สภากาแฟ  
 ประเด็นของการสนทนา ณ สภากาแฟ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงความคิด ความรูสึก 
ของคนบางหลวงที่มีตอเรื่องราวตางๆรอบตัว ทั้งเรื่องที่ใกลตัว และเรื่องที่ไกลตัว ผลการศึกษาพบวา สมาชิกสภา
กาแฟ ณ รานเจียซุนกี่ มีการสนทนากันถึงประเด็นตางๆ ที่มีเนื้อหาสาระดังนี้   เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (การทํา
มาหากิน อาชีพ)  2. เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเมือง  3. เนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬา  สุขภาพ และสุขอนามัย ตัวอยางการ
พูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพเชน ตอนหนึ่งของการสนทนากันของสมาชิกสภากาแฟ 3 ทานซึ่งตองซื้อน้ําและ
หาบกลับมาบานเพื่อนํามาบริโภค เนื่องจากเกรงวาน้ําประปาไมสะอาดพอ 
 “เมื่อวานหาบน้ํา 3 แกลอน หลังจะยอก…” 
 “หาบน้ําไปทําอะไร” 
 “กิน” 
 “น้ําประปากินไมไดเหรอ” 
 “ไมกลากิน ที่บานมีเครื่องกรองดวยนะ แตเคยเห็นกนถังมีเม็ดๆ...” 
 “เราก็ไมไวใจเหมือนกัน” 
   นอกจากประเด็นพูดคุยเหลานี้แลวพบวา ในการสนทนากันนั้น จะมีประเด็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเปนไปของ
ชุมชน และเนื้อหาสาระสัพเพเหระทั่วไปดวย  ประเด็นตางๆ สวนใหญเปนเรื่องที่ใกลตัว หรือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนบางหลวง แตบางครั้งก็จะมีการพูดคุยกันในประเด็นที่เปนเรื่องไกลตัวออกไปจากชุมชน โดยอาจพูดคุยกันใน
บางประเด็นที่เปนภาพรวมของสังคมไทย แตก็ยังเปนประเด็นที่เกี่ยวของสัมพันธและสงผลกระทบตอการทํามาหากิน
ของผูพูด 
ผลการวจิัยเกี่ยวกับการนําผลของการเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 จากการศึกษาพบวา สมาชิกสภากาแฟมีการนําผลของการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เปนการนําผลการเรียนรูไปใชในลักษณะแบบทันทีในขณะนั้น แตในบางประเด็นของการเรียนรู 
อาจนํามาซึ่งการตัดสินใจ และประยุกตใชในชีวิตประจําวันในอนาคต  
 
นอกจากนี้ในกอนนําผลของการเรียนรูไปประยุกตใชนั้นจะมีการใครครวญ ไตรตรอง ถึงความถูกตอง สมเหตุสมผล 
หรือนาเชื่อถือของขอมูลกอนดวย โดยอาจเปนการใครครวญดวยตนเอง หรือจากผูรูในเรื่องนั้นๆ กอนที่จะทําการ
ตัดสินใจนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชจริงในชีวิตประจําวัน  
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สรุป 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูของชาวบานบางหลวง ณ สภากาแฟนั้น นับเปนอีกชองทางหนึ่งของการศึกษาตาม
อัธยาศัย เปนการเรียนรูส่ิงตางๆดวยความสมัครใจ ในบรรยากาศที่ผอนคลายโดยการสังสรรคกับเพื่อนคอเดียวกัน 
ความรูตางๆที่ไดรับจึงยอมมีคุณคาและคงอยูยาวนานกวาการที่เรียนโดยไมสมัครใจ นอกจากนี้เกือบทั้งหมดของ
สมาชิกสภากาแฟลวนเปนคนวัยผูใหญ ซึ่งส่ังสมประสบการณอันทรงคุณคาไวมากมาย การไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณเหลานี้ยอมนํามาซึ่งประโยชนทั้งแกตัวผูใหความรูและผูรับความรู และแกชุมชนแหงนี้ โดยในสวนของ
ผูใหความรูนั้นจะรูสึกถึงคุณคาของตนเอง ไดบอกเลาหรือตอบคําถามเรื่องราวที่ตนเองรูแกผูอื่น  และผูรับความรูก็ได
ประโยชนจากความรูเหลานั้น และองคความรูเหลานี้ก็จะส่ังสมและสงผานถึงคนอื่นๆในชุมชนแหงนี้ตอไป  
 หากจะมองในภาพรวมขององคความรูทีเกิดขึ้น ณ สภากาแฟ ซึ่งจากการศึกษาพบวามีประเด็นตางๆ
มากมายที่นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เชน เศรษฐกิจ การทํามาหากิน อาชีพ  การเมือง   กีฬา  สุขภาพ สุขอนามัย   
และอื่นๆ ความรูและขอคิดเห็นที่เกิดขึ้น ณ สภากาแฟนี้จะเปนประโยชนตอผูนําชุมชนในการที่จะไดรับทราบความคิด 
ความรูสึก และความตองการอยางแทจริงของคนในชุมชน เพื่อผลของการพัฒนาชุมชนไดอยางตรงจุดตรงประเด็น  
สนองตอบตอความตองการของผูรับ เปนการใหชุมชนไดมีสวนรวมในการคิดและสรางสรรคชุมชน  
 และดวยเอกลักษณเฉพาะตัวของ สภากาแฟ ที่ไมใชเพียงแคสถานที่หรือรานขายกาแฟ แตยังเปนพื้นที่
สาธารณะของชาวบานในชุมชนแหงนี้เพื่อไดส่ือสารแลกเปลี่ยนความคิด ความรูสึก เรียนรูส่ิงตางๆที่เกิดขึ้นทั้งใน
ชุมชนของตนเอง และโลกภายนอก  เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ  หรือแมแตเปนพื้นที่ตอรอง คาขายสินคาของคนใน
ชุมชนบางหลวง  ส่ิงเหลานี้เปนคุณคาทางจิตใจ เปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกันของคนในชุมชน อันนํามา
ซึ่งความเขมแข็งของชุมชนตอไป  
 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับ ผศ.ดร.คีรีบูน   จงวุฒิเวศย และ ผศ.ดร.มาเรียม   นิลพันธุ 
อาจารยผูส่ังสอนใหความรู คําแนะนํา และกําลังใจในการปฏิบัติงานชิ้นนี้จนสามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดี และกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับคุณชาญรงค   จิระวโรภาส และคุณกิมมอ    จิระวโรภาส  เจาของรานกาแฟเจียซุนกี่ 
ตลอดจนชาวบางหลวงทุกทานที่ใหความกรุณาสละเวลาใหขอมูลตางๆแกผูวิจัย  
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การอยูเย็นเปนสุขของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง 
Banglaung ……..  pleasant  and happy living of aging 

 
อลิสา ศิริเวชสุนทร1 

Alisa sirivetsunthorn1 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวงใน 2 ประเด็น คือ  1) ความคิดเห็นของ
ผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง เรื่องการอยูเย็นเปนสุข        2)  เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาผูสูงอายุในปจจุบัน
และในอนาคต    โดยศึกษาขอมูลจากผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่อาศัยในชุมชนตลาดบางหลวง หมู 1  
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม      จํานวน 8 คน   เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก  การสังเกต  การสํารวจโดยวิธีสัมภาษณ     ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนพฤศจิกายน 
2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551   
 การอยูเย็น เปนการมองจากเรื่องสภาพความเปนอยู หมายถึง สถานที่อยูอาศัย อาชีพ รายได การทํามาหา
กิน สุขภาพ ผูดูแลหรือคนในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลดานอาหาร การกินอยู สุขภาพ ฯลฯ สวนการเปนสุข เปนการ
มองจากเรื่องสภาพทางใจ หมายถึง สัมพันธภาพในครอบครัว ชมุชน ส่ิงที่ทําใหสบายใจสิ่งที่ทําใหทุกขใจ  
 ผลจากการวิจัยสรุปไดวาผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง โดยภาพรวมจะอยูเย็นเปนสุข โดยทางกายนั้น มี
ความเปนอยูตามสภาพ พอใจในสิ่งที่เปน มีปญหาสุขภาพบางแตพออยูได ทางใจลูกหลานดี ไมมีภาระ การขัดแยง
กับคนในครอบครัวมีบางแตเขาใจ   ไมทุกขใจ 
คําสําคัญ : อยูเย็น  เปนสุข  
 
Abstract 

The objective of this research was concerned with the aging living in Bangluang Market 
community under two aspects :  

1) The opinions of aging in the Bangluang community towards the idea of Yu Yen Pen Sook         
(pleasant  and happy living). 

2) The reasons out comes used to better  the aging living a present and in the future. The 
sample  of  this research were  8 senior people 60 years old up living in the community of  Bangluang 
Market, Moo1, Banglane District, Nakonpathom Province.  This  qualitative research used were 
observations and interviews  during November 2007 to March 2008. 
The idea of Yu Yen was viewed and evaluated on their physically living conditions; living place, 
occupation, income, ways of living, health, being taken cares from  family  food,  health-care and etc. 

                                                 
1 นักศึกษาปรญิญาเอก  สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนษุย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Ed.D.Student, Program in Lifelong Education and Human Development, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000,    
  Thailand 
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While as the idea of Pen Sook is measured  from their mentality. It concerned their relationship with  
family and community, as well as ,made  make them happy or depressed. 

This research, in general, can be concluded that the aging people of Banglung community have 
lived pleasantly under the theme of Yu Yen Pen Sook.  Physically, they  felt  satisfied with their living 
conditions. Speaking of their health problems,  they are endurable. Mentally, they have been well taken 
care  from families.  Though they have got some conflict with families, it is acceptable with 
understanding.  They have not suffered from it. 
Keyword :  Yu Yen Pen Sook ( pleasant  and happy living). 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 ปจจุบันผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาทางดานสาธารณสุขและสังคม ทําใหอัตราการ
ตายลดลง และประชากรมีอายุยืนยาว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม ทําใหมีผลกระทบตอชีวิตและ
ความเปนอยูของผูสูงอายุโดยตรงอยางหลีกเลี่ยงไมได ปญหาที่เกิดกับผูสูงอายุมีมากมาย เพราะวัยผูสูงอายุเปนวัยที่
มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงแบบเสื่อมถอยทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม โดยที่การเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกาย อวัยวะทุกอยางจะมีประสิทธิภาพลดลง มีความตานทางโรคต่ํา มีโอกาสติดเชื้อโรคไดงาย ซึ่งเปน
สาเหตุนาํมาซึ่งความพิการ หรือความตายในที่สุด  
 การเปลี่ยนแปลงทางดาน จิตใจ อารมณ เปนผลมาจากความเสื่อมทางดานรางกาย ทําใหมีความรูสึกวา
ตนเองไรคา ตองพึ่งพิงผูอื่น ประกอบกับบทบาททางสังคมลดลง ทําใหผูสูงอายุรูสึกเหงา เศรา หดหู ทอแทใจ สวนการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ผูสูงอายุเปล่ียนบทบาทจากหัวหนาครอบครัว หรือผูมีอํานาจในครอบครัว มาเปนผูอาศัย อาจ
ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ไมดีกับลูกหลาน อาจมีความคิดเห็นขัดแยงกัน บางรายรูสึกหวาเหว เหงา หวาดระแวง สวน
ผูสูงอายุที่มีทัศนคติทางบวก จะรูสึกวาตนมีความสําคัญ มีความหมาย มีประโยชนตอสังคม ขณะเดียวกันการ
คาดหวังของผูสูงอายุตอสังคมของคนรอบตัวก็เชนเดียวกัน ถาความคาดหวังเกินกวาความเปนจริง อาจเปนที่มาของ
ความผิดหวัง กอใหเกิดทุกขในใจได    
 จากการที่ไดลงศึกษาตลาดบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ครั้งแรกที่เขาบางหลวง พบวา ตลาด
บางหลวง  เปนตลาดหองแถวเรียงเปนแถวยาวจากริมถนนจรดแมน้ํา บรรยากาศยามสายเงียบๆ แตเมื่อมองดูใหลึก
ในเวลาสั้นๆ พบวามีส่ิงที่นาสนใจมากมาย ตั้งแตบานเรือน หองแถวที่เรียงเปนแถวสีเดียวกันทั้งตลาด คําเลาลือวา
ตลาดบางหลวงเปนชุมชนจีนโบราณที่มีอายุกวารอยป     อาหารการกิน ความเงียบสงบไมพลุกพลาน  หนาหองแถว
จะมีโคมแดงหอย   สุดทายแลวส่ิงที่สะดุดตา   คือ ผูสูงอายุ คุณตา คุณยายที่นั่งๆ เดินๆอยูในชุมชนบางหลวง คุณ
ยายรานทอง(รูในภายหลังวาอายุ 70กวา) แตงกายแบบคนวัยหนุมสาว คือ นุงกางเกงยีนสทรงขามา หรือคุณตาราน
ผัดไทแตงตัวสุภาพทุกวัน(เอาชายเสื้อใสในกางเกง) เพื่อมาชวยลูกขายของ ทําใหเกิดคําถามวา ทําไมผูสูงอายุที่นี่ดู
สุขภาพแข็งแรง ผูสูงอายุเหลานี้มีความสบายกาย สบายใจ หรือไม   ที่สําคัญ ผูสูงอายุเหลานี้มีคุณภาพชีวิตที่อยูบน
รางกายที่เส่ือมตามวัย คุณภาพชีวิตที่อยูไดกับใจที่สุขถึงแมกายจะไมไหว คําถามเหลานี้นาจะหาคําตอบไดจากการ
ไดทําการศึกษาผูสูงอายุ ในชุมชนตลาดบางหลวง     
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วัตถุประสงค   
 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง เรื่องการอยูเย็นเปนสุข   
 2.เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตนสําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูสูงอายุ  
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษา  “การอยูเย็นเปนสุขของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง”    ภายใตกระบวนการทํางานดังนี้ 

- การสํารวจเกี่ยวกับผูสูงอายุในตลาดบางหลวง โดยวิธีการสัมภาษณปากเปลา  พูดคุย  สนทนา    
เพื่อใหไดขอมูล เกี่ยวกับจํานวนผูสูงอายุ ลักษณะการดําเนินชีวิต สุขภาพ ความเจ็บปวย   

- ประชุมชี้แจงกับผูนําชุมชนบางหลวง 
- ผูวิจัยแนะนําตัวเองกับชุมชนระหวางเก็บรวบรวมขอมูล 
- เก็บรวบรวมขอมูล ดวยเทคนิคการสัมภาษณ พูดคุย  พรอมทั้งจดบันทึก  และถายภาพ 

กลุมผูใหขอมูล 
      ผูสูงอายุในหมู 1 ตําบลบางหลวง   ที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป  ไดแก  

ที่ รายชื่อ อาชีพ อายุ 
1 เตี่ยทอง  เจาของรานปงชัยสินขายอาหารตามสั่ง  ปจจุบันชวยลูกสาวขายผัดไท  85 ป 
2 เฮียลง  ราชาผัก ขายสงผัก ปจจุบันอยูกับบานขายของชําและอุปกรณการเกษตร  71 ป 
3 คุณเหลียงเส็ง ขายหมูในตลาดบางหลวง  62 ป 
4 อามา ขายกาแฟ ปจจุบันชวยลูกชายขายกาแฟ 86 ป 
5 ยายหนู ทํางานในโรงสี ปจจุบันไมไดทําอะไร มีรายไดจากการเปนหมอนวด 85 ป 
6 ยายพยงค ชางตีเหล็ก ปจจุบันขายอุปกรณการเกษตร 75 ป 
7 คุณโกวิท ขายของ ปจจุบันปรับเปนรานคอมพิวเตอร 62 ป 
8 เฮียอวน ทําฟารมเล้ียงไก 63 ป 

ระยะเวลาการเก็บขอมูล 
เดือนพฤศจิกายน 2550 – มีนาคม 2551    

            ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยเก็บขอมูล โดยการลงศึกษาสภาพจริง และเลือกกรณีศึกษา โดยระยะแรกยังไมไดกําหนดกรอบ
ในการศึกษา แตเปนการสํารวจ พูดคุยถึงชีวิตประจําวันของผูสูงอายุแตละรายกอน ความคิด ความรูสึกตอการใชชีวิต
ในปจจุบัน  พรอมจดบันทึกเปนกรณีศึกษา หลังจากนั้น จึงนําเสนอประเด็นที่สนใจและรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
กําหนดกรอบแนวคิดการศึกษา 
  ขั้นตอนดําเนินการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถาม  หลังจากเก็บขอมูลระยะหนึ่ง  มีการปรับ
ประเด็นคําถาม ใหเหมาะสมมากขึ้น การเก็บขอมูลจะเปนการพูดคุยและจดบันทึก พรอมทั้งถายภาพและนําขอมูล
กลับมาเรียบเรียง 
 รวบรวมขอมูลที่ไดมาเรียบเรียง วิเคราะหขอคนพบ และนําเสนอขอมูลตออาจารยที่ปรึกษา ปรับแกไข
ตามคําแนะนํา  
 เขียนรายงาน จัดทําตนฉบับ และนําเสนอขอมูลตอชุมชนบางหลวง     
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การสํารวจ  โดยวิธีสัมภาษณปากเปลา 
2. การสัมภาษณ  (Interview) 

2.1 การสัมภาษณแบบมีโครงสราง  (Structured Interview) 
2.2 การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  (Unstructured Interview) 

3. การสังเกต  (Observation) 
3.1 การสังเกตทางตรง  (Direct  Observation) 
3.2 การสังเกตทางออม  (Indirect  Observation) 

4. การจัดบันทึก  (Field Note) 
5. กลองถายรูป 
6.  

ผลการวิจัย 
 เปนการศึกษามุมมอง ความคิดเห็น ความรูสึก ตอการอยูเย็นเปนสุข ของผูสูงอายุในหมู 1 ตําบลบางหลวง 
ที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป    โดยใชการสุมตัวอยางแบบงายและการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน  8 ราย 
(ชาย 5 ราย หญิง 3 ราย)  
 อยูเย็น เปนสุข หมายถึง ความคิดเกี่ยวกับความสุข ความทุกข ซึ่งเกิดจากสภาพความเปนอยู และสภาพ
ทางใจ โดยกําหนดเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้ 
 การอยูเย็น เปนการมองจากเรื่องสภาพความเปนอยู หมายถึง สถานที่อยูอาศัย อาชีพ รายได การทํามาหา
กิน สุขภาพ ผูดูแลหรือคนในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลดานอาหาร การกินอยู สุขภาพ ฯลฯ 
 การเปนสุข เปนการมองจากเรื่องสภาพทางใจ หมายถึง สัมพันธภาพในครอบครัว ชุมชน ส่ิงที่ทําใหสบายใจ
และทุกขใจ  
 ผลการเก็บขอมูล กลวยไมบางหลวง อยูใหเย็น เปนใหสุข พบเรื่องราวที่นาสนใจ ดังตอไปนี้ 
 กลุมผูสูงอายุทั้ง 8 ราย มี 1 ราย  อยูคนเดียวไมมีญาติ พี่นอง อาศัยบานของโรงสีอยูโดยเจาของโรงสีเปน
คนดูแล ในเรื่องนี้ กรณีศึกษาใหขอมูลวา ถึงไมใชญาติแตอยูกันมานานเหมือนญาติแลว  ผูสูงอายุจํานวน 6 ราย 
ยังคงทํามาหากิน เล็กๆนอยๆ เชน ชวยลูกขายของ(กาแฟ กวยเตี๋ยว) หรือบางรายขายอุปกรณการเกษตร สวนใหญ
บอกวา ยังมีแรง ทําไดก็ทํา ไมลําบากอะไร   
 สุขภาพของผูสูงอายุกลุมนี้ จากการพูดคุยพบวา เปนไปตามความเสื่อมของรางกาย เชน หูตึง ปวดขา 
น้ําตาไหล นอนไมหลับ บางคนมีโรคประจําตัวเชน เปนภูมิแพ ในผูสูงอายุที่เปนชายบางรายมีอาการตอมลูกหมาก
โลก บางรายเปนโรคหัวใจ และมี1ราย เปนมะเร็งแตทําการรักษาแลว สวนกลุมผูสูงอายุที่เปนหญิงจํานวน 3 ราย ไมมี
โรคประจําตัว  
 การดูแลสุขภาพ  จํานวน  7 ราย  มีการตรวจรางกายประจําป  โรงพยาบาลที่ ไปรับการตรวจ  เชน 
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อไดรับยาจากโรงพยาบาล สวนใหญจะกินยาตามที่หมอสั่ง ไปหาหมอ
ตามนัด ที่เปนเชนนี้ เพราะสวนใหญรูสึกวา ไมอยากเปนภาระ แกแลวไมดี จึงตองพยายามทําใหรางกายดีเทาที่จะทํา
ได อีก 1รายบอกวาไมเคยเปนอะไร ถาเปนก็หายากิน และอาการที่เปนมีเพียง ปวดหัว ตัวรอน ธรรมดา 
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 ความสัมพันธในครอบครัว เพศชาย จํานวน 4ใน5รายอยูกับภรรยา อีก1รายอยูกับลูกสาว เพศหญิง จํานวน 
2ราย สามีตายอยูคนเดียว 1รายอยูกับสามี เหตุผลในการอยูกับครอบครัว มีหลากหลาย บางรายบอกวา อยูกับลูก  
คนนี้ เพราะเขาไมมีใคร เคยไปอยูกับลูกคนอื่น ก็ตองกลับมาเปนหวงคนนี้ เปนลูกสาว มาอยูดวยกันก็ชวยเขาบาง 
ทํางานเล็กๆนอยๆ ซื้อของเตรียมใหเขาขาย ซักผา เขาดูเราดี  บางรายอยูกับภรรยาเพราะลูกไปอยูที่อื่น ในเรื่องนี้ 
ผูสูงอายุมองวา ลูกๆไปอยูที่อื่น แตวันหยุดเขาจะมาทุกอาทิตย อยูกันสองคน กับขาวไมตองทํา ซื้อเอา ถามีอะไรก็โท
ไปหาลูก จะไปหาหมอ ลูกก็มารับไป ผลัดกัน เดี๋ยวคนโนน เดี๋ยวคนนี้ แลวแตใครวาง ไมไดกําหนดเปนเวร ยังดูแล
ตัวเองได ไมไดเปนอะไร หรือในกรณีที่อยูคนเดียว บอกวา ไมตองคิดอะไร ลูกก็ไมมี ผัวก็ไมมีตายแลว อยูอยางนี้
แหละ เถาแกยังดูแลอยู ฉันอยูกับเขามานาน มีอะไรบอกเถาแกได ไมมีอะไร ไมมีทุกข ไมกังวล   
 จากผลการวิจัย พบวา  ดูแลสุขภาพ ใหความสนใจในสุขภาพ มีการไปหาหมอตรวจรางกาย กินยาตามสั่ง 
ดวยเหตุผล    รูวาเปนไปตามวัย  สวนใหญกังวลวาจะเปนภาระ บางรายมองวาตัวเองสบายดี แตลูกไมใหทํางาน
เหมือนเดิม  ความสัมพันธในครอบครัว ไมทิ้งกัน ในรายที่อยูดวยกันจะดูแลเรื่องอาหารการกิน พาไปหาหมอ การกิน
ยา  ในรายที่ไมไดอยูดวยกัน จะใชโทรศัพทเปนเครื่องมือในการติดตอ และถามีเวลาจะกลับมาบาน พาไปเที่ยว   
 
สรุป 
 การอยูเย็นเปนสุขของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง เปนการศึกษามุมมอง ความคิด ของผูสูงอายุใน
ชุมชนตลาดบางหลวงกับการอยูเย็น เปนสุข ที่มองผานสภาพความเปนอยู สภาพรางกาย และจิตใจ  จากผล
การศึกษาดวยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ในภาพรวม ผูสูงอายุในหมู 1 ตลาดบางหลวง มีความคิดตอเรื่อง
อยูเย็น เปนสุข   ไดคําตอบ การอยูเย็นวา มีความเปนอยูตามสภาพ พอใจในสิ่งที่เปนอยู มีปญหาสุขภาพบางแตพอ
อยูได  ยอมรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นวาเปนไปตามสภาพ วัย สังขาร ที่รวงโรย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ส่ิงที่
ผูสูงอายุกระทํานั้น จะมีการดูแลตามสถานะ และดวยเหตุที่ผูสูงอายุเหลานี้ พอมีพอกิน สงผลตอความสามารถใน
แสวงหาการดูแลจากสถานบริการทีอยูนอกพื้นที่ เชน บางรายเดินทางไปโรงพยาบาลศิริราช เดือนละ 1 ครั้ง(ตามที่
แพทยนัด) นอกจากไปหาแพทยตามนัดแลวส่ิงที่เปนผลพลอยได คือการไดออกนอกพื้นที่ ไดไปแวะเยี่ยมญาติ ไดไป
รับประทานอาหารที่ชอบ ประกอบกับบางราย การไปหาหมอหมายถึงการที่จะไดเจอหนาลูก หลานที่อยูทีอื่น เพราะ
ลูกหลานตองเปนคนมารับไปโรงพยาบาล เหลานี้ถือเปนเรื่องสุขใจอีกทางหนึ่ง  
 การยอมรับในสภาพการเปลี่ยนแปลง เปนส่ิงสําคัญ ที่ทําใหผูสูงอายุปรับตัวได ส่ิงที่อยูในความคิดของ
ผูสูงอายุเหลานี้ คือ ไมตองการทําตัวใหเปนภาระกับลูกหลาน พฤติกรรมที่แสดงออก จึงเห็นวา คนแกเหลานี้ไมอยู
เฉยๆ เชน เตี่ยทอง ทํางานชวยลูกเตรียมของขาย ตั้งแตเชา จนเย็น โดยไมรูสึกเหนื่อย หรือเบื่อ โดยที่ชวงบายๆจะได
งีบเล็กนอย กอนที่จะลุกมาทํางานตอ และในการชวยงานลูกนั้นจะคิดวา  ไดชวยลูก ทําเพราะเขาดูแลเราดี  หรือใน
รายที่สุขภาพไมดี มีโรคประจําตัว มีภรรยาคอยดูแล จะมองวา  รูวาทุกคนเปนหวง ขณะเดียวกันก็เปนหวงลูกที่ยังเล็ก
(กําลังจะเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัย) จึงตองปฏิบัติตัวตามที่หมอบอกจะไดอยูไดนานๆ อยูดูความสําเร็จของลูก  
 ความสัมพันธในครอบครัว ชุมชน สรุปไดวา เนื่องจากตําบลบางหลวง มีลักษณะพิเศษ คือผูคนในบางหลวง 
เปนกลุมผูที่อพยพมาจากประเทศจีน มีเรื่องราวของความเกาแกในหลายดาน ทั้งวัฒนธรรม ที่เห็นจากอาหารการกิน 
หรือ บานเรือนที่อยูอาศัยในตลาดบางหลวง ส่ิงเหลานี้ สงผลตอ ความสัมพันธของผูคน คนสวนใหญในตลาดจะรูจัก
กัน  แตในเรื่องการที่จะมานั่งรวมกลุมพูดคุยกันทุกวันพบเห็นในบางคนเทานั้น  ทั้งนี้เนื่องจาก บางคนมีภารกิจสวนตัว 
ตองทํามาหากิน แตความมีน้ําใจตอกันยังพอเห็นได เชน การเอาของฝากมาให หรือ  อาศัยไหววานในเรื่อง
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เล็กๆนอยๆ เปนตน สวนเรื่องราวในครอบครัว มีบางที่ไมเขาใจกัน แตดวยความที่ผานประสบการณในชีวิตมามากทํา
ใหเขาใจ เรื่องของการทําใจยอมรับและปรับตัว มีบางที่ตองคิดแตทุกอยางเปนธรรมดา ซึ่งเรียกไดวาผูสูงอายุยอมรับ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง  เขามาชวยใหความรูสึกทางใจดีขึ้น สวนเรื่องของการไปมาหาสูกับคนที่คุนเคยนั้น
พบวา ผูสูงอายุนั้น สภาพรางกายที่เปล่ียนแปลงสงผลใหการเคลื่อนไหวรางกายไมสะดวก ปวดขา ปวดเขา หรือการ
ไดยินลดลง(หูตึง) สงผลตอการติดตอพบปะ  จะไปไหนตองรอลูกมาพาไป ไปเองเขาเปนหวงกลัวเกิดอะไรขึ้น แตถามี
งาน เชนงานแตงงาน ผูสูงอายุกลุมนี้จะไดรับเชิญใหไปเปนเกียรติในงาน ทําใหเห็นวา สังคมเล็กๆแหงนี้ ยังให
ความสําคัญกับผูสูงอายุ ไมไดทอดทิ้ง  
 ปจจัยสําคัญอีกประการ คือ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่สงผลใหวิถีชีวิตเปล่ียนไป 
ลูกหลาน  รุนหลัง  จะออกไปศึกษาเลาเรียน  ทํางานนอกชุมชนบางหลวง  บางรายไปเปนนายอําเภอที่                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางรายลูกหลานอยูกรุงเทพ อยูกับสามีเทานั้น แตส่ิงที่เกิดขึ้นคือ เมื่อมีวันหยุด หรือ
เทศกาลที่สําคัญ เชน ตรุษจีน ทุกคนจะกลับมารวมกันที่บาน หรือ บางรายลูกจะโทรศัพทมาคุยเสมอๆ ทําใหเกิด
ความรูสึกวาไมถูกทอดทิ้ง เปนการเขาใจถึงเงื่อนไขที่ลูกหลานตองทํางาน 
 เรื่องรายได การไมมีภาระเนื่องจากลูกๆโตหมดแลวมีงานทําการทํางานของผูสูงอายุนั้นเรื่องรายไดที่เกิด
จากการทํางานจึงเปนเรื่องรอง การทํางานในความคิดของผูสูงอายุที่ทําการศึกษานี้ ความคิดที่สําคัญคือ การมีอะไร
ทําเพื่อแกเหงาและทํางานเพราะจะไดไมเปนภาระ  ดังเชนยายหนูหมอนวด บอกวา ทําไวใชเองสวนหนึ่ง ที่เหลือ
เอาไวทําบุญ   
 ทั้งหมดนี้ ภายในเวลาที่ทําการศึกษา จึงสรุปไดวา ผูสูงอายุที่ตลาดบางหลวง มีความสุขตามสภาพ พอใจ
ในส่ิงที่เปน มีปญหาดานสุขภาพบาง แตพออยูได เรื่องความสุขทางใจนั้น มองที่ลูกหลานเปนสําคัญ ลูกหลานดี ไมมี
ภาระ คิดไมตรงกันบาง แตธรรมดาเขาใจได กับเพื่อนๆเหลือนอยลง ไมไดติดตอกันแตยังนึกถึงกัน   
 ดังนั้น  ในการที่จะพัฒนากลุมผูสูงอายุ      จะเห็นวา  ผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา เขาสามารถ
พึ่งตนเองไดสวนหนึ่ง เชนการหากิน หาอยู  และในสวนที่เปนเรื่องของสภาพจิตใจ ส่ิงที่เปนประเด็นสําคัญคือการ
ตองการใหลูกหลานยอมรับ ดังนั้น การใชประโยชนจากผลการศึกษาที่จะนําไปเปนแนวทางการพัฒนาในอนาคต นั้น
ควรเปนกิจกรรมเสริมที่นอกเหนือจากส่ิงที่ทําอยูแลว เชน กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดกิจกรรมเพื่อฟนฟูสุขภาพ 
เปนตน  ควรพัฒนากลุมผูดูแล เชน ใหความรูเฉพาะดานเชน ความรูการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงตอการเปนตอม
ลูกหมากโต โดยในประเด็นนี้ตองทําการศึกษาอยางละเอียดตอไป  
 
คําขอบคุณ 
 บทเรียน ประสบการณที่ผูวิจัยไดรับในการไปตลาดบางหลวงมีคุณคาทางความรูสึก นอกจากเปนการลงไป
เรียนกับของจริง เก็บขอมูลดวยตนเอง ฝกทักษะทั้ง ทักษะการเก็บขอมูล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสราง        
ความสัมพันธ  ไดคุยกับผูสูงอายุที่ผานรอน ผานหนาว ผานการเปลี่ยนแปลงมามากมาย  ไดเก็บเกี่ยวภาพของความ
ทรงจําที่มีคุณคาทางจิตใจของกลุมคุณตา คุณยาย อาเตี่ย อาหมา ไดรับรูความคิด ความรูสึก  ที่ยังคงหลงเหลืออยูใน
ความทรงจํา  และสุดทาย ทําใหรูวา ตายาย กลุมนี้ อยูอยางไรจึงเย็น เปนอยางไรจึงสุข  เปนการศึกษาเพื่อใหเขาใจ
เรื่องของ การอยูเย็นเปนสุขของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง   
 การทํางานในครั้งนี้ถึงแมเวลาจะสั้น ลงไปในชุมชน ประมาณ 8 ครั้ง ส่ิงที่ได นาสนใจ   ผูสูงอายุทุกทานถือ
ไดวาเปนครู ไดเรียนรูจากครูสูงวัย ไดพบเจอหญิงเกงแหงบางหลวง ไดพบเตี่ยที่เขาใจโลกเขาใจคน ไดพบเฮียที่
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อารมณดี คุยสนุก ไดฟงเรื่องราวสมัยพอแมยังเด็ก เรือเมลแดงสุพรรณ  ไดทดสอบฝมือหมอนวดอายุ 85 ส่ิงเหลานี้
นับวันจะเหลือนอยลง ขอมูลที่ไดมาถือไดวาเปนขอมูลที่มีคาที่ไมนานอาจไมเหลือคนเลาใหเราไดฟงอีกก็เปนได   
 สุดทาย ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหโอกาส ใหผูวิจัยมีโลกทัศน และมีมุมมองที่เขาใจมนุษยมากขึ้นโดยเฉพาะ
กลุมผูสูงอายุ   นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง  
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ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสงูอายุในชมุชนตลาดบางหลวง 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง  ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวงเปน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและการเจ็บปวย พฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
รางกายและพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง   ศึกษากลุมผูสูงอายุที่มีอายุ 
60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในชุมชนตลาดบางหลวง จํานวนทั้งส้ิน 7 คน   เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบไม
เปนทางการและการสังเกต โดยมีแนวคําถามในการสัมภาษณ  การวิเคราะหเนื้อหาผลการศึกษา สรุปไดดังนี้ 
          1. ภาวะสุขภาพและอาการเจ็บปวยในปจจุบัน    พบวาผูสูงอายุสวนใหญปวยดวยโรคไมติดตอ ไดแก โรค
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน  และไมมีปญหาสุขภาพจิต  

2. พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย        ผูสูงอายุทุกคนที่มีโรคประจําตัวมีการตรวจสุขภาพอยาง
ตอเนื่องและควบคุมโรคอาการของโรคได       สวนผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวจะตรวจสุขภาพเมื่อมีอาการเจ็บปวย     
ดานการรับประทานอาหาร   รับประทานอาหารวันละ 3 ม้ือ สวนใหญอาหารรับประทาน   ไดแก   ขาว  ผัก   เนื้อสัตว 
อาหารที่ไมชอบรับประทาน  ไดแก    อาหารทะเล   อาหารรสจัด   และอาหารกึ่งสําเร็จรูป     ชอบดื่มกาแฟ  น้ําชา  
น้ําเตาหูและดื่มน้ําตมสุกเปนประจํา    ไมชอบดื่มน้ําอัดลมและนม      ออกกําลังกายดวยการเดินตอนเชา   นอนหลับ
อยางวันละประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง  ขับถายเปนเวลา มีการดูแลรักษาความสะอาดรางกายตามปกติ  ผูสูงอายุทุกคน
ไมสูบบุหรี่และดื่มสุรา มีการปองกันอุบัติเหตุตามสภาพรางกายของแตละคน      
 3. พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ  ผูสูงอายุทุกคนไมมีปญหาสุขภาพจิต  เมื่อมีความเครียดจะใช
เวลาวางใหเปนประโยชน  
คําสําคัญ  : สุขภาพ, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผูสูงอายุ 
 
Abstract 
 The  purpose  of this qualitative   research  were   to   study  health status and illness in  present,  
self – care behavior in physical and  psychological aspect among the elderies in bangluang market were 
7 elderies  residing in  bangluang  market. Community. Data  were collected  by   informal  interview  and  
non – participate observation, The  result  showed  that :     
      1. health status  and  illness at  present , most  of  elderies  were  ill  with  non-communicable  
disease ;  hypertension  and  diabetis  mellitus  and   no  problem about mental  health  

2. self – care behavior   in   physical   aspect 
                                                 
1 ภาควิชาการศึกษาเพือ่การพัฒนามนุษยและสังคม คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Education for Human and Social  Development, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 



 
 

153 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

            The every elderies  who  have  private  disease  go  to see the doctor  continuously and could  
control disease, but elderies who no  private  disease will  go to see doctor  whenever  they   feel  sick.   
The elderies have three times meal in a day. Rice, vegetable  and  meat   were  the  staple food  in  each 
day. They dislike seafood, hot taste  food , instant  food   and   dislike  milk  and  aerated  water. They like  
to drink coffee, tea, soy milk and  boiled  water. They exercise by walking after waking up in the  early 
morning everyday. They usually sleep about 7 – 8 hours in a day, they go to the toilet after wake up.  They 
take a bath and toothbrush two times in a day. Every eldery  don’ t smoke or drink alcohol, finally  they 
prevent  the accident  in  house and in the travel.   
 3. self – care behavior in  the  aspect  of  psychological, every  eldery  hasn’t   mental  health  
problem and whenever they stress they  use  their free time in a useful way. 
Keywords : Health  Status, Self –care  Behavior, Eldery  
 
คํานําและวัตถุประสงค 
            ในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูสูงอายุเชนเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก  
ระบบครอบครัวไทยเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยวจึงทําใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้น     วัยสูงอายุ
เปนวัยที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ เชน ทางรางกาย    จิตใจ และสังคม    ซึ่งทําใหเกิดปญหาอื่นๆตามมา
และสงผลกระทบไปถึงการดําเนินชีวิตประจําวันได โดยเฉพาะปญหาสุขภาพ  และจากการที่ผูวิจัยไดมีโอกาสเขามา
ศึกษาชุมชนตลาดบางหลวงซึ่งอยูริมฝงแมน้ําทาจีนและเปนตลาดที่มีอายุยืนยาวกวารอยป   มีผูสูงอายุหลาย
ครอบครัวที่อาศัยอยูตามลําพังหรือตองอยูตามลําพังในชวงเวลาที่ลูกหลานไปประกอบอาชีพ   ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง โดยมีวัตถุประสงคการศึกษา
ดังนี้ 
 1.เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและการเจ็บปวยของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง  
3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวง  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุใน
ชุมชนตลาดบางหลวง    ในการศึกษาครั้งนี้สัมภาษณผูสูงอายุจํานวนทั้งส้ิน 7 คน ไดมาจากการสอบถามจาก
เจาหนาที่สถานีอนามัย        การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการและการสังเกตแบบไมมี
สวนรวมโดยมีแนวคําถามในการสัมภาษณ     เก็บขอมูลตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงมีนาคม 2551   

 แนวคําถามการสัมภาษณประกอบดวยประเด็นตางๆ    ไดแก    ภาวะสุขภาพและอาการเจ็บปวยในปจจุบัน     
พฤติกรรมการดูแลตนเองทางกาย ไดแก  การตรวจสุขภาพ     การควบคุมโรคกรณีมีโรคประจําตัว     การปฐม
พยาบาลเบื้องตน    การรับประทานอาหารและการดื่มน้ํา     การขับถาย   การออกกําลังกาย    การพักผอนนอนหลับ    
การรักษาความสะอาดรางกาย    การใชสารเสพติด    การปองกันอุบัติเหตุและพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ  



 
 

154 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณ  แยกแยะในแตละประเด็นตีความหมาย
ในรูปแบบของการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อนํามาเรียบเรียงเปนผลของการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
 1.ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

 เปนผูสูงอายุที่มีอายุ  70 ป 1 คน  , 79 ป 2 คน , 80 ป 1 คน   , 81 ป 1 คน ,  85 ป 1 คน และ 86 ป  1 คน 
เปนเพศชาย 2 คน หญิง 5 คน    สถานภาพสมรส    เปนโสด 2 ราย   ไดแก ชาย1 คน   หญิง 1 คน   อยูกับสามี 1 คน   
เปนหมาย(คูสมรสเสียชีวิตแลว)จํานวน 4 คน     สภาพการอยูอาศัย ผูสูงอายุชายโสด1 คน อาศัยอยูคนเดียว   สวน
หญิงโสด1 คน อาศัยอยูกับหลานสะใภ   อีก 1 คนอาศัยอยูกับสามีและนองชายของสามี     สวนอีก 4 คนที่เปนหมาย
อาศัยอยูกับบุตร   สภาพที่พักอาศัยเปนบานไมสองชั้น สภาพดี คอนขางสะอาดเปนระเบียบ     มีที่รองรับขยะมูลฝอย  
ไมมีสัตวเล้ียง  ดานการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา2 คน อีก 5 คนไมจบระดับประถมศึกษาแตสามารถ
อานและเขียนภาษาไทยได   ที่มาของรายได ชายโสด  1 คน ไดเงินคาใชจายจากหลานสงมาให จํานวนเงินไมแนนอน    
หญิงโสด 1 คนไดเงินจากหลานสะใภเดือนละ300 บาทและไดรับเงินเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลบางหลวงเดือนละ 
500 บาท สวนอีก1คนที่อยูกับสามีและ4 คนที่อยูกับบุตร ไมไดประกอบอาชีพแตไดรับเงินคาใชจายจากบุตร 
 ผูสูงอายุที่ศึกษาทั้งส้ิน 7 คน  สวนใหญเปนหมาย อาศัยอยูกับบุตรหลาน สามารถอานและเขียนภาษาไทย
ได    ไมไดประกอบอาชีพ     คาใชจายไดรับจากบุตรหลานและเงินสวัสดิการผูสูงอายุ 
 2.ภาวะสุขภาพและอาการเจ็บปวยในปจจุบัน 
 ผูสูงอายุที่ศึกษามีปญหาสุขภาพทุกราย  คนที่1 เปนโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน คนที่2 เปนโรคความ
ดันโลหิตสูง  ปวดเขา  คนที่3  เปนโรคหัวใจ    กระเพาะอาหารอักเสบ   โรคตอมลูกหมากโต และมีอากาศแพอากาศ
เปนประจํา คนที่4  เปนโรคความดันโลหิตสูงมาประมาณ 10 ป  และมีอาการมึนงง ศีรษะเปนประจํา   คนที่5 เปนโรค
กระเพาะอาหาร และปวดขา  คนที่6  มีอาการปวดเขามาประมาณ 3 ป    คนที่ 7  มีอาการปวดเขามาประมาณ 10 ป 
และมักมีอาการทองเสียประจํา ซึ่งพบวาผูสูงอายุทุกคนมีโรคหรืออาการประจําตัวตามสภาพรางกายที่เส่ือมไปตาม
วัย  สวนปญหาสุขภาพจิตนั้น ทุกคนไมมีปญหาสุขภาพจิต มีเพียงอาการนอนไมหลับบางเปนบางครั้งแตไมได
รายแรงถึงขั้นทําลายสุขภาพจิต มีความเบื่อหนายเล็กนอยกับความออนแอของตนเองตามวัย แตสามารถหาทางออก
ไดดวยการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  สรุปไดวาผูสูงอายุ  สวนใหญปวยดวยโรคไมตดิตอ   ไมมีปญหาสุขภาพจิต 
 3.พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย     
  3.1การตรวจสุขภาพ  ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวทุกคนมีการตรวจสุขภาพโดยผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 
ไดแก ผูที่มีโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคกระเพาะอาหาร    จะไปตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาล
ประจําตัวของตนเองอยางตอเนื่อง     สวนผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว มีเพียงอาการปวดขา    ทองเสียจะไมไดตรวจ
สุขภาพอยางตอเนื่อง จะไปตรวจก็ตอเมื่อมีอาการผิดปกติ      ผูสูงอายุทั้งที่มีโรคประจําตัวและไมมีโรคจะมีการตรวจ
สุขภาพเบื้องตนเหมือนๆกัน ไดแก  วัดความดันโลหิต ชั่งน้ําหนักประเมินภาวะโภชนาการ    ตรวจน้ําตาลในเลือด  ใน
เพศหญิงพบวาบางคนมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกแตไมตอเนื่อง  ไมเคยตรวจเตานมคนหามะเร็ง การตรวจสุขภาพ
ฟน ชองปาก ผูสูงอายุสวนใหญใสฟนปลอมชนิดถาวร  ไปพบทันตแพทยเฉพาะตอนที่ฟนปลอมสึกตองเปลี่ยนใหม   
สวนใหญใชแวนสายตา สวนบางคนที่ไมใชแวนจะอานหนังสือไมคอยเห็นแตสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได
ดวยตนเอง  ไมมีปญหาในการดําเนินชีวิต   ผูสูงอายุทุกคนไมมีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน   
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 3.2 การควบคุมโรคกรณีมีโรคประจําตัว  ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวสามารถควบคุมโรคอาการของ
โรค มีการไปตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามที่แพทยแนะนํา ผูสูงอายุมีความเห็นวาแมวา
จะมีโรคหรือมีปญหาสุขภาพแตก็สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขพอสมควรถาทําตามที่แพทยแนะนํา  และ
จากการที่บุตรหลานของผูสูงอายุจะไปพบแพทยกับผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวทุกครั้ง จึงเปนแรงสนับสนุนอีกทางหนึ่ง
ที่ทําใหผูสูงอายุปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย  บางครั้งหากผูสูงอายุลืมขอปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับการควบคุม
โรคจะสามารถถามจากบุตรหลานและบางครั้งบุตรหลานจะคอยตักเตือนใหปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทย   
 3.3  การปฐมพยาบาลเบื้องตน  ผูสูงอายุที่มีอาการเจ็บปวยเล็กนอย เชน เปนไข ปวดศีรษะ  สามารถ
ดูแลตนเองในเบื้องตนได  โดยผูสูงอายุที่มีบุตรหลานหรือคนใกลชิดอยูในครอบครัวดวยจะไดรับการดูแลเอาใจใสจาก
สมาชิกในครอบครัวดวยอีกทางหนึ่ง    ในครัวเรือนสวนใหญจะมียาสามัญประจําบาน   แตผูสูงอายุที่อยูคนเดียวหรือ
อาศัยอยูกับญาติหางๆ บางคนจะซื้อยารับประทานเองจากรานขายยาแผนปจจุบันในชุมชนตลาดบางหลวงและตอง
ชวยเหลือตนเอง     
 3.4 การรับประทานอาหารและการดื่มน้ํา   ผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับบุตรรับประทานอาหารวันละ 3 ม้ือ  
สวนผูสูงอายุที่อยูคนเดียวหรืออาศัยอยูกับญาติจะไมคอยไดรับประทานอาหารกลางวันซึ่งหมายถึงอาหารจําพวก
พวกขาวหรือส่ิงที่ทดแทนขาวได   เชน    กวยเตี๋ยว  บางครั้งจะรับประทานขนมหรือดื่มชา   กาแฟ    แทนขาว สําหรับ
อาหารที่รับประทานในแตละมื้อจะมีผักเปนสวนประกอบเปนหลัก  อาหารที่รับประทานสวนใหญจะเปนประเภทแกง
จดื  แกงสม    พะโล   ไมนิยมแกงใสกะทิ  นิยมอาหารประเภทผัดมากกวาทอด     ชอบอาหารรสจืด และมักไมปรุงรส
เพิ่ม   นิยมใชซีอิ้วมากกวาน้ําปลา      อาหารที่ปรุงรับประทานสวนใหญใชทั้งน้ํามันพืช   น้ํามันหมู มักใสผงชูรส
เล็กนอยเวลาปรุงอาหาร  อาหารที่ไมชอบรับประทานอาหาร   ไดแก   อาหารหมักดอง  อาหารกระปอง   อาหารกึ่ง
สําเร็จรูป   อาหารแปรรูป อาหารสุกๆดิบๆ  อาหารทะเล   ไข    ไมคอยรับประทานผลไม   ไมชอบรับประทานอาหาร
ระหวางมื้อ    ผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับบุตร  บุตรจะปรุงอาหารใหและกอนรับประทานอาหารกลางวันจะอุนกับขาวให
รอนกอนรับประทานทุกครั้ง  การเก็บอาหารปกปดมิดชิดโดยจะเก็บไวในตูกับขาวหรือครอบดวยฝาชี  สวนผูสูงอายุที่
อยูคนเดียวหรืออยูกับญาติจะซื้ออาหารที่ปรุงสําเร็จผูสูงอายุไมชอบดื่มน้ําอัดลมและเครื่องดื่มชูกําลัง ชอบดื่มกาแฟ  
น้ําชา  น้ําเตาหู  โดยผูสูงอายุชายจะชอบดื่มกาแฟผสมโอวัลติน ไมโล  หรือหางกาแฟ และชอบดื่มน้ําชา ไมชอบ
กาแฟกระปอง     สวนผูหญิงจะชอบดื่มน้ําเตาหู โดยปกติผูสูงอายุจะดื่มน้ําตมสุกเปนประจํา 
 3.5 การออกกําลังกาย   นิยมออกกําลังกายดวยการเดินตอนเชามืดหลังตื่นนอน  และชวยงานบาน
เทาที่ทําได  ผูสูงอายุมีความคดิวาถาไมทําอะไรเลย อยูเฉยๆ จะทําใหปวดเมื่อย ขาไมมีแรง   การออกกําลังกายจะทํา
ใหแข็งแรงขึ้น    ผูสูงอายุมีความคิดวาการออกกําลังกายเปนส่ิงดีแตควรออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัยและสภาพ
รางกายของตนเอง  

    3.6 การพักผอนนอนหลับ   ผูสูงอายุจะเขานอนประมาณ 21.00น.-22.00น.  หลังดูขาวจากโทรทัศนและ
จะตื่นประมาณตี4 -ตี5 โดยเฉลี่ยนอนวันละประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง  มีปญหานอนไมหลับบางตามวัยแตไมถึงขนาด
ตองใชยานอนหลับ  ถานอนไมหลับจะดูโทรทัศน  สวดมนต     ผูสูงอายุสวนใหญจะนอนชั้นลาง บางคนเคยนอนชั้น
บนแตเมื่ออายุมากขึ้น  มีปญหาการขึ้นลงบันไดตอนกลางคืนจึงยายมานอนชั้นลาง   สวนใหญจะนอนคนเดียวแตมี
บุตรหลานนอนอยูใกลๆ  และผูสูงอายุสามารถเก็บ จัดที่นอนหลังตื่นนอนแลวไดดวยตนเอง   ผูสูงอายุสวนใหญไมมี
สถานที่พักผอนพิเศษสําหรับตนเอง และไมชอบนอนกลางวันเพราะมีความรูสึกวาถานอนกลางวันเมื่อตื่นขึ้นมาจะมึน
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ศีรษะ   ในตอนกลางวันบางคนไปนอนพักที่บานเพื่อนบานใกลเคียง   บางคนไปนั่งที่รานกาแฟ  บางคนนั่งดูโทรทัศน
อยูบริเวณที่บุตรคาขาย    

 3.7 การขับถาย    โดยปกติเขาหองน้ําเพื่อขับถายตอนเชาหลังตื่นนอน  บางคนมีปญหาเกี่ยวกับการ
ขับถายคือทองผูกเล็กนอย    แกปญหาโดยใชยาระบายชวย    ในดานหองน้ําอยูในบาน    มีความสะดวก สะอาดและ
ปลอดภัยพอสมควร พื้นไมล่ืน แสงสวางเพียงพอ  ผูสูงอายุสวนใหญจะนอนชั้นลางเนื่องจากการเขาหองน้ําไมสะดวก  
แตบางบานไมมีพื้นที่สําหรับทําหองนอนจึงจําเปนตองนอนชั้นบนแตแกปญหาโดยจะนําโถปสสาวะขึ้นไปบนหองนอน
แลวนํามาทิ้งตอนเชา   
 3.8 การรักษาความสะอาดรางกาย    ปกติอาบน้ําวันละ 2 ครั้ง และตอนเย็น อาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
สภาพอากาศ    ในฤดูหนาวจะนําตุมใสน้ําไปผ่ึงแดดใหน้ําอุนแลวใชอาบ   หลังอาบน้ําจะเช็ดตัวใหแหงเปลี่ยนเสื้อผา
ชุดใหม   ชอบทาแปงเย็น  ผูสูงอายุทุกรายสามารถชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันได     แปรงฟนวันละ 2
ครั้ง ตอนเชาหลังตื่นนอนและกอนนอน    ผูสูงอายุเกือบทุกรายใสฟนปลอม        สวนใหญสระผมสัปดาหละ 2 ครั้ง 
ผูสูงอายุที่อยูกับบุตร     บุตรจะซัก ตาก เส้ือผา ดูแลความสะอาดที่นอนให สวนผูสูงอายุที่อยูคนเดียวหรืออยูกับญาติ 
จะซักตากเสื้อผา  ดูแลทําความสะอาดที่นอนดวยตนเอง  ในดานการลางมือ ผูสูงอายุไมคอยไดลางมือกอน
รับประทานอาหารแตลางมือทุกครั้งหลังจากการขับถาย  
 3.9 การใชสารเสพติด    ผูสูงอายุเพศชายทุกรายเคยสูบบุหรี่ ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอื่น
มาตั้งแตสมัยอยูในวัยหนุม แตปจจุบันเลิกแลวเนื่องจากมีปญหาสุขภาพ  สวนผูหญิงเพศหญิงไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่  
นอกจากนี้ไมพบการใชสารเสพติดชนิดอื่นในผูสูงอายุ 
  3.10 การปองกันอุบัติเหตุ ผูสูงอายุที่มีปญหาปวดเขา ขาไมคอยมีแรงจะใชไมเทาชวยเวลาเดินและ
เวลาเขาหองน้ํา  บางคนใชมือชวยเวลาขึ้นลงบันไดในลักษณะคลาน ในบานจะเก็บขาวของเครื่องใชใหเปนหมวดหมู 
เปนระเบียบเพื่อไมใหเกิดการหกลมจากการชนสิ่งของในบาน ในบานมีแสงสวางเพียงพอ   ผูสูงอายุทุกรายไมขับขี่
ยานพาหนะ  หากจําเปนตองเดินทางบุตรหลานจะเปนผูขับขี่ยานพาหนะใหแตผูสูงอายุที่อยูคนเดียวหรือไมมีบุตรอยู
ดวย    ปกติจะไมเดินทางไปไหนไกลๆ   บางครั้งถาจําเปนตองซื้อของจากที่อื่นจะฝากคนอื่นซื้อใหซึ่งไมบอยนัก     
การเดินถนนผูสูงอายุสวนใหญไมไดออกไปไหนนอกจากเดินในตลาดบางหลวงซึ่งพบวาไมมีการประสบอุบัติเหตุจาก
การเดินทางในผูสูงอายุ  การปองกันอุบัติเหตุอื่นๆ เชน ไฟไหม น้ํารอนลวก  ไฟดูด  บางครอบครัวมีเครื่องปองกัน
ไฟฟาช็อท       ผูสูงอายุสวนใหญจะหลีกเลี่ยงจากการทํากิจกรรมเกี่ยวกับไฟหรือความรอนและโดยปกติถาตองทําจะ
ไมไดอยูตามลําพัง 
 ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวมีการตรวจสุขภาพอยางตอเนื่องและควบคุมอาการของโรคได   สวนผูสูงอายุที่ไม
มีโรคประจําตัวจะไปตรวจสุขภาพเมื่อเจ็บปวยเทานั้น      ผูสูงอายุดูแลตนเองไดเมื่อเจ็บปวยเล็กนอย        สวนใหญ
รับประทานอาหารวันละ3ม้ือ อาหารหลักที่รับประทาน ไดแก ขาว ผัก  เนื้อสัตว   ดื่มน้ําตมสุกเปนประจํา ออกกําลัง
กายดวยการเดิน    นอนหลับอยางเพียงพอ  มีการขับถายและรักษาความสะอาดรางกายตามปกติ      ไมมีการใชสาร
เสพติดใดๆและมีการปองกันอุบัติเหตุตามวัย 
 4.พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ       ผูสูงอายุมีความคิดวาสุขภาพจิตของตนเองคอนขางดี   กลาวคือ 
มีความพอใจกับชีวิตความเปนอยูตอนนี้ในระดับหนึ่ง  โดยผูสูงอายุที่มีบุตรหลานอยูดวยจะไมมีความรูสึกเหงาและไม
รูสึกวาถูกทอดทิ้ง  สวนผูสูงอายุที่ไมมีบุตรแมจะมีความรูสึกเหงาบางแตก็ยอมรับสภาพของตนเอง ผูสูงอายุทุกรายไม
มีปญหาสุขภาพจิต มีเพียงปญหาความเครียดเล็กนอยตามวัย เชน  รูสึกเบื่อที่ตนเองไมแข็งแรง   ไมสามารถประกอบ
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อาชีพและหาเลี้ยงตนเองได  เปนภาระคนอื่น  ผูสูงอายุมีความคิดวาตอนที่เริ่มเขาสูวัยผูสูงอายุใหมๆ มีความเครียด  
หงุดหงิดและมีความกังวลมากกวาตอนนี้  แตเมื่อเวลาผานไปผูสูงอายุสามารถปรับตัวและดูแลสภาพจิตใจของ
ตนเองได     เมื่อมีความรูสึกวาหงุดหงิด เบื่อหนายจะคลายเครียดดวยการใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน   อาน
หนังสือ   ฟงเพลง   สวดมนต    ดูโทรทัศน   
 
การอภิปรายผล 
 1.จากผลการศึกษาที่พบวาผูสูงอายุสวนใหญเปนโรคไมติดตอเนื่องจากเมื่อเขาวัยผูสูงอายุการทํางานของ
อวัยวะตางๆในรางกายจะเสื่อมลงทําใหเจ็บปวยดวยโรคตางๆไดงาย สอดคลองกับการวิจัยที่ผานมาพบวาปญหา
สุขภาพเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งในผูสูงอายุ(นิศา  ชูโต 2535 ; เนาวรัตน พลายนอย และศุภวัลย พลายนอย 2527 
; ขนาน  หัสศิริ 2529; บรรลุ ศิริพานิชและคณะ  2532 ; นภาพร  ชโยวรรณและคณะ 2532  และการศึกษาของนิร
นาท วิทยโชคกิติคุณ (2534) วงเดือน  ศิริรักษ และคณะ (2533) เสาวภา  พรศิริพงษและคณะ(2534)และสุทธิชัย จิติ
พันธกุล  (2535) ที่พบวามากกวาครึ่งของผูสูงอายุมีโรคประจําตัว นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุมีอาการทางระบบ
ทางเดินอาหารและปวดเขารวมดวยและอาการเจ็บปวยเล็กนอยที่พบไดบอยคือมึนงงศีรษะซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของบรรลุ  ศิริพานิช  (2532)และนิรนาท  วิทยโชคกิติคุณ(2534)ที่พบวาปญหาสุขภาพที่พบมากในผูสูงอายุ คือ ปวด
กระดูก ปญหาระบบทางเดินอาหาร และอาการเวียนศีรษะ  

สวนภาวะสุขภาพจิตนั้นพบวาผูสูงอายุไมมีปญหาสุขภาพจิตรายแรงมีเพียงอาการวิตกกังวลเบื่อหนายเปน
บางครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากวัยผูสูงอายุจะตองเผชิญกับปญหาตางๆ เชน สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ การสูญเสียบทบาท
ทางสังคม สูญเสียบุคคลอันเปนที่รักตลอดจนตองปรับเปล่ียนการดํารงชีวิตจึงทําใหมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นไดแตเมื่อ
เวลาผานไปจะสามารถปรับตัวได   นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุที่มีคูสมรสหรือมีบุตรหลานอยูดวยจะมีสุขภาพจิตที่
ดีกวาผูสูงอายุที่เปนโสดหรือไมมีบุตรหลานอยูดวยซึ่งอาจเปนเพราะมีคนดูแลเอาใจใส  ไมเหงา มีเพื่อนคุย จึงรูสึก
อบอุนใจ สอดคลองกับการศึกษาของสุกัญญา รําพึงกิจ(2537)และศิริวรรณ  ศิริบุญ(2539) ที่พบวาผูสูงอายุที่อยูกับคู
สมรสจะมีสุขภาพจิตดีกวาผูเปนโสดหรือไมไดอยูกับคูสมรส  
 2.จากผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายซึ่งพบวาผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวทุกคน
มีการตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง สวนผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวไมคอยไดตรวจสุขภาพทั้งนี้เนื่องจากผูที่มีโรค
ประจําตัวยอมตองรักษาและเนื่องจากผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวมักมีบุตรหลานอยูดวย จึงเปนแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวที่ทําใหผูสูงอายุมีการตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง สวนดานการควบคุมโรค ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวควบคุม
อาการของโรคไดทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษาที่พบวาผูสูงอายุมีการตรวจสุขภาพอยางตอเนื่องและปฏิบัติตาม
คําแนะนําของแพทย  เมื่อผูสูงอายุมีอาการเจ็บปวยเล็กนอยสามารถดูแลตนเองได เนื่องจากไดรับความรูจากบุตร
หลานและมียาสามัญประจําบานมาและมีรานขายยาแผนปจจุบันในตลาดบางหลวง      
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารพบวาผูสูงอายุรับประทานอาหารวันละ 3 ม้ือและคอนขาง
ตรงเวลา รับประทานขาวเปนอาหารหลัก  กับขาวสวนใหญมีผักเปนสวนประกอบ เนื้อสัตวที่มักรับประทานไดแก หมู  
ไก ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวไทยอาหารที่นิยมคือ น้ําพริก ผักตม  สวนใหญปรุงอาหารรับประทานเอง  บางครัวเรือน
ปลูกผักไวรับประทานเอง ผักและเนื้อหมู ไก หาซื้อไดงายในตลาดบางหลวง สวนเนื้อปลานั้นเนื่องจากมีกาง ผูสูงอายุ
สายตาไมดีจึงหลีกเลี่ยงการรับประทานปลา ผูสูงอายุชอบอาหารรสไมจัดเนื่องจากครอบครัวคนจีนไมนิยมรสจัดและ
สวนใหญมีโรคประจําตัวจึงตองควบคุมอาหาร   นิยมดื่มกาแฟ ชา เนื่องจากบางครอบครัวมีอาชีพขายกาแฟ และ
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กาแฟ ชา เปนเครื่องดื่มที่อยูคูกับวิถีชีวิตของคนบางหลวงมาแตเดิม นอกจากนี้ผูสูงอายุดื่มน้ําตมสุกเนื่องจากปฏิบัติ
ตามบุพการี  สวนผูสูงอายุโสดจะลดมื้ออาหารเพื่อประหยัดคาใชจาย เลือกรับประทานของที่มีราคาถูกกวา หาซื้องาย
กวาเนื่องจากไมไดปรุงอาหารรับประทานเอง  
 ผูสูงอายุนิยมออกกําลังกายดวยการเดินตอนเชามืดหลังตื่นนอนเนื่องจากเปนคนตื่นเชาและการออกกําลัง
กายเปนการออกกําลังกายที่ทําไดงายเหมาะกับวัย ไมเหนื่อยจนเกินไป ซึ่งสอดคลองกับหลักการออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุ คือ จะตองไมใชแรงมาก ควรทําอยางชาๆ ไมหักโหม   ผูสูงอายุจะนอนหลับวันละประมาณ 7 – 8 
ชั่วโมง ไมชอบนอนกลางวัน มีปญหานอนไมหลับบางเล็กนอยทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเสื่อมลงของ
ผูสูงอายุทําใหอาจมีปญหาการนอนไมหลับ ซึ่งผูสูงอายุมีการปรับพฤติกรรมของตนเอง เชนไมนอนกลางวัน ดื่มน้ําอุน
หรือน้ําเตาหูกอนนอนเพื่อใหหลับงายขึ้น  งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนกอนนอน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นิรนาท 
วิทยโชคกิติคุณ (2534)ที่พบวาผูสูงอายุนอนวันละประมาณ 7 ชั่วโมง  ซึ่งหากนอนไมหลับผูสูงอายุจะแกปญหาโดย
การอานหนังสือ   สวดมนต   เคี้ยวหมาก    ดานการขับถายผูสูงอายุสวนใหญขับถายเปนเวลาตอนเชา มีปญหา
ทองผูกเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับปญหาที่พบบอยในผูสูงอายุ  คือ อาการทองผูก อุจจาระแข็ง ถายไมออกและ
การศึกษาของจรัสวรรณ เทียนประภาส และพัชรี ตันศิริ (2536) ที่พบวาผูสูงอายุมักมีปญหาเกี่ยวกับการขับถาย  ใน
การรักษาความสะอาดรางกายนั้นพบวามีการดูแลรักษาความสะอาดตามปกติทั่วไปโดยมีการปรับตามสภาพอากาศ   
การดูแลสุขภาพปากและฟนมีการแปรงฟนวันละ2ครั้ง สวนใหญใสฟนปลอมถาวรซึ่งดูแลเหมือนฟนปกติ    ดานการ
ใชสารเสพตดิ พบวาผูสูงอายุชายทุกคนเคยสูบบุหรี่ ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล แตปจจุบันเลิกแลวเนื่องจาก
มีปญหาสุขภาพ สวนผูหญิงเพศหญิงไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่  ไมพบการใชสารเสพติดชนิดอื่นในผูสูงอายุ   ดานการ
ปองกันอุบัติเหตุ  พบวาผูสูงอายุมีการปองกันการหกลมโดยใชไมเทาชวยขณะเดิน บางคนใชการคลานเวลาขึ้นลง
บันได ผูสูงอายุสวนใหญจะนอนชั้นลางเพื่อใหสะดวกตอการเขาหองน้ํา  สวนบางคนที่นอนชั้นบนจะนําโถปสสาวะขึ้น
ไปบนหองนอนแลวนํามาทิ้งตอนเชา  เพื่อปองกันอุบัติเหตุ ซึ่งสอดคลองกับหลักการปองกันอุบัติเหตุในผูสูงอายุที่
แนะนําวาควรจัดส่ิงแวดลอมในบานใหเหมาะสม  มีแสงสวางใหเพียงพอ  หองนอนไมควรอยูชั้นบน และควรงดการ
ขับขี่ยานพาหนะ  การเดินทางควรมีบุตรหลานไปดวย    
 3.จากผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ พบวาผูสูงอายุทุกคนไมมีปญหาสุขภาพจิต  
มีเพียงปญหาความเครียดเล็กนอยตามวัย แตสามารถดูแลรักษาสภาพจิตใจของตนเอง รูจักคลายเครียดดวยการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน ผูสูงอายุในชุมชนตลาดบางหลวงมีการดูแลรักษาสุขภาพจิตของตนเองดวยการทําจิตใจให 
สงบ รูจักผอนคลายดวยวิธีตางๆ เชน อานหนังสือ ดูโทรทัศน ปลูกตนไม  คุยกับเพื่อนบาน  สวดมนต   เปนตน  
 
สรุป 
          จากผลการศึกษาของการวิจัยสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
 ภาวะสุขภาพและอาการเจ็บปวยในปจจุบัน    สวนใหญเพศชายจะเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรค
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เพศหญิงจะมีอาการปวดเขาและอาการผิดปกติระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้มักมี
อาการเจ็บปวยเล็กนอย  ไดแก  ไขหวัด  มึนงง ดานสุขภาพจิต ผูสูงอายุทุกคนไมมีปญหาสุขภาพจิต  
 พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  ดานการตรวจสุขภาพและการควบคุมโรค  ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว
มีการตรวจสุขภาพอยางตอเนื่องและควบคุมโรคอาการของโรคได  ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวไมคอยไดตรวจ
สุขภาพ    ดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย  สามารถดูแลตนเองไดและสวนใหญไดรับ



 
 

159 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

ความชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัว   การรับประทานอาหารและการดื่มน้ํา   สวนใหญผูสูงอายุรับประทานอาหาร
วันละ 3 ม้ือ คอนขางตรงเวลา รับประทานขาว ผัก  เนื้อสัตว เปนอาหารหลัก  ไมชอบรับประทานอาหารระหวางมื้อ   
ไมชอบอาหารรสจัด  อาหารทะเล และอาหารกึ่งสําเร็จรูป    ไมชอบรับประทานผลไม    สวนใหญปรุงอาหาร
รับประทานเองในครอบครัว  ไมชอบดื่มน้ําอัดลม ชอบด่ืมกาแฟ  น้ําชา  น้ําเตาหูและดื่มน้ําตมสุกเปนประจํา     นิยม
ออกกําลังกายดวยการเดินตอนเชามืดหลังตื่นนอน  การพักผอนนอนหลับ นอนวันละ 7 – 8 ชั่วโมง   ไมนอนกลางวัน    
ผูสูงอายุขับถายเปนเวลาตอนเชาหลังตื่นนอน   มีการดูแลรักษาความสะอาดตามปกติ  ไดแก อาบน้ําและ แปรงฟน
วันละ 2ครั้ง  สระผมสัปดาหละ 2 ครั้ง  ปจจุบันผูสูงอายุทุกรายไมสูบบุหรี่   ไมดื่มสุราและ ไมใชสารเสพติดชนิดอื่น    
ดานการปองกันอุบัติเหตุ  มีการปองกันอุบัติเหตุตามสภาพรางกายและการอยูอาศัยของแตละคน  
 พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ  ผูสูงอายุทุกรายไมมีปญหาสุขภาพจิต  มีเพียงปญหาความเครียด
เล็กนอยตามวัย แตสามารถดูแลรักษาสภาพจิตใจของตนเอง รูจักการคลายเครียดดวยตนเองดวยใชเวลาวางใหเปน 
ประโยชน   เชน    อานหนังสือ   ชวยงานบุตรหลาน   ดูโทรทัศน สวดมนต   เปนตน 
 
คําขอบคุณ 
 การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  โดยผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารยดร.คีรีบูน  
จงวุฒิเวศยและผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ อาจารยผูสอนรายวิชาปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพใน
การศึกษาตลอดชีวิตที่ไดกรุณาใหความรู  อบรมส่ังสอนตลอดการศึกษาในรายวิชา  ใหคําแนะนํา ปรึกษา ตรวจแกไข
งานวิจัยจนเสร็จสมบูรณดวยดีและเปนกําลังใจตอผูวิจัยตลอดมา  ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลบางหลวง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศิลามูล เจาหนาที่อื่นๆผูเกี่ยวของ 
ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงและผูสูงอายุที่เปนประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งใน 
การเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนารูปแบบการจัดการความรูดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ปญหาการวิจัยคือ 1) รูปแบบการจัดการความรูดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน มี
องคประกอบและขั้นตอนอยางไร 2) กระบวนการจัดการความรูในชุมชนมีความสอดคลองกับแบบจําลองปลาทู
หรือไม 3) เพื่อศึกษาวาชุมชนมีกระบวนการจัดการความรูดานการทองเที่ยวอยางไร ประชากรที่วิจัยคือ ชาวบานที่
จัดการทองเที่ยวและใหบริการที่พักสําหรับนักทองเที่ยว ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที กลุมตัวอยางจํานวน 44 คน คัดเลือกแบบเจาะจงโดยสมัครใจ 
จําแนกเปน ชาวบานที่เปนเจาของบานที่ใหบริการเปนที่พักสําหรับนักทองเที่ยวแบบตางๆ ไดแก อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม: กลุมบานริมคลองโฮมสเตย 13 คน อําเภออัมพวา: กลุมเจาของบานตําบลสวนหลวง 3 คน และ
อําเภอบางคนที: กลุมรักษบางคณฑี 28 คน ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบปฏิบัติการโดยชุมชนมีสวนรวม 
ขั้นตอนการวิจัยคือ 1) ศึกษาบริบทชุมชน 2) กําหนดวิสัยทัศน 3) แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนและระหวางชุมชน 4) 
ประมวลองคความรูเพื่อใหเกิดขุมความรู และพัฒนาแบบจําลอง 5) รับรองแบบจําลอง วิเคราะหขอมูล โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาจัดทําใหเปนระบบ แยกแยะ และหาความสัมพันธ
เชื่อมโยงของขอมูล ขอมูลที่ไดเปนการสรุปกระบวนการตางๆ ในการดําเนินการจัดการความรู และไดองคความรูใหม
ในรูปของกระบวนการจัดการความรูในรูปแบบของชุมชนที่ทําการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการความรูในชุมชน มีสวนประกอบที่ สําคัญคือ ความรู คน และ
กระบวนการ ความรูคือความรูที่เกี่ยวกับการจัดการ โดยมี คน เปนกลไกสําคัญที่จะทําใหเกิดกระบวนการหรือ
กิจกรรมตางๆ และกระบวนการจึงเปนวิธีเชื่อมประสาน คน ความรูและกระบวนการเขาไวดวยกัน ซึ่งรูปแบบการ
จัดการความรูมีความสอดคลองกับแบบจําลองปลาทู (TUNA Model) อยางยิ่ง และกระบวนการจัดการความรูใน
ชุมชนที่ไดสามารถสังเคราะหเปน แบบจําลองที่มีลักษณะเปนเกลียวของความรูที่เชื่อมตอกัน เมื่อการนําไปใชและ
พัฒนาใหเกิดองคความรูใหมจะมีการเพิ่มพูนความรูยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในการกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู
ผานการพูดคุยแตส่ิงดีๆ ใหแกกัน 
คําสําคัญ : การจัดการความรูในชุมชน, การทองเที่ยวเชิงนิเวศ, จังหวัดสมุทรสงคราม 
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Abstract 
 This research is purposed to develop pattern of Ecotourism Knowledge Management in Samut 
Songkhram province. Research problems are 1) What constituent and procedure of Ecotourism Knowledge 
Management are. 2) If knowledge management in community cohered with TUNA Model. 3) To study the 
procedure of Knowledge Management in the community.  
 Group study is local people who provide services and accommodations for tourism in Samut 
Songkhram in three districts; Muang Samut Songkhram district, Amphawa district and Bangkhontee district. 
There are fourty-four local people that are the owners of the accommodations; 13 people from Rim-khlong home 
stay group in Muang Samut Songkhram district, 3 people from Suan Luang group in Amphawa district and 28 
people from Rak Bang khontee in Bang Khontee district. 
 Quality research is used in this project Participatory Action Research – PAR methods are 1) 
Studying context of community. 2) Determining Knowledge Vision (KV) 3) Sharing knowledge in and 
between communities 4) Evaluating information for Knowledge Assets, explain pattern and develop 
model. 5) Revealing model and data analysis to finding related data. The evaluated data are conclusion 
of Knowledge Management and new information of community Knowledge Management. 
 The results are concluded as follow; the significances of Knowledge Management in community 
are knowledge, people and procedure. Knowledge is about management which human is a key to 
proceed or create activities. Those processes matched with TUNA Model due to it connected people, 
knowledge and procedure together. The result of knowledge management in community could be 
analyzed as a twisted model of the knowledge. All of these began with exchanging knowledge.  
Keywords : Knowledge Management(KM)/ Ecotourism/Samut Songkhram Province 
 
คํานํา 
 ในศตวรรษที่ 21  ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ไดเริ่มเขาสูกระแสใหมของการเปลี่ยนแปลงที่
เรียกวา สังคมความรู (Knowledge society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge – Based Economy) ที่ใช
ความรูและนวัตกรรม (innovation) เปนปจจัยหลักในการพัฒนาและการผลิตมากกวาเงินทุนและแรงงาน หลาย
องคกรใหความสําคัญกับความรู และบุคคลที่เปนผูสรางและใชความรูมากขึ้น ดังนั้นการจัดการทองเที่ยวซึ่งเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศจึงจําเปนตองใชความรูเชนกัน จังหวัดสมุทรสงคราม มี
ความโดดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ และไดรับความนิยมอยางมากจากนักทองเที่ยวที่มาชมหิ่งหอย ในบรรยากาศ
ริมน้ําและพักบานแบบโฮมสเตย (Home stay) ตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา เปนจุดสนใจในการชมและชิมอาหารที่ขาย
ในเรือในคลองอัมพวา บานเรือนหลายหลังไดปรับเปนที่พักสําหรับนักทองเที่ยว ซึ่งมีทั้งแบบที่คงเอกลักษณไวและ
แบบปรับปรุงใหตรงตามความตองการของนักทองเที่ยว ชาวบานบางสวนเริ่มผันตัวเองมาเปนผูจัดการการทองเที่ยว 
เปนผูประสานงานและจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในบานเกิดของตนเอง ชาวบานมีความเขาใจดานการทองเที่ยวที่
แตกตางกัน เหตุนี้เองจึงทําใหเกิดการจัดการทองเที่ยวแบบคนละทิศละทางขึ้นที่นี่ การเติบโตอยางรวดเร็วของแหลง
ทองเที่ยวโดยปราศจากการเตรียมพรอม ทําใหมีปญหาหลายอยางตามมา ความรูดานการจัดการทองเที่ยวจึงเปน
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ส่ิงจําเปน กระบวนการจัดการความรูที่จะเขามาชวยในการดําเนินการ ประสานความเขาใจ และขับเคลื่อนไปพรอมๆ 
กับการเติบโตของการทองเที่ยวจึงเปนส่ิงสําคัญ และการจัดการความรูนั้นจําเปนตองอาศัยองคประกอบใดบาง ใคร
บางซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในกระบวนการเหลานั้น ในฐานะนักเทคโนโลยีการศึกษา ผูวิจัยเปนผูหนึ่งที่มีความสนใจที่
จะศึกษาวา ผูที่ดําเนินการดานการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม มีกระบวนการจัดการความรูดานการทองเที่ยว
เชนไร และมีรูปแบบอยางไรในชุมชน โดยใชแบบจําลองปลาทู  (TUNA Model: Thai - UNAids Model) ของ
ประพนธ ผาสุขยืด (2547 : 21) เปนแนวทางในการศึกษา ผานศาสตรของการเรียนรูและการออกแบบการเรียนรูอยาง
มีสวนรวมของชุมชน มองปญหารวมกัน และใชเครื่องมือการจัดการความรูเปนเครื่องนําทางในการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการ และหลักเทคโนโลยีการศึกษา การสื่อสารการศึกษา การใชส่ือในการเรียนรู ตลอดจนการจัดเก็บองค
ความรูเปนองคประกอบในกระบวนการ 
 
วัตถุประสงคของการวิจยั 

พัฒนารูปแบบการจัดการความรูดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ศึกษา คือ ชาวบานที่จัดการทองเที่ยวและใหบริการที่พักสําหรับนักทองเที่ยว ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ทั้งนี้ครอบคลุมทั้ง 3 อําเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภออัมพวา 
และอําเภอบางคนที  

กลุมตัวอยาง คือ ชาวบานที่เปนเจาของบานที่ใหบริการเปนที่พักสําหรับนักทองเที่ยว จํานวน 44 คน จาก 
3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม คือ กลุมบานริมคลองโฮมสเตย จํานวน 13 คน อําเภออัมพวา คือ กลุม
เจาของบานตําบลสวนหลวง จาํนวน 3 คน อําเภอบางคนที คือ กลุมรักษบางคณฑี จํานวน 28  คน 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง เปนการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยสมัครใจ ซึ่งเกิดจาก
การเขาสัมภาษณเชิงลึก (In depth – Interview) และสังเกตความสนใจ   ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลในลักษณะการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพแบบปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory  Action Research – PAR)  ซึ่งไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนใหญๆ 3 ขั้นตอน ไดแก (ดังแผนภาพที่ 1)  

ขั้นที่ 1  ผูวิจัยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาบริบทชุมชนดานสนามหรือพื้นที่ โดยการสัมภาษณ
และการสังเกตอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม และไดมาซึ่งขอมูลชุมชน ขั้นที่ 2 ศึกษาโดยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอยางมีสวนรวม กลุมชาวบานที่จัดการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการ โดยใชขั้นตอนของแบบจําลองปลาทูเปนทฤษฎีชั่วคราว (Tentative theory) เพื่อเปนเครื่องมือนําทางใน
การศึกษารูปแบบการจัดการความรูที่เกิดขึ้น เริ่มตนจากการคิดรวมกันแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน โดยใชการเลาเรื่อง 
(storytelling) และคนหาวิธีจัดเก็บความรูรวมกัน ในขณะเดียวกันผูวิจัยจึงรวบรวมขอมูลและปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ในการวิจัยเปนรูปแบบการจัดการความรูในพื้นที่ ขั้นที่ 3 ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล
จากขอมูลชุมชน และรูปแบบการจัดการความรูที่เกิดขึ้นผานกระบวนการวิจัย และสังเคราะหเปนแบบจําลองการ
จัดการความรู และรับรองแบบจําลองฯ โดยผูเชี่ยวชาญ การวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาจัดทําใหเปนระบบ แยกแยะ และหาความสัมพันธเชื่อมโยงของขอมูล การ
วิจัยนี้มีการวิเคราะหขอมูลอยูในชวงการดําเนินการทุกขั้นตอน ขอมูลที่ไดจะเปนการสรุปกระบวนการตางๆ ในการ
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ดําเนินการจัดการความรู ดังนั้นอาจไดองคความรูใหมในรูปของกระบวนการจัดการความรูในรูปแบบของชุมชนที่ทํา
การวิจัย 

 
แผนภาพที่ 1  ขั้นตอนการวิจัย 
 
ผล /สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปของชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามมีความเขมแข็งทางดานสังคมคอนขางมาก สามารถดํารง
สภาพชุมชนทางกายภาพแบบดั่งเดิมไวไดโดยสวนใหญ คนที่อยูในพื้นที่เปนคนทองถิ่น บรรพบุรุษประกอบอาชีพทํา
สวน ปจจุบันประกอบอาชีพคาขาย และรับราชการเปน เมื่อมีการทองเที่ยวเขามา ทําใหสภาพทางกายภาพ
เปล่ียนแปลงไปบาง เริ่มมีการปรับเปลี่ยนบานอยูอาศัยเปนบานพักสําหรับนักทองเที่ยวมากขึ้น มีทั้งแบบปรับปรุง
หองนอนใหพักอยูในหลังเดียวกับเจาของบาน หรือสรางบานใหมใหสําหรับนักทองเที่ยวเขามาพักคางคืน 
 ชาวสมุทรสงครามที่ดําเนินการดานการจัดการการทองเที่ยว โดยมากเปนผูสูงอายุที่เกษียณจากงาน ทั้ง
ราชการและเอกชน มีบางสวนที่อยูในพื้นที่ตั้งแตดั้งเดิม บางสวนยายกลับมาใชชีวิตบั้นปลายที่บานเกิด จึงทําใหเห็น
วาการจัดการทองเที่ยวในที่นี่นั้นเกิดจากความตองการและความพรอมของคนในพื้นที่ ถึงแมจะเปนการทองเที่ยวที่
ไดรับการกระตุนจากภายนอก กลาวคือ เปนการทองเที่ยวแบบฝายรับมากกวาฝายรุก คือมีการเขามาเที่ยวของ
นักทองเที่ยว และทําใหชาวบานหรือผูที่อยูในพื้นที่หันมาทํากิจกรรมการตองเที่ยว แตทั้งนี้เปนการจัดการทองเที่ยว
โดยสมคัรใจ 
 รูปแบบการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม เพราะกระแสการทองเที่ยวที่เขามาอยางรวดเร็ว ทําใหไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยวหลายกลุม รูปแบบการจัดการทองเที่ยวจึงยังไมชัดเจน การสนับสนุนจากภาครัฐยังไมมี
ใหเห็นเปนรูปธรรมมากนัก เพราะอาจเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม ศูนยขอมูลทองเที่ยวของจังหวัดสรางโดยการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยไมไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําเลที่ตั้งยังไมเหมาะสมและไมสะดวกที่จะใชงาน และ
ไมมีบุคลากรที่เหมาะสมดูแล หากพิจารณาในลักษณะของแหลงทองเที่ยวแลว ตลาดน้ําอัมพวาเปนจุดที่นักทองเที่ยว
สนใจและตองการเขามาเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือการชมหิ่งหอย และดูวิถีชีวิตหรือการประกอบอาชีพ เชน เคี่ยว
ตาล ซึ่งเปนอาชีพที่เปนที่รูจัก สวนอาชีพอื่นๆ เชน ประมง หรือการทําเครื่อง เบญจรงค ยังไมเปนที่รูจักมากนัก เมื่อ
นักทองเที่ยวเขามาถึงตลาดน้ําอัมพวา สวนใหญสนใจที่จะชมตลาดน้ําและซื้ออาหารริมน้ํา แตระหวางทางจะพบปาย
มากมายวาเปนศูนยขอมูลทองเที่ยวทําใหเกิดความสับสนวา จุดใดจะใหขอมูลไดถูกตองและชัดเจนที่สุด จากนั้นจะ
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พบโตะบริการเรือชมหิ่งหอยมากมายทําใหเกิดความอึดอัดในการเลือกรับบริการอีกเชนกัน นักทองเที่ยวบางสวนรูสึก
แออัดเพราะพื้นที่ตลาดน้ําคับแคบ และไมมีที่นั่งมากนักทําใหไมประทับใจเทาที่ควร แตสําหรับนักทองเที่ยวที่นิยมการ
รับประทานอาหารแลวความแออัดมิใชอุปสรรคจึงสามารถเลือกซื้อและรับประทานอาหารได แมสถานที่จะไมอํานวย
ก็ตาม แหลงทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวานั้นยังไมไดรับการจัดการใหเปนระบบ มีสภาพเปนตลาดที่ขายของสําหรับ
นักทองเที่ยวมากกวาที่จะเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูเรื่องราวในอดีต แมการจัดการ
ตลาดน้ําอัมพวาจะมีทิศทางที่เบี่ยงเบนไปจากเปาหมายในตอนแรกคอนขางมากก็ตาม แตทั้งนี้ยังคงมีกลุมคนอีก
หลายกลุมเขาใจและเห็นถึงปญหาและพยายามชวยกันเพื่อพัฒนาตลาดน้ําใหดียิ่งขึ้น แตทั้งนี้คงตองเกิดจากความ
ยินยอมพรอมใจของทุกคนดวยวาอยากใหตลาดน้ําอัมพวานั้นเปนอยางไรในอนาคต 

2. กระบวนการจัดการความรูในชุมชนและผลของกระบวนการ การจัดการความรูในจังหวัด
สมุทรสงครามนั้นมีลักษณะเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ เปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ จากการดําเนินชีวิต การ
จัดการความรูดานการทองเที่ยวก็เชนเดียวกัน หลายคนเกิดการเรียนรูเรื่องการใหบริการนักทองเที่ยว การดูแล
นักทองเที่ยว และมีการคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อที่จะนํามาใชในการใหบริการใหดียิ่งขึ้น จากการวิจัยโดยนํา
กระบวนการจัดการความรูเขาไปในชุมชนที่เปนกลุมที่จัดการทองเที่ยว พบวาการจัดการความรูที่มีอยูเดิมในพื้นที่ ยัง
ขาดการกําหนดวิสัยทัศนหรือเปาหมายในการกําหนดทิศทางของการจัดการทองเที่ยว การทบทวนตัวเองทําใหเขาใจ
ที่มาของทองถิ่น และยอนคิดถึงวัตถุประสงคในการจัดการทองเที่ยวกันมากขึ้น ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้นกลุม
รักษบางคณฑี (คณฑี คือชื่อเฉพาะของกลุม มีที่มาจากคําโบราณ) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ การ
วิจัยโดยใชกิจกรรม สุนทรียสนทนา (Story Telling) ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการทองเที่ยว เกิด
การถายทอดความรูจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง กลุมรักษบางคณฑีมีการจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการประชุมแตยังมิใช
คลังความรู กระบวนการจัดการความรูผานการวิจัยจึงทําใหเกิดการพัฒนาการจัดเก็บคลังความรูขึ้น ผลที่ไดกลุมรักษ
บางคณฑีไดคลังความรูในรูปแบบของจดหมายขาว สารทองเที่ยวกลุมรักษบางคณฑี ซึ่งสามารถนําไปเผยแพรใหกับ
คนทั่วไปไดอีกดวย 
 3.  รูปแบบการจัดการความรูดานการจัดการทองเที่ยวในชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม รูปแบบการ
จัดการความรูที่ไดจากกระบวนการวิจัย มีสวนประกอบที่สําคัญคือ ความรู คน และกระบวนการ  การจัดการ
ทองเที่ยวนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี “ความรู” ความรูในที่นี้ คือความรูที่เกี่ยวกับการจัดการ ซึ่งเปนวิธีการหรือ
ขั้นตอนในการจัดการทองเที่ยว และความรูที่จะนําเสนอเพื่อใหเกิดเรียนรู หรือประโยชน ทั้งสําหรับนักทองเที่ยวและ
ชุมชนเอง เมื่อชุมชนมีความรูในการจัดการ คือ รูวาจะทําอยางไรแลว จะตองรูวาจะทําอะไรบางที่จะเกิดประโยชนใน
การเรียนรู เพื่อสรางคุณคาของการทองเที่ยวทําใหการทองเที่ยวนั้นๆ มีคุณคามากกวาเปนการทองเที่ยวธรรมดา แต
เปนการทองเที่ยวที่มีสาระ มีพัฒนาการ กอใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนและนักทองเที่ยว 
 “คน” เปนกลไกสําคัญที่จะทําใหเกิดกระบวนการหรือขั้นตอนที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู คนนั้น
ประกอบไปดวยคนในพื้นที่ นักทองเที่ยว และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ ทั้งหมดนี้ตองมี
การเรียนรูและมีการทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน อันกอใหเกิดองคความรูขึ้น  
 ดังนั้น “กระบวนการ” จึงเปนวิธีการที่จะเชื่อมประสาน คน และความรู เขาไวดวยกัน กระบวนการที่เกิดขึ้น
นั้น เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน พูดคุย บอกเลาส่ิงดีๆ ใหแกกัน อาจเปนประสบการณในการทํางาน จากคน
หนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง เมื่อมีการนําความรูที่ไดไปใช จะทําใหเกิดความรูใหมแลวมาบอกตอ คนที่ไดฟงมีการนําไปใชตอ 
และหมุนเวียนกันเปนวงจรความรู ภายในตัวเอง ภายในกลุม ขยายไปนอกกลุม ไมมีที่ส้ินสุด “กระบวนการ” นั้นจึงไม
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มีวิธีการตายตัว ไมกําหนดเวลาสถานที่แนนอน แตจะเปนกระบวนการที่มีองคประกอบของความตั้งใจ ระหวางผูให
และผูรับเปนสําคัญ จึงจะเห็นวา คน ความรู และกระบวนการ จะตองเคลื่อนที่ไปพรอมกัน เพื่อใหเกิด การขับเคลื่อน
ความรู และนําไปสูการพัฒนาชุมชนการจัดการความรูที่ยั่งยืนรวมกัน 
 นอกจากนั้นผูวิจัยไดทําการสังเคราะหกระบวนการและองคประกอบตางๆ ที่เกิดขึ้นในการวิจัยขางตนจึง
ไดมาซึ่งแบบจําลอง ที่เรียกวาแบบจําลองการจัดการความรูกลุมรักษบางคณฑี (ดังแผนภาพที่ 2)เปนแบบจําลอง
ที่สังเคราะหจากการวิจัยกรณีศึกษาเรื่องการจัดการความรูในชุมชน: ดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนมี
สวนรวม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 คุณกิจ  (Knowledge Practitioner)  ในที่นี้คือชาวบานที่เปนผูประกอบการดานการทองเที่ยวโดยใหบริการ
ดานที่พักในชุมชน ซึ่งเปนเจาของกิจการเอง รวมตัวกันเปนกลุมที่จัดการทองเที่ยว ชื่อกลุมรักษบางคณฑี 
 คุณอํานวย  (Knowledge Facilitator) คือผูอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู ทําหนาที่อํานวย
ความสะดวกในการประชุมของกลุมชาวบาน ขณะเดียวกันจะเฝาสังเกตอยางมีสวนรวม และเขารวมกิจกรรมตางๆ 

 
แผนภาพที่ 2  แบบจําลองการจัดการความรูกลุมรักษบางคณฑี 
 กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการทองเที่ยวของคุณกิจผานการพูดคุยและการ
ประชุม มีการเลาเรื่องความสําเร็จที่เกิดขึ้นของแตละคน เรื่องราวผานการบอกเลาในการประชุม เมื่อคนในกลุมที่
ประชุมอยูไดฟง เห็นประโยชนแลวนําไปใช โดยนําวิธีการหรือเทคนิคที่ไดฟงไปใชตอ เมื่อมีการพูดคุยครั้งตอมาได
นํามาเลาสูกันฟงอีก พรอมทั้งบอกขอดีขอดอยของเทคนิคดังกลาว จะทําใหเกิดความรูใหมขึ้นมา ความรูก็จะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ อยางไมมีที่ส้ินสุด คุณอํานวยจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการประชุม เปนผูกระตุนใหเกิดกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรูผานการสังเกต ทั้งนี้ บรรยากาศและพื้นที่ในการประชุม เปนส่ิงสําคัญเชนกันที่จะเอื้อใหเกิด
กระบวนการเรียนรูขึ้น หากสถานที่ไมเหมาะสมการเรียนรูจะเกิดขึ้นอยางไมสมบูรณนัก 
 จากกระบวนการจัดการความรูจากการประชุม หรือพูดคุยกัน ที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นขององคความรู
ในแตละครั้ง (ดังแผนภาพที่ 3) จากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่ง จากเรื่องการทองเที่ยวนําไปสูการรักษาสิ่งแวดลอม การ
จัดการทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี หลายสิ่งหลายอยางเกิดการเรียนรูรวมกัน มีการสรางความรู ถอดความรู จาก
คนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง จากความรูในคนไปเปนเอกสาร เปนความรูที่เพิ่มขึ้นไมรูจบ และเกิดการหมุนเวียนของเกลียว
ความรูตอไปเรื่อยๆ ขยายวงองคความรูออกไปไดอีก โดยมีคุณอํานวยเปนผูคอยชวยเหลือ และอํานวยความสะดวก 
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แผนภาพที่ 3  การเพิ่มขึ้นขององคความรู และการขยายขององคความรู 
 
อภิปรายผล 

ตามหลักการที่สําคัญของแบบจําลองปลาทู (TUNA Model) นั้นจะใหความสําคัญเรื่อง “องคกรแหงการ
เรียนรู” วาการพัฒนารูปแบบหรือแบบจําลองจะตองเกิดจากการปฏิบัติจริง คือองคกรแหงการเรียนรูจะตองมีการ
เรียนรูซึ่งกันและกัน โดยผานกิจกรรมการมีสวนรวม ดังการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยและชุมชนไดเกิดการเรียนรูโดยผาน
กิจกรรมการมีสวนรวมของกลุมผูประกอบกิจกรรมการจัดการทองเที่ยวในชุมชน ทําใหเกิดการพัฒนาทั้งกรอบ
แนวความคิด ความคิดเชิงระบบ อยางคอยเปนคอยไปตามธรรมชาติ จนสามารถสรางแบบจําลองที่เหมาะสม ซึ่งมี
ความสอดคลองกับแบบจําลองปลาทู ทั้งนี้ ยังสรางใหเกิดแรงบันดาลใจในกลุมและชุมชน เพื่อพัฒนาใหเกิดคุณกิจ 
(Knowledge Practitioner) และคุณอํานวย (Knowledge Facilitator) ของชุมชน อีกทั้งยังทําใหเกิดการมีสวนรวม
จากหลายฝาย ทําใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูเพิ่มขึ้น กลุมตางๆ มีการเชื่อมโยงกันมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
กลุม ทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป ไมเพียงแตแบบจําลองในแตละกลุมเทานั้นที่จะมีความสอดคลองกับ
แบบจําลองปลาทู ไมวาจะเปนมิติของการเชื่อมโยง ทิศทาง เปาหมายและวิสัยทัศน และยุทธศาสตรในการ
พัฒนาการทองเที่ยวของกลุมดังเปนสวนหัวปลา (KV : Knowledge Vision) และเกิดการแลกเปลี่ยนความรูจนเกิด
องคกรแหงการเรียนรูในสวนของตัวปลา (KS : Knowledge Sharing) มีการบันทึกและใชส่ือใหเหมาะสมเพื่อ
ขับเคลื่อนตามสวนหางของตัวปลา (KA : Knowledge Assets) การเชื่อมโยงและกําหนดทิศทางและวิสัยทัศนในสวน
ของระดับจังหวัด อาทิ แผนพัฒนาจังหวัดในเชิงยุทธศาสตรการทองเที่ยวหรือยุทธศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของสามารถ
พัฒนาไดโดยอาศัยแบบจําลองการเรียนรู แบบจําลองการจัดการความรูกลุมรักษบางคณฑีเปนตนแบบ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงองคกรแหงการเรียนรูระดับจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของจังหวัด อันเปนสวนหัว
ของแบบจําลองปลาทู และสรางความเชื่อมโยงใหเกิดเปาหมายและวิสัยทัศนในระดับอําเภอและชุมชน ซึ่งเปนการ
เชื่อมโยงที่ตอเนื่อง ทําใหเกิดรูปแบบการจัดการความรูในแตละชุมชนและองคกรตางๆ ในชุมชนไดอยางเหมาะสม
และเปนธรรมชาติ สอดคลองกับการดําเนินการและวิถีชีวิตของแตละกลุมและชุมชน อีกทั้งสามารถเลือกใชส่ือหรือ
ชองทางในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมในแตละระดับของกลุมคน ชุมชน อําเภอ และจังหวัด เพื่อใหเกิดการถายโอน
ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ออกไปแลวนํากลับมาใช หมุนเวียนจนเกิดเปนความรูฝงลึก (Tacit 
Knowledge) อีกครั้งอยางตอเนื่องไมมีที่ส้ินสุด ดังเซกิโมเดล SECI Model ของ โนนากะ (Ikujiro Nonaka) และ 
ทาเคอุชิ (Takeuchi) เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งทําใหเกิดการเชื่อมโยงการจัดการองคความรูใน
จังหวัดหรือองคกรอื่นๆ และขยายวงกวางออกไป นอกจากนั้นแบบจําลองการจัดการความรูกลุมรักษบางคณฑีที่

การเพิ่มขึ้นขององคความรู ระดับที่ 1- 5 สัญลักษณ 
 
     การพูดคุย            
 
     การนําไปใช         
 
     องคความรู          
 
     การพูดคุยเพ่ิมเติม  
 
     คุณอํานวย           
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ผูวิจัยไดศึกษา นําไปสูการพัฒนาการจัดการความรูในระดับประเทศ โดยแตละกลุมสามารถปรับใหสอดคลองกับ
เปาหมายและวิสัยทัศนของกลุมไดอยางเปนธรรมชาติและสอดคลองกับการดําเนินการและวิถีชีวิตของจังหวัดนั้นๆ 
 กระบวนการจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่จําเปนในการจัดการทองเที่ยว โดยเปนกระบวนการที่จะ
เชื่อมโยงความรูจากบุคคลสูกลุมคน และขยายวงกวางขึ้น กลไกการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนโดยการทบทวน
ตัวเองและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาและนําไปสูการยกระดับความรูซึ่งกันและกัน การ
จัดเก็บองคความรูดานการจัดการทองเที่ยวเปนการรวบรวมความรูฉบับนักปฏิบัติที่ไดนําความรูไปใชจนทําใหไดคูมือ
การจัดการทองเที่ยวในแบบของชุมชนนั้นๆ ขึ้น อันจะนําไปสูการขยายผลตอในชุมชนตางๆ อยางไมส้ินสุด 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.1 จากรูปแบบการจัดการความรูที่สังเคราะหไดจากการวิจัย แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ จัดการความรูใน
แตละวง มีการหมุนของเกลียวความรู มีการคุยกันหลายรอบ และการนําความรูที่ไดไปใช และมีการแตกตัวขยาย
ออกไปเปนเรื่องอื่นๆ ไมส้ินสุด ซึ่งคุณอํานวยตองเกิดขึ้นในทุกๆ วง และตองหาและจัดพื้นที่ที่คุณกิจไดมีโอกาสไดมา
พบและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ดังนั้นหากมีเครือขายในระดับตางๆ เชน จังหวัด/ ภูมิภาค อาจชวยได ทําใหเกิด
ตัวกระตุน ใหเปนผูประสานงานในระดับพื้นที่ และสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ 
 1.2 ควรมีการรวบรวมสื่อตางๆ ที่ผลิตไวหรือผลิตส่ือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น  
 1.3 การศึกษานี้จะสามารถสรางความตระหนักของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่แตกตางจากการทองเที่ยวในอดีตหรือไม มีโอกาสไหมหรือไมที่การศึกษาครั้งนี้จะนําไปสูความ
เปล่ียนแปลง เพราะการพัฒนาการทองเที่ยวที่เกิดจากพลังของชุมชน โดยเริ่มจากเครือขายระดับชุมชน จากชาวบาน
ระดับจังหวัด ระดับภาคสรางกันขึ้นมาเองอยางเชน เครือขายการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามนี้ เครือขายชาวนา 
และเครือขายเมล็ดพันธุ จึงนาจะเปนตัวอยางที่สําคัญ 
 1.4 ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป ควรเปนการเสนอวิธีการ กระบวนการ ในการเหนี่ยวนําใหเกิดคุณอํานวย
ในพื้นที่ มีวิธีการใดบาง ใครจะเปนผูเหนี่ยวนํา และมีกระบวนการใดที่จะสรางพลังใหกับคุณอํานวยไดทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสงพลังตอใหกับคุณกิจได การเหนี่ยวนําที่จะทําใหเกิดกิจกรรมนั้นควรรวมกับองคกรที่
เกี่ยวของกับชุมชนอยูแลวดังเชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีโรงเรียนคุณ
อํานวยแลว อาจมีการเปรียบเทียบในแตละพื้นที่วามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร มีการนําไปใชในลักษณะใดบาง 
เปนตน 
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ชุดการเรยีนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศในปาจําปสิรินธร 
The Foreign Language Texts for Ecotourism in Champi Sirindhorne Forest 

 
ไอลดา ศราทธทัต1 และวนิดา วิรมยรัตน2 

Ilada Sarttatat1, and Wanida Wiromrat2 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความตองการของชุมชนทองถิ่น ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัด
ลพบุรี ในการจัดรูปแบบเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศในปาจําปสิรินธรและจัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อ
ใชในการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาอังกฤษและญี่ปุน  ตลอดจนจัดทําแผนพับเพื่อการทองเที่ยวฉบับภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและญี่ปุน งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยแบบมีสวนรวมซึ่งมีหนวยงานวิจัยรวมในพื้นที่ ประกอบดวย  
โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม และชมรมรักษเมืองโบราณซับจําปาและปาจําปสิรินธร  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นประกอบดวย 1) แบบสอบถามความตองการของชุมชนซับจําปา               
2) ประชุมสนทนากลุมผูนําชุมชน (Focus Group) 3) แบบสอบถามเพื่อประเมินชุดการเรียนภาษาตางประเทศ       
4) แบบสอบถามและสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ  

ผลจากการวิจัยพบวา ชุมชนตองการใหปาจําปสิรินธรและเมืองโบราณซับจําปาเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม
ของจังหวัดลพบุรีพรอมทั้งอนุรักษสภาพดั้งเดิมไวสําหรับคนรุนหลัง อีกทั้งยังตองการใหจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น
ภาษาตางประเทศในชุมชนโดยมีหัวขอที่เกี่ยวกับ บริบททั่วไปของชุมชน เมืองโบราณซับจําปา และปาจําปสิรินธร 
คณะผูวิจัยจึงไดจัดทํารางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นและจัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว      
เชิงนิเวศในปาจําปสิรินธรสําหรับอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศ จํานวน 40 คน ผลจากการจัดอบรม
พบวา ผูรับการอบรมมีความพึงพอใจในเนื้อหาและกิจกรรมการจัดอบรมโดยรวมในระดับมาก และมีความเห็นวา               
ชุดการเรียนภาษาตางประเทศมีความยากงายอยูในระดับปานกลาง   

สําหรับผลจากการประเมินความสามารถทางการสื่อสารของมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศโดย
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขารวมกิจกรรมทองเที่ยวเชิงทดลองเปนระยะเวลา 2 วัน 1 คืนนั้น พบวา นักทองเที่ยว
มีความพึงพอใจในทาทีของมัคคุเทศกโดยรวมระดับมากแตควรปรับปรุงเพื่อใหสามารถโตตอบคําถามในเชิงลึกได
มากยิ่งขึ้น พรอมทั้งเสนอใหมีการฝกฝนเพิ่มเติมและเพิ่มไวยากรณและคําศัพทเฉพาะถิ่นใหมากขึ้น 

คณะผูวิจัยจึงไดนําผลการประเมินทั้งสองสวนมาใชในการปรับปรุงแกไขชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศในปาจําปสิรินธรฉบับสมบูรณกอนที่จะใหหนวยงานวิจัยรวมใชในหนวยงานและทําการ
เผยแพรผลการวิจัยในวงกวางตอไป  
คําสําคัญ : การทองเที่ยวเชิงนิเวศในปาจําปสิรินธร ชุดการเรียนภาษาตางประเทศ มัคคุเทศกทองถิ่น 
 
 
                                                 
1 สาขาวิชาอตุสาหกรรมการทองเที่ยว คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎเทพสตร ีอําเภอเมือง จังหวดัลพบุรี 15000 ประเทศไทย 
  Department of Tourism Industry, Faculty of Science Management, Thepsatri Rajabhat University, Maung, Lopburi 15000, Thailand 
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฎเทพสตร ีอําเภอเมือง จังหวดัลพบุรี 15000 ประเทศไทย 
  Department of English, Faculty of Humanities and Social Science, Thepsatri Rajabhat University, Maung,  Lopburi 15000,Thailand 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to1) study the local community attitudes and needs in setting a 
pattern of ecotourism trail in Champi Sirindhorne Forest, 2) compose English and Japanese texts and 
brochure for ecotourism in Champi Sirindhorne Forest, 3) train local tour guides to interpret in English and 
Japanese. The area under this study was Sap Champa subdistrict , Thaluang district, Lopburi province.  

This research employed participatory research procedures in every stage. The research 
instruments consisted of questionnaires, focus group discussion, interviewing and evaluation forms.       
The findings indicated that most people in the community wanted Champi Sirindhorne Forest and          
Sap Champa ancient city to be new tourist attractions in Lopburi and also wanted the two places to be 
conserved for the next generation.   

The languages to be trained were English and Japanese respectively. The local tour guides 
should have knowledge about plants and herbs in the forest, Sap Champa ancient city, local museum 
and Information Center for Sab Champa Historical Site (ICSC). Regarding focus group discussion, the 
participants agreed on those topics and duration for training each topic proposed by the researchers. 
After the training, the texts were evaluated by the trainees while the trainees were evaluated by the 
tourists who are the native speakers of English and Japanese after touring activities at Sap Champa 
subdistrict and Champi Sirindhorne Forest. The results were used for improving the texts especially in 
term of specific vocabulary needed for tourism in Sap Champa subdistrict.  
Keywords : Ecotourism, Champi Sirindhorne Forest, Foreign Language texts, Local tour guides 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 จากการสํารวจเพื่อจัดทําแผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยวภาคกลางตอนบนของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยนั้น    พบวาการทองเที่ยวในเขตจังหวัดลพบุรีนั้นมีความหลากหลายแตยังคงจํากัดอยูในบางพื้นที่เนื่องจากพื้นที่
ทองเที่ยวหลายแหงยังไมไดรับการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวที่เปน
แหลงมรดกทางวัฒนธรรมในบริเวณเสนทางทองเที่ยวโดยรอบเขื่อนปาสักชลสิทธิ์(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
,2544,หนา.16)       ในการพัฒนาพื้นที่ปาน้ําซับจําปสิรินธรซึ่งตั้งอยูในตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี 
เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหงใหมของจังหวัดลพบุรีนั้นสามารถสงเสริมใหเปนเสนทาง
การทองเที่ยวใหมของจังหวัดลพบุรีไดโดยจัดเปนเสนทางทองเที่ยวในเขตพื้นที่ เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ตอนบน            
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,2544,หนา 7) ซึ่งสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯทางรถยนตโดยใชทางหลวงแผนดิน
สายหลักหมายเลข 1 ผานจังหวัดสระบุรี ตรงเขาสูทางหลวงแผนดินสายรองหมายเลข 21  (พุแค-เพชรบูรณ)         
ตรงไปจนถึงส่ีแยกมวงคอมและเล้ียวขวาเขาสูทางหลวงจังหวัดสาย 2256 (มวงคอม-ชองเขาขาด) จนถึงปาน้ําซับ 
จําปสิรินธรและเมืองโบราณ  ซับจําปาในตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี  รวมระยะทางทั้งส้ินประมาณ        
197 กิโลเมตร (การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและบริษัทเชลลแหงประเทศไทย,2544, หนา 20-21)ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ  3 ชั่วโมง  



 
 

172 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

หากสามารถเพิ่มเสนทางการทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวในบริเวณดังกลาวไดจะสามารถขยายตลาด
นักทองเที่ยวในบริเวณเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ตอนบนใหมีกลุมนักทองเที่ยวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  

อยางไรก็ตาม  แมวาการเดินทางจะมีความสะดวกและใชเวลาเดินทางไมนาน แตเนื่องจากยังขาดรูปแบบ
การนําเสนอกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีกลุมเปาหมายเปนกลุมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ดังนั้น เพื่อที่จะขยาย
ตลาดกลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมความพรอมบุคลากรในทองถิ่นใหมี
ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศเพื่อใหเปนส่ือกลางในการเผยแพรขอมูลดานคุณคาความสําคัญของ
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ โครงการวิจัยนี้จึงไดนําเสนอการจัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว         
เชิงนิเวศในปาจําปสิรินธรสําหรับมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศจํานวน 2 ภาษา ประกอบดวย ภาษาอังกฤษ
และญี่ปุน โดยจัดทําหลักสูตรทองถิ่นรวมกับชุมชนในลักษณะของงานวิจัยแบบมีสวนรวม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
ดังนี้ 
1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความตองการของชุมชนทองถิ่นในการจัดรูปแบบเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน   
   ปาจําปสิรินธร 
2.เพื่อจัดทําคูมืออบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศและแผนพับเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศในปาจําป 
   สิรินธรเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษและญี่ปุน 
3.เพื่อจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นใหรูภาษาตางประเทศและเปนบุคลากรสนับสนุนดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน 
   บริเวณปาจําปสิรินธรและสงเสริมใหมีการกระจายรายไดใหกับคนในทองถิ่น  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1.ประชุมวางแผนและสํารวจเสนทางการทองเที่ยวในตําบลซับจําปารวมกับหนวยงานวิจัยรวมในพื้นที่ 
2.จัดทําแบบสอบถามความตองการของชุมชนซับจําปาในเรื่องการจัดเสนทางทองเที่ยวในตําบลซับจําปาและทดสอบ 
   แบบสอบถาม 
3.สํารวจความตองการของชุมชนโดยใชแบบสอบถาม 
4.วิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS ใชคาสถิติแบบแจกแจงความถี่และรอยละ 
5.จัดทํารางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศ 
6.จัดประชุมการสนทนากลุมผูนําชุมชน (Focus Group) เพื่อนําเสนอผลของแบบสอบถาม รวมวิพากษรางหลกัสูตร 
   มัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศและประมวลสรุปผล 
7.จัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวในปาจําปสิรินธรและจัดทําโครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น  
8.จัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศโดยใชชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวในปาจําป 
   สิรินธรฉบับทดลองและประเมินผลการจัดอบรมโดยใชแบบสอบถามกับผูเขารับการอบรม 
9.จัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงทดลองในพื้นที่โครงการโดยใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขารวมเพื่อประเมินผล 
   ความสามารถทางภาษาของมคัคุเทศกทองถิ่นโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณชาวตางประเทศ 
10.ปรับปรุงชุดการเรียนภาษาตางประเทศฉบับสมบูรณ และจัดทําแผนพับเสนทางการทองเที่ยวฉบับภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษและญี่ปุน 
11.เขียนรายงานการวิจัยและเผยแพรผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถามชุมชนซับจําปาจํานวนทั้งส้ิน 200 ชุด โดยใชโปรแกรม SPSS ไดผลสรุป          
ความคิดเห็นและความตองการของชุมชนซับจําปาในดานการจัดเสนทางทองเที่ยว โดยแสดงผลดังตารางตอไปนี้ 
ตารางที่ 1. การจัดการทองเที่ยวในตําบลซับจําปา 

การจัดการทองเที่ยว คารอยละ อันดับที่ 
ใหอนุรักษสภาพดั้งเดิมเมืองโบราณซับจําปา 94% 1 
ใหอนุรักษสภาพดั้งเดิมปาจําปสิรินธร 91% 2 
สงเสริมใหปาจําปสิรินธรเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในลพบุรี 88% 3 
สงเสริมใหเมืองโบราณซับจําปาเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมในลพบุรี 88% 4 
ใหมีกิจกรรมทองเที่ยวเกิดขึ้นในชุมชน 73% 5 
ตารางที ่2. สถานที่ทองเที่ยวภายในตําบลซับจําปา 

สถานที่ทองเที่ยว คารอยละ อันดับที่ 
ปาจําปสิรินธร 89% 1 
เมืองโบราณซับจําปา 83% 2 
พิพิธภัณฑทองถิ่น 78% 3 
รานขายของที่ระลึก 67% 4 
ศูนยขอมูลเมืองโบราณซับจําปาและปาจําปสิรินธร(ICSC) 66% 5 
ตารางที่ 3. กิจกรรมการทองเที่ยวภายในตําบลซับจําปา 

กิจกรรม อันดับที่ 
ขี่จักรยานเพื่อศึกษาชมเมืองโบราณซับจําปา 1 
เดินปาตามเสนทางศึกษาธรรมชาติภายในปาจําปสิรินธร 2 
ขี่จักรยานชมวิถีชีวิตชุมชน 3 
ขายสินคาชุมชนและสินคาที่ระลึก 4 
ตารางที่ 4. ความตองการมัคคุเทศกทองถิ่น 

หัวขอ คารอยละ 
ชุมชนตองการใหมีมัคคุเทศกทองถิ่น 85% 
ชุมชนตองการใหมีการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น 82% 
ชุมชนตองการเขารวมในการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น 73% 
ตารางที่ 5. ภาษาที่ตองการใหใชในการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น 

หัวขอ คารอยละ 
ภาษาอังกฤษ 72% 
ภาษาไทย* 71% 
ภาษาญี่ปุน 44% 
*หมายเหตุ: มัคคุเทศกทองถิ่นภาษาไทย ปจจุบันโรงเรียนทาหลวงวิทยาคมไดมีการจัดอบรมหลายรุนแลว 
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สําหรับเนื้อหาที่ชุมชนตองการใหจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นแสดงคาดังแผนภาพดานลางนี้ 
แผนภาพที่ 1. เนื้อหาของหลกัสูตรทองถิ่นจากผลของแบบสอบถาม 
 
 

 
 จากผลของแบบสอบถามอาจกลาวโดยสรุปไดวา ชุมชนตองการใหปาจําปสิรินธรและเมืองโบราณซับจําปา
เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดลพบุรีพรอมทั้งอนุรักษสภาพดั้งเดิมไวสําหรับคนรุนหลัง อีกทั้งยังตองการให        
จัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศในชุมชนโดยมีหัวขอที่เกี่ยวกับบริบททั่วไปของตําบลซับจําปา          
เมืองโบราณซับจําปา พิพิธภัณฑเมืองโบราณซับจําปา ศูนยขอมูลเมืองโบราณซับจําปาและปาจําปสิรินธร(ICSC) 
เสนทางศึกษาธรรมชาติในปาจําปสิรินธรรวมถึงพรรณไมและสมุนไพรที่สําคัญ และสินคาชุมชน ดังนั้น คณะผูวิจัยจึง
จัดทํารางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศเพื่อจัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว     
เชิงนิเวศในปาจําปสิรินธรโดยกําหนดใหมีการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศทั้งสองภาษาจํานวนทั้งส้ิน 
30 ชั่วโมงมีเนื้อหาดังนี้ 
ตารางที่ 6. รางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศ 
หนวยการเรียนรูที่ หัวขอ เนื้อหา ระยะเวลา 

(ชั่วโมง) 

1 คําทักทาย แนะนําตัว 
 

รูปแบบการออกเสียงภาษา คําทักทาย   
และการแนะนําตัว 

3 

2 สภาพแวดลอมทั่วไป สถานที่ทองเที่ยวในตําบลซับจําปา 3 
3 ศูนยขอมูลเมืองโบราณซับจําปา

และปาจําปสิรินธร(ICSC) 
โซนที่ 1:เมืองโบราณซับจําปา 
โซนที่ 2:ปาจําปสิรินธร 
โซนที่ 3:อาชีพของชุมชน 

3 

4 เมืองโบราณซับจําปา รูปรางและประวัติของเมืองโบราณซับจําปา 3 
5 เสนทางศึกษาธรรมชาติ 

ปาจําปสิรินธรระยะที่ 1 
บอกลักษณะแองน้ําพุทางเขาปาและพืชเดน   
ในระยะที่ 1 เชน ตนจําปสิรินธร เปนตน 

3 

6 เสนทางศึกษาธรรมชาติ 
ปาจําปสิรินธรระยะที่ 2 

บอกระยะทาง อธิบายลักษณะของพืชเดน
ในระยะที่ 2 เชน ตนรอค เปนตน 
 

3 

เมืองโบราณ 

ซับจําปา 

เนื้อหา ศูนยขอมูล 
ICSC 

สินคาชุมชน 

พิพิธภัณฑ 
เมืองซับ

พรรณไม
และ 

สภาพแวดลอม 

ของตําบลซับ



 
 

175 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

หนวยการเรียนรูที่ หัวขอ เนื้อหา เวลา 
(ชั่วโมง) 

7 เสนทางศึกษาธรรมชาติ 
ปาจําปสิรินธรระยะที่ 3 

บอกระยะทาง อธิบายลักษณะของพืชเดน
ในระยะที่ 3 เชน ตนกรวยและพืชสมุนไพร  
เปนตน 

3 

8 เสนทางศึกษาธรรมชาติ 
ปาจําปสิรินธรระยะที่ 4 

บอกระยะทาง อธิบายลักษณะของพืชเดน
ในระยะที่ 4 เชน ตนเฟรนกางปลา  
และพืชสมุนไพร  เปนตน 

3 

9 
 

เสนทางศึกษาธรรมชาติ 
ปาจําปสิรินธรระยะที่ 5 

บอกระยะทาง อธิบายลักษณะของพืชเดน 
ในระยะที่ 5 เชน ตนสัตบรรณ  
และพืชสมุนไพร   เปนตน 

3 

10 สินคาที่ระลึก / การบอกราคา กระเปาปอมัดฟาง ขาวเกรียบสมุนไพร 
และดอกไมประดิษฐ 

3 

 ภาคผนวก  ชื่อพืชอื่นๆภายในปาจําปสิรินธร    
 ชื่ออาหารไทย 

 

 
 คณะผูวิจัยไดนําเสนอรางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศดังกลาวตอผูนําชุมชนในการจัด
ประชุมกลุมผูนําชุมชนตําบลซับจําปาจํานวน 36 คน เพื่อรวมวิพากษรางหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นและชี้แจงผลการ
ประมวลผลของแบบสอบถามทั้งหมดใหทราบ ผลจากการประชุมพบวาผูนําชุมชนสวนใหญเห็นดวยกับรางหลักสูตร
มัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ ยังรวมกําหนดทิศทางดานการทองเที่ยวของตําบลซับจําปาโดยผูนํา
ชุมชนตองการใหมีการจัดการทองเที่ยวในบริเวณปาจําปสิรินธรในลักษณะของการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยจัดเปน
แหลงเรียนรูในการศึกษาธรรมชาติและพืชสมุนไพรที่พบในบริเวณปาจําปสิรินธร อีกทั้งยังตองการสงเสริมใหเปน
แหลงเรียนรูที่กอใหเกิดองคความรูใหมตอผูสนใจในสาขาวิชาตางๆเพื่อใหการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวแหงนี้
เปนไปอยางยั่งยืนและดํารงไวซึ่งแหลงมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปในอนาคต  

 หลังจากนั้น คณะผูวิจัยจึงไดจัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศฉบับทดลองของทั้งภาษาอังกฤษและ
ญี่ปุนตามโครงรางของหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นดังกลาวจํานวน 10 หนวยการเรียนรู โดยมีเนื้อหาเฉพาะทองถิ่น           
ใชไวยากรณในระดับเบื้องตน เนนกิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร และไดจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น
ภาษาตางประเทศโดยแยกกลุมภาษาจํานวนกลุมละ 30 ชั่วโมง จัดอบรมตอเนื่องกันเปนระยะเวลา 1 สัปดาหใหกับ
ผูเขารวมอบรมจํานวนทั้งส้ิน 40 คน กลุมภาษาละ 20 คน ประกอบดวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทาหลวง
วิทยาคมและสมาชิกชุมชนทองถิ่นจากชมรมรักษเมืองโบราณซับจําปาและปาจําปสิรินธร วิธีการสอนเนน
กระบวนการฝกปฏิบัติในพื้นที่จริงในทุกหนวยการเรียนรูและไดทําการประเมินความรูทางภาษาของผูรับการอบรมทั้ง
กอนและหลังการอบรมในทุกหนวยการเรียนรู ประมวลผลโดยใชคาสถิติ t-test และไดจัดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูของผูเขารับการอบรมเมื่อเสร็จส้ินการเรียนทุกหนวยการเรียน  หลังจากการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น
ภาษาตางประเทศเสร็จส้ินแลวนั้น คณะผูวิจัยนั้นไดทําการประเมินผลชุดการเรียนภาษาตางประเทศปาจําปสิรินธร
โดยใชแบบสอบถามกับผู เขารับการอบรมพบวาการเรียนโดยใชการฝกปฎิบัติจากสถานที่จริงนั้นมีผลตอ             
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ความกระตือรือรนของผูเขารับการอบรมคอนขางสูงเนื่องจากเนื้อหาเปนเรื่องทองถิ่นที่ใกลตัวทําใหสามารถจดจํา        
คําศัพทรวมถึงประโยคสั้นๆจากสิ่งของหรือสถานที่จริงและสามารถสื่อสารได นอกจากนี้ ยังมีผลตอทัศนคติที่ดีในการ
เรียนของผูเขารับการอบรมทําใหอยากเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นตอไป สําหรับคูมือในการอบรมมัคคุเทศก
ภาษาตางประเทศนั้นผูเขารับการอบรมเห็นวามีความยากงายอยูในระดับปานกลาง ตอมา คณะผูวิจัยจึงไดจัด
กิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อเปนการทดลองใชชุดการเรียนภาษาตางประเทศในเขตพื้นที่โครงการเปนระยะเวลา 2 วัน    
1 คืนโดยมีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขารวมโครงการเพื่อประเมินผลความสามารถทางการสื่อสารของมัคคุเทศก
ทองถิ่นโดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณ ผลการประเมินพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในทาทีของมัคคุเทศก
โดยรวมระดับมากแตควรปรับปรุงในเรื่องการตอบคําถามซึ่งไมสามารถตอบขอซักถามไดทุกขอ พรอมทั้งเสนอใหมี
การฝกฝนเพิ่มเติมเพื่อใหมัคคุเทศกเกิดความเชื่อม่ันในการใชภาษา รวมถึงควรเพิ่มไวยากรณและคําศัพทในเรื่อง
เฉพาะถิ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถสื่อสารขอมูลในเชิงลึกและโตตอบไดดียิ่งขึ้น คณะผูวิจัยจึงไดนําผลการประเมิน
ทั้งสองสวนมาใชในการปรับปรุงแกไขชุดการเรียนภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศในปาจําปสิรินธร    
ฉบับสมบูรณกอนที่จะใหหนวยงานวิจัยรวมใชในการจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่นภาษาตางประเทศในหนวยงานและ        
ทําการเผยแพรงานวิจัยในวงกวางตอไป   

สําหรับปญหาที่พบจากงานวิจัย ไดแก การอบรมภาษาตอเนื่องในระยะสั้นทําใหผูเขารับการอบรมขาด
ประสบการณในการฝกใชทักษะการพูดกับชาวตางชาติ ดังนั้น เมื่อทดลองใชภาษากับนักทองเที่ยวทําใหผูเขารับการ
อบรมใชภาษาเพื่อการสื่อสารในลักษณะการทองจํา ทําใหขาดความเปนธรรมชาติ ดังนั้น จึงควรขยายระยะเวลาใน
การอบรมใหยาวนานมากขึ้นเพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถฝกใชทักษะการพูดภาษาดวยวิธีการที่หลากหลาย   
และควรจัดทําเทปฝกสนทนาภาษาประกอบชุดการเรียนไปพรอมกันเพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถฝกฝนไดดวย
ตนเองตลอดจนควรใหเจาของภาษาเขารวมกิจกรรมฝกปฏิบัติดวยเปนครั้งคราวเพื่อใหผูอบรมคุนเคยกับชาวตางชาติ 
นอกจากนี้  หากตองการเพิ่มเนื้อหาในเชิงลึกเพื่อใหมัคคุเทศกทองถิ่นสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไดนั้น 
ควรจัดทําคูมือและจัดอบรมภาษาตางประเทศโดยใหเนื้อหาของไวยากรณเพิ่มขึ้นจากเดิม จัดระยะเวลาในการอบรม
ตอเนื่องใหยาวนานขึ้นและควรจัดอบรมตอยอดทางภาษาสําหรับผูเขารับการอบรมกลุมเดิมตอไปในอนาคต 
 
สรุป 
 โครงการวิจัยนี้เปนโครงการนํารองในการจัดทําชุดการเรียนภาษาตางประเทศ 2 ภาษา    
พรอมกัน โดยทํางานรวมกับหนวยงานวิจัยในพื้นที่ทําใหเนื้อหาของหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นมีความ
สมบูรณมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรในพื้นที่จะเปนผูที่เขาใจบริบทพื้นที่ไดดีกวา ในขณะที่
คณะผูวิจัยจะชวยสงเสริมในดานกระบวนการทํางานดานวิชาการและการทําวิจัยอยางเปนระบบ 
นอกจากนี้ ตัวแทนชุมชนซึ่งเปนหนวยงานวิจัยรวมมีความเขมเข็งและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนตอการ
จัดการทองเที่ยวของชุมชนจึงทําใหการทํางานวิจัยในลักษณะเชนนี้สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น 
คณะผูวิจัยเห็นวา การทํางานวิจัยแบบมีสวนรวมในลักษณะเชนนี้จะประสบผลเปนอยางดีหรือไม
ข้ึนอยูกับการไดรับความรวมมืออยางจริงจังจากหนวยงานหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งจากนักวิจัย
รวมในพื้นที่และผูนําชุมชนในทองถิ่น 
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การศึกษาและพัฒนาเครอืขายการทองเที่ยวโดยชมุชนอยางมสีวนรวม ประเทศไทย 
The Research and Development of Thailand Community Based Tourism Network by 

Participation of Communities 
 

จิตศักดิ์ พุฒจร1 ธันยพร วณิชฤทธา2 และธิติมา เวชพงศ3 
Jittasak Putjorn1, Thanyaporn Wanichritta2 and Thitima Vechpong3 

    
บทคัดยอ 

โครงการศึกษาและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวม ประเทศไทย ครั้งนี้ เปนงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนใหมีความเขมแข็ง โดย
เนนการประสานงานและการสรางสัมพันธระหวางองคกรเครือขายในอีกทั้งยังสรางกระบวนการจัดการความรูของ
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  Action  Research – PAR)    
 ผลจากการศึกษาพบวา รูปแบบการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนของเครือขายแตละภาคมีความแตกตาง
กัน คือ 1)  เครือขายภาคเหนือจะใชประสบการณดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนจากการสนับสนุนของหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งสวนหนึ่งจะใชรูปแบบการวิจัยเพื่อนําการพัฒนา 2) เครือขายภาคใตจะมีการ
ดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยเริ่มตนจากการแกไขปญหาทรัพยากร โดยบางชุมชนไดทําการวิจัยควบคูไปกับการ
พัฒนา อีกทั้งยังมีการรวมกลุมในลักษณะเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู 3) เครือขายภาคกลาง มีการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนในลักษณะกลุมหรือธุรกิจการทองเที่ยวที่อาศัยฐานทรัพยากรทองถิ่น โดยมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในระดับจังหวัด และใชงานวิจัยควบคูไปกับการพัฒนา 4) เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ลักษณะการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยเริ่มตนจากฐานทรัพยากรและวัฒนธรรมที่ใกลเคียง มีการรวมกลุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน 
 จากการมองภาพรวม พบวาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน ในแตละภาคมีการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ภายใน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายแตละภาคเพื่อดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณระหวาง
กัน โดยมีความคาดหวังที่จะยกระดับสูการเปนเครือขายระดับประเทศในลําดับตอไป 
 ปญหาที่พบ คือ เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนแตละภาคสวนยังขาดความรู ความเขาใจ แผนการ
ดําเนินงานที่มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และจุดยืนรวมกันที่ชัดเจน ดังนั้น จากปญหาดังกลาวสงผลให
เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนไมสามารถที่จะดําเนินการไดจริง อันจะกลายเปนเครื่องมือตอกลุมผลประโยชน หรือ
กลุมการเมอืงก็เปนได  
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ฉะนั้น การขับเคลื่อนในเรื่องเครือขายในอนาคต ควรมีองคกร หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชนที่
ทําหนาที่เปนพี่เล้ียงในการประสานความรวมมือในลักษณะเครือขายดวยความจริงใจและจริงจัง 
คําสําคัญ : การทองเที่ยวโดยชุมชน 
 
Abstract 
 The Research and Development of Thailand Community Based Tourism Network by Participation 
of Communities is a Participatory Action Research (PAR) with the purpose to develop and strengthen the 
tourism network of the communities, to focus on the collaborations between the organizations inside the 
network and to establish Knowledge Management (KM) process on tourism by the communities. 

The result of the study reveals that the working models of the Community Based Tourism of each 
region are different. (1) The Northern Region Network uses the models supported by the governmental 
organizations and non-governmental organizations (NGOs). Some parts of the working methods use the 
research leading to the development. (2) The Southern Region Network began the Community Based 
Tourism by solving limited resources problems. Some communities do the research at the same time with 
the development works. They also get together to share their knowledge. (3) The Central Region Network 
confederates people working on the Local Resources Based Tourism business and share their working 
experience at the provincial meetings. (4) The North-Eastern Region Network works by exchanging 
cultural knowledge between the communities and learns from the Local Resources Based Tourism. 

The Holistic View of the national-level development displays that the tourism network of each 
region has got their internal dynamic models. Each region sets up their regional committees to commute 
their knowledge and working experiences with expectations to evaluate their works to the national level in 
the future. 

The problem found from the study is the tourism network of each region does not have adequate 
knowledge and understanding on the working plan that heads to the same directions, and the standpoint 
with other organizations and communities is not clarified. The problem causes the communities and the 
local network not able to process their works successfully, and their righteous benefits may be taken by 
politicians and other organizations. 

To encourage the networks for the future works, there should be an organization from both the 
state and private to help promoting the collaborations between the networks. 
Keyword : Community  Based  Tourism 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนรูปแบบหนึ่งที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของทองถิ่น
ตางๆ ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็สามารถใชรูปแบบการทองเที่ยวนี้เปนเครื่องมือในการอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนใหเกิดความยั่งยืน ชุมชนทองถิ่นถูกคาดหวังใหเขามามีบทบาททั้งในดานการมีสวน
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รวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ การใหความรูและการใหบริการแกนักทองเที่ยว ในขณะที่
หลายชุมชนยังขาดความพรอม และโอกาสในการเรียนรูถึงผลกระทบทั้งแงบวกและลบจึงสงผลใหทรัพยากรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวยังจัดการอยางไมถูกตอง อีกทั้งทิศทางในความรวมมือของหนวยงานตางๆ กับชุมชน ยังไม
เกิดขึ้นอยางแทจริง ยังเกิดการแยกสวนแยกกันคิด วางแผน และจัดการ เปนเหตุใหมีทรัพยากรการทองเที่ยวมากมาย
ถูกทําลายลงไปอยางรูเทาไมถึงการณ จึงมีแนวคิดในศึกษาและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเปน
โอกาสที่ชุมชนตางๆจะไดหันกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกแงมุมทั้งบวกและลบ พรอมกับการพิจารณาโอกาสใน
อนาคตของเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนตอไป  
 การศึกษาในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะดําเนินการโดยอาศัยการมีสวนรวมจากเครือขายของชุมชนตางๆที่เริ่ม
เกิดขึ้นแลวในบางพื้นที่ และชุมชนที่มีความสนใจดานการทองเที่ยวอีกทั้ง ยังอาศัยฐานขอมูลและความรวมมือในการ
สรางเสริมเครือขายจากภาคีรวมจากองคกรที่เกี่ยวของอีกเพื่อใหเกิดเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางแทจริง
และยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และสรางความเขมแข็งใหกลุมเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน   พรอม
ขยายฐานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนในแตละภาคใหเพิ่มมากขึ้น 

2. เพื่อประสานความรวมมือภายในองคกรเครือขาย และสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกองคกรเครือขาย 
3. เพื่อสรางกระบวนการจัดการความรูของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (Participatory Action Research – PAR) 
4. เพื่อสนับสนุนใหชุมชนทองเที่ยวโดยชุมชน และภาคีตางๆที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการ

ทองเที่ยวระหวางกันอยางตอเนื่อง 
5. ปรับปรุงคูมือการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวโดย

ชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตดานกระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม 
1) รวบรวมขอมูล การทองเที่ยวโดยชุมชนที่มีอยูทั้งส่ีภาค  จากฐานขอมูลองคกรตางๆ และจาก

เครือขายการทองเที่ยวที่อยูในภูมิภาคตางๆ 
2) แบงกลุมชุมชน ที่ดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชน ศึกษา วิเคราะหความพรอม และสังเคราะห

ขอมูลเพื่อใหเห็นภาพรวมของการทองเที่ยวโดยชุมชน 
3) จัดเวทียอยในระดับจังหวัดเพื่อวิเคราะหสถานการณ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
4) จัดเวทีระดับภาคเพื่อสังเคราะหขอมูล พรอมนําเสนอขอมูลเพื่อเปนฐานในการพัฒนาเครือขาย

การทองเที่ยวโดยชุมชน 
5) จัดเวทีระดับประเทศ ดานการทองเที่ยวโดยชุมชน รูปแบบการพัฒนา และการผลักดันสูการเปน

เครือขายหรือสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน 
ขอบเขตดานองคกร 

ชุมชนที่ดําเนินการทองเที่ยว เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนทั้งส่ีภาค และองคกรที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวโดยชุมชนทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคพัฒนาเอกชน 
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ขอบเขตดานระยะเวลา  
การวิจัยและพัฒนานี้กําหนดขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือนพฤษภาคม  2550 

จนถึงเดือนตุลาคม 2550 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 6 เดือน 
 
ผลการวิจัย 

ผลที่ไดจากการวิจัย สรุปเปนภาพของการจัดการความรูพบวา วิสัยทัศนการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว
โดยชุมชน (Knowledge Vision : KV) จากการเก็บขอมูลในแตละภาคพบวามีวิสัยทัศนไปในทิศทางเดียวกัน คือเนน
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยใชความรูเปนเครื่องมือในการพฒันา  
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing : KS) สําหรับเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้นเปนการ
ขับเคลื่อนโดยกลุมที่มีความพรอมมากกอน และมีการดูแลกันในลักษณะพี่ดูแลนอง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่
เหมาะสมเปนกิจกรรมการศึกษาดูงาน หรือการเยี่ยมเยียนกัน จะทําใหเกิดการหมุนเวียนทางดานแนวคิด และเทคนิค
การจัดการทองเที่ยวในแตละชุมชน นอกจากนั้นชุมชนที่มีประสบการณดานการทองเที่ยวมากอนสามารถรวมตัวกัน
เพื่อเกิดการขับเคลื่อนของชุมชนผูปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) และใหคําปรึกษาแนะนํา แลกเปลี่ยน
ประสบการณกัน ซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น 
 การจัดเก็บความรู (Knowledge Assets : KA) จากกระบวนการวิจัยจะพบวามีการจัดเก็บความรูในรูปแบบ
ของสื่อส่ิงพิมพคือ คูมือเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเปนการสังเคราะหประสบการณการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน ประกอบดวยตัวอยางการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนดวย และมีการรวบรวมฐานขอมูลชุมชน อันเปน
ประโยชนตอการขยายการพัฒนาในอนาคต  

ดังนั้นจึงเห็นวาการจัดการความรูนั้นขับเคลื่อนงานวิจัยในสองลักษณะคือ เชิงกระบวนการ และเชิง
วิเคราะหถอดกิจกรรม ซึ่งสามารถทําใหเห็นแนวทางการพัฒนาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

                                  

เหนือ ใต อีสานกลาง

ความพรอม

ความคาดหวัง

การทองเท่ียวโดยชุมชน

ความพรอมและความคาดหวังของการทองเที่ยวโดยชุมชนแตละภาค

 

                               
                       ภาพที่ 1 ความพรอมและความคาดหวังของการทองเที่ยวโดยชุมชน 

จากผลการวิจัย พบวามีความพรอมในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน
แตกตางกัน ดังภาพที่  1 ทั้งนี้เปนเพราะปจจัยกําหนดของแตละพื้นที่ อาทิ สภาพทางภูมิประเทศ อากาศ ทรัพยากร 
ความพรอมของชุมชนในการรวมกลุม  หนวยงานสนับสนุน  มีความแตกตางกัน  ซึ่งสามารถสรุปผลความพรอมใน
การขับเคลื่อนเครือขายในแตละภาคไดดังนี้ 

ภาคใต เปนภาคที่มีความพรอมและความคาดหวังในการขับเคลื่อนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเปน
อยางสูง ทั้งนี้ เนื่องมาจากพื้นที่ภาคใตไดมีการรวมกลุมของชุมชนที่ดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนมาเปนเวลานาน 
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ทําใหกลุมเครือขายภาคใตมีรูปแบบการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการวางแผนจัดการ มีการเชื่อมโยงระหวางกลุมชุมชน 
อีกทั้งยังเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรสูง  

ดวยเหตุนี้ ภายหลังจากการประชุมพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ จึงทําใหเครือขาย
ชุมชนภาคใตมีความชัดเจนในการดําเนินงาน ไดมีการวางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาที่ครอบคลุม และในสวนของ
กระบวนการขับเคลื่อนการจัดตั้งองคกรเครือขายการทองเที่ยวนั้นเครือขายภาคใตมีความพรอมและตองการที่จะ
จัดตั้งขึ้นโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อสรางฐานการตอรองเชิงนโยบาย 

ภาคเหนือ มีความพรอมและความคาดหวังในการขับเคล่ือนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเชนกัน ซึ่ง
ทางภาคเหนือนั้นไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานภาค เปนหนวยงานพี่เล้ียงใน
การผลักดัน สนับสนุน การดําเนินงาน โดยภาคมีการรวมกลุมเครือขายอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งยังมีการจัดประชุมใน
ลักษณะ  “ริมระเบียง” นั่นคือการมาพบปะหารือ ในสวนของการดําเนินงานมีความคืบหนาอยางไร เปนรูปแบบ
สบายๆ เนนความเปนกันเอง นอกจากนั้นยังไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน มีวางแผนพัฒนา กําหนดยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาในลําดับตอไป 

ซึ่งภายหลังจากการประชุมเครือขายระดับประเทศพบวา คณะทํางานของทางภาคเหนือมีความเปนรูปธรรม
ขึ้น มีการแบงหนาที่การทํางานเพื่อขับเคลื่อนที่ชัดเจน  และในสวนของยุทธศาสตรไดมีการวางแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพิ่มมากยิ่งขึ้น สําหรับกระบวนการขับเคลื่อนการจัดตั้งองคกรเครือขายการ
ทองเที่ยวนั้น ทางเครือขายภาคยังมีความเห็นวานาจะมีความรอบคอบคอยเปนคอยไปในการดําเนินงาน 

ภาคกลาง มีความพรอมและความคาดหวังในการขับเคลื่อนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุมชนภาคกลางมีการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนมาเปนเวลานาน แตเปนการดําเนินงานที่ไม
มีการรวมกลุมเครือขาย หรืออาจเปนไปในลักษณะธุรกิจเฉพาะบุคคล จึงมีการนําเรื่องของผลประโยชนที่ไดเขามา
เกี่ยวของ ทําใหยากตอการรวมกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ซึ่งภายหลังจากการจัดประชุมเครือขายการทองเที่ยวขึ้น ทางชุมชนภาคกลางไดมีการรวมกลุมกันเพิ่มมาก
ขึ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการชั่วคราว เพื่อประสานงานเครือขาย อีกทั้งยังกําหนดแผนการดําเนินงานและยุทธศาสตร
ในการขับเคลื่อน ในสวนของการขับเคลื่อนการจัดตั้งองคกรเครือขายการทองเที่ยวนั้น ไดมีกลุมชุมชนบางกลุมที่มี
ความเห็นดวยกับการจัดตั้งองคกร แตมีบางกลุมขอใหชะลอกอน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเริ่มตนจากฐานทรัพยากรและ
วัฒนธรรมที่ใกลเคียง แตเนื่องจากสภาพที่ตั้งของแตละกลุมชุมชนในการดําเนินงานมีความหางไกล สงผลใหภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังไมมีการรวมตัวกันของเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งภายหลังจากการจัดประชุม
เครือขายการทองเที่ยวชุมชนขึ้นในแตละกลุมจังหวัดนั้น พบวาแตละชุมชนมีความตองการที่จะรวมตัวกันเปน
เครือขายทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล โดยจัดใหมีการพบปะพูดคุยกันเปนระยะๆ อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานขึ้นดวย 

จะสังเกตวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการพัฒนาขับเคลื่อนเครือขายในลักษณะคอยเปนคอยไป มีการ
คํานึงถึงศักยภาพความพรอมของชุมชนเปนหลัก ในสวนของกระบวนการขับเคลื่อนการจัดตั้งองคกรเครือขายการ
ทองเที่ยวนั้น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเห็นดวยที่จะจัดตั้งองคกรขึ้น แตยังไมใชเวลานี้ 
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ภาพที่ 2 ความแตกตางของความตองการและความจําเปนในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 

จากภาพที่ 2 สามารถสรุปใหเห็นความแตกตางระหวางความตองการกับความจําเปนในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนวา เกิดจากการจัดการความรูดานประสบการณทองเที่ยว   โดยชุมชน เนื่องจากในบางชุมชนนั้นมี
ความตองการที่จะพัฒนาการทองเที่ยวมากเกินไป โดยที่ไมคํานึงถึงความจําเปนของตนเอง ทั้งนี้เกิดจากการขาดองค
ความรูและการจัดการความรู หากชุมชนไดรับการเติมเต็มความรูแลวจะทําใหชุมชนมองเห็นความจําเปนและความ
ตองในการพัฒนามากขึ้น และสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาไดดวยตนเอง และในที่สุดความตองการและความ
จําเปนจะไปในทิศทางเดียวกันและบรรจบกันในที่สุด ซึ่งจะนําไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอไป 

 

 
ภาพที่ 3 การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน ระดับภาคสูระดับประเทศ 

ทั้งนี้การที่แตละภาคจะดําเนินการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจากระดับภาคสูระดับประเทศได
นั้น ทุกภาคจะตองมีการทบทวนศักยภาพของชุมชนอยูเสมอ และนําผลที่ไดมาพูดคุยหารือกัน ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และจะไดกําหนดเปาหมายพรอมๆ กัน ดังภาพที่ 3  
 
สรุป 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายแตละภาคเพื่อดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณระหวาง
กัน โดยคาดหวังยกระดับสูการเปนเครือขายระดับประเทศ แตยังขาดความรู ความเขาใจ ขาดแผนดําเนินการที่
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สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ยังขาดจุดยืนรวมกันที่ชัดเจน สงผลใหเครือขายไมสามารถดําเนินการไดจริง อัน
อาจจะเปนเครื่องมือตอกลุมผลประโยชน หรือกลุมการเมืองได 
 ภาคเหนือ มีประสบการณดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนในการสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
องคกรพัฒนาเอกชน สวนหนึ่งใชการวิจัยนําการพัฒนา มีการรวมกันในลักษณะของเครือขายในภาคเหนือตอนบน 
โดยไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
 ภาคใต มีการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยเริ่มตนจากการรวมกลุมแกไขปญหาทรัพยากร บางชุมชน
ทําวิจัยควบคูกับการพัฒนา มีการรวมกลุมในลักษณะเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู มีหนวยงานภาครัฐและองคกร
พัฒนาเอกชนเปนพี่เล้ียงในระดับพื้นที่ 
 ภาคกลาง มีการทองเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะกลุมหรือธุรกิจการทองเที่ยวที่อาศัยฐานทรัพยากรจาก
ทองถิ่น มีการแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับจังหวัด บางสวนใชงานวิจัยควบคูกับการพัฒนา ยังไมมีเครือขายใน
ระดับภาค 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยเริ่มตนจากฐานทรัพยากรและวัฒนธรรม
ที่ใกลเคียงกัน มีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนอยูบาง ยังไมมีเครือขายในระดับภาค 
 ชุมชนควรมีกระบวนการเรียนรู และความตองการรวมกัน โดยบริหารงานดวยตัวของชุมชนเอง  มีวิถีการ
ทํางานที่มุงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ มีจุดยืนและยุทธศาสตรรวมกันที่ชัดเจน มีการประสานงานและ
ประโยชนรวมกันกับเครือขายอื่นๆ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในทุกๆดาน ควรจะมีการเตรียมความพรอม ไมผลีผลาม
แตรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆภายนอกชุมชน คอยขยับขับเคลื่อน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเตรียมความ
พรอมทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับภาค ทั้งนี้ควรรอชุมชนทองเที่ยวที่กําลังเริ่มตนดวย เพื่อใหขับเคลื่อน
ไปพรอมๆ กัน 

หนวยงานพี่เล้ียงที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุนใหชุมชนตาง ๆ ทบทวน สรุปบทเรียน และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่ผานมาของตน เพื่อสรางองคความรูนําสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน ควรสนับสนุน
ใหเกิดเครือขายระดับจังหวัดและระดับภาคเพื่อสรางรากฐานที่สําคัญ โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมใหชุมชนได
เรียนรูจากประสบการณความสําเร็จ และความลมเหลวระหวางกัน อีกทั้งควรจัดกระบวนการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู หมุนเวียน ระหวางชุมชนกันเองในภาค เพื่อการเพิ่มพูนวิธีคิดดานการจัดการ โดยเนนการผลัดกันเปนวิทยากร 
ส่ือความหมาย ฝกการจัดการ ฝกการตอนรับนักทองเที่ยว 

ควรมีการประสานความรวมมือในการทํางานดานการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวมระหวางภาคี
ภาครัฐ ไมวาจะเปนกระทรวงการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สถาบันการศึกษา 
องคกรเอกชนและชุมชนในพื้นที่ ปรับเปล่ียนการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนใหชุมชนไดมีสวนรวมในการ
วางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนดวยตนเอง ทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดมีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมพัฒนาตนเองอยางแทจริง 
 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบคุณ  ตัวแทนชุมชนทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานการทองเที่ยวโดยชุมชนจากทั่ว
ประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย การ
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ทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ที่ไดใหคําแนะนํา   เปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือน   และรวมกันผลักดันใหเกิดเครือขาย
การทองเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทยขึ้น 

ขอบคุณคณะผูรวมวิจัย  คุณธันยพร  วณิชฤทธา คุณจตุพร วิศิษฏโชติอังกูร คุณเบญจวรรณ  วงศคํา      
คุณสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย คุณอนงนาฏ  ปญโญใหญ ผูชวยศาสตราจารยศุภรัตน  แสงฉัตรแกว อาจารยศักดิพันธ  
ตันวิมลรัตน  อาจารยเกศราพร พรหมนิมิตกุล อาจารยเฉลิมเกียรติ  สุริยวงศ อาจารยฤกษรัตน ปกษกันตธร อาจารย
ประพล เปรมทองสุข อาจารยธิติมา เวชพงศ คุณหทัยรัตน จันโทวาท   คุณรังษิวรรณ ตั้งคณา  ที่รวมกันกลั่นกรอง
มุมมอง ประสบการณ สรางสรรคและทํางานในรายละเอียดตาง ๆ อีกทั้งไดทุมเทแรงกายแรงใจที่มีอยูเพื่อใหชุด
โครงการวิจยันี้สําเร็จลุลวงอยางดีเยี่ยม 
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การศึกษาและพัฒนาเครอืขายการทองเที่ยวโดยชมุชนอยางมสีวนรวม ภาคกลาง 
The Research and Development of Thailand Community Based Tourism Network by 

Participation of Communities: Central Region 
 

ศักดิพันธ  ตันวิมลรัตน1    และเบญจวรรณ วงศคํา2 
Sakdipan Tonwimonrat1 and Benjawan wongkam2 

    
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดย
ชุมชนพื้นที่ภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงคหลักในการประสานความรวมมือ และสรางความสัมพันธระหวางสมาชิก
องคกรเครือขาย รวมถึงการจัดการความรูสูชุมชน ผานกระบวนการวิจัย 

พื้นที่ภาคกลางไดทําการจัดแบงโซนพื้นที่เพื่อการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนออกเปน 3 โซน
พื้นที่ คือ ภาคกลางพื้นที่โซนตะวันออก ภาคกลางพื้นที่โซนตะวันตก และภาคกลางพื้นที่โซนกลาง จากการศึกษา
พบวา พื้นที่ภาคกลางมีตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายและผสมผสาน อีกทั้งยังมีแมน้ําสายใหญ
ไหลผานสงผลใหภาคกลางเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  

ดวยเหตุนี้การทองเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคกลางจึงมีผูใหความสนใจสูง โดยกระบวนการเริ่มตนของการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนภาคกลางนั้น เริ่มตนจาก 2 สวนที่สําคัญคือ 1) เริ่มตนจากคนในพื้นที่ 2) เริ่มตนจากองคกรหรือ
หนวยงานภายนอกสนับสนุน โดยการเริ่มตนจากชุมชนนั้นมีเปาหมายสําคัญเพื่อการทํามาหากินเปนหลัก ดังนั้นการ
จัดการทองเที่ยวจึงเปนรายไดเสริม 

และเนื่องจากชุมชนยังขาดความรูในดานการบริหารจัดการ การวางแผนการตลาด ขาดประสบการณ ทําให
บางชุมชนตองเผชิญกับปญหานานา ดังนั้นจึงไดมีการรวมมือกันสรางเครือขายการทองเที่ยวขึ้นโดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการกลางขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ ประสานดานตาง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดชวยลดปญหาทาง
การตลาด และเสริมสรางการใชทรัพยากรทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

สวนของปญหาทางการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคกลางที่พบคือ การเอาเปรียบจากบริษัททัวร ขาดการ
ประสานงานภายใน การเขามาชวยเหลือของทางรัฐในชวงระยะเวลาอันส้ันและก็ละทิ้งไป นอกจากนั้นยังมีปญหา
สําคัญคือ จํานวน ลักษณะ ของกลุมนักทองเที่ยว เปนตน  

ขอเสนอแนะที่ทางชุมชนตองการใหมีการดําเนินงานไดแก การทํางานอยางมีสวนรวมทั้งภายในชุมชน และ
ระหวางชุมชนกับองคกรภายนอก การเพิ่มกระบวนการเรียนรูในเรื่องของการบริหารจัดการ และการสรางเอกลักษณ
ใหกับชุมชนและผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว 
คําสําคัญ : การทองเที่ยวโดยชุมชน 
 

                                                 
1 สาขาวิชาการจดัการชมุชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัยศลิปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย  
  Department of Community Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand 
2 สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  Community Based Tourism Institute, Thailand Research Fund 
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Abstract  
The research is proactive and participatory to develop the movement of the Community Based 

Tourism of the Central Region. The main objections are to co-ordinate and build up good relationships 
between the member of each network, and to use the research as a tool to approach the communities. 
The Central region network divided the Community Based Tourism into 3 zones; East, West and Centre. 
The result of the study presents that the national resources of the area is various and mixed. It is also 
nutrient because many main rivers flow pass the area. 

According to the nourishment of the area many people pay attention to the Community Based 
Tourism. Tourism in the Central region is commenced by 2 factors. They are (1) the local people, and (2) 
outsiders, such as organizations or institutions. The local people give priority to the living income first and 
the tourism is the secondary interest.  

However, many communities are facing many problems because they do not have knowledge 
about management, marketing and work experiences. Therefore they gather and establish the tourism 
network and set up the committees to work on Public Relations. This is to decrease marketing problems 
and enforce the sustainable use of tourism resources. 

The problem found in the Central region is the communities’ benefits are taken by tour 
companies, no good collaboration inside the network, and the government does not provide long term 
assistance. Other problems are the amount and the nature of visitors.          

The communities have recommended that good collaborations are needed, not only inside the 
communities, but also between the communities and outside organizations. Moreover, it is essential to 
increase the knowledge management and create the uniqueness for each community and their tourism 
products. 

For the future dynamic movement, there should be an organization with staff selected from both 
private and state departments as coordinator between the networks.  
 Keyword : Community  Based  Tourism 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนรูปแบบหนึ่งที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของทองถิ่น
ตางๆ ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็สามารถใชรูปแบบการทองเที่ยวนี้เปนเครื่องมือในการอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนใหเกิดความยั่งยืน ชุมชนทองถิ่นถูกคาดหวังใหเขามามีบทบาททั้งในดานการมีสวน
รวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ การใหความรูและการใหบริการแกนักทองเที่ยว ในขณะที่
หลายชุมชนยังขาดความพรอม และโอกาสในการเรียนรูถึงผลกระทบทั้งแงบวกและลบจึงสงผลใหทรัพยากรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวยังจัดการอยางไมถูกตอง อีกทั้งทิศทางในความรวมมือของหนวยงานตางๆ กับชุมชน ยังไม
เกิดขึ้นอยางแทจริง ยังเกิดการคิดแบบแยกสวนแยกกันคิด แยกกันวางแผน แยกกันจัดการ เปนเหตุใหมีทรัพยากรการ
ทองเที่ยวมากมายถูกทําลายลงไปอยางรูเทาไมถึงการณ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
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เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเปนโอกาสที่ชุมชนตางๆจะไดหันกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกแงมุมทั้งบวก
และลบ พรอมกับการพิจารณาโอกาสในอนาคตของเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้น สงผลดีตอชุมชนในระยะ
ยาวจริงหรือไม ชุมชนจะจัดการอยางไรตอไป  
 การศึกษาในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะดําเนินการโดยอาศัยการมีสวนรวมจากเครือขายของชุมชนตางๆที่เริ่ม
เกิดขึ้นแลวในบางพื้นที่ และชุมชนที่มีความสนใจดานการทองเที่ยวอีกทั้ง ยังอาศัยฐานขอมูลและความรวมมือในการ
สรางเสริมเครือขายจากภาคีรวมจากองคกรที่เกี่ยวของอีกเพื่อใหเกิดเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางแทจริง
และยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และสรางความเขมแข็งใหกลุมเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน   พรอม
ขยายฐานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนในแตละภาคใหเพิ่มมากขึ้น 

2. เพื่อประสานความรวมมือภายในองคกรเครือขาย และสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกองคกรเครือขาย 
3. เพื่อสรางกระบวนการจัดการความรูของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (Participatory Action Research – PAR) 
4. เพื่อสนับสนุนใหชุมชนทองเที่ยวโดยชุมชน และภาคีตางๆที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการ

ทองเที่ยวระหวางกันอยางตอเนื่อง 
5. ปรับปรุงคูมือการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวโดย

ชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย   
 โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืนภาค
กลางมีพื้นที่ดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 27จังหวัด และแบงเปน 3 กลุมพื้นที่ ดังนี้ 

1. กลุมพื้นที่สวนกลาง ประกอบดวย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี 

2.  กลุมพื้นที่ตะวันตก ประกอบดวย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 

3.    กลุมพื้นที่ตะวันออก ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ระยอง ตราด จันทบุรี 
และนครนายก 

กลุมผูใหขอมูล   คือ  กลุมองคกรและเครือขายกลุมตัวแทนชุมชน กลุมผูใหขอมูลในสวนขององคกรและ
เครือขายที่รวมการวิจัยและพัฒนามี   5   คนดังนี้  

1.  กํานันสุรินทร นิลเลิศ จากชุมชนบางเจาฉา อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 
2.  นายพรชัย บุญรื่น จากชุมชนบางเจาฉา อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 

 3.  นายสมชาย หงสสุพรรณ  จากชุมชนตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
4.  นายเกียรติศักดิ์   กลอมสกุล จากชุมชน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
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5.  นายระพีพัฒน เกษโกศล   จากกองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวแทนชุมชน 
 กลุมตัวแทนชุมชนจะเปนกลุมบุคคลผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานการทองเที่ยวในชุมชนจาก  27 
จังหวัด    โดยกลุมตัวแทนชุมชนจาก   48 ชุมชนและ 52 องคกรที่เกี่ยวของนั้นเปนผูที่ใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับชุมชน
และมารวมประชุมเพื่อสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาคกลาง  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยัครั้งนี้  

ใชการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตามขอบเขตดานเนื้อหา เปนเครื่องมือหลัก เครื่องมือประกอบอื่นๆ เพื่อเก็บขอมูลใหครอบคลุมตามเนื้อหาที่กําหนด 
ประกอบดวย การสัมภาษณ การสังเกต การทําโฟกัสกรุป การระดมสมอง และการถอดองคความรู  
 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ นํามาวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
ขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ นําขอมูลมาวิเคราะหโดยตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ และความเปน

ปจจุบันของขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคกลาง 
ขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางนักวิจัย คณะทํางาน และ

ตัวแทนชุมชน นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อทําความเขาใจในการทํางานวิจัย กําหนดทิศทางในการทํางานวิจัยรวมกัน 
สามารถกําหนดทิศทางในการเก็บขอมูล และกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดยกําหนดเปนกลุม
พื้นที่ 3 กลุม นําขอมูลที่ได มาวิเคราะห ไดประเด็นสําคัญ คือ รูปแบบพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน ใน
พื้นที่ภาคกลาง 
 
ระยะเวลาดาํเนินการวิจยั 
 โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืนภาค
กลาง มีระยะเวลาดําเนินการวิจัย  6 เดือนคือตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  2550    
 
ผลการวิจัย 

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคกลางมีลักษณะมีสถานะ โดดเดนและหลากหลาย  อัน
เนื่องมาจากตนทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ แตละชุมชนจะดําเนินการตามบริบททางชุมชนเปน
หลักโดยบางชุมชนนั้นจะใชตนทุนทางทรัพยากรที่มีอยู ณ  พื้นที่เปนกลไกหลักในการจัดการทองเที่ยว ในบางพื้นที่ที่
ไมมีตนทุนทางธรรมชาติ จะใชวิธีแสวงหาและสรางโอกาสใหกับชุมชนเพื่อจัดการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในชุมชน 

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนของภาคกลาง มีลักษณะการเกิดที่มีลักษณะแตกตางกัน แบงเปน 3 ประเภท
หลักๆ ดังนี้ 

1.  การจัดการทองเที่ยวที่เกิดโดยชุมชนเอง  
2.  การจัดการทองเที่ยวที่เกิดจากการสงเสริมขององคกรตาง ๆ  
3.  การจัดการทองเที่ยวโดยคนในชุมชน  
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เนื่องจากพื้นที่ภาคกลางเปนพื้นที่ที่ประกอบดวยกลุมจังหวัดที่มีจํานวนมากถึง 28 จังหวัด ดังนั้น  การแบง
ระดับการดําเนินงานนั้น จึงมีการศึกษาขอมูลชุมชนตาง ๆ ในพื้นที่ภาคกลางที่มีการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อ
รองรวบรวมเปนขอมูลและแบงกลุมเปนโซนพื้นที่ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่โซนตะวันตก พื้นที่โซนตะวันออก และพื้นที่โซน
สวนกลาง  ซึ่งไดสรุปภาพรวมของการทองเที่ยวโดยชุมชนไว  ดังนี้ 
 
ภาพรวมจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ภาคกลางพื้นที่โซนตะวันตก 

ปจจัยที่สําคัญคือสภาพทรัพยากรในพื้นที่ซึ่งมีจํานวนมากที่สามารถนํามาดําเนินการทองเที่ยวโดยชุมชนได  
การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนโซนตะวันตกมีสถานการณใชทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

1. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ  
2. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทวิถีชีวิต  
3. การทองเที่ยวประเภทเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ  

 
ภาพรวมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคกลางพื้นที่ โซนตะวันออก 

มีตนทุนสําคัญประกอบดวยทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของชุมชน  
พื้นที่ภาคกลางโซนตะวันออก  จึงมีการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่มีลักษณะหลากหลายกวาโซนอื่น  ซึ่งสามารถ
แบงลักษณะการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไดดังนี้ 

1.ทุนทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ 
2.ทุนทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทวิถีชีวิต 

 3.ทุนทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ  
4.ทุนทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรและ โบราณคดี 

 
ภาพรวมการจัดการทองเที่ยว โดยชุมชนพ้ืนที่ภาคกลาง โซนสวนกลาง 

มีตนทุนที่นํามาสูการจัดการทองเที่ยวสวนใหญจะเปนทุนทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต อาชีพทางดาน
การเกษตร หรือเกิดจากภูมิปญญาพื้นที่โซนกลาง สวนเปนที่ราบลุมขนาดใหญจึงเหมาะแกการทําการเกษตร ดังนั้น 
กิจกรรมการดําเนินการทองเที่ยว จึงเกี่ยวของกับทุนตาง ๆ  ซึ่งสภาพแบงลักษณะการจัดการทุนเพื่อการทองเที่ยวโดย
ชุมชนดังนี้ 

1.  ทุนการจัดการทองเที่ยวโดยใชวิถีชีวิตและอาชีพ  
2.  ทุนการจัดการทองเที่ยวโดยใชทรัพยากรธรรมชาติ  

 
รูปแบบการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนโซนตะวันตก 

การรวมตัวกันเปนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนภาคกลางโซนตะวันตกนั้น ชุมชนที่เปน
ตัวแทนเขารวมการประชุมไดสะทอนความตองการออกมาดังนี้ 

เครือขายพันธมิตรเหมือนพี่-นองเอื้อผลประโยชนใหแกกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในดานการจัดการ หรือการ
ปองกันผลกระทบที่จะตามมา อบต .มีสวนรวมในการประชาสัมพันธสรางความเขาใจในการพัฒนาการทองเที่ยวโดย
ชุมชน ชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟนเรื่องภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตรและ
สถาบันการศึกษาเอื้อเรื่องการเชื่อมเครือขาย 
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สวนความคาดหวังหลักๆที่สําคัญในการที่จะจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนก็คือ การสรางความเขาใจในการ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน การจัดการทองเที่ยวเพื่อกอใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรพื้นที่ และเพื่อฟนฟูเรื่องภูมิ
ปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตร 

รูปแบบของเครือขายมีลักษณะเปนศูนยกลางขอมูลชุมชนเครือขายโดยมีสถาบันการศึกษาเปนแมขาย
ประสานงานกลาง ซึ่งในโซนตะวันตกนี้เห็นวามหาวิทยาลัยศิลปากรนาจะเขามามีบทบาทในการหนุนเสริมทางดานนี้
มีแนวทางจัดการสัญจรชุมชนเครือขายเพื่อวิเคราะหปญหาการจัดการทองเที่ยว รวมกับนักวิชาการ หนวยงานที่
เกี่ยวของและสถาบันการศึกษารวมทั้งควรจัดตั้งคณะกรรมการเครือขายของโซนตะวันตก  

การทองเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่โซนตะวันตกนี้ มีทั้งชุมชนที่ทําการทองเที่ยวมานานแลว หรือชุมชนที่พึ่งเริ่มทํา 
รวมทั้งชุมชนที่มีความสนใจที่จะทําการทองเที่ยวโดยชุมชนซ่ึงที่ผานมาไดประสบปญหาที่ทั้งเหมือนและแตกตางกัน 
ปญหาที่พบเจอรวมกันคือ การเอาเปรียบจากบริษัททัวร ชุมชนไมรูถึงผลกระทบจากการทองเที่ยวและการเอาใจ
นักทองเที่ยวเนื่องจากมุงเนนธุรกิจเปนสําคัญกวาชุมชน 
 
รูปแบบการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่โซนตะวันออก 

มีรูปแบบการสรางเพื่อน สรางพี่ สรางนองโดยการมีการมีสวนรวมระหวางสมาชิกรวมเครือขายมีการ
รวบรวมแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิกในเครือขายจัดใหมีกองทุนเครือขายและมีศูนยประสานงานในพื้นที่ ซึ่งอาจ
เปนสถาบันการศึกษาสําหรับพื้นที่โซนตะวันออก เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีทําหนาที่เปนศูนยประสานงาน
อีกทั้งมีแนวทางในการสรางมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางรายไดของเครือขายโดย
การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวตลอดทั้งปรวมทั้งการจัดทําฐานขอมูลของแตละพื้นที่ใหมีการความสมบูรณ และ
สามารถใชรวมได 

ปญหาของชุมชนในพื้นที่โซนตะวันออก สรุปไดดังนี้ ปญหาการปรับเปล่ียนนโยบายของสวนราชการ ปญหา
ลักษณะนี้ จะเกิดกับพื้นที่ที่จําเปนตองพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐเปนหลักเมื่อมีการปรับเปล่ียนนโยบายหรือผูวา
ราชการจังหวัดก็จะสงผลกระจายตอชุมชน รูปแบบการพัฒนาที่เนนจากบนลงลางซึ่งรูปแบบการพัฒนาแบบนี้ปญหา
ที่แทจริง อาจไมไดรับการแกไข เพราะชุมชนจึงอยูฐานลางอาจไมไดกําหนดทิศทางการพัฒนาของตนเอง แตจะขึ้นอยู
กับระดับนโยบายที่สําคัญลงมา ปญหาดานการประสานงานกันระหวางชุมชนตาง ๆ ในพื้นที่ที่จัดการทองเที่ยว สวน
ใหญจะมีลักษณะตางคนตางทํา ไมมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายหรือการจัดกิจกรรมที่สืบเนื่องกันได ปญหาในประเด็น
ดานกฎหมาย โดยเฉพาะชุมชนที่มีโบราณสถานเปนแหลงทองเที่ยวหรือพื้นที่ในเขตอุทยาน รวมถึงปญหาจํานวน
นักทองเที่ยว มากเกินกวาจะรองรับได จึงทําใหเกิดผลกระทบดานอื่น ๆ ตามมา เชน มลภาวะ การจัดการที่เหมาะสม 
ความปลอดภัยเปนตน 
 
รูปแบบการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนที่โซนสวนกลาง 

การทองเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่โซนสวนกลางมีลักษณะสําคัญดานภูมิศาสตร โดยมีการรวมตัวกันเปน
เครือขาย “คนลุมน้ํา” ในขณะที่พื้นที่โซนตะวันตกเปนเครือขาย “วัฒนธรรมลุมน้ําไหล” เครือขายของคนลุมน้ํา เกิด
จากลําน้ําสําคัญในพื้นที่ เชื่อมโยงกันเปนเครือขายระดับจังหวัดและระดับภาค มีเสนทางใหนักทองเที่ยวไดเลือกเปน
กลุมของเสนทางตาง ๆ โดยเครือขายจะทําหนาที่ที่ประสานงานและจัดการและการเชื่อมโยงเครือขายเปนชอง
ทางการจําหนายสินคาของชุมชน เปนการฝากขายซึ่งกันและกัน เพื่อใหลูกคามีทางเลือกมากขึ้นในการซื้อสินคา ใน
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ขณะเดียวกัน ชุมชนก็จะมีชองทางที่เพิ่มมากขึ้นดวยรวมทั้งการมีกลไกการขับเคลื่อนภายในเครือขายโดยโซน
สวนกลางจะมีการคัดเลือกตัวแทนของชุมชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนขึ้นมาทําหนาที่เปนกลไกลขับเคลื่อน
เครือขายในระดับโซนเพื่อเชื่อมโยงขึ้นไปสูระดับภาคตอไป 

ปญหาที่พบสวนใหญเกิดจากชุมชนขาดความเขาใจในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไมมีขาดการทําตลาด
ที่ตอเนื่อง ขาดการสนับสนุนอยางจริงใจของหนวยงานภาครัฐและชุมชนขาดการสรางอัตลักษณของตัวเอง 
 
สรุปผลการวิเคราะหการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคกลาง 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยนําเขาในพื้นที่ภาคกลาง ดานตนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลาย
และผสมผสาน ทั้งภูเขา ทะเล และแมน้ํา พื้นที่โซนตะวันตก มีเปนภูเขาและเทือกเขาจํานวนมาก และยังติดกับ
ชายทะเล ซึ่งเปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ พื้นที่โซนตะวันออกนั้นสวนใหญติดทะเลเชนกัน สวนพื้นที่โซนกลางมี
แมน้ําสายใหญไหลผาน ทําใหภาคกลางเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรอยางมาก สวนตนทุนดาน
ประวัติศาสตรและโบราณคดี สวนใหญจะอยูในความดูแลของภาครัฐ นอกจากนั้นภาคกลางยังมีตนทุนทางภูมิ
ปญญาที่สําคัญ เปนการถายทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง 

กระบวนการการเริ่มตนการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาคกลางเริ่มตนจาก 2 สวนที่สําคัญคือ 1.) เริ่มตนจาก
คนในพื้นที่ 2.) เริ่มตนจากองคกรหรือหนวยงานภายนอกสนับสนุน การเริ่มตนจากคนในชุมชนนั้น สวนใหญไมไดมี
เปาหมายเพื่อการทองเที่ยวเปนหลัก แตเปนเปาหมายเรื่องการทํามาหากิน สวนการเริ่มตนที่เกิดจากองคกรหรือ
หนวยงานภายนอกนั้น สวนใหญเกิดจากการสนับสนุนของรัฐ แตเมื่อหนวยงานเหลานั้นออกจากพื้นที่ไปอาจจะทําให
ชุมชนขาดความตอเนื่อง ดังนั้นผลผลิตที่ไดนั้นจึงเปนรูปแบบของเครือขายในแตละโซน ไดแก 

• ตัวแบบของโซนตะวันตก “วัฒนธรรมลุมน้ําไหล” 
• ตัวแบบเครือขายโซนตะวันออก “เครือขายทรพัยากร” 
• ตัวแบบเครือขายโซนสวนกลาง “เครือขายคนลุมน้ํา” 
• ตัวแบบเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคกลาง 
จากตัวแบบเครือขายในแตละโซน พบวาทุกโซนมีความตองการเชื่อมโยงแตละชุมชนที่จัดการทองเที่ยวเปน

เครือขาย โดยมีลักษณะแบบ สรางเพื่อน สรางพี่ สรางนอง และมีศูนยกลางเพื่อเชื่อมโยงกัน อันจะทําใหเกิดกลไกใน
การขับเคล่ือนเครือขาย โดยมีสถาบันการศึกษาเปนผูประสานงาน และมีการดําเนินงานจากโซนพื้นที่สูระดับภาค
ตอไป 
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บทคัดยอ 

การศึกษาและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวม ภาคเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงาน และสรางความเขมแข็งแกกลุมเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้ง
เพื่อประสานความรวมมือภายในองคกรเครือขาย และสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกองคกรเครือขาย โดยสราง
กระบวนการจัดการความรูการทองเที่ยวโดยชุมชน ผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  )Participatory Action 
Research - PAR   (ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหชุมชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารระหวางกัน 
 เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือมีกระบวนการในการขับเคลื่อนและพัฒนาเครือขาย โดยการจัด
ประชุมเพื่อใหชุมชนเครือขาย หนวยงาน และองคกรภาคีตางๆ ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน โดยมีการจัด
ประชุมระดับจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหมและพะเยา จากนั้นจึงจัดประชุมระดับภาคที่บานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม 
และมีการประชุมเครือขายระดับประเทศที่จังหวัดนครปฐม  

ผลจากกระบวนการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ ทําใหเครือขายการทองเที่ยวโดย
ชุมชนภาคเหนือไดรูปแบบของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ยั่งยืน ไดขอมูลของเครือขาย อีกทั้งเปนการขยาย
ฐานเครือขายชุมชนทองเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งยังเปนการสรางกระบวนการเรียนรู การจัดการความรูผาน
กระบวนการศึกษาวิจัย และการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน จากการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว
โดยชุมชนภาคเหนือ สามารถแบงผลที่ไดรับจากกระบวนการขับเคลื่อนไดดังนี้ ประการแรก ไดฐานขอมูล โดยมีการ
จัดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุมชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
หนวยงานหรือองคกรภาคีตางๆ ซึ่งจะมีประโยชนตอเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ ประการที่สอง มี
โครงสรางคณะทํางาน เครือขายภาคเหนือไดคัดเลือกคณะทํางานที่ชัดเจน เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนเครือขายชุมชน
ทองเที่ยวภาคเหนือตอไป นอกจากนี้ในเวทีระดับประเทศเครือขายภาคเหนือยังไดคัดเลือกตัวแทนเพื่อรวมใน
คณะกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย ประการที่สาม ไดยุทธศาสตรเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน
ภาคเหนือ ประการที่ส่ี ไดแผนกิจกรรมของเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ ซึ่งมีทั้งแผนระยะสั้น  )3 
เดือน (และแผนระยะยาว และ ประการที่หา มีความตองการจัดตั้งศูนยประสานงาน ซึ่งคณะกรรมการทองเที่ยวโดย
ชุมชนภาคเหนือ ลงความเห็นวาควรจัดตั้ง “ศูนยประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ” โดย

                                                 
1 สาขาวิชาการจดัการชมุชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัยศลิปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย  
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มีเปาหมายเพื่อผลักดันเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อประชาสัมพันธชุมชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนตอ
กลุมนักทองเที่ยว   

เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาคเหนือเริ่มจากความตองการของชุมชน และขยายแนวคิดออกไปเพื่อ
สรางแนวรวมมากขึ้น ภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของจึงไดรวมหารือรวมกับชุมชน วางยุทธศาสตรใช องคความรูเปนทุนในการ
ขับเคลื่อนเครือขาย และอาศัยเวลาใหเครือขายเติบโตไปตามธรรมชาติ 

การเขามาของโครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ทําใหเรงกระบวนการสรางเครือขายภาคเหนือมากขึ้น มีการจัดเวทีพูดคุยกันบอยครั้ง รวมถึงการจัดทํา
โครงสรางเครือขาย แบงหนาที่คนทํางานเปนฝายที่มีภาระงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เครือขายภาคเหนือแมจะมีการ
เริ่มตนมานานแลว แตก็คอยดําเนินไปอยางชาๆ โดยหวังจะใหเกิดเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เปนรูปธรรมและ
มีความมั่นคง 
คําสําคัญ : การทองเที่ยวโดยชุมชน 
 
Abstract 
 The Research and Development of Thailand Community Based Tourism Network by Participation 
of Communities: Northern Region is established in order to empower the community network, to 
encourage the collaborations inside the network organizations and to build up the good relationships 
between members of the organizations. The work is processed by applying the Knowledge Management 
(KM) with the Community Based Tourism (CBT) and the Participatory Action Research (PAR). The 
communities and related associates cab be promoted and exchange useful information.  

Community Based Tourism in the Northern region has arranged meetings to keep the network 
dynamic and active. The communities and associate members have had several chances to meet and 
exchange their knowledge and useful information. They used to arrange the provincial meetings in 
Chiang Mai and the national meeting in Nakhon Pathom. 

As a result of meetings and the attempt to develop the Community Based Tourism in the 
Northern region, the network has increased knowledge on sustainable development to the communities 
and connected them together. Moreover, it encourages the network and the communities to focus more 
on knowledge management.  

After having arranged many activities to develop the Community Based Tourism network in the 
Northern region, there are 5 achievements succeeded. (1) Database is increased, especially the data 
about the northern communities and associate organizations that may be able to assist the network in 
some ways. (2) The Northern network has specified the partners that will help them promoting their works 
in the future. Moreover, representatives of the northern network are chosen in the national meeting to join 
the committee team of the Thai Community Based Tourism Association. (3) The strategic plan for the 
Northern region is established. (4) Activity plans for short term (3 months) and long term are drawn. (5) 
The agreement to found “the Collaborative Centre of the Community Based Tourism of the Northern 
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Region” is approved. The centre is to support the Community Based Tourism and to publicize the 
communities attending in the tourism programme. 

The network of the Community Based Tourism of the Northern region is basically occurred from 
the communities’ needs and gradually expands their network, collaborations with other organizations and 
uses their knowledge to set up practical strategic plans and generate extra income. 

The arrival of the Tourism Network Development Project for the Sustainability of the Community 
Based Tourism has accelerated the establishment of the network in the Northern region. Meetings are 
arranged more often. The network is systematically administrated and resource persons have their clear 
work descriptions.  

Although the network of the Northern region has begun for a long time, the working process still 
slowly moves with the future expectations to found the physical and constant network on the Community 
Based Tourism.             
Keyword : Community  Based  Tourism 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนรูปแบบหนึ่งที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของทองถิ่น
ตางๆ ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็สามารถใชรูปแบบการทองเที่ยวนี้เปนเครื่องมือในการอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนใหเกิดความยั่งยืน ชุมชนทองถิ่นถูกคาดหวังใหเขามามีบทบาททั้งในดานการมีสวน
รวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ การใหความรูและการใหบริการแกนักทองเที่ยว ในขณะที่
หลายชุมชนยังขาดความพรอม และโอกาสในการเรียนรูถึงผลกระทบทั้งแงบวกและลบจึงสงผลใหทรัพยากรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวยังจัดการอยางไมถูกตอง อีกทั้งทิศทางในความรวมมือของหนวยงานตางๆ กับชุมชน ยังไม
เกิดขึ้นอยางแทจริง ยังเกิดการคิดแบบแยกสวนแยกกันคิด แยกกันวางแผน แยกกันจัดการ เปนเหตุใหมีทรัพยากรการ
ทองเที่ยวมากมายถูกทําลายลงไปอยางรูเทาไมถึงการณ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเปนโอกาสที่ชุมชนตางๆ จะไดหันกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกแงมุมทั้งบวก
และลบ พรอมกับการพิจารณาโอกาสในอนาคตของเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้น สงผลดีตอชุมชนในระยะ
ยาวจริงหรือไม ชุมชนจะจัดการอยางไรตอไป  
 การศึกษาในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะดําเนินการโดยอาศัยการมีสวนรวมจากเครือขายของชุมชนตางๆที่เริ่ม
เกิดขึ้นแลวในบางพื้นที่ และชุมชนที่มีความสนใจดานการทองเที่ยวอีกทั้ง ยังอาศัยฐานขอมูลและความรวมมือในการ
สรางเสริมเครือขายจากภาคีรวมจากองคกรที่เกี่ยวของอีกเพื่อใหเกิดเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางแทจริง
และยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และสรางความเขมแข็งใหกลุมเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน พรอมขยาย

ฐานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนในแตละภาคใหเพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อประสานความรวมมือภายในองคกรเครือขาย และสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกองคกรเครือขาย 
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3. เพื่อสรางกระบวนการจัดการความรูของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action Research – PAR) 

4. เพื่อสนับสนุนใหชุมชนทองเที่ยวโดยชุมชน และภาคีตางๆที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการ
ทองเที่ยวระหวางกันอยางตอเนื่อง 

5. ปรับปรุงคูมือการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวโดย
ชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย   
 โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ภาคเหนือ มีพื้นที่ดําเนินการวิจัย 16 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน พะเยา เพชรบูรณ 
กําแพงเพชร นาน พิษณุโลก ลําพูน แพร ลําปาง สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ นครสวรรค และพิจิตร   
  กลุมผูใหขอมูล 
 1. ชุมชนที่ดําเนินการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ 16 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม แมฮองสอน พะเยา เพชรบูรณ กําแพงเพชร นาน พิษณุโลก ลําพูน แพร ลําปาง สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ 
นครสวรรค และพิจิตร 
 2. หนวยงาน องคกร และภาคีรวมตางๆ เชน สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย )สกว (.สํานักงานภาค และโครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ )REST (เปนตน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         
1. แบบสํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชน 
2. แบบสํารวจระดับชุมชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
การรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ลักษณะไดแก การรวบรวมขอมูลเอกสาร และการรวบรวมขอมูล

ภาคสนาม 
กระบวนการดําเนินการวิจัย  แบงออกเปน 3 ขั้นตอน  คือ   ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ  ขั้นตอนที่ 2 การ

ปฏบิัติการ ขั้นตอนที่ 3 การเขียนรายงานและการสรุปบทเรียน 
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 

 โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ภาคเหนือ มีระยะเวลาดําเนินการวิจัย  6 เดือนคือตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2550   
  
ผลการวิจัย 

 การพัฒนาของชุมชนที่จัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือมีมานานกวา 10  ป  มีการสนับสนุน
ผานองคกรภาคเอกชน และการพัฒนาโดยใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ ในรูปแบบของงานศึกษาวิจัย เกิดชุมชน
ใหมๆ ถูกพัฒนาขึ้นจํานวนหนึ่ง ตางก็มีกระบวนการพัฒนาชุมชนที่แตกตางกันตามบริบทและภายใต “ทุน” ที่มีอยู   

ตอมามีแนวคิดในการรวมตัวเปนเครือขายของชุมชนทองเที่ยวในภาคเหนือ มีวัตถุประสงคเบื้องตน ในการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  หาเพื่อนที่มีแนวคิดเดียวกัน ปรึกษาและคุยในประเด็นเดียวกัน ประกอบกับมีการเริ่มคุยใน
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กลุมแกนนําหลักของชุมชน ตองการสรางเครือขายเพื่อ “เปดพื้นที่ทางสังคม” ใหกับชุมชนที่จัดการทองเที่ยว หวังผล
ในการผลักดันการพัฒนาระดับนโยบาย รวมถึงการรักษาสิทธิใหกับชุมชนสมาชิกจากกลุมทุนภายนอก  

การหารือไดเริ่มขยายวงกวางมากขึ้น การสรางเครือขายไดรับการตอบรับอยางดีจากสมาชิก  ทําใหเกิดเวที
การพูดคุยอยางเปนทางการ วางยุทธศาสตรและแนวทางการขับเคลื่อนไวอยางชัดเจน พรอมจัดทําโครงสรางทีมงาน
จากแกนนําหลักๆ เปนกลุมที่ขับเคลื่อนในชวงแรก การเริ่มทําเครือขาย เริ่มจาก “ความตองการ” ของชุมชนที่จัดการ
การทองเที่ยวโดยชุมชน และขยายแนวคิดออกไปเพื่อสรางแนวรวมมากขึ้น ภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของจึงไดหารือรวมกับ
ชุมชน วางยุทธศาสตรใช “องคความรู” เปนทุนในการขับเคล่ือนเครือขาย และ “อาศัยเวลา” ใหเครือขายเติบโตไป
ตามธรรมชาติ 

โครงการวิจัยการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหเรง
กระบวนการสรางเครือขายภาคเหนือมากขึ้น กระบวนการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือมี
รูปแบบในการพัฒนาเครือขายโดยใชวิธีการจัดประชุมเวทีตางๆ เพื่อรวมระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางชุมชน องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดการประชุมในพื้นที่ภาคเหนือมีขึ้น 7 ครั้ง โดยเปนการประชุม
เตรียมการ 1 ครั้ง การประชุมวางแผนและสรางความเขาใจ 4 ครั้ง การประชุมเครือขายระดับภาค 1 ครั้ง และการ
ประชุมเครือขายระดับประเทศ 1 ครั้ง 

จากการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ ตลอดระยะ เวลา 6 เดือน  
พบวาผลที่ไดรับจากกระบวนการขับเคลื่อน คือ มีการจัดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุมชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ใน
พื้นที่ภาคเหนือโดยรวบรวมจากขอมูลช้ันรองและนําขอมูลชั้นรองที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตองกับชุมชนอีกครั้ง
หนึ่ง รวมทั้งมีการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานหรือองคกรภาคีตางๆ ซึ่งจะมีประโยชนตอเครือขายการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอไป นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกคณะทํางานที่ชัดเจน เพื่อดําเนินการขับเคลื่อน
เครือขายชุมชนทองเที่ยวภาคเหนือ และในเวทีระดับประเทศภาคเหนือยังไดคัดเลือกตัวแทนเพื่อรวมในคณะกรรมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการทบทวนยุทธศาสตรเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ : 
ซึ่งสามารถสรุปยุทธศาสตร ไดดังนี้ คือ พัฒนาศักยภาพคนและการปกปองสิทธิชุมชน พัฒนาแหลงการเรียนรูและ
กระบวนการเรียนรูระหวางชุมชนเครือขายฯ รวบรวมและพัฒนาระบบฐานขอมูลและชุดความรู สรางการยอมรับและ
ความเขาใจรวมทั้งเชื่อมประสานงานที่เกี่ยวของ ผลักดันใหเกิดศูนยประสานงาน และผลักดันนโยบาย  

หลังจากมีการคัดสรรคณะทํางานแลวจึงมีการแบงหนาที่คณะทํางาน และกําหนดแผนกิจกรรมของ
เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือขึ้น มีทั้งแผนระยะสั้น  )3 เดือน   (และแผนระยะยาว นอกจากนี้
คณะกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ ลงความเห็นวาควรจัดตั้ง “ศูนยประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดย
ชุมชนภาคเหนือ” โดยมีเปาหมายเพื่อผลักดันเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อประชาสัมพันธชุมชนที่จัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนตอกลุมนักทองเที่ยว และตั้งศูนยขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ เพื่อใหเปนจุด
ประสานงานชุมชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนตอไป   

แนวคิดในการขับเคลื่อนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ มีส่ิงที่ตองคํานึงถึง คือ ความสามารถ
ในการจัดการตนเองของเครือขาย กอนที่จะนําไปสูความสามารถในการจัดการเครือขายตอไป ทั้งนี้ผูที่รวมตัวเปน
เครือขายตองตระหนักเสมอวาชุมชนของตนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับนักทองเที่ยวหรือกิจกรรมตางๆ การ
ขับเคลื่อนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนมีหลักการสําคัญในการเอื้อประโยชนทางธุรกิจและความเปนมิตรไมตรี
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ระหวางกัน มิใชการแขงขันแกงแยงกันในเรื่องผลประโยชน ทั้งนี้สมาชิกเครือขายตองคํานึงถึงจุดหมายรวมกันและ
การจัดสรรผลประโยชนระหวางกัน  

จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดดังกลาว พบวาส่ิงสําคัญในการขับเคล่ือนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน
ภาคเหนือ คือ ตองมีจุดมุงหมายรวมกัน จะเห็นไดวาจากการจัดเวทีตางๆ ของภาคเหนือ เสียงขานรับจากชุมชน คือ 
ตองการใหเกิดเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อจะประสานประโยชนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ชุมชนเปนผู
รวมกันกําหนดจุดมุงหมาย โดยมี สกว   .เปนผูคอยประคับประคองและชวยเหลือ แตเดิมภาคเหนือตอนลางอาจจะยัง
ไมคอยมีสวนเกี่ยวของในการเชื่อมโยงเครือขายมากนัก  เนื่องจากบางสวนอยูนอกพื้นที่การวิจัยของ สกว   .จึงทําให
บางครั้งการมองหาจุดมุงหมายรวมกัน ภาคเหนือตอนลางอาจจะยังไมคอยมีบทบาท โดยมารับรูก็ตอเมื่อไดมีขอสรุป 
ขึ้นแลว แตในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยพยายามดึงภาคเหนือตอนลางใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนเครือขาย แมจะ
เปนการเริ่มตนในระดับเริ่มเรียนรู แตชุมชนที่จัดการทองเที่ยวมากอนก็พรอมที่จะชะลอเพื่อประคับประคองใหชุมชน
นองใหมกาวเขามาเรียนรู และเพื่อจะกาวยางขับเคลื่อนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนตอไปพรอมกันในอนาคต 

นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนเครือขายนั้น บุคคลในเครือขายตองมีจิตสํานึกรวมกัน มีความสมัครใจในการ
ทํางานเพื่อชุมชนอยางแทจริง มองเครือขายในฐานะเปนเครื่องมือเอื้อประโยชน มิใชเครื่องมือสรางผลกําไร จิตสํานึก
รักทองถิ่นและชุมชน พยายามพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา พรอมทั้งอนุรักษวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนไปพรอม
กัน นอกจากนี้การทํางานของเครือขายจําเปนตองมียุทธศาสตรในการเชื่อมโยงที่เหมาะสม เครือขายการทองเที่ยว
โดยชุมชนภาคเหนือมีการเชื่อมโยงระหวางเครือขายและนอกเครือขาย โดยจะจัดตั้งศูนยประสานงาน คือ “ศูนย
ประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ” โดยมีบทบาทหนาที่ในการประสานงานภายในเครือขาย
และชุมชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน กับองคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการวบรวมฐานขอมูลเครือขาย
การทองเที่ยวโดยชุมชน  

เมื่อมีการเขารวมเปนเครือขายแลว ทุกฝายตองมีความรูสึกรวมกันในการทํางาน มองไปในทิศทางเดียวกัน 
จึงจะเกิดพลังผลักดันใหกาวเดินไปสูเปาหมายรวมกันได เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ นับเปนเครือขาย
ที่มีการสรางความรูสึกรวมระหวางคนทํางานเสมอ  

การทํางานของระบบเครือขายตองมีการบริหารจัดการที่โปรงใสและตรวจสอบได ซึ่งจะเปนการสราง
ความรูสึกที่ดีตอทุกฝาย ในการจัดการเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ มีโครงสรางคณะทํางานที่มีการ
เลือกสรรจากบุคคลที่ทํางานในเครือขายเอง ทั้งนี้ การทํางานของทุกฝายจะไดรับการตรวจสอบและคานอํานาจ
กันเองจากคนในเครือขาย อยางไรก็ตาม แมจะมีการระบุตําแหนงหนาที่และบทบาทของผูทํางานไวชัดเจน แตจะเห็น
ไดวาการทํางานเปนไปในลักษณะชวยกันคิดชวยกันทํา อํานาจสิทธิ์ขาดมิไดตกเปนของผูใดผูหนึ่ง จึงทําใหการ
ทํางานสามารถตรวจสอบไดจากคณะทํางานทุกคน  

การจัดระบบขอมูลขาวสารเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งตอความยั่งยืนของเครือขาย เนื่องจากจะชวยใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู และชวยใหทราบถึงความเคลื่อนไหวกิจกรรมของเครือขาย ในสวนของเครือขายการทองเที่ยวโดย
ชุมชนภาคเหนือ แตเดิมมีแนวความคิดวาจะจัดทําเปนจดหมายขาว CBT เพื่อแจกไปยังชุมชนเครือขาย และ
หนวยงานตางๆ แตทั้งนี้ การกระจายขาวสารโดยการสงจดหมายขาวอาจไมทั่วถึงในกลุมชาวบาน เพราะฉะนั้นผูนํา
ในชุมชนจะตองเปนผูนําขาวสารไปกระจายขาวใหเหมาะกับชุมชนของตน นอกจากนี้ ในบางชุมชนที่สามารถเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตได ก็สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดจาก www.communitytourism.net หรืออาจรับรูขอมูลขาวสารตางๆ 
และเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนจาก www.gotokhow.org 
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แมวาพื้นที่ภาคเหนือจะมีการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนมาเปนระยะเวลานาน หากแตยัง
พบวามีปญหาและอุปสรรคในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนหลายดาน คือ ดานบุคลากร ปญหาดานขอมูล ปญหา
ดานสิ่งปลูกสรางในการพัฒนา ปญหาดานแหลงทองเที่ยว ปญหาดานการจัดการ และปญหาดานนโยบาย แตละ
ชุมชนตระหนักถึงปญหาดังกลาวและพยายามรวมกันหาทางแกไข 

 
สรุป 

 เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ รวมทั้งส้ิน16 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน 
พะเยา เพชรบูรณ กําแพงเพชร นาน พิษณุโลก ลําพูน แพร ลําปาง สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ นครสวรรค และพิจิตร มี
การขับเคลื่อนเครือขายภายใตกิจกรรมการจัดประชุมรวมระดมความคิด แลกเปลี่ยนพูดคุย 7 ครั้ง ผลที่ไดรับจากการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ คือ การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุมชน การ
คัดเลือกคณะทํางาน มียุทธศาสตรเครือขายที่ชัดเจน มีแผนกิจกรรมระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งจัดตั้งศูนย
ประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน  

การขับเคล่ือนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือเกิดขึ้นภายใตแนวคิด 6 ประการ คือ มี
จุดมุงหมายในการขับเคลื่อนเครือขายรวมกัน บุคลากรในเครือขายตองมีจิตสํานึกสาธารณะรวมกัน การทํางาน
เครือขายตองมียุทธศาสตรในการเชื่อมโยงที่เหมาะสม มีการสรางความรูสึกรวมกันในการทํางานเครือขาย มีการ
ทํางานของระบบเครือขายที่โปรงใสตรวจสอบได และมีการจัดระบบขอมูลขาวสารเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
 สวนปญหาและอุปสรรคในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ คือ ปญหาดานบุคลากร ปญหาดาน
ขอมูล ปญหาดานสิ่งปลูกสรางในการพัฒนา ปญหาดานแหลงทองเที่ยว ปญหาดานการจัดการ และปญหาดาน
นโยบาย 

 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบคุณ  ตัวแทนชุมชนทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานการทองเที่ยว ในชุมชนจาก  16  
จังหวัด ที่ไดกรุณาสละเวลาและเดินทางมาเขารวมการประชุมตางๆ  ที่จัดขึ้นทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ อาทิ         
คุณพรมมินทร พวงมาลา จากชุมชนแมกําปอง ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เชียงใหม คุณบันเทิง เครือวงศ บานรมฟา
ไทย ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย คุณไกรสิทธิ์ สิทธโชดก บานแสนพัฒนา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย คุณอรุณ อุลัย 
ดอยหลวงเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม และคุณสุรสิทธิ์ ดลใจไพรวัลย บานผาหมอน ต.บานหลวง  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม รวมไปถึงตัวแทนชุมชนอื่นๆ ที่มิไดกลาวถึงในที่นี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณ คุณเบญจวรรณ   
วงศคํา คุณอนงคนาฏ ปญโญใหญ และคุณสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย นักวิจัย จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สํานักงานภาค ที่มีสวนในการชวยเหลือทั้งดานสถานที่จัดประชุม การเตรียมการประชุม และใหขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับพื้นที่ภาคเหนือ  

ขอบคุณคณะทํางานสวนกลางสนับสนุนวิจัย  อาจารยธิติมา  เวชพงศ อาจารยประพล เปรมทองสุข          
คุณหทัยรัตน จันโทวาท   คุณรังษิวรรณ ตั้งคณา โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณธันยพร วณิชฤทธา ที่ชวยอํานวยความ
สะดวก  บริหารจัดการเรื่องรูปแบบ ฐานขอมูล ประสานงาน และทํางานในรายละเอียดตางๆ  เพื่อใหชุดโครงการวิจัย
ทั้งหมดสําเร็จอยางสมบูรณแบบที่สุด 
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 ขอบคุณผูชวยศาสตราจารยจิตศักดิ์  พุฒจร  หัวหนาชุดโครงการวิจัยที่เปดโอกาสใหผูวิจัยไดเรียนรูโลกที่
มิไดมีแคในตํารา ไดเรียนรูแนวคิดและปรัชญาจากปราชญชาวบานที่มีความลุมลึกและคมคายทางความคิด และได
เรียนรู “การวิจัย” ที่ชวยพฒันาชุมชนและสังคมอยางแทจริง 
 ทายที่สุด ขอขอบพระคุณ คุณจตุพร วิศิษฏโชติอังกูร ผูรวมวิจัย ผูเปนทั้งเพื่อนรวมงาม เพื่อนรวมคิด และ
เพื่อนรวมเดินทางที่แสนดี ผูทุมเททํางานทั้งกายและใจอยางเต็มที่ 
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การศึกษาและพัฒนาเครอืขายการทองเที่ยวโดยชมุชนอยางมสีวนรวม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

The Research and Development of Thailand Community Based Tourism Network by 
Participation of Communities: North-Eastern Region 

 
ฤกษรัตน ปกกันตธร1 เฉลิมเกียรติ สุริยวงศ 2 และสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย3  

Rerkrat Pakkantorn1, Chalermkiat Suriyawong2 and Supavinee Songpornvanich3  
    
บทคัดยอ 
 การศึกษาและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพซึ่งใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( Participatory  Action  Research – PAR ) 

ผลการศึกษา  พบวา  สถานการณในสภาพปจจุบันของเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสมาชิกเครือขายที่รวมประสานความรวมมือระหวางกัน 10 จังหวัด 21 ชุมชน โดยมีรูปแบบ
การประสานความรวมมือในลักษณะของเครือขายดานขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน 3 ลักษณะ คือ 1) 
การสรางเครือขายในระดับชุมชน และพื้นที่ใกลเคียง 2) การสรางเครือขายในระดับกลุมพื้นที่คือ อีสานตอนเหนือ 
อีสานตอนกลาง และอีสานตอนใต และ 3) การสรางเครือขายรวมในระดับภาค ซึ่งมีการจัดโครงสรางและหนาที่ที่
ชัดเจนในการทํางาน รวมถึงการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนกลไกของเครือขายในระดับภาค  
 สําหรับความคิดเห็นของผูมีประสบการณในเชิงพื้นที่ พบวา ตองการใหเกิดการพัฒนาในรูปแบบเครือขาย
ระดับชุมชนและพื้นที่ใกลเคียงใหมีความเขมแข็งชัดเจนกอนการพัฒนาความรวมมือในลักษณะเครือขายระดับภาค 
และมองวาการพัฒนาดานเครือขายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถกาวตอไปได โดยมีปจจัยที่นําไปสู
ความสําเร็จ คือ เครือขายตองเกิดจากความตองการของชุมชนอยางแทจริง ควบคูไปกับการสรางความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนใหกับชุมชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน รวมถึงการมีผลประโยชนรวมกัน
ของสมาชิกภายในเครือขายและตองมีการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรมและเทาเทียมใหกับสมาชิก 
 ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญที่มีผลตอการพัฒนาเครือขาย พบวา คือ สภาพพื้นที่ของภาคที่มีขนาดใหญ ไม
สะดวกในการเดินทาง และการขาดการสนับสนับสนุนในเรื่องคนกลางที่ทําหนาที่ประสานความรวมมือ และสราง
โอกาสใหเกิดการพบปะกันของชุมชนทองเที่ยวกับภาคีรวมทุกภาคสวน ตลอดจนการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ 
การพัฒนาดานการตลาดและ การประชาสัมพันธ  
 การจัดการความรูผานกระบวนการวิจัย พบวา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดความรูฝงลึก (Tacit 
Knowledge) ระหวางการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: 

                                                 
1 สาขาวิชาการจดัการการทองเที่ยว คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย  
  Department of Tourism Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand 
2 คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 ประเทศไทย 
  Faculty of Tourism and Hotel of Management, Mahasarakham University, Mahasarakha 44150, Thailand 
3 สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  Community Base Tourism Institute, Thailand Research Fund 
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CoP) และมีการเก็บรายละเอียด พรอมเรียบเรียงในลักษณะความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) สงผานสูชุมชน
ดวยรายงานการจัดประชุมและรูปเลมคูมือการทองเที่ยวโดยชุมชน  

การขับเคลื่อนในเรื่องเครือขายในอนาคต ควรมีองคกร หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ทํา
หนาที่เปนแกนหลักในการประสานความรวมมือในลักษณะเครือขายดวยความจริงใจและจริงจัง 
คําสําคัญ : การทองเที่ยวโดยชุมชน 
 
Abstract 
 The Research and Development of Thailand Community Based Tourism Network by Participation 
of Communities: North-Eastern Region is a Participatory Action Research (PAR) with the main purpose to 
strengthen the collaborations and build up the good relationships between members of the network, 
including approach the communities by applying Knowledge Management (KM). The research is 
processed by using the questionnaire for people who have field work experience and knowledge forum 
from the workshop on the Participatory Action Research. 

The result of the study reveals that the current situation of the Tourism Network Development of 
the North-Eastern region has 10 provinces and 21 communities as members. There are 3 working styles 
applied in this area. They are (1) to build the network of each community and the area nearby (2) to build 
the area network, such s Northern area of the Northeast, Central area of the Northeast and Southern area 
of the Northeast (3) to build the regional network with clear working structure, and to establish the 
working team to drive the movement of the regional network. 

Staff with field work experience thinks that the community networks must be strengthened before 
the regional network. Moreover, the development of the North-Eastern network can be continued with an 
essential factor, which is the network must be occurred regarded to the needs of the communities. The 
communities and related people must have knowledge management and understanding on the 
Community Based Tourism. The benefits and income must be distributed equally to the members.  

Main concern of the North-Eastern region is the large size of the area that causes difficulties in 
traveling. Also, there is no middle person to coordinate and arrange meetings of associate organizations, 
inadequate budget and less knowledge on Marketing and Public Relations.  

Regarding to the use of knowledge management to approach the communities, the result of the 
study presents that Tacit Knowledge occurred during the Community of Practice (CoP) and Explicit 
Knowledge goes through the communities with the meeting reports and the Community Based Tourism 
guidebook.  

For the future development an organization with staff from both private and state organizations is 
strongly needed as it will be the main collaborator between the network and the related organizations. 
Keyword : Community  Based  Tourism 
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คํานําและวัตถุประสงค 
1. เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และสรางความเขมแข็งใหกลุมเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน   พรอม

ขยายฐานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนในแตละภาคใหเพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อประสานความรวมมือภายในองคกรเครือขาย และสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกองคกรเครือขาย 
3. เพื่อสรางกระบวนการจัดการความรูของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (Participatory Action Research – PAR) 
4. เพื่อสนับสนุนใหชุมชนทองเที่ยวโดยชุมชน และภาคีตางๆที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการ

ทองเที่ยวระหวางกันอยางตอเนื่อง 
5. ปรับปรุงคูมือการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวโดย

ชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาภายใตขอบเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทําการจําแนกกลุม
จังหวัดตามสภาพภูมิศาสตร และความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ซึ่งไดแก กลุมอีสานตอนเหนือ อีสานตอนกลาง และ
อีสานตอนใต จํานวน 10 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร รอยเอ็ด หนองคาย 
หนองบัวลําภู อุบลราชธานี และ อํานาจเจริญ โดยอาศัยวิธีวิจัย 2 ลักษณะ ประกอบดวยวิธีวิจัยเชิง คุณภาพและวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

1.  วิธีวิจัยเชิงคุณภาพจะอาศัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research หรือ PAR) ในการรวมคิด รวมคน และรวมแรงรวมใจในการสานสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยใชการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันทั้งใน
ระดับกลุม และระดับภาค  รวมถึงการสังเกตการณบรรยากาศในการประชุม การสนทนานอกรอบ และการแสดง
บทบาทของผูเขารวมกระบวนการเพื่อเปนสวนหนึ่งในการอธิบายปรากฎการณที่เกิดขึ้น  ตลอดจนการสังเคราะหองค
ความรูจากกระบวนการจัดประชุมในครั้งนี้ 

2.  วิธีวิจัยเชิงปริมาณจะอาศัยแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําคัญ เพื่อสอบถามผูมีประสบการณขับเคล่ือน
เครือขายในเชิงพื้นที่ และในชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมทองเที่ยวในเรื่องของการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริหารจัดการเครือขาย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาในปจจุบันสูภาพในอนาคต 

สําหรับกลุมเปาหมายในการใหขอมูล สามารถจําแนกออกได 3 ลักษณะ ไดแก 1) คณะทํางานในระดับ
ภาค คือ ตัวแทน หรือแกนนําชุมชนที่มีความพรอม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการทองเที่ยวโดยชุมชน และ มี
ความตองการที่จะพัฒนาเครือขายใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2)ตัวแทนชุมชนที่
ดําเนินการดานการทองเที่ยวโดยชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3) ตัวแทนขององคกรเอกชน หนวยงาน
ของรัฐ และนักวิชาการที่ เกี่ยวของกับการพัฒนา  และการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถลําดับขั้นตอนการดําเนินการได 5  ขั้นตอน  คือ   ขั้นตอนที่  1 ก า ร เ ต รี ย ม ง า น   
ขั้นตอนที่  2 การรวบรวมขอมูล   ขั้นตอนที่  3  การวางแผนการดําเนินงานและสรางเครื่องมือ  ขั้นตอนที่  4 การเก็บ
รวบรวมขอมูลและ การจัดเวทีเครือขายระดับกลุมพื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ  และขั้นตอนที่  5 การสรุป
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บทเรียนและการเขียนรายงานผลการวิจัย ซึ่งการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังกลาวของโครงการฯ มีระยะเวลา
ดําเนินการวิจัยทั้งส้ิน  6  เดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  2550   

  
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยจากการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ไดกลาวในขางตนสามารถจําแนกรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดดังนี้  

พัฒนาการและสถานการณ 
พัฒนาการของการทองเที่ยวโดยชุมชนสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดขึ้นจากการเปนแหลงศึกษา

เรียนรูในดานตาง เชน เกษตรกรรม ผลิตภัณฑชุมชน ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และแหลงโบราณสถานตางๆ 
ที่ดึงดูดใหเกิดการเขามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมชุมชน นําไปสูการพักคางในลักษณะเพื่อน หรือญาติที่มาเยือนกัน
และกัน จนพัฒนาสูการทองเที่ยวดวยรูปแบบ 3 ลักษณะ คือ 1) ชุมชนคิดและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 2) การ
สนับสนุนของหนวยงานภารรัฐหรือเอกชน และ 3) การริเริ่มโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลนํารองในพื้นที่แลวกระจาย
แนวคิดดังกลาวสูสมาชิกในชุมชน ซึ่งการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจะบริหารงานโดยสมาชิกของชุมชนเอง 
และอาจไดรับการสนับสนุน หรือที่ปรึกษาจากภายนอกทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการทองถิ่นและการสรางรายไดใหเกิดขึ้น และมีความโดดเดนในเรื่องของการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเปนแกนหลักที่ดึงดูดความสนใจแกผูมาเยือน 

กระบวนการพัฒนาเครือขาย 
การพัฒนาเครือขายดานการทองเที่ยวโดยชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอนเริ่มโครงการพบวายังไม

มีเครือขายที่เปนรูปธรรมชัดเจน และชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมดานการทองเที่ยวยังไมรูจักซึ่งกันและกัน ภายหลังจาก
การสรางกระบวนการกลุมโดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทั้งในระดับกลุมพื้นที่ ภายใตกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของโครงการ พบวา กอใหเกิดเครือขายตามธรรมชาติจากกิจกรรมในโครงการ เปนการสราง
ความคุนเคยและรูจักกันซึ่งกันและกันของชุมชนทองเที่ยวในพื้นที่ตางๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการ
ทราบขอมูล การแลกเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการระหวางชุมชน นับวาการเปนเครือขายตามธรรมชาติเปนจุดเริ่มตน
ในการสรางเครือขายที่เปนรูปธรรมใหเกิดขึ้นซึ่งแมวาเครือขายที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมในระดับกลุมพื้นที่จะมีการ
ประสานความรวมมือดานขอมูลขาวสารมากกวาดานอื่นๆ แตชุมชนในแตละกลุมพื้นที่ยังแสดงออกถึงความตองการ
ที่จะสานเครือขายดวยผลประโยชนในดานอื่นๆเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายตอไป ดังจะเห็นไดจากแกนนํา
กลุมชุมชนในกลุมพื้นที่ตางๆของภาคไดเสนอการจัดประชุมเพื่อพบกันทั้ง 3 กลุมพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือและวาง
แนวทางกอนการประชุมในระดับภาคตอไปซึ่งมีประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาใหเครือขายเปนองคกรที่
เขมแข็ง การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณระหวางชุมชน ชองทางการเชื่อมโยงถึงกันและกัน รวมถึงการสราง
แนวคิดใหไปในทิศทางเดียวกันของเครือขายที่มองการทองเที่ยวเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให
เขมแข็ง ซึ่งกอใหเกิดกิจกรรมและแผนงานที่แตละชุมชนที่เขารวมจะนํากลับไปพัฒนาตอไปในพื้นที่ตนเอง โดยให
ความสําคัญในประเด็นของการจัดทําประชาสัมพัมพันธของชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสํารวจและการ
ปรับปรุงทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่ของแตละชุมชน ในขณะเดียวกันก็ไดมีการวางแผนกิจกรรมสรางความ
รวมมือกับชุมชนอื่นๆในเรื่องของการติดตอประสานงานระหวางชุมชนในภาค การสงขาวสารและนัดประชุมเพื่อ
รับทราบความเคลื่อนไหวของสมาชิกเครือขาย การหมุนเวียนศึกษาดูงานในแตละชุมชนที่เปนสมาชิกเครือขาย และ
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การรวมตัวกันเพื่อขอรับการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และในการจัดประชุม
ระดับภาคชุมชนเครือขายไดสรุปรูปแบบ  ทิศทางกรพัฒนาและความตองการเครือขายของชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได 2 ลักษณะ คือ 1) การสรางความเขมแข็งของเครือขายในระดับจังหวัดสูระดับกลุมพื้นที่ และ
เชื่อมโยงสูระดับภาคซึ่งสะทอนถึงความตองการพัฒนาเครือขายระดับยอยใหเกิดความเขมแข็งและเปนรูปธรรมแลว
จึงนําสูระดับกลุมพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศตอไป 2) การสรางภาพลักษณของเครือขายโดยใชคําวา ฮักแพง
แบงปน ที่ ส่ือถึงความรู จักมักคุนการชวยเหลือพึงพาและมิตรภาพของกันและกันของชุมชนทองเที่ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามมาคือ การจัดตั้งคณะทํางาน และแผนดําเนินงานของเครือขายที่
เปนรูปธรรม 

มุมมองของผูมีประสบการณในเชิงพ้ืนที่ 
ในสวนนี้จะเปนการเก็บขอมูลจากผูมีประสบการณขับเคล่ือนเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาค

ตะวันออกฉียงเหนือโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําคัญ ผลจากการสอบถามในประเด็นเรื่องการพัฒนาความ
รวมมือเพื่อประสานเครือขายจะสําเร็จไดตองเริ่มจากความตองการของแตละชุมชนมากที่สุด และมองวาการพัฒนา
เครือขายและการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีโอกาสในการพัฒนาตอไปและสิ่งที่
สําคัญอยางมากคือการพึ่งพาตนเองและการสรางเครือขายที่เปนรูปธรรมใหชัดเจน รวมถึงการรูเทาทันผลประโยชน
จากภายนอกที่จะเขามาทําลายความสัมพันธของชุมชนทองเที่ยว 

ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเครือขาย 
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาเครือขาย สามารถประกอบดวยประเด็นที่สําคัญ 5 ประการ คือ  

1) ขนาดของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีขนาดกวางใหญและชุมชนทองเที่ยวมีความกระจัดกระจายตามพื้นที่
ตางๆทําใหการติดตอส่ือสาร และเดินทางไปมาหาสูไมสะดวก 2) การไมเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการมีเครือขายของ
ผูนําชุมชนทองเที่ยวบางชุมชน 3) การขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่องทั้งดานคนกลางในการประสานความรวมมือ
ระหวางชุมชน  และงบประมาณอยางจริงจังในชวงแรกของการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเครือขายที่เปนรูปธรรมและเขมแข็งอยางแทจริงที่จะสามารถดําเนินการเองไดอยาง
ตอเนื่องตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ และ 4) ขาดการประเมินผลและการติดตามการดําเนินงานตามแผนของ
เครือขายที่ชัดเจน และ 5) การเอารัดเอาเปรียบและแสวงหาผลประโยชนจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกเครือขาย  

การจัดการความรูจากกระบวนการสรางเครือขาย 
กระบวนการจัดการความการความรูเกี่ยวกับรูปแบบและการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นสามารถจําแนกออกเปนประเด็นที่สําคัญ 2สวน คือ 1) ตนทุนในการพัฒนาเครือขายการ
เรียนรูซึ่งไดแก สถาบันการศึกษา  กลุมองคกรภาครัฐ  กลุมองคกรภาคเอกชน และองคกรในกํากับของรัฐ    เครือขาย
ชุมชนทองเที่ยว และ 2) การจัดความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน และเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ซึ่งนํามาสูการจัดการความรูภายในชุมชน และการจัดการ
ความรูภายในเครือขาย โดยไดจัดหมวดหมูองคความรูที่เกิดขึ้นจากการเสวนา แลกเปลี่ยนเวียนความคิดในเวทีระดับ
ตางๆจํานวน 4 ดาน ไดแก 1) ดานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 2) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 3) ดานการบริหารจัดการและการสรางภาวะผูนํา และ 4) ดานการประสานความรวมมือของเครือขาย 
นอกจากนี้ยังพบวามีขอความที่นาสนใจที่ชุมชนเครือขายใชแทนความเปนตัวตนในการพัฒนาดานทองเที่ยว โดย
เรียกการพักคางแบบโฮมเสตย วา “กินขาว…เซาเฮือน” ที่ส่ือความไปถึงการดูแลผูมาเยือนในลักษณะญาติมิตรที่มอบ
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ไมตรีตอกัน นับเปนการสะทอนความตองการหลุดพนจากการทองเที่ยวในลักษณะธุรกิจกระแสหลัก และความ
ตองการแสดงความเปนพื้นถิ่นใหปรากฎจากคําส้ันๆที่นิยามรูปแบบการทองเที่ยวชุมชนของภาคตะวันออกฉียงเหนือ
ไดอยางชัดเจน   

 
สรุป 

บทสรุปของการขับเคลื่อนเครือขายครั้งนี้พบวา มีจํานวนสมาชิกเขารวมเปนภาคีเครือขายทั้งส้ิน 10 จังหวัด 
21 ชุมชน โดยเปนชุมชนที่มีความพรอมสูง 6 ชุมชน ความพรอมปานกลาง 11 ชุมชน และมีความพรอมนอย 4 ชุมชน
ซึ่งเครือขายที่เกิดขึ้นมีเปาหมายรวมกันในดานการแลกเปลี่ยนขาวสาร  แลกเปลี่ยนเรียนรูและกระจายผลประโยชน
จากการสงผานนักทองเที่ยวซึ่งกันและกัน รวมถึงความเขมแข็งของเครือขายใหเกิดขึ้น ภายใตการขับเคล่ือนของ
คณะทํางานของเครือขายที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมในระดับภาค  

ความสําเร็จของการประสานความรวมมือในลักษณะของเครือขายที่สําคัญคือ เปนความตองการอยาง
แทจริงของชุมชนที่จะเปนสวนหนึ่งของเครือขาย ในขณะที่เครือขายเองตองเอื้อประโยชนใหกับสมาชิก รวมถึงการมี
เปาหมายรวมกัน การไดรับการสนับสนุนจากองคกรหนวยงานที่เกี่ยวของ และส่ิงที่สําคัญอยางมากคือการบริหารงาน
อยางโปรงใสและกระจายผลประโยชนแกสมาชิกภายในเครือขายอยางเทาเทียมเปนธรรม และสําหรับภาค
ตะวันออกฉียงเหนือไดสรางภาพลักษณของเครือขายที่ตองการเกาะเกี่ยวกันอยางแนนเหนียวในระดับพื้นที่เล็กๆให
เขมแข็งแลวจึงขยายผลสูระดับภาคและระดับประเทศตอไป 

ความสําเร็จที่แทจริงไมใชการสรางเครือขายที่ เปนรูปธรรมขึ้นมาเทานั้นแตยังรวมถึงการดําเนิน
ความสัมพนัธและสานประโยชนอยางตอเนื่องยาวนานในอนาคตตอไป  

สําหรับขอเสนอแนะจากการวิจัย ไดแก 1) การสรางภาคีรวมระหวางเครือขายกับองคกรอื่นๆทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 2) การศึกษาดานการตลาดรวมกันของเครือขายและกําหนดกลุมเปาหมายผูมาเยือนชุมชน ตลอดจนการ
สงผานผลประโยชนซึ่งกันและกันอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 3) การจัดทําคูมือการทองเที่ยวโดยชุมชนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4) และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในชุมชนเองและเครือขาย  
 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบคุณตัวแทนชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกทานจาก 10 จังหวัด 21 ชุมชน ที่สละเวลา
และความคิดอานในการเขารวมจัดประชุมทุกครั้งดวยดีเสมอมา  

ขอบคุณคณะทํางานสวนกลางสนับสนุนวิจัย  อาจารยธิติมา  เวชพงศ   อาจารยประพล เปรมทองสุข      
คุณจตุพร วิศิษฏโชติอังกูร   คุณหทัยรัตน จันโทวาท   คุณรังษิวรรณ ตั้งคณา   โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณธันยพร      
วณิชฤทธา   ที่ชวยอํานวยความสะดวก   บริหารจัดการเรื่องรูปแบบ   ฐานขอมูล   ประสานงาน   และทํางานใน
รายละเอียดตาง ๆ  เพื่อใหชุดโครงการวิจัยทั้งหมดสําเร็จอยางสมบูรณแบบที่สุด 

ขอบคุณ ผศ. จิตศักดิ์ พุฒจร หัวหนาชุดโครงการวิจัยที่ใหโอกาสไดเรียนรูและกาวขามผานความรู
หลากหลายที่ไมหมดส้ินบนโลกใบนี้มาโดยตลอด และ ขอบคุณเพื่อนและพี่ในชุดวิจัยภาคตางๆ และทายสุด
ขอขอบพระคุณพอแม ครูอาจารยที่สรางคนขึ้นมาใหเปนผูเปนคนจนถึงทุกวันนี้ 
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การศึกษาและพัฒนาเครอืขายการทองเที่ยวโดยชมุชนอยางมสีวนรวม ภาคใต 
The Research and Development of Thailand Community Based Tourism Network by 

Participation of Communities: Southern Region 
 

ศุภรัตน แสงฉัตรแกว1 และอนงนาฏ ปญโญใหญ2 
Supparat Sangchutkaew1 and Anongnart Panyoyai2 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางมีสวนรวม ภาคใต เปนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่ง
ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( Participatory  Action  Research – PAR )   
 ผลการวิจัยพบ  ฐานขอมูลเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใตรวบรวมไดทั้งหมด 78 ชุมชน   จาก  10  
จังหวัดไดแก  กระบี่  ชุมพร   ตรัง  นครศรีธรรมราช  พังงา  พัทลุง  ระนอง  สงขลา  สตูล  และ สุราษฎรธานี         
สวนหนวยงานและองคกรเครือขายที่เขารวมการประชุมในเวทีเครือขายระดับภาค มี 16 คน   ซึ่งมาจากหนวยงาน
ตาง ๆ ไดแก   สถาบันการศึกษา   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   สถาบันคีนันแหงเอเชีย World 
Wildlife Fund  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   และศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด   
 จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใตมาจากแนวความคิดที่จะใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหาและพัฒนาชุมชน  ซึ่งมีอยู 3 ลักษณะคือ  ชุมชนที่ใชการทองเที่ยวเพื่อแกปญหา ชุมชนที่ใชการทองเที่ยว
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม   และชุมชนที่ใชการทองเที่ยวเพื่อสรางอาชีพเสริม ปจจัยสําคัญที่
มีสวนในการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใตมีอยู  3  ปจจัยไดแก  ผูนํา   ชุมชน  และองคกรเครือขาย   
สวนปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งปญหาที่เกิดจากภายในชุมชนคือปญหาเกี่ยวกับคน  ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
และปญหาเกี่ยวกับความพรอมทางการทองเที่ยว  และปญหาที่เกิดจากภายนอกชุมชน  ไดแก   กลุมนักทองเที่ยว    
กลุมนักวิชาการและเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ  และกลุมนายทุน   ทั้งนี้  ส่ิงที่เครือขายตองการความชวยเหลือ
จากหนวยงานและองคกรเครือขายก็คือ   เรื่องงบประมาณ    การตลาด   และการประชาสัมพันธ 

แนวทางการพัฒนาเครือขายโดยชุมชนภาคใตมีแนวคิดและมีเอกลักษณในการพัฒนาเครือขายโดยใช 
“Banana Model” กลาวคือ เปนการพัฒนาเครือขายที่ตอเนื่องและเชื่อมโยงกันในแตละระดับคือระดับชุมชน  ระดับ
จังหวัด  และระดับภาค  ทั้งนี้เมื่อเสร็จส้ินการประชุมเวทีเครือขายระดับภาคแลวจึงมีคณะกรรมการและที่ปรึกษา
เครือขายเพื่อมาขับเคลื่อนการทํางานใหดําเนินไปตามยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งเครือขายการทองเที่ยวโดย
ชุมชนภาคใตตอไป 
 นอกจากนั้น  เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใตยังมีเปาหมายจะใหมีการจัดตั้งสถาบันหรือองคกร
เกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนแหงชาติขึ้นมาทํางานอยางเปนระบบและไดรับการยอมรับเชนเดียวกันกับหนวยงาน
อื่น ๆ เพื่อจะไดเปนหนวยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยตรง 
คําสําคัญ : การทองเที่ยวโดยชุมชน 
                                                 
1 สาขาวิชาการจดัการชมุชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัยศลิปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย  
  Department of Community Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand 
2 สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
  Community Based Tourism Institute, Thailand Research Fund 
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Abstract 
 The Research and Development of Thailand Community Based Tourism Network by Participation 
of Communities: Southern Region is the qualitative research applied together with the Participatory Action 
Research (PAR).  

The database of the tourism network presents 78 communities from 10 provinces; Krabi, 
Choomporn, Trang, Nakhon Sri Thammarat, Pang Nga, Pattalung, Ranong, Songkhla, Stool and Surat 
Thani. There are 10 organizations attending the regional meetings. They are from educational institute, 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, World Wildlife Fund (WWF), KENAN Institute ASIA, 
Tourism Authority of Thailand and the Centre of Tourism, Sport and Leisure Activities. 

The concept of the Community Based Tourism in the Southern region is originally from the 
purpose of using tourism as an implement to conserve natural and cultural resources, to generate extra 
income to the communities and to solve the problems occurred in the local area. There are 3 important 
factors influencing the development of the Community Based Tourism in the Southern region. There are 
leaders, community and organization in the network. Problems occurred are from both inside and outside 
the network. The internal problems are human resources, administrative management and readiness of 
tourism. The external problems are visitors, scholars, government officers and investors. What the 
organizations of the network needs are budget, Marketing and Public Relations.  

The Community Based Tourism in the Southern region uses “Banana Model”, which is to link the 
organization from different levels, such as community, province and region together. After the meeting at 
the regional level is completed the committee and advisors of the network will follow up the working 
strategy to strengthen the concept of the Community Based Tourism. 

Moreover, the network of the Southern region also expects to establish an institute about tourism 
that will be systematically administrated and equal with other organizations, and hopefully it will hold all 
responsibilities of tourism affair in the communities.  
Keyword : Community  Based  Tourism 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนรูปแบบหนึ่งที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของทองถิ่น
ตางๆ ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็สามารถใชรูปแบบการทองเที่ยวนี้เปนเครื่องมือในการอนุรักษทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนใหเกิดความยั่งยืน ชุมชนทองถิ่นถูกคาดหวังใหเขามามีบทบาททั้งในดานการมีสวน
รวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ การใหความรูและการใหบริการแกนักทองเที่ยว ในขณะที่
หลายชุมชนยังขาดความพรอม และโอกาสในการเรียนรูถึงผลกระทบทั้งแงบวกและลบจึงสงผลใหทรัพยากรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวยังจัดการอยางไมถูกตอง อีกทั้งทิศทางในความรวมมือของหนวยงานตางๆ กับชุมชน ยังไม
เกิดขึ้นอยางแทจริง ยังเกิดการคิดแบบแยกสวนแยกกันคิด แยกกันวางแผน แยกกันจัดการ เปนเหตุใหมีทรัพยากรการ
ทองเที่ยวมากมายถูกทําลายลงไปอยางรูเทาไมถึงการณ สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
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เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเปนโอกาสที่ชุมชนตางๆจะไดหันกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกแงมุมทั้งบวก
และลบ พรอมกับการพิจารณาโอกาสในอนาคตของเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้น สงผลดีตอชุมชนในระยะ
ยาวจริงหรือไม ชุมชนจะจัดการอยางไรตอไป  
 การศึกษาในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะดําเนินการโดยอาศัยการมีสวนรวมจากเครือขายของชุมชนตางๆที่เริ่ม
เกิดขึ้นแลวในบางพื้นที่ และชุมชนที่มีความสนใจดานการทองเที่ยวอีกทั้ง ยังอาศัยฐานขอมูลและความรวมมือในการ
สรางเสริมเครือขายจากภาคีรวมจากองคกรที่เกี่ยวของอีกเพื่อใหเกิดเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางแทจริง
และยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และสรางความเขมแข็งใหกลุมเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน   พรอม

ขยายฐานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนในแตละภาคใหเพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อประสานความรวมมือภายในองคกรเครือขาย และสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกองคกรเครือขาย 
3. เพื่อสรางกระบวนการจัดการความรูของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (Participatory Action Research – PAR) 
4. เพื่อสนับสนุนใหชุมชนทองเที่ยวโดยชุมชน และภาคีตางๆที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการ

ทองเที่ยวระหวางกันอยางตอเนื่อง 
5. ปรับปรุงคูมือการสรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวโดย

ชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย   
 โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืนภาคใต
มีพื้นที่ดําเนินการวิจัย  10   จังหวัด    ไดแก     ชุมพร   ระนอง    สุราษฎรธานี   นครศรีธรรมราช    พังงา    กระบี่    
ตรัง  พัทลุง   สตูล   และสงขลา    ยกเวน  3  จังหวัดคือ  ปตตานี   ยะลา  และนราธิวาสซึ่งเปนพื้นที่ที่มีปญหาเรื่อง
ความไมสงบในพื้นที่   สวนจังหวัดภูเก็ตไมมีตัวแทนมาเขารวมการประชุมเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใตจึง
ไมมีขอมูลเพื่อนํามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

กลุมผูใหขอมูล  แบงออกเปน  2  กลุม   คือ  กลุมองคกรและเครือขายที่รวมการวิจัยและพัฒนา   และ
กลุมตัวแทนชุมชน 

กลุมผูใหขอมูลในสวนขององคกรและเครือขายที่รวมการวิจัยและพัฒนามี   5   คนดังนี้  
 1.  คุณสําเริง   ราเขต   จากชุมชนเกาะยาวนอย   อ. เกาะยาวนอย   จ. พังงา 

 2.  คุณธีรพันธ   จุฬากาญจน   จากชมุชนคีรีวง  อ. ลานสกา  จ. นครศรีธรรมราช 
 3.  คุณพงศา  ชูแนม   ตัวแทนจากหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ  จังหวัดชุมพร        
 4.  คุณละออง  ตรีพันธ   ตัวแทนจากศูนยการทองเที่ยว   กีฬาและนันทนาการจังหวัดสตูล   
 5.  คุณปรัชญากร  ไชยคช    จากสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ภาคใต  เขต  1 
 กลุมตัวแทนชุมชน 
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 กลุมตัวแทนชุมชนจะเปนกลุมบุคคลผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานการทองเที่ยวในชุมชนจาก  10  
จังหวัด    โดยกลุมตัวแทนชุมชนจาก   82  ชุมชนนั้นเปนผูที่ใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับชุมชนและมารวมประชุมเพื่อ
สรางเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาคใต    

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั    มี   2  ประเภทคือ    
แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ   แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณนั้นเปนการตั้งประเด็นคําถามตาม

วัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหาที่ตองการเพื่อใหกลุมผูใหขอมูลหลักไดรวมกันใหขอมูล   อภิปราย  และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับขอคําถามนั้น ๆ     

แบบสํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชน     แบบสํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชนนั้นแบงออกเปน  2   ตอนคือ  
ตอนที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนและการสรางเครือขาย   และตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยว
ของชุมชน    

การรวบรวมขอมูล  แบงออกเปน  2   ลักษณะไดแก การรวบรวมขอมูลเอกสาร และการรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม 

กระบวนการดําเนินการวิจัย  แบงออกเปน  5  ขั้นตอน  คือ   ขั้นตอนที่  1 การเตรียมงาน   ขั้นตอนที่  2 
การรวบรวมขอมูล   ขั้นตอนที่  3  การวางแผนการดําเนินงาน  ขั้นตอนที่  4 การจัดเวทีเครือขายระดับภาคและ
ระดับประเทศ  และขั้นตอนที่  5 การเขียนรายงานผลการวิจัย 

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
 โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวอยางยั่งยืนภาคใต  
มีระยะเวลาดําเนินการวิจัย  6  เดือนคือตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  2550    
 
ผลการวิจัย 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต   จํานวน  6   ครั้ง    
คือ การประชุมสรางความเขาใจและวางแผนงาน จํานวน 3 ครั้ง    การประชุมเครือขายระดับภาค    การประชุม
สรุปผลเวทีเครือขายระดับภาค และการประชุมเครือขายระดับประเทศ การประชุมละ 1 ครั้งทําใหไดผลการวิจัยดัง
รายละเอียดตอไปนี้       

จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวโดยชุมชนในภาคใตสวนใหญแลวเกิดจากแนวคิดวา   “การทองเที่ยวเปน
เครื่องมือในการแกปญหาและพัฒนาชุมชน” และสามารถแบงจุดเริ่มตนของการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใตออกได
เปน 3 ลักษณะคือ ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือแกปญหาภายในชุมชน ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการอนุรักษ
ทรัพยากรและวัฒนธรรมภายในชุมชน   และใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการสรางอาชีพเสริมใหแกคนในชุมชน    

ปญหาการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต   แบงออกไดเปน  2  ประเภทคือ  ปญหาที่เกิดขึ้นจากภายในชุมชน
และปญหาที่เกิดจากภายนอกชุมชน    ปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนแบงไดเปน  3  เรื่องคือ  ปญหาเกี่ยวกับคน คือ   
กลุมผูนําและกลุมชาวบาน  กลาวคือ  ผูนําสวนใหญยังไมเขาใจเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชน  หรืออาจจะเปนผูนําที่
ดําเนินการตาง  ๆ ภายในชุมชนตามตองการของตนเองเปนหลัก  โดยไมคํานึงถึงความตองการของคนในชุมชน   
สวนชาวบานหรือคนในชุมชนนั้นโดยทั่วไปแลวยังไมเขาใจเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนวาคืออะไร  จะตองทําอยางไร
บางจึงจะเรียกไดวาเปนการทองเที่ยวโดยชุมชน   จึงทําใหขาดการมีสวนรวม   ขาดการวางแผนงาน  และขาดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง    นอกจากนั้นชาวบานยังมกีารศึกษานอยจึงทําใหการเรียนรูในเรื่องตางๆ  จําเปนตองใชเวลาใน
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การสรางความรูความเขาใจคอนขางมาก    ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ   เปนผลมาจากการที่ชาวบานหรือคน
สวนใหญในชุมชนยังไมมีความรู   ความเขาใจ  และไมมีความพรอมในการที่จะรวมกันดําเนินการเรื่องการทองเที่ยว
โดยชุมชน  เชน  การไมสามารถนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชนของตนเอง     ขอมูลทางการทองเที่ยวไม
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง    ไมมีความรูเรื่องการประชาสัมพันธ   และไมเกงเรื่องการตลาด  เปนตน   ปญหา
เกี่ยวกับความพรอมทางการทองเที่ยว  กลาวคือ   ชุมชนยังไมคอยมีความพรอมทางการทองเที่ยว  เชน  กิจกรรมการ
ทองเที่ยว   ของที่ระลึกหรือผลิตภณัฑชุมชน   และคนสื่อความหมายในชุมชนที่คอยใหความรูและบริการนักทองเที่ยว    
รวมไปถึงสาธารณูปโภคเบื้องตนที่จําเปนในชีวิตประจําวัน   การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับ
นักทองเที่ยว    

สวนปญหาที่เกิดขึ้นจากภายนอกชุมชน  พบวา   บุคคลภายนอกที่มักจะกอใหเกิดปญหาขึ้นในชุมชนมีอยู
ดวยกัน 3  กลุมคือ   กลุมนักทองเที่ยว  กลาวคือ  นักทองเที่ยวมักจะไมเคารพกฎหรือขอหามของชุมชน  ไมเขาใจวิถี
ชีวิตของชุมชน  และมักวางตัวอยูเหนือชาวบาน  กลุมนักวิชาการและเจาหนาที่ของรัฐ  กลาวคือ   เปนกลุมคนที่เขา
ไปเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อนํามาเขียนรายงานการวิจัย    การลงพื้นที่ไปทําวิจัยมักไมไดเกิดจาก
ความจริงใจหรือความตั้งใจจริงที่มุงหวังจะใหความรูและพัฒนาใหชุมชนนั้น ๆ  ไดรับประโยชนอยางแทจริง    แต
กระทําไปเพื่อประโยชนของตนเองเปนหลักจากการกระทําดังกลาวจึงทําใหชาวบานรูสึกวา   ตนเองเปนเพียง
เครื่องมือในการสรางสรรคผลงานและเปนบันไดกาวไปสูความสําเร็จในหนาที่การงานของนักวิชาการเทานั้น  และ
กลุมนายทุน   ปญหานี้พบไดโดยทั่วไปทั้งในชุมชนที่พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนไดสําเร็จและชุมชนที่กําลัง
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน   ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็มีทั้งการเขาไปกวานซื้อที่ดิน    การบุกรุกพื้นที่ปา   การเขาไป
ประกอบธุรกิจการคาภายในพื้นที่แขงกับชาวบาน   และการแอบอางชื่อชุมชนไปใชเพื่อประโยชนทางธุรกิจ   เปนตน 

กระบวนการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต  มี  2  ขั้นตอนคือ   การหาเอกลักษณของ
เครือขาย  และ  การพัฒนาเครือขาย   กลาวคือ  เอกลักษณของเครือขายไดขอสรุปตามแนวคิดของคุณธีรพันธ     
จุฬากาญจน  ตัวแทนจากชุมชนบานคีรีวง   ที่เปรียบเทียบวาเอกลักษณของเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน ภาคใต  
คือ  “กลวย  1  เครือ”  หรือที่เรียกวา   “ Banana  Model” อธิบายไดวา  ลูกกลวย เปรียบเหมือนชุมชนที่มีการจัดการ 
ทองเที่ยว   แกนหวี  เปรียบเหมือนแกนเชื่อมแตละตําบล   แตละอําเภอ  และแตละจังหวัด   และแกนของเครือ 
เปรียบเหมือนกรรมการเครือขายที่ไดรับคัดเลือกจากชุมชนตาง ๆ   ทั้งนี้ เมื่อกลวยแตละลูกมารวมกันเปนเครือแลวน
จะตองมีเอกลักษณเฉพาะตัว  6  ประการคือ   ตองเกาะเกี่ยวกันใหแนน    ตองมีรสชาติเดียวกัน  หมายความวา  มี
การดําเนินงานหรือมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน   ตองมีคุณคาและมีราคา    ตองมีการสรางมาตรฐาน    
ตองมีการนําหนอไปปลูก  หมายความวา  ตองมีการสืบทอดแนวคิด   การดําเนินงาน  และนําแนวทางที่กําหนดมา
รวมกันนั้นไปเผยแพรตอเพื่อใหขยายผลไดมากขึ้น   และตองมีกฎของชุมชน   สวนการพัฒนาเครือขายนั้น  มีอยู  4  
ขั้นตอนคือ   การกําหนดรางเปาหมายของเครือขาย    การสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือขาย   การพัฒนาชุมชนนอง
ใหม  และการรวมมือกับองคกรเครือขาย 

การสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต  มีอยู 7 ประการคือ  มีการตั้งชื่อ
เครือขาย  ชื่อที่ไดรับเลือกคือ  “เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต”  มีการสรรหาคณะทํางานและที่ปรึกษา  
กลาวคือ  มีคณะทํางาน 9  คนซึ่งเปนตัวแทนจากชุมชน  และมีที่ปรึกษา 4  คน   มีปรัชญาของเครือขายการทองเที่ยว
โดยชุมชนภาคใต  คือ  ปรัชญาในการรักษาเอกลักษณของชุมชน  และปรัชญาในการใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือ    
มีเปาหมายที่ชัดเจน   มีกิจกรรมของเครือขาย   4  กิจกรรมหลัก  ไดแก    การทําแผนแมบท   การทําแผนพัฒนา
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เครือขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การถอดบทเรียนจากพี่สูนอง และการประกาศปฏิญญาเครือขาย มีศูนยกลาง
เครือขาย และมีโครงสรางการทองเที่ยวโดยชุมชนแหงชาติ 

จากผลการวิจัยที่กลาวมาทั้งหมดผูวิจัยมีความเห็นวา  ปจจัยสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน
ภาคใตใหยั่งยืนนั้นจําเปนตองคํานึงปจจัยสําคัญ   3  ประการคือ   ผูนํา   ชุมชน    และองคกรเครือขาย   กลาวคือ  
ผูนําถือวาเปนบุคคลสําคัญในการกระตุน  สงเสริม   และเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดรับความรูและเขาใจเรื่องการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน  ผูนําตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล   ทํางานเปนระบบ   เขาใจระบบงาน  และสามารถชี้แนะ
แนวทางที่ดีใหแกชุมชนได   โดยเฉพาะในชุมชนที่เพิ่งเริ่มตนเรียนรูเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนเพราะถามีผูนําไมดี  
ขาดคุณธรรมก็อาจจะสงผลใหคนในชุมชนมีทัศนคติที่ไมดีและไมเห็นดวยที่จะใหมีการทองเที่ยวโดยชุมชนเกิดขึ้นใน
ชุมชน         

สวนชุมชนที่สามารถจะพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนใหยั่งยืนไดนั้นจะตองมีลักษณะสําคัญ  5 ประการคือ   
การมีสวนรวมของคนในชุมชน ความพรอมทางการทองเที่ยวในชุมชน ชุมชนตองเขมแข็ง ชุมชนตองประสานความ
รวมมือกับภายนอก   และชุมชนตองมีแผนแมบท    

สวนองคกรเครือขายนั้นตัวแทนเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใตสวนใหญมีความเห็นวา  การสราง
และประสานงานระหวางองคกรเครือขายตาง ๆ  นั้นเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหการทองเที่ยวโดยชุมชนเติบโตและ
พัฒนาไดอยางตอเนื่อง  แตการสรางเครือขายจําเปนตองสะทอนมาจากความตองการของชุมชนเองวาชุมชนของ
ตนเองมีความตองการและเหมาะสมกับเครือขายในระดับใด   จากผลการสํารวจขอมูลการทองเที่ยวโดยชุมชนพบวา   
ชุมชนสวนใหญเห็นวาเครือขายมีความสําคัญ  กลาวคือ  เครือขายภายในชุมชนมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก
ที่สุด  53.8    เครือขายระดับจังหวัดมีระดับความสําคัญอยูในระดับมากและมากที่สุดเทากันคือ  37.0   เครือขาย
ระดับภาคมีระดับความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด   34.6  และเครือขายระดับประเทศมีระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมากและมากที่สุดเทากัน  29.6    
 
สรุป 

เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชมภาคใต  รวมทั้งส้ิน 10 จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา 
พัทลุง ระนอง สงขลา สตูล และ สุราษฎรธานี    มีชุมชนในเครือขายทั้งหมด 78  ชุมชน    จังหวัดนครศรีธรรมราชมี
ชุมชนในเครือขายมากที่สุด จํานวน 31 ชุมชน   รองลงมา  ไดแก จังหวัดระนอง  มีชุมชนในเครือขายจํานวน 12 
ชุมชน  และจังหวัดพังงามีชุมชนในเครือขาย  จํานวน 10 ชุมชน   การทองเที่ยวโดยสวนใหญเปนการทองเที่ยวตาม
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ เชน การศึกษาธรรมชาติใตทะเล ดูปะการัง ดูสัตวน้ํา การเดินปา และชมปาชายเลนที่
สมบูรณ  คิดเปนรอยละ 45.97    รองลงมาเปนการชมวิถีชิวิตของชุมชน วิถีชีวิตชาวเล  คิดเปนรอยละ 34.67
รองลงมาเปนการชมแหลงผลิตสินคา รวมถึงศึกษาการแปรรูปสินคาทางการเกษตร  คิดเปน   รอยละ 19.36    

ปจจัยที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใตมีอยู  3  ปจจัยไดแก   ผูนํา   
ชุมชน   และองคกรเครือขาย   โดยจุดเริ่มตนของการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใตออกไดเปน  3  ลักษณะคือ   ใชการ
ทองเที่ยวเปนเครื่องมือแกปญหาภายในชุมชน    ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการอนุรักษทรัพยากรและ
วัฒนธรรมภายในชุมชน   และใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการสรางอาชีพเสริมใหแกคนในชุมชน    ปญหาที่
เกิดขึ้นนั้นมีทั้งปญหาที่เกิดขึ้นภายจากในชุมชนและภายนอกชุมชน    สวนกระบวนการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว
โดยชุมชนภาคใต  ยึดถือเอกลักษณและแนวปฏิบัติรวมกันในรูปแบบ   “Banana  Model”  ที่มีลักษณะเฉพาะตัวและ
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เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   รวมไปถึงการมีตั้งคณะทํางาน  กําหนดโครงสรางการทํางาน  และวางเปาหมายในการ
ทํางานที่ชัดเจนเพื่อใหแตละชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได 

 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบคุณ  ตัวแทนชุมชนทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานการทองเที่ยวในชุมชนจาก  10  
จังหวัด  จํานวน 82   ชุมชนที่ไดกรุณาสละเวลาและเดินทางมาเขารวมการประชุมตาง ๆ  ที่จัดขึ้นทั้งในระดับภาคและ
ระดับประเทศ   โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสําเริง   ราเขต   จากชุมชนเกาะยาวนอย   อ. เกาะยาวนอย จ. พังงา            
คุณธีรพันธ   จุฬากาญจน   จากชุมชนคีรีวง  อ. ลานสกา  จ. นครศรีธรรมราช   คุณพงศา  ชูแนม   ตัวแทนจากหนวย
อนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ  จังหวัดชุมพร    คุณละออง  ตรีพันธ   ตัวแทนจากศูนยการทองเที่ยว   กีฬาและ
นันทนาการจังหวัดสตูล  และคุณปรัชญากร  ไชยคช    จากสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ภาคใต  เขต  1  
ที่ไดใหคําแนะนํา   เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน   และรวมกันผลักดันใหเกิดเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน
ภาคใต 

ขอบคุณคณะทํางานสวนกลางสนับสนุนวิจัย  อาจารยธิติมา  เวชพงศ   อาจารยประพล เปรมทองสุข      
คุณจตุพร วิศิษฏโชติอังกูร   คุณหทัยรัตน จันโทวาท   คุณรังษิวรรณ ตั้งคณา   โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณธันยพร      
วณิชฤทธา   ที่ชวยอํานวยความสะดวก   บริหารจัดการเรื่องรูปแบบ   ฐานขอมูล   ประสานงาน    และทํางานใน
รายละเอียดตาง ๆ  เพื่อใหชุดโครงการวิจัยทั้งหมดสําเร็จอยางสมบูรณแบบที่สุด 
 ขอบคุณผูชวยศาสตราจารยจิตศักดิ์  พุฒจร  หัวหนาชุดโครงการวิจัยที่เปดโอกาสใหไดเขามาทํางานวิจัย
เรื่องนี้ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูชุมชนในมุมที่แตกตาง    ไดรูจักคนดีที่มีความรูมีความสามารถ   ชวยเปดโลกทัศนการ
เรียนรูและประสบการณทําใหเขาใจคําวา  “วิจัย” ไดมากขึ้น 
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การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเลาเรือ่งในอรรถกถามโหสถชาดก กับวรรณกรรมรอยกรอง
เรื่องพระมโหสถสมยัรัตนโกสนิทร 

A Comparative Study of Narration in At ฺt ฺhakathaã Mahosadhajãtaka 
and Literary Verses in Pramahosadha in Ratanakosin 

 
จีรภัทร อาดนารี1 

Jeerapat Ardnaree1  
    
บทคัดยอ 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเลาเรื่องในอรรถกถามโหสถชาดกกับวรรณกรรม     
รอยกรองเรื่องพระมโหสถสมัยรัตนโกสินทร ๖ สํานวน  ไดแก  นิทานมโหสธคําฉันท  ขุนทัพแหงมิถิลานคร  พระชาติที่ 
๕ พระมโหสถในนิทานทศชาติคํากาพย  มโหสถชาดก  มโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันท  และพระมโหสถในทศชาติ
อัศจรรย โดยนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห 
 ผลการศึกษาพบวาอรรถกถามโหสถชาดกมีกลวิธีการเลาเรื่อง ๓ ประการ ไดแก กลวิธีการเลาเรื่องตาม  
โครงสรางอรรถกถาชาดกเปนกลวิธีการอธิบายเรื่องของพระโพธิสัตวโดยอาศัยโครงสรางชาดก  ๕  ประการ  ไดแก  
ปจจุบันวัตถุ  อดีตวัตถุ  คาถา  เวยยากรณะ  และสโมธาน กลวิธีการเลาเรื่องตามขนบวรรณคดีพุทธศาสนาโดยใช
ปุจฉาและวิสัชนา และกลวิธีการเลาเรื่องตามลักษณะนิทาน คือการใชนิทานซอน เรื่องแทรก และการปรับเปล่ียน
รายละเอียดของนิทาน 5 ประการ ไดแก การละความ การเปลี่ยนรายละเอียด การอนุรักษตนเอง การขยายความ และ  
การสลับเหตุการณ กลวิธีการเลาเรื่องทั้งสามประการนี้นําเสนอแนวคิดเรื่องปญญา เมื่อนําเรื่องพระมโหสถมาแตง
เปนวรรณกรรมรอยกรองสมัยรัตนโกสินทร ๖ สํานวน  พบวาแตละสํานวนยังคงสืบทอดแนวคิดเรื่องปญญาจาก         
อรรถกถามโหสถชาดกโดยปรับเปลี่ยนกลวิธีการเลาเรื่องทั้ง ๓ ประการ คือ กลวิธีการเลาเรื่องตามโครงสราง       
อรรถกถาชาดก กลวิธีการเลาเรื่องตามขนบวรรณคดีพุทธศาสนาโดยใชปุจฉาและวิสัชนาและกลวิธีการเลาเรื่องตาม
ลักษณะนิทาน  และเพิ่มกลวิธีการเลาเรื่องตามขนบวรรณคดีไทย  การใชกลวิธีการเลาเรื่องที่หลากหลายเพื่อนําเสนอ
แนวคิดเรื่องปญญาอยางแยบคายนี้ ทําใหเรื่องพระมโหสถยังคงมีคุณคาและไดรับความนิยมมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน 
คําสําคัญ : มโหสถชาดก 
 
Abstract 
 This study aimed to compare the strategies of narration used in At ฺt ฺhakathaã Mahosadhajãtaka 
and the six versions of literary verses in Pramahosadha in Ratanakosin Period namely 
Nitharnmahosadhakamchan, Kuntaphaengmithilanakon, Prachadthiha Pramahosadha in 
Nithantossachadkamkarp, Mahosadhajataka, Mahosadhakamchan in Tossachadkamchan, and 
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Pramahosadha in Tossachadassachan. The above-mentioned stories were analyzed and the results of 
the study were descriptively presented. 
 Findings showed that three strategies of narration were found:  narration based on the structure 
of At ฺt ฺhakathajãtaka, narration based on the convention of  Buddhist literature, narration based on the 
characteristics of tales. As these three strategies of narration are closely related, At ฺt ฺhakathã, which is an 
important document in Buddhism, includes an intellectual value and provides readers with much 
entertainment. When Pramahosadha was written into the six versions of literary verses in Ratanakosin, 
each of the versions has inherited theme of intellect from At ฺt ฺhakathajãtaka. However, some changes in 
the three strategies of narration were made, adding the strategy of narration aiming to conform to the 
convention of Thai literature. Such characteristic makes the six versions of literary verses of 
Pramahosadha in Ratanakosin Period distinctive from others. As these versions have inherited theme of 
intellect from At ฺt ฺhakathã Mahosadhajãtaka, and their strategies of narration have been adapted cleverly 
to suit contemporary age, the stories of Pramahosadha have been valued and have received popularity 
throughout the ages. 
Keyword : Mahosadhajãtaka 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 มโหสถชาดก  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา  “มหาอุมมังคชาดก”  แปลวา  ชาดกเรื่องอุโมงคใหญ  (นาคะ
ประทีป.  ๒๕๑๕ : ๒๑๗)  เปนชาดกเรื่องที่ ๕  ในมหานิบาตหรือทศชาติชาดก  ชาดกเรื่องนี้พระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปน  มโหสถบัณฑิต ซึ่งแสดงแนวคิดสําคัญเรื่องการบําเพ็ญปญญาบารมี แนวคิดเรื่องปญญานี้มี
ความสําคัญตอความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเมื่อเวลาทําบุญ จึงอธิษฐานขอใหเปนผูมีปญญาเหมือนกับพระมโหสถ  
การบําเพ็ญปญญาบารนี้   ยังเปนที่ยกยองของชาวพมา  ดังที่  ศักดิ์ศรี  แยมนัดดา  (๒๕๓๙ : ๒๑๒)  อธิบายถึง
สาเหตุที่ชาวพมายกยองเรื่อง มโหสถเปนชาดกประจําชาติไววา  “พมาถือวามโหสถชาดกนี้เปนชาดกประจําชาติของ
พมา  ตรงกันขามกับไทย       ที่ถือวาเวสสันดรชาดกเปนชาดกประจําชาติของไทย  ที่พมาไมคอยสนใจเรื่องเวสสันดร
เนื่องจากพระเวสสันดร     เปนผูให  คนพมาเปนคนไมชอบใหจงึหันไปยกยองผูมีปญญาแทน” 
 แนวคิดเรื่องปญญาในมโหสถชาดก มีคุณคาประเทืองปญญาและเนื้อเรื่องมีความสนุกสนาน                  
จึงไดรับความนิยมแพรหลายจนมีปรากฏหลายสํานวนมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในสมัยรัตนโกสินทรปรากฏเรื่อง 
มโหสถหลายสํานวน เชน เรื่องพระมโหสธ  ทศชาดกกลอนสวด มโหสถชาดกในเทศนมีนิทานสาธกในเรื่อง 
ทศชาติ  มโหสธยอดมหาบัณฑิต  มหาบัณฑิตแหงมิถิลานคร  ประวัติจังหวัดปราจีนบุรีและตํานานนคร 
มโหสถ มโหสถชาดกในทศชาติฉบับชินวร  พระมโหสถในปญจมชาติแหงพระบารมี  และพ.ศ.๒๕๔๗  สาย
ฝน  ศิลปะพรหมแตงเรื่องพระมโหสถในทศชาติอัศจรรย  เปนตน  ซึ่งทุกเรื่องลวนมีเนื้อเรื่องเหมือนมโหสถชาดก 

จะเห็นไดวาเรื่องพระมโหสถมีมานานและถายทอดออกมาหลายสํานวนอยางตอเนื่อง ทั้งสํานวน           
รอยแกวและรอยกรอง  แสดงถึงความนิยมแพรหลายของเรื่องพระมโหสถไดเปนอยางดี มโหสถชาดกสํานวนเหลานี้
สืบทอดขนบวรรณศิลปรวมกัน แสดงใหเห็นความศรัทธาและลักษณะรวมของรสนิยมวรรณศิลป   



 
 

219 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 มโหสถชาดกสํานวนรอยกรองแตละสํานวนมีกลวิธีการเลาเรื่องที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน  เพื่อเสนอ
แนวคิดสําคัญเรื่องปญญาอันเปนลักษณะเดนของเรื่องใหเปนรูปธรรม  กลวิธีการเลาเรื่องจึงเปนวิธีการที่ผูแตงใช
ความสามารถในการถายทอดความนึกคิด  จนเกิดเปนเรื่องราวโดยอาศัยกระบวนการทางวรรณกรรม  ทําใหเรื่อง     
มีรูปแบบแตกตางกันและเปนการรักษาคุณคาของงานประพันธ   
 กลวิธีการเลาเรื่องที่ปรากฏในเรื่องมโหสถสํานวนรอยกรองในสมัยรัตนโกสินทรมีการสืบทอดการเลาเรื่อง  
มาจากอรรรถกถามโหสถชาดกซึ่งเปนผลงานสวนหนึ่งของพระพุทธโฆสะ ชาวอินเดีย  ลักษณะการเลาเรื่อง        
ในอรรถกถาชาดกมีโครงสรางของเรื่อง  ๕  สวนอันเปนลักษณะเฉพาะของชาดกเพื่ออธิบายขยายความชาดกใหมี
เนื้อความละเอียดและสมบูรณ  ไดแก  ปจจุบันวัตถุ  อดีตวัตถุ  คาถา  เวยยากรณะ  และสโมธาน   
 เปนที่นาสังเกตวากลวิธีการเลาเรื่องในอรรถกถามโหสถชาดกมีลักษณะคลายคลึงกับวรรณกรรม        
รอยกรองเรื่องพระมโหสถ  ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของการเลาเรื่องในวัฒนธรรมอินเดีย  ดังที่  ปานิเกอร  (Paniker.  
2003 : 3-4)  อธิบายลักษณะเฉพาะของการเลาเรื่องในวัฒนธรรมอินเดีย 10 ประการไววา โครงสรางของเรื่องเลา     
มีเหตุการณดําเนินสืบเนื่องกัน  การอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมทําใหผูอานเห็นภาพชัดเจนและเกิด
จินตนาการอันเราใจ  การเทียบเรื่องและการสรางสถานการณโดยไมกลาวโดยตรง  การเลามีระยะหางของชวงเวลา
อาจจะเริ่มตนจากการเลาถึงอดีตแลวเลาขามไปสูเรื่องในอนาคต  และเรื่องเลาสามารถแพรกระจายเขาไปสู        
วัฒนธรรมของแตละชาติและมีการปรับเปล่ียน ไมส้ินสุด  เปนตน  
 อยางไรก็ดีการสืบทอดแนวคิดเรื่องปญญาในวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถในสมัยรัตนโกสินทร     
ได มีการปรับเปลี่ยนกลวิธีการเลาเรื่องที่แตกตางและหลากหลาย   เพื่อใหเหมาะสมกับบริบททางสังคม                   
ดังที่  สติธ  ธอมปสัน  นักคติชนวิทยา  อธิบายสาเหตุที่ทําใหเนื้อหาของนิทานมีลักษณะความเปลี่ยนแปลงไววา  
“เนื้อหาของนิทานจะแปรเปลี่ยนไปเมื่อเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสูสถานที่หนึ่ง  กาลเวลาหนึ่งไปสูอีกกาลเวลาหนึ่ง  
ดวยสภาพแวดลอมและจุดประสงคในการเลาที่ตางกันออกไป”  (ศิราพร ฐิตะฐาน.  ๒๕๒๓ : ๓๐)   
 ดวยเหตุที่มโหสถชาดกมีกลวิธีที่นาสนใจในการเสนอความคิด  มีลักษณะเรื่องเปนนิทานชาดกที่มีคุณคา
ประเทืองปญญาและใหความเพลิดเพลินแกผูอาน   จึงได รับความนิยมแพรหลายสืบเนื่องเรื่อยมาตั้งแต           
อรรถกถามโหสถชาดก ซึ่งสันนิษฐานวาแตงในชวงป พ.ศ. ๙๕๐-๑๐๐๐  จนถึงวรรณกรรมรอยกรองเรื่อง          
พระ มโหสถในสมัยรัตนโกสินทร  โดยอาจจะมีการสืบทอดและปรับเปลี่ยนกลวิธีการเลาเรื่องไปตามยุคสมัยและ     
อัตลักษณของผูแตง  เพื่อนําเสนอแนวคิดสําคัญเรื่องปญญาไวอยางตอเนื่อง  ทําใหนาสนใจศึกษากลวิธีการเลาเรื่อง
อันหลากหลายเหลานั้นวาผูแตงใชกลวิธีอยางไร  จนทําใหเรื่องมโหสถชาดกไดรับความนิยมอยางแพรหลาย  ทั้งยัง
ไมเคยมีผูศึกษาวิจัยมากอน  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเลาเรื่องในอรรถกถามโหสถชาดกกับ
วรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถสมัยรัตนโกสินทร  ๖ สํานวน  ไดแก  นิทานมโหสธคําฉันท  ขุนทัพแหงมิถิลา
นคร  พระชาติที่ ๕ พระมโหสถในนิทานทศชาติคํากาพย  มโหสถชาดก  มโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันท  
และพระมโหสถในทศชาติอัศจรรย 
 
วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเลาเรื่องในอรรถกถามโหสถชาดก  กับวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถสมัย      
รัตนโกสินทร 
 



 
 

220 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลวิธีการเลาเรื่อง  เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะห 
๒. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอรรถกถามโหสถชาดกและวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถอยางละเอียด 
๓. วิเคราะหกลวิธีการเลาเรื่องที่ปรากฏในอรรถกถามโหสถชาดก  กับวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถ 
๔. เปรียบเทียบกลวิธีการเลาเรื่องที่ปรากฏในอรรถกถามโหสถชาดก  กับวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถ 
๕. เสนอผลการศึกษาคนควาโดยการพรรณนาวิเคราะห 
 
สรุป 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบอรรถกถามโหสถชาดกกับวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถสมัย
รัตนโกสินทร ๖ สํานวน  ไดแก  นิทานมโหสธคําฉันท  ขุนทัพแหงมิถิลานคร  พระชาติที่  ๕  พระมโหสถใน
นิทานทศชาติคํากาพย  มโหสถชาดก  มโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันทและพระมโหสถในทศชาติอัศจรรย 
โดยเรียงลําดับจากสํานวนที่แตงในชวงตนจนถึงชวงปลายตั้งแตป พ.ศ.  ๒๔๗๖-๒๕๔๗  พบวาวรรณกรรมรอยกรอง
เรื่องพระมโหสถสมัยรัตนโกสินทร ๖ สํานวนปรับเปลี่ยนกลวิธีการเลาเรื่อง ๓ ประการ คือ กลวิธีการเลาเรื่องตาม
โครงสราง       อรรถกถาชาดก กลวิธีการเลาเรื่องตามขนบวรรณคดีพุทธศาสนาโดยใชปุจฉาและวิสัชนาและกลวิธี
การเลาเรื่องตามลักษณะนิทาน  และเพิ่มกลวิธีการเลาเรื่องตามขนบวรรณคดีไทย   
 วรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถสมัยรัตนโกสินทรปรากฏกลวิธีการเลาเรื่องตามโครงสรางอรรถกถา
ชาดกมากนอยตางกัน  ปจจุบันวัตถุมีเพื่อแสดงใหเห็นวาในกาลปจจุบันพระพุทธเจาเปนผูเลาอดีตนิทานเรื่องพระ  
มโหสถแกพระสงฆพบ ๓ สํานวน ไดแก  พระชาติที่  ๕  พระมโหสถในนิทานทศชาติคํากาพย มโหสถชาดก  
และมโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันท  อดีตวัตถุเปนเนื้อเรื่องซึ่งเปนชีวิตของพระมโหสถ  พบในวรรณกรรม       
รอยกรองเรื่องพระมโหสถทุกสํานวน  และสโมธานแสดงการกลับชาติมาเกิดของตัวละครทําใหเห็นวากรรมในอดีต
ยอมสงผลถึงปจจุบันพบ ๓ สํานวนไดแก  ขุนทัพแหงมิถิลานคร มโหสถชาดกและมโหสถคําฉันทในทศชาติ   
คําฉันท ทําใหวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถยังคงความเปนเรื่องชาดกไว เปนที่นาสังเกตวามโหสถชาดก
และมโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันทมีกลวิธีใกลเคียงอรรถกถามโหสถชาดกมากที่สุดเพราะมีการใชกลวิธีการ
เลาเรื่อง 3 ประการ คือ ปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และสโมธาน  
 กลวิธีการเลาตามขนบวรรณคดีพุทธศาสนาโดยการใชปุจฉาและวิสัชนาปรากฏในอรรถกถามโหสถชาดก  
มี ๓ ประการ ไดแก การเลาเรื่องโดยมโหสถเปนผูวิสัชนา  มี ๒ ชวง  คือมโหสถวิสัชนาชวงวัยเด็ก ไดแก การเลาเรื่อง
โดยมโหสถตอบคนเดียวโดยแกปญหาดวยตนเอง  และการเลาเรื่องโดยมโหสถตอบแลวยอนปญหา  มโหสถวิสัชนา
ชวงวัยผูใหญ  ไดแก  การเลาเรื่องโดยมโหสถตอบคนเดียวและการเลาเรื่องโดยมโหสถตอบแลวบัณฑิตทั้งส่ีคนก็ตอบ
ดวย  การเลาเรื่องโดยมโหสถเปนผูปุจฉา  และการเลาเรื่องโดยมโหสถใชปญหามือในการปุจฉาและวิสัชนา          
การใชปุจฉาและวิสัชนาปรากฏในวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถทุกสํานวนเพราะเปนกลวิธีการนําเสนอ    
พุทธธรรมของพระพุทธเจา  ในขุนทัพแหงมิถิลานคร  พระชาติที่ ๕ พระมโหสถในนิทานทศชาติคํากาพย  
มโหสถคําฉันทในทศชาติคาํฉันทและมโหสถชาดกมีการเลาเรื่องโดยปุจฉาและวิสัชนา  ๓  ประการไดแก  การเลา
เรื่องโดยมโหสถเปนผูวิสัชนา  การเลาเรื่องโดยมโหสถเปนผูปุจฉาและการเลาเรื่องโดยมโหสถใชภาษามือในการปุจฉา
และวิสัชนา  นิทานมโหสธคําฉันทและพระมโหสถในทศชาติอัศจรรยมีการเลาเรื่องโดยมโหสถเปนผูวิสัชนา    
และมีกลวิธีการเลาเรื่องโดยแทรกหลักธรรม ไดแก  ศีล ๕  และราชธรรม ๑๐ ในขุนทัพแหงมิถิลานคร  และอริยสัจ 
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๔ ในมโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันท ซึ่งไมปรากฏในอรรถกถามโหสถชาดกแสดงใหเห็นวาเปนการเลาตามขน
บวรรณคดีพุทธศาสนา   
 กลวิธีการเลาเรื่องตามขนบวรรณคดีไทยพบในวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถ  มี  ๗  ประการ  ไดแก  
บทประณามพจน บทชมโฉม บทชมเมือง บทชมธรรมชาติ บทเขาพระเขานาง บทบริภาษและบทปจฉิมพจน ซึ่งเปน
กลวิธีการเลาเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาเปนลักษณะเดนของรอยกรองเรื่องพระมโหสถ บทประณามพจนนอมไหวส่ิงศักดิ์สิทธิ์
เพื่อแสดงความตั้งใจและขอบุญบารมีของส่ิงศักดิ์สิทธิ์ชวยใหแตงสําเร็จ  พบ ๕ สํานวน ไดแก  นิทานมโหสธคํา
ฉันท  ขุนทัพแหงมิถิลานคร  พระชาติที่  ๕  พระมโหสถในนิทาน ทศชาติคํากาพย  มโหสถชาดก  
และมโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันท  บทชมโฉมแสดงใหเห็นวาพระโพธิสัตวงามเหนือกวาบุคคลทั่วไป  พบใน
วรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถทุกสํานวน  บทชมเมืองมีเพื่อใหเห็นความงามและความเจริญรุงเรืองของ
บานเมืองที่พระโพธิสัตวประทับพบ  ๕  สํานวนไดแก  ขุนทัพแหงมิถิลานคร  พระชาติที่  ๕  พระมโหสถใน
นิทานทศชาติคํากาพย  มโหสถชาดก  มโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันท  และพระมโหสถในทศชาติ
อัศจรรย  บทชมธรรมชาติมีเพื่อใหเห็นวาธรรมชาติในเมืองที่พระโพธิสัตวประทับสวยงามและอุดมสมบูรณพบ ๓ 
สํานวนไดแก  นิทานมโหสธคําฉันท ขุนทัพแหงมิถิลานคร  และมโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันท  บทเขาพระ
เขานางเพื่อใหเห็นวาบทเขาพระเขานางของคูพระคูนางนุมนวลและออนโยนกวาคูรอง  ทําใหเห็นวาคูครองของพระ
โพธิสัตวเปนสตรีที่รักนวลสงวนตัว  พบเพียงสํานวนเดียวในขุนทัพแหงมิถิลานคร  บทบริภาษเพื่อใหเห็นความรูสึก
และความขัดแยงของตัวละครซึ่งเปนการเพิ่มอรรถรสในการเลาเรื่องพบ ๔ สํานวน  ไดแก  นิทานมโหสธคําฉันท  
ขุนทัพแหงมิถิลานคร  มโหสถชาดก  และมโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันท บทปจฉิมพจนพบในวรรณกรรม
รอยกรองเรื่องพระมโหสถทุกสํานวนเพื่อสรรเสริญคุณความดีของพระพุทธเจาและแสดงใหเห็นคุณคาของปญญา
บารมี การเลาเรื่องตามขนบวรรณคดีไทยเชนนี้ทําใหวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถมีความหลากหลายทาง
อารมณ  ทําใหเขาใจอารมณของตัวละครและเพิ่มอรรถรสแกผูอาน  ซึ่งเปนกลวิธีทางวรรณศิลปในการแตงวรรณคดี
ไทยเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเลาเรื่อง 
 กลวิธีการเลาเรื่องตามลักษณะนิทานในวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถมี ๓ ประการ ไดแก กลวิธีการ
เลาเรื่องโดยมีนิทานซอนซึ่งตัวละครจะเปนผูเลานิทานเรื่องหนึ่งเพื่อเปนอุทาหรณ  กลวิธีการเลาเรื่องโดยมีเรื่องแทรก
เปนการเลาเหตุการณส้ันๆ แทรกเขามาทําใหเรื่องสนุกสนาน  และการปรับเปล่ียนรายละเอียดของนิทาน ๕ ประการ
ไดแก  การละความ  การเปลี่ยนรายละเอียด  การขยายความ  การสลับเหตุการณและการอนุรักษตนเอง  กลวิธีการ
เลาเรื่องโดยมีนิทานซอน  มี  ๒  ประการไดแก  การยกนิทานอุทาหรณมี ๓ เรื่อง  คือนิทานเรื่องเศรษฐีโครวินทะ     
พบ ๒  สํานวน  ไดแก  ขุนทัพแหงมิถิลานคร  และมโหสถชาดก  นิทานเรื่องมารดากับบุตรชาย  พบในนิทาน
มโหสธคําฉันทสํานวนเดียวเทานั้นโดยเลาเพิ่มจากอรรถกถามโหสถชาดก  และนิทานอุทาหรณเรื่องความ
ตางชาติกําเนิดยอมไมเปนอุปสรรคตอการรวมสังวาสพบ ๒ สํานวนไดแก  นิทานมโหสธคําฉันท  และขุนทัพแหง
มิถิลานคร  การยกเหตุการณในอดีตมี  ๓  เรื่องไดแก  เหตุการณในอดีตของนางสลากเทวีพบในอรรถกถามโหสถ
ชาดกเทานั้น  เหตุการณในอดีตของพระญาติและพระสหาย  พบ  ๒  สํานวน  ไดแก  ขุนทัพแหงมิถิลานคร  
และมโหสถชาดก  และเหตุการณในอดีตของนางอุทุมพร  พบในมโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันทเทานั้น 
 กลวิธีการเลาเรื่องโดยมีเรื่องแทรกมี ๖ ประการ ไดแก เรื่องโค  เรื่องเครื่องประดับทําเปนปลองๆ  เรื่องดาย
กลุม  เรื่องบุตร  เรื่องคนเตี้ยชื่อโคฬกาฬ  และเรื่องรถ  เรื่องโคและเรื่องบุตรพบ  ๕  สํานวน  ไดแก  ขุนทัพแหงมิถิลา
นคร  พระชาติที่ ๕ พระมโหสถในนิทานทศชาติคํากาพย  มโหสถชาดก  มโหสถคําฉันทในทศชาติคําฉันท
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และพระมโหสถในทศชาติอัศจรรย  เรื่องเครื่องประดับทําเปนปลองๆ  เรื่องดายกลุม  เรื่องคนเตี้ยชื่อโคฬกาฬ     
และเรื่องรถ  พบ  ๒  สํานวน  ไดแก  ขุนทัพแหงมิถิลานคร  และมโหสถชาดก  เรื่องแทรกที่ปรากฏอยางตอเนื่อง
มักเปนเรื่องที่สนุก  เขาใจงาย  และสรางอารมณรวมแกผูอานไดเปนอยางดี  ยกเวนเรื่องเครื่องประดับทําเปนปลองๆ  
อาจเปนเพราะเนื้อเรื่องไมเหมาะกับบริบทของสังคมปจจุบัน 
 การปรับเปล่ียนรายละเอียดของนิทาน ๕ ประการไดแก  การละความ  การเปลี่ยนรายละเอียด  การอนุรักษ
ตนเอง  การขยายความและการสลับเหตุการณ  การละความ  การเปลี่ยนรายละเอียด  และการอนุรักษตนเองพบใน
วรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถทุกสํานวน  การขยายความพบ  ๒  สํานวน ไดแก  นิทานมโหสธคําฉันท    
และขุนทัพแหงมิถิลานคร  และการสลับเหตุการณพบ  ๒  สํานวน  ไดแก  ขุนทัพแหงมิถิลานครและพระมโหสถ
ในทศชาติอัศจรรย  การปรับเปลี่ยนรายละเอียดของนิทานเปนลักษณะที่ปรากฏในวรรณกรรมรอยกรอง            
เรื่องพระมโหสถทุกสํานวนเพราะชาดกเปนคลังนิทานเพื่อสอนธรรม  เมื่อมีการถายทอดนิทานในรูปแบบตางๆ      
ยอมทําใหเนื้อหานิทานในวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถเปลี่ยนแปลงไปจากอรรถกถามโหสถชาดก                   
 อรรถกถามโหสถชาดกเปนคัมภีรสําคัญทางพุทธศาสนามีกลวิธีการเลาเรื่องตามโครงสรางอรรถกถา
ชาดก  กลวิธีการเลาเรื่องตามขนบวรรณคดีพุทธศาสนา  และกลวิธีการเลาเรื่องตามลักษณะนิทาน  กลวิธีทั้งสาม
ประการนี้เลาสัมพันธกันและมีบทบาทในการนําเสนอแนวคิดเรื่องปญญา  ความสอดคลองของกลวิธีการเลาเรื่อง    
ในอรรถกถามโหสถชาดกนี้มีอิทธิพลตอวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถสมัยรัตนโกสินทร  กวีไดใชกลวิธีการ
เลาเรื่องทั้งสามนําเสนอแนวคิดเรื่องปญญา  อรรถกถามโหสถชาดกและวรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถจึงมี
กลวิธีการเลาเรื่องทั้งสามประการนี้ เปนลักษณะรวมเพื่อนําเสนอแนวคิดเรื่องปญญาในบริบทของสังคม               
สมัยรัตนโกสินทร 
 
อภิปรายผล 
 วรรณกรรมรอยกรองเรื่องพระมโหสถจึงมีกลวิธีการเลาอันหลากหลายทั้งกลวิธีการเลาเรื่องตามโครงสราง
อรรถกถาชาดก กลวิธีการเลาเรื่องตามขนบวรรณคดีพุทธศาสนา  กลวิธีการเลาเรื่องตามขนบวรรณคดีไทย  และ     
กลวิธีการเลาเรื่องตามลักษณะนิทาน ลักษณะการเลาเรื่องอันหลากหลายนี้จําเปนตองปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับยุค
สมัย  ความสนใจ  และรสนิยมของผูอาน ความหลากหลายของกลวิธีในการเลาเรื่องทําใหเรื่องสนุกสนานและแสดง
ใหเห็นอัตลักษณของงาน ในขณะเดียวกันก็คงคุณคาในการสืบทอดแนวคิดเรื่องปญญา การสืบทอดและการ
ปรับเปลี่ยนจึงแสดงใหเห็นสายธารแหงปญญาทามกลางกระแสสังคมที่เปล่ียนแปลง เปนส่ิงที่แสดงใหเห็นวา
วรรณกรรมและขนบในการเลาเรื่องมีความเคลื่อนไหวเปนพลวัต และเปนการเนนย้ําการบําเพ็ญปญญาบารมีของ
พระโพธิสัตวใหดํารงอยูในสังคมพุทธศาสนา  ทําใหเรื่องมโหสถยังคงคุณคาในการสืบทอดแนวคิดเรื่องปญญาใน
สังคมไทยตลอดไป 
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ผลของการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา ที่มีตอความคิดสรางสรรคของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 5  จังหวัดปตตานี 

Effects  of Mind Mapping Techniques Training on Creative Thinking  of  Sixth Grade 
Students, Municipality School Five, Pattani  Province 

 
มานาเซ มะลาเฮง1 ดวงมณี จงรักษ1 และปราณี ทองคํา2 

Manase Malaheng1, Dungmani Chongrucksa1and Pranee Thongkum2 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญาที่มีตอความคิด
สรางสรรคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 5  จังหวัดปตตานี  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเทศบาล 5  จํานวน  40  คน 
นักเรียนไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย  โดยจับฉลากแบบไมใสกลับ ประกอบดวยกลุมนักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิค
แผนผังทางปญญาจํานวน 20 คน และกลุมนักเรียนที่ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา จํานวน 20 คน มี
การทดสอบกอนและหลังการทดลองเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย1) แบบวัดความคิดสรางสรรค  จํานวน 5 
กิจกรรม  มีคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ เทากับ .80  2) ชุดกิจกรรมการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา จํานวน  12  
กิจกรรม วิเคราะหขอมูลดวย คามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ดวยการทดสอบคาทีแบบอิสระ และแบบไมอิสระ ผลการวิจัยพบวา 

1.นักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นทุกดานหลังการฝกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 2.นักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา มีความคิดสรางสรรคสูงทุกดานสูงกวานักเรียนที่ไมได
รับการฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 3.นักเรียนที่ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา เปรียบเทียบกับกลุมทดลองไมมีความแตกตางใน
ความคิดสรางสรรค ดานความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ แตแตกตางดานความคิดคลอง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยางไรก็ตาม คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความคิดคลอง ยังนอยกวากลุมทดลอง 
คําสําคัญ : ความคิดสรางสรรค,  แผนผังทางปญญา, กิจกรรมการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา 
 
Abstract 

The purpose of  this research  was to study the  effects  of  mind mapping  techniques training 
on creative thinking of sixth grade  students in municipality schools Five,Pattani province.The subjects 
were 40 sixth grade students in the  academic year  of  2007. Twenty  students were  randomly selected  
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to experimental group and the others were in control group. The research design was pretest-posttest 
control group. The instruments used in this research were a creative thinking test including five activities 
with .80 reliability value and twelve sets of mind mapping  training. The data were analized  by X , S.D  
and independent and dependent  t-test. The research  results were as  follows : 
 1. The posttest  scores  on  creative thinking of the experimental  group  were  higher than the  
pretest scores  with the significant  level of .01 
 2. The posttest  scores on  creative  thinking of the experimental group were higher than the  
posttest scores of  the  control  group  with  the  significant  level  of .01 
 3. The students in the control group compared to those in the experimental group had no 
significant  difference  on  creative  thinking scores regarding originality  thinking,  flexibility  thinking and  
elaboration thinking. However, there  was  a significant  difference at the level of .05 on  fluency  thinking 
of which average mean of scores still lower  than  those of  the experimental  group.  
Keywords : Creative  thinking, Mind  Mapping 
 
คํานํา 

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปนไปอยาง
รวดเร็ว จึงมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ วิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาสวน
หนึ่งขึ้นอยูกับคุณลักษณะของพลเมืองสวนใหญของประเทศ  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของประชากรในสภาพสังคม
ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จึงเปนส่ิงที่จําเปน การพัฒนาบุคคลภายในชาตินั้นเริ่มจากการใหการศึกษา โดยเฉพาะ
กับเยาวชนของชาติที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษาควรเปนการจัดการที่ทําให
เยาวชนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และมีความคิดสรางสรรค  ความคิดสรางสรรคนับเปนความสามารถที่
สําคัญอยางหนึ่งของมนุษย ซึ่งมีคุณภาพมากกวาความสามารถดานอื่น ๆ และเปนปจจัยที่จําเปนยิ่งในการสงเสริม
ความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ  
 ความคิดสรางสรรคมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคม และเทคโนโลยี ดังนั้นเด็กจึงควรไดรับการสงเสริม และพัฒนาความคิด
สรางสรรค อยางไรก็ตามวิธีการสอนของโรงเรียนสวนมากยังสกัดกั้นการแสดงความคิดของเด็ก ไมเนนกระบวนการที่
ใหผูเรียนไดพัฒนาในการคิด การวิเคราะห การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรูดวยตนเอง กลาวไดวา 
การพัฒนาและสรางองคความรูของประชาชนคนไทยโดยเฉลี่ยยังอยูในระดับต่ําโดยเฉพาะการใหความสําคัญ
ทางดานการคิดสรางสรรค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540 :19)  สําหรับการพัฒนาความคิด
สรางสรรคนั้น ไดมีนักวิชาการใชวิธีการตาง ๆ เชน การระดมสมอง (Osborn, 1963 อางถึงใน สมาน ถาวรรัตนวณิช, 
2541 : 2) ซึ่งเปนวิธีการที่เปดโอกาสไดมีการเสนอความคิดของตนเองไดอยางอิสระ แตใชเวลาพอสมควรในการรวม
กิจกรรม วิธีการซินเนคติกส (Gordon,1961 อางถึงใน สมาน   ถาวรรัตนวณิช, 2541: 2) เปนวิธีการที่ตองใชการ
อุปมาอุปมัย และการจินตนาการคอนขางสูง จึงเหมาะสมกับผูใหญมากกวาเด็ก สวนรูปแบบการคิดการแกปญหา
อนาคต(Torrance,1959 อางถึงในอารี พันธมณี, 2543: 91) ที่เนนใหผูเรียนมีความสนใจ หรือมองไปขางหนาเพื่อ
พัฒนาการคิดแกปญหาในอนาคต จึงมักพบปญหาลักษณะเดียวกัน สําหรับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ (De 
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Bono,1982 อางถึงในสมาน   ถาวรรัตนวณิช, 2541: 2) เปนเทคนิคที่สงเสริมใหผูเรียนไมติดกับการคิดหรือการ
แกปญหารูปแบบเดิม ๆ ทําใหเกิดแนวคิดใหม จึงตองใชเวลานาน และตองมีความตอเนื่องจึงจะไดผลสําเร็จ ปจจุบัน
เทคนิคหนึ่งที่ไดรับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือเทคนิคแผนผังทางปญญา (Buzan,1970 อางถึงในนิปาตีเมาะ หะยี
หามะ, 2546:12) เทคนิคนี้จําลองการทํางานของสมองลงบนแผนกระดาษ  เปนการแสดงออกการคิดแบบรอบทิศทาง 
ซึ่งเปนลักษณะการทํางานตามธรรมชาติของสมอง เปนตน จากการประมวลความคิดดังกลาว   ผูวิจัยตองการศึกษา
วาการใชชุดกิจกรรมการฝกเทคนิคแผนผังทางปญญา สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ไดหรือไม เนื่องจากนักเรียนในระดับนี้มีพัฒนาการของสมองอยูในขั้นความคิดแบบเขาใจอยางมี
เหตุผล ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจย เด็กเริ่มรูจักตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมุติฐาน คิดตามหลัก
วิทยาศาสตร คิดในมุมกลับที่เชื่อมสัมพันธกับส่ิงตางๆ ได (Piaget,1969 อางถึงใน พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย, 2547 : 
44-45) จึงนับวาเด็กในระดับชั้นนี้สามารถใชเทคนิคแผนผังทางปญญาได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
    1.เพื่อศึกษาผลของการฝกใช เทคนิคแผนผังทางปญญาที่ มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับ                  
ชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนเทศบาล  5  จังหวัดปตตานี 
    2.เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญากอนและหลัง    
ไดรับการฝก 
    3.เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญากับนักเรียน             
ที่ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
    1.นักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญามีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นหลังจากไดรับการฝกใชเทคนิค
แผนผังทางปญญา 
    2.นักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา มีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกใช
เทคนิคแผนผังทางปญญา 
 
นิยามศัพท 
    1. ความคิดสรางสรรค(Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดไดหลากหลายทิศทาง มี
ความอิสระในการคิด เพื่อใหเกิดส่ิงที่แปลกใหมแตกตางจากที่เคยมี สามารถนําไปใชในการแกไขปญหา และเปน
ประโยชนตอชาวโลก ประกอบดวย  ความคิดริเริ่ม, ความคิดคลอง, ความคิดยืดหยุน, ความคิดละเอียดลออ 
     2. กิจกรรมการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา หมายถึง รูปแบบการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเปนการฝกให
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 12  กิจกรรม ประกอบดวย 1.ความรูเบื้องตนของเทคนิคแผนผัง       
ทางปญญา  2.ประโยชนของแผนผังทางปญญา  3.ไมสารพัดประโยชน 4.เรามารักกันเถอะ  5.ฉันจะเรียนที่ไหนดี 
6.โรงเรียนใกลสอบแลว 7.กลุมเราจะวางแผนเรื่องอะไรดี  8.จะทําอยางไร เพื่อใหโรงเรียนของเราสะอาด                 
9.ฟนผุเนื่องจากกินลูกอม  10.การจัดรณรงคยาเสพติด 11.การใชประโยชนจากมูลสัตว  12.แผนผังทางปญญา       
ที่ฉันอยากทํา 
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    3. แผนผังทางปญญา หมายถึง การรวบรวมความคิดที่กระจายและสลับซับซอนใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เขาใจงาย 
แสดงออกดวยการเชื่อมโยงประเด็นสําคัญและประเด็นยอยๆ เขาดวยกัน โดยใชรูปภาพที่สรางสรรค  เสน ลูกศร 
สัญลักษณตางๆ ซึ่งชวยพัฒนาใหผูสรางแผนผังทางปญญาเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
วิธีดําเนินการวิจัย     
    1. ประชากร  ประชากรเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 
5  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี   จํานวน  90  คน 
    2. กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
จํานวน 40 คน ของโรงเรียนเทศบาล 5 อําเภอเมือง จังหวัดปตตานีซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก
แบบไมใสกลับ 
    3. ตัวแปรที่ศึกษา   ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชเทคนิคแผนผังทางปญญา, ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดสรางสรรค 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  1. แบบวัดความคิดสรางสรรค  จํานวน  5  กิจกรรม การหาคุณภาพดานความตรง โดยใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน การหาคุณภาพดานความเที่ยงโดยใชวิธีแบบทดสอบซ้ําเวนระยะหางของการทดสอบครั้งแรกกับครั้งที่
สองเปนเวลา 2 สัปดาห มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน มีคาเทากับ .80 
  2. กิจกรรมการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา 12  กิจกรรม   ใชเวลาการฝกกิจกรรมละ 50 นาที การหา
คุณภาพของกิจกรรมการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และ
การทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาขอบกพรอง ความเหมาะสมของเนื้อหา
และเวลา นําขอมูลที่ไดจากการสอนมาปรับปรุงใหสมบูรณ เพื่อนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป 
 
ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดเสนอจากผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ คาสถิติพื้นฐานจากการทดลอง ไดแก คามัชฌิม
เลขคณิต ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) และผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก ผลการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยที่อิสระตอกัน และคาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ไมอิสระตอกัน 
ตาราง 1   คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดสรางสรรค ของนักเรียนที่ไดรับการ
ฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา และนักเรียนที่ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา กอนการทดลอง จําแนก
ตามองคประกอบความคิดสรางสรรคทั้ง  4  ดาน 

กลุมทดลอง N = 20 กลุมควบคุม N = 20 
ความคิดสรางสรรค 

X  S.D  X  S.D  
t 

ความคิดริเริ่ม 15.85 6.24 14.20 7.93 .732 
ความคิดยืดหยุน 13.75 3.39 15.95 4.17 -1.831 
ความคิดคลอง 24.70 9.40 22.95 4.83 .741 
ความคิดละเอียดลออ 18.50 3.85 20.55 4.30 -1.590 

คะแนนรวม 72.80 19.90 73.65 17.98 -.142 
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จากตาราง 1  พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความคิดสรางสรรค ดานความคิดริเริ่ม  ความคิด
ยืดหยุน ความคิดคลอง  ความคิดละเอียดลออ ของนักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา และนักเรียนที่
ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา กอนการทดลองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาคะแนนความคิด
สรางสรรคของนักเรียนทั้ง  2  กลุมกอนการทดลองไมแตกตางกัน  แสดงวาทั้ง 2  กลุมมีความสามารถทําการทดลอง
เพื่อวัดความคิดสรางสรรค ตอไปได   
ตาราง 2   คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไมไดรับการ
ฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา กอนและหลังการทดลอง จําแนกตามองคประกอบความคิดสรางสรรค ทั้ง 4   ดาน 

กลุมควบคุม N = 20 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง ความคิดสรางสรรค 

X  S.D  X  S.D  

t 

ความคิดริเริ่ม 14.20 7.93 12.60 6.38 1.419 
ความคิดยืดหยุน 15.95 4.17 14.35 3.63 1.359 
ความคิดคลอง 22.95 4.83 26.00 7.11 -2.313* 
ความคิดละเอียดลออ 20.55 4.30 20.25 4.77 .238 

คะแนนรวม 73.65 17.98 73.20 17.17 .156 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตาราง 2  พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความคิดสรางสรรค ดานความคิดริเริ่ม ความคิด

ยืดหยุน ความคิดละเอียดลออของนักเรียนระหวางกอนและหลังการทดลองที่ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทาง
ปญญา ไมแตกตางกัน  สวนคะแนนความคิดสรางสรรค ดานความคิดคลอง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดง
วาคะแนนความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองของนักเรียนที่ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา กอนและ
หลังการทดลองแตกตางกัน 

 
การพจิารณาผลการทดสอบตามสมมติฐาน 
 การพิจารณาสมมติฐานขอที่ 1  กลาววา นักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญามีความคิด
สรางสรรค สูงขึ้นหลังจากไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา ปรากฏดังตาราง  3 
ตาราง  3 คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการฝก
ใชเทคนิคแผนผังทางปญญา กอนและหลังการทดลอง จําแนกตามองคประกอบของความคิดสรางสรรคทั้ง  4  ดาน 

กลุมทดลอง N = 20 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง ความคิดสรางสรรค 

X  S.D  X  S.D  

t 

ความคิดริเริ่ม 15.85 6.24 28.90 4.20 -9.527** 
ความคิดยืดหยุน 13.75 3.39 27.65 2.80 -15.495** 
ความคิดคลอง 24.70 9.40 51.85 3.40 -12.782** 
ความคิดละเอียดลออ 18.50 3.85 53.55 7.04 -23.505** 

คะแนนรวม 72.80 19.90 161.95 12.84 -19.23** 
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** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตาราง 3  พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความคิดสรางสรรค ดานความคิดริเริ่ม  ความคิด
ยืดหยุน  ความคิดคลอง ความคิดละเอียดลออ ของนักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา สูงขึ้นหลังการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

การพิจารณาสมมติฐานขอที่ 2  กลาววา นักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญามีความคิด
สรางสรรค สูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา  ปรากฏดังตาราง 4 
ตาราง  4 คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดสรางสรรค ของนักเรียนที่ไดรับการฝก
ใชเทคนิคแผนผังทางปญญา และนักเรียนที่ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา หลังการทดลอง จําแนกตาม
องคประกอบของความคิดสรางสรรคทั้ง  4   ดาน 

กลุมทดลอง N =20 กลุมควบคุม N =20 
ความคิดสรางสรรค 

X  S.D  X  S.D  
t 

ความคิดริเริ่ม 28.90 4.20 12.60 6.38 9.543** 
ความคิดยืดหยุน 27.65 2.80 14.35 3.63 12.978** 
ความคิดคลอง 51.85 3.40 26.00 7.11 14.678** 
ความคิดละเอียดลออ 53.55 7.04 20.25 4.77 17.521** 

คะแนนรวม 161.95 12.84 73.20 17.17 18.51** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตาราง 4  พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน  
ความคิดคลอง  ความคิดละเอียดลออ ของนักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญาสูงกวานักเรียนที่ไมได
รับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา หลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 
 
การอภิปรายผล 
 สมมติฐานขอที่ 1  “นักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นหลังจาก
ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา”  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏในตาราง 3  พบวา คามัชฌิมเลขคณิตของ
คะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา มีคะแนนความคิดสรางสรรค
สูงขึ้น หลังการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 การที่พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผัง
ทางปญญา มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น อาจเปนเพราะเทคนิคแผนผังทางปญญา เปนเสมือนกระจกที่สะทอนการคิด
รอบทิศทาง ของผูเรียนออกมาใหไดรับรู เขาใจ ระบบความคิดของตนเอง และทําใหผูเรียนเกิดความอิสระในการคิด 
ลักษณะของแผนผังทางปญญาเปนการเชื่อมโยงความคิด ไมมีที่ส้ินสุด  โดยการสื่อความหมายดวยคํา สัญลักษณ
หรือรูปภาพ (Buzan, 1997: 3)  ดังนั้น ในการสรางแผนผังทางปญญา นักเรียนสามารถเขียนคํา สัญลักษณหรือ วาด
ภาพในตําแหนงหรือทิศทางใด ก็ไดรอบรูปภาพตรงกลางที่แสดงถึงประเด็นหรือหัวขอที่ตองการสรางแผนผังทาง
ปญญา  โดยที่ผูเรียนเปนผูกําหนดแผนผังของตนเอง   ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ปลอดภัย และอิสระทางความคิด 
กลาจินตนาการ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Roger (1959  อางถึงในอารี  พันธมณี, 2537: 80-82) กลาววา ภาวะที่
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บุคคลมีความรูสึกปลอดภัยทางจิต  และภาวะที่เสรีภาพในการแสดงออกจะชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคได  
นอกจากนี้ลักษณะพื้นฐานของแผนผังทางปญญาหรือกฎของแผนผังทางปญญา Buzan (1997 : 59  อางถึงในสมาน  
ถาวรรัตนวนิช, 2544: 34 )  ไดเนนใหผูสรางแผนผังถายทอดความคิดจากความคิดหนึ่งไปยังความคิดอื่นๆ โดยการ
เชื่อมโยงกันตอเนื่อง ตามลําดับความสําคัญ ดวยการใช คํา ลูกศร  รหัส  สัญลักษณ หรือรูปภาพ  ซึ่งจากกฎของ
แผนผังทางปญญา ทําใหผูสรางแผนผัง สามารถแสดงความคิดที่หลากหลายทิศทาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
Guilford(1968 อางถึงใน กรมวิชาการ,  2534: 2 ) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองเปน
ความสามารถที่คิดไดหลายทิศทาง หรือแบบอเนกนัย และสอดคลองกับแนวคิดของ Getzels and Jackson (1975  
อางถึงในอารี  พันธมณี, 2537: 2 ) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะการคิดที่หาคําตอบหลาย ๆ คําตอบใน
การตอบสนองตอส่ิงเรา ซึ่งลักษณะการคิดดังกลาวเปนลักษณะสําคัญของความคิดสรางสรรค 
 นอกจากกลาวขั้นตนแลว เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการสรางแผนผังทางปญญา ไดแก ขั้นที่ 1 เริ่มดวย
สัญลักษณหรือรูปภาพกลางกระดาษ  ขั้นที่ 2 ระบุคําสําคัญ  ขั้นที่ 3  เชื่อมโยงคําอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคําสําคัญหลัก
ดวยเสน โยงจากคําสําคัญหลักตรงกลางออกไปทุกทิศทาง ขั้นที่ 4 เขียนคําที่ตองการ 1 คํา ตอ 1  เสน และแตละเสน
ควรเกี่ยวของกับเสนอื่น ๆ ดวย  ขั้นที่  5  ขยายคําสําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได ขั้นที่ 6 ใชสี  
รูปภาพ ลักษณะของเสน เปนการระบุถึงลักษณะของการเชื่อมโยงการเนนหรือลําดับ จากลําดับขั้นตอนการ
สรางสรรคแผนผังทางปญญา ดังกลาวนั้น ทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรู ดวยความคิดริเริ่ม และจินตนาการดวยตนเอง
อยางอิสระ ตั้งแตการสรางภาพตรงกลางกระดาษที่เปนประเด็นหลักของเรื่อง มีการเชื่อมโยงคําอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
การใช สี ลูกศร สัญลักษณ รวมทั้งตองวาดภาพประกอบคําในแผนผังดวย ซึ่งลวนแลวตองอาศัยความคิดที่
หลากหลาย ของผูสรางแผนผังทั้งส้ิน ซึ่งทําใหสามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคผูเรียนได ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
ผูวิจัยไดสรางบรรยากาศที่กันเอง ที่ไมทําใหผูเรียนมีความรูสึกกดดัน หรือกลัว นักเรียนสามารถแสดงความคิดตาง ๆ 
ไดอยางอิสระ ดังที่ Roger (1959  อางถึงในอารี พันธมณี, 2537: 80)  กลาววา การสรางบรรยากาศที่ไมกดดัน หรือ
ตองวัดผล และประเมินผลจะทําใหผูเรียนเปดใจกวาง เปนอิสระ เปนตัวของเอง และกลาแสดงออกทางความคิดอยาง
สรางสรรคได 
 สมมติฐานขอที่ 2   “นักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนทางปญญา มีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่
ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา”   ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏในตาราง  4  พบวา คามัชฌิมเลขคณิต
ของคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา มีคะแนนความคิดสรางสรรค
สูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา หลังการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
การอภิปรายเปนดังที่ไดอธิบายไวแลว ในสมมติฐานขอที่ 1 เนื่องจากนักเรียนที่ไมไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทาง
ปญญา ไมไดมีประสบการณ การฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา จึงไดรับคะแนนความคิดสรางสรรคนอยกวา
นักเรียนที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา    ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมาน   ถาวร
รัตนวณิช  (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญาที่มีตอความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแสงอรุณ กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา คะแนนความคิดสรางสรรค
หลังการทดลองของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ เอกรัฐ  
อิสรานานนท  (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของเทคนิคระดมพลังสมองและผลการฝกใชเทคนิคแผนผัง
ทางปญญาที่มีตอความคิดสรางสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการฝกแบบเทคนิคแผนผังทางปญญา อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยังสอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศ McClain (1986 อางถึงใน สมาน  ถาวร
รัตนวณิช, 2541: 48)  ศึกษาเกี่ยวกับการนําเทคนิคแผนผังทางปญญามาใชเพื่อทําการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาที่
เรียนของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  พบวา การใชเทคนิคแผนผังทางปญญาชวยทําใหนักศึกษามีความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาไดดีขึ้น ชวยใหนักศึกษาไดมีความสะดวกในการจดบันทึกของเนื้อหาวิชา มีความอิสระมากขึ้น ซึ่งทําให
การคิดสรางสรรคของแตละบุคคลไดพัฒนาขึ้น  และ Goldberg (2004 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาสมองดวย
เทคนิคแผนผังทางปญญา เปรียบเสมือนมีดผาตัดสมองที่ชวยใหบุคคลเกิดความคิดที่มองเปนภาพได  เปนวิธีการที่
ชวยในเรื่องขอมูลการสอน การอาน การวางแผน  แผนผังทางปญญาเปนวิธีการที่ชวยอยางมากในการแนะนําหัวขอ
ทั้งหมดแกนักเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมและรวบรวมความคิดไดอยางรวดเร็วมากขึ้น และไดกระชับความเร็ว
ในการคิด แผนผังทางปญญายังชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคดวย   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย พบวา นักเรียนที่ไมได
รับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญา มีคามัชฌิมเลขคณิต ของคะแนนความคิดสรางสรรค ดานความคิดคลอง 
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ดังผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏในตาราง 3  การที่พบวานักเรียนที่ไมได
รับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญามีความคิดสรางสรรค ดานความคิดคลอง สูงขึ้นอาจเปนเพราะ ความรูที่
นักเรียนไดรับการจัดการเรียนสอนในหองเรียน เชน การเขียนเรียงความ การวาดภาพงานศิลปะ กิจกรรมที่
นอกเหนือจากรายวิชาตาง ๆ  ทําใหนักเรียนไดรับการสั่งสมประสบการณในส่ิงที่ไดเรียนรูมาซึ่งมีสวนชวยทําให
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคดานความคิดคลองสอดคลองกับอารี  พันธมณี (2537 : 71) กลาววา ทุกกิจกรรมที่จัด
สอนในหลักสูตร และเสริมหลักสูตรหรือในทุกมวลประสบการณที่โรงเรียน จัดใหกับนักเรียน เชน กิจกรรมศิลปะ  
กิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางดานภาษา เขียนนิทาน เรียงความ เปนตน จะมีสวนชวยใหเกิดความคิด
สรางสรรค ทั้งนี้ตองอาศัยเทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมที่มุงพัฒนาความคิดสรางสรรค ครูเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการเลือกกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.ควรมีการทําการวิจัยการนําแผนผังทางปญญาไปใชกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ บางและควรใช
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 2.ควรมีการวิจัยเทคนิคแผนผังทางปญญาเพื่อเปรียบเทียบระหวางการทําแผนผังทางปญญา เปน
รายบุคคล และเปนกลุม สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคแตกตางกันหรือไม  
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บทคัดยอ 
 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสงเสริมการ
ขับเคลื่อนและแกปญหา “วิกฤติคุณธรรม” ในสังคมไทย  โดยใหการสนับสนุนทางการเงินแกกิจกรรมหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  กิจกรรมหรือโครงการใดๆ ที่ไดรับการประเมินผลผลิต ผลลัพธ
และผลกระทบวาประสบความสําเร็จในการดําเนินงานนั้น นับไดวาเปนโครงการที่ประสบความสําเร็จในการสื่อสาร
คุณธรรม ซึ่งจากการประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมประจําปงบประมาณ 
2549-2550 จํานวน 20 โครงการ พบวาเปนโครงการที่มีผลการดําเนินงานระดับ “ดีเยี่ยม”  6 โครงการ ระดับ “ดี” 3 
โครงการ นอกจากนั้นเปนระดับ “เกือบดี” ทั้งหมด  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่สําคัญแหงความสําเร็จของการ
ส่ือสารคุณธรรม ไดแก ทุนทางปญญาและทุนทางสังคมของผูรับผิดชอบโครงการหรือภาคีที่เกี่ยวของ  กลยุทธที่ดีใน
การกําหนดประเด็นเนื้อหา   การเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับจริตของกลุมเปาหมาย  การเขาใจธรรมชาติของกิจกรรม 
แตละประเภท และการสรางเครือขายการทํางานผานการส่ือสารหลายรูปแบบ 
คําสําคัญ :  คุณธรรม  การสื่อสาร 
 
Abstract 
  The Moral Center is an organization established by the government with the aim of awakening 
the public consciousness  and  resolving  the ‘moral crisis’ in Thai society.  It does this by granting fund 
to support activities or projects which encourage people to do the good things or engage in virtuous 
actions.  Successful projects (those whose output, outcome and impact constitute virtuous actions) are 
those which are successful in moral communication.  The aim of the present study was to evaluate the 20 
moral projects funded in the financial year of 2549-2550.  It found that 6 projects were ‘excellent’, 3 ‘good’ 
and the left ‘almost good.’  It should be noted here that  key factors of success in moral communication 

                                                 
1  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
   Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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were intellectual and social capital of  ones responsible for the projects, proper strategy in positioning 
theme and content, selecting activities that fit in with target group’s characteristic, the adequate 
understanding of the nature of each activity type and the ability to create network through various 
communication forms.  
Keywords : Moral, Communication 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 ตลอดหาทศวรรษแหงการพัฒนา  ประเทศไทยมีความกาวหนาในมิติทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก  แตกลับ
ประสบกับ “วิกฤติคุณธรรม” อยางรุนแรงและตอเนื่อง   การสงเสริมคุณธรรมใหงอกงามในสังคมไทยจึงเปนปญหา
เรงดวนที่ทุกภาคสวนตระหนัก ศูนยคุณธรรมซึ่งไดรับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรู จึงมีบทบาทหลักในการกระตุนและขับเคลื่อนคุณธรรมสูสังคม โดยมีอํานาจหนาที่ใน
การจัดสรรหรือใหการสนับสนุนทางการเงินแกกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

ในการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการของเครือขายองคกรภาคีตางๆ   ศูนยคุณธรรมไดกําหนดใหองคกรที่
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณทําการประเมินผลกิจกรรม/โครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อแสดง
ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน  พรอมทั้งรายงานใหศูนยคุณธรรมรับทราบเปนระยะ อันเปนผลการ
ประเมินขั้นตน ขณะเดียวกันเพื่อใหไดผลการประเมินที่มีความโปรงใส เปนกลาง ถูกตอง และเชื่อถือไดตามหลัก
วิชาการ อันจะนําไปประยุกตใชในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น  ในการจัดสรรงบประมาณป 2549-2550 ศูนยคุณธรรมจึงมอบหมายใหคณะผูวิจัยดําเนินการใน
ฐานะเปนผูประเมินภายนอก 

วัตถุประสงคสําคัญของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อประเมินผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการในเชิง
ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล(effectiveness) ตลอดจนผลผลิต(output) ผลลัพธ (outcome) และ
ผลกระทบ(impact)  ของกิจกรรม /โครงการ  และ  2) เพื่อประมวลและสังเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จของการ
ส่ือสารคุณธรรม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 โครงการที่คณะผูวิจัยรับผิดชอบในการประเมิน  ไดแก โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับงบประมาณจากศูนย
คุณธรรม ประจําปงบประมาณ 2549-2550  ซึ่งมีพื้นที่ดําเนินงานอยูในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ จํานวน 20 โครงการ    

เกณฑชี้วัดความสําเร็จของโครงการไดถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
เพื่อใหครอบคลุมผลการดําเนินงานดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในเชิงผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบ มี
ทั้งหมด 10  เกณฑ คือ 1) กระบวนการดี   กิจกรรม/โครงการจะตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 2) 
ความเขาใจที่ถูกตองตอคําที่เกี่ยวของ ไดแก คุณธรรม คนดี ความดี จิตอาสา เศรษฐกิจพอเพียง  3) เกิด
จิตสํานึกที่จะทําความดี มีจิตสํานึกการอยูอยางพอเพียง  คํานึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  4) การลงมือทําจริง
ในรูปของกิจกรรมที่สะทอนถึงความเขาใจที่ถูกตอง  5) การนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันอยางสอดคลองกับ
วัฒนธรรม ความเชื่อและภูมิปญญาทองถิ่น  6) การขยายผลสูครอบครัว มีการนําไปถายทอดแกสมาชิกและมีการ
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ปฏิบัติจริงในครอบครัว  7) การขยายผลสูชุมชน เปนกิจกรรมตอเนื่องหรือเปนแผนแมบทของชุมชน  8) การเกิด
แหลงเรียนรู มีการจัดการขอมูล ถอดประสบการณเปนตนแบบของการทําความดี มีการเผยแพรขอมูลขาวสารอยาง
ทั่วถึงและนาสนใจ  9)  เกิดเครือขายเชิงคุณธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะเครือขายระหวางโรงเรียน วัด 
ชุมชนหรือองคกร มีการรวมพลังจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมในระดับมหภาค  และ 10) นําไปสูแผนปฏิบัติหรือ
นโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยที่ทุกตัวชี้วัดมีน้ําหนักเทากัน 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล ไดแก  แบบสอบถามที่คณะผูวิจัยรวมกันพัฒนาขึ้น  
การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม  การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมผูเกี่ยวของ  3  กลุม คือ 
กลุมผูรับทุน กลุมผูสนับสนุนหรือภาคีเครือขาย และกลุมเปาหมายของโครงการ 
 
ผลการศึกษา 

จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในเชิงผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบของโครงการ โดยใช
เกณฑดังกลาว ซึ่งมีทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ไดจากผูเกี่ยวของทุกฝาย พบวา มีโครงการที่มีผลระดับ “ดี
เยี่ยม” (85-100 คะแนน) จํานวน 6  โครงการ   ระดับ “ดี”  (80-84 คะแนน) 3  โครงการ   ระดับ “เกือบดี” (60-79 
คะแนน) 11 โครงการ สวนระดับ “พอใช” (40-59 คะแนน)  “แกไข” (20-39 คะแนน)  หรือ “ควรพิจารณา” (0-19 
คะแนน) นั้น  พบวา ไมมี  

โครงการที่มีผลระดับ “ดีเยี่ยม”  ไดแก โครงการที่แสดงผลลัพธและผลกระทบที่ชัดเจน และเปนโครงการ
ที่สามารถนําไปศึกษาเปนตนแบบการเรียนรูที่แสดงถึงบทเรียนหรือองคความรูได  ประกอบดวย โครงการตางๆ เรียง
ตามลําดับตัวอักษร ดังนี้ 

1. โครงการการสรางกระบวนการเรียนรูสูคุณธรรมดวยละคร ผูรับผิดชอบโครงการ คือ คณะละคร
มรดกใหม   สํานักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา มีพื้นที่ปฏิบัติการอยูในโรงเรียนตางๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี สุพรรณบุรีและปราจีนบุรี  ผลการประเมิน อยูในระดับดีเยี่ยม จัดใหเปนกรณีตัวอยางตนแบบ เนื่องจากมี
กระบวนการดําเนินงานที่ดี เปนขั้นตอนและสามารถสรางการมีสวนรวมจากกลุมเปาหมายไดดี  ผูรับผิดชอบโครงการ
และคณะทํางานมีความทุมเทและตั้งใจจริง จนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
ทุกประการ ทั้งยังไดผลลัพธที่ดีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงที่สามารถกระตุนใหคณะผูบริหาร ครูอาจารยเห็น
ความสําคัญและตระหนักวา ละคร คือส่ือการเรียนรูที่ดีที่ครูหรือแมแตนักเรียนสามารถสรางสรรคขึ้นเองได   

2. โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูรับผิดชอบโครงการ คือ  
มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ กลุมกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสรางเครือขายวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  มีพื้นที่
ปฏิบัติการทั่วประเทศ ผลการประเมิน อยูในระดับดีเยี่ยม จัดใหเปนกรณีตัวอยางตนแบบ เนื่องจากมีการดําเนินงาน 
การประสานงานและการบริหารเครือขายที่ดีในการทํางานกับโรงเรียนตางๆ   มีขั้นตอนและกุศโลบายที่ดีในการจูงใจ
กลุมเปาหมายใหเขารวมโครงการ อันเปนการกระตุนใหโรงเรียนและนักเรียนตื่นตัวสงโครงงานเขาประกวดเปน
จํานวนมากโดยมิไดมุงหวังรางวัลเปนสําคัญ  อีกทั้งมีเว็บไซตเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  นับไดวาเปนการ
จุดประกายครั้งสําคัญของการสรางสรรคผลงานดานสื่อและนวัตกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม   

3. โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู 
“เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง”  ผูรับผิดชอบโครงการ คือ มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ กลุมกัลยาณมิตรเพื่อการ
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เสริมสรางเครือขายวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา   สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ ผลการประเมิน   อยูใน
ระดับดีเยี่ยม จัดใหเปนกรณีตัวอยางตนแบบ เนื่องจากเปนโครงการที่แสดงถึงผลกระทบที่ดีของการดําเนินงานที่
สืบเนื่องมาตั้งแตปแรก แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ ความยั่งยืนและความตอเนื่องของการจัดกิจกรรม  โดยในปแรก
นั้นศูนยคุณธรรมเปนผูสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน    ปตอมาโครงการนี้ไดรับงบประมาณจาก  สพฐ. สอง
ลานบาท สวนในปที่สาม สพฐ. ใหงบประมาณถึง ๖๐ ลานบาท 

4. โครงการศูนยการเรียนรูศิลปธรรมตนแบบ ผูรับผิดชอบโครงการ คือ วัดชลประทานรังสฤษฎ  มี
พื้นที่ปฏิบัติการอยูที่วัดชลประทานรังสฤษฎ  จ. นนทบุรี  ผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม  จัดใหเปนกรณีตัวอยาง
ตนแบบ เนื่องจากการเปนแหลงเรียนรูของการสอนคุณธรรมแนวใหม ที่อาศัยการบูรณาการศิลปะเขากับพุทธธรรม
อยางกลมกลืน โดยใชศิลปะเปนส่ือในการเขาถึงธรรมะและใชการปฏิบัติธรรมเปนส่ือในการฝกฝนสรางสรรคงาน
ศิลปะ  ดังนั้นการสรางผลงานศิลปะและการปลูกฝงคุณธรรมจึงเปนทั้ง “วิธีการ” และ “เปาหมาย” ในเวลาเดียวกัน   
ทั้งยังสามารถกระตุนความสนใจจากนักเรียนและผูปกครองไดเปนอยางดี กอใหเกิดผลลัพธที่เกินความคาดหมาย 

5. โครงการศูนยเครือขายการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูรับผิดชอบ คือ 
อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย มีพื้นที่ปฏิบัติการอยูในโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทยและชุมชน
ใกลเคียง  ผลการประเมิน อยูในระดับดีเยี่ยม จัดใหเปนกรณีตัวอยางตนแบบ เนื่องจากเปนโครงการที่มีกิจกรรม
หลากหลาย มีความตอเนื่อง ยั่งยืนและเปนกิจกรรมที่มีความโดดเดน ทั้งในแงของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาแปรเปนรูปธรรม  และในแงของการบูรณาการระหวางเนื้อหาวิชาทั่วไปเขากับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง  สงผลให
นักเรียนและชุมชนที่เขารวมโครงการไดเรียนรูและเกิดจิตสํานึก อันเนื่องมาจากการไดปฏิบัติจริงดวยตนเองทั้งใน
ระดับปจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน   

6. โครงการอบรมผูนํายุวทูตศาสนิกสัมพันธบนพื้นฐานคุณธรรม รุนที่ ๒ ผูรับผิดชอบโครงการ คือ 
คณะกรรมการโครงการยุวทูตศาสนิกสัมพันธ ซึ่งมีวิทยาลัยแสงธรรมเปนแกนกลาง  มีพื้นที่ปฏิบัติการอยูในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล  ผลการประเมิน อยูในระดับดีเยี่ยม จัดใหเปนกรณีตัวอยางตนแบบ เนื่องจากมีกระบวนการฝกอบรม
ที่ดี  อันเปนกระบวนการที่พัฒนาและปรับแกไขในสวนที่บกพรองจากการดําเนินงานในปแรก เนนการพัฒนาภาวะ
ผูนําใหแกนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ในกรุงเทพฯ รวม ๑๓ แหง   เพื่อใหผูนําเหลานั้นไดกลับไปดําเนินงานชมรม 
ศาสนสัมพันธในโรงเรียนของตนตอไป จุดเดนของการฝกอบรม คือ การสรางความสมานฉันทระหวางนักเรียนที่นับถือ
ศาสนาตางกัน โดยมีกลุมวิทยากรเปนตนแบบที่สําคัญ  

โครงการที่มีผลระดับ  “ดี”  ไดแก โครงการที่แสดงผลลัพธและผลกระทบที่คอนขางชัดเจน และมีจุดเดน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถนํามาเรียนรูเปนบทเรียนได ประกอบดวย โครงการตางๆ ดังนี้ 

1. โครงการคืนวิถีชาวพุทธใหสังคมไทย – บวร  ผูรับผิดชอบโครงการ คือ วัดปญญานันทาราม  มี
พื้นที่ปฏิบัติการอยูที่วัดปญญานันทาราม คลองหก จ.ปทุมธานีและโรงเรียนตางๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ สิงหบุรี 
นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี นนทบุรีและชลบุรี  ผลการประเมิน อยูในระดับดี เนื่องจากมีกระบวนการฝกอบรมและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ดี  ทําใหคณะผูบริหาร ครู อาจารย ศึกษานิเทศกเกิดความเขาใจในพุทธธรรมอยางลึกซึ้ง
และมีความมุงมั่นที่จะปลูกฝงคุณธรรมใหแกเด็ก โดยยึด “หลัก ๕ ดี” อันเปนผลตอมาใหโรงเรียนเปนจํานวนมาก
สามารถที่จะขับเคลื่อนกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมไดอยางจริงจังและตอเนื่อง  เกิดเครือขายของกลุมคนที่ทํางาน
รวมกันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ เชน เครือขายผูบริหารโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เปนตน  
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2. โครงการฝกอบรมสรางเสริมศักยภาพผูนํานักศึกษาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผูรับผิดชอบ
โครงการ คือ  สถาบันฝกอบรมผูนํา มูลนิธิพลตรีจําลอง ศรีเมือง   มีพื้นที่ปฏิบัติการอยูในจังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดใกลเคียง  ผลการประเมิน  อยูในระดับดี เนื่องจากมีหลักสูตร วิทยากรและกระบวนการฝกอบรมผูนํา
นักศึกษาที่ดี  ทําใหผูเขารับการอบรมไดรับทั้งเนื้อหาความรู ทักษะการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม สามารถนําไปปรับ
ใชไดในชีวิตจริง แมวาโครงการจะเสร็จส้ินแลว ผูเขารับการอบรมก็ยังมีการสานตอความดีและนําส่ิงดีๆ ที่ไดรับไป
ถายทอดและสรางความดีตอไป 

3. โครงการยุวทูตศาสนิกสัมพันธ ผูรับผิดชอบโครงการ คือ คณะกรรมการโครงการยุวทูตศาสนิก
สัมพันธ ซึ่งมีวิทยาลัยแสงธรรมเปนแกนกลาง  มีพื้นที่ปฏิบัติการอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ผลการประเมิน  อยู
ในระดับดี เนื่องจากมีกระบวนการฝกอบรมและการประสานงานที่ดีระหวางผูดําเนินโครงการกับโรงเรียนที่เปน
เครือขาย มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จุดเดนของโครงการอีกประการหนึ่ง คือ การสรางความ
สมานฉันทระหวางนักเรียนและวิทยากรที่นับถือศาสนาตางกัน โดยไมมีการแบงแยกและกีดกัน 

สวนโครงการที่มีผลระดับ “เกือบดี”  ไดแก  โครงการที่บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย แตผลลัพธและ
ผลกระทบยังไมเดนชัด ประกอบดวย โครงการกระบวนการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดย กลุมพันธกิจเพื่อสังคม โครงการนักเรียนนายรอยตํารวจจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม
สานสัมพันธชุมชน โดย โรงเรียนนายรอยตํารวจ  โครงการยุวโพธิชน โดย มูลนิธิเด็ก  โครงการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ ประการเปน
พ้ืนฐานในการเรียนรูสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  โครงการ
ศูนยการเรียนรูพุทธธรรมนําสุข  โดย วัดชลประทานรังสฤษฎ   โครงการศูนยเรียนรูดานคุณธรรมสูเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดย สถาบันฝกอบรมผูนํา มูลนิธิพลตรีจําลอง ศรีเมือง  โครงการสงเสริมอาสาสมัครเพ่ือสังคม โดย 
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมัน คาทอลิก กรุงเทพมหานคร  โครงการสรางเสริมพลังความคิด สรางจิตอาสา 
พัฒนาสิ่งแวดลอม นอมใจสูความพอเพียง โดย เครือขายอาสาสมัครภาคกลาง โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชนตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม โดย สถาบันบุญนิยม  โครงการสรางและพัฒนาบุคลากรและ
เยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย โรงเรียนพุทธจักรวิทยา และโครงการอาสาสมัครรีไซเคิลสงเคราะห 
โดย ศูนยสังคมพัฒนากรุงเทพฯ   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 โครงการทั้งหมดทั้งที่มีผลระดับ “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “เกือบดี” นี้ นับวา เปนโครงการที่ประสบความสําเร็จใน
การสื่อสารคุณธรรม ปจจัยแหงความสําเร็จในการสื่อสารคุณธรรมพิจารณาไดจากจุดแข็งของโครงการ และ
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย ขณะเดียวกันจุดออนของโครงการและภัยคุกคาม ก็คือ ปจจัยที่บั่นทอนความสําเร็จ ใน
ที่นี้ สรุปไดวา 

ปจจัยแหงความสําเร็จที่เปนปจจัยภายใน  คือ จุดแข็งอันเนื่องมาจากนโยบายขององคกร  กิจกรรม   
กลยุทธ กระบวนการดําเนินงาน หรือตัวผูดําเนินงาน อันกระทบตอผลการดําเนินงาน  ประกอบดวย 

1. ความมุงมั่นและเขมแข็งของผูนํา เชน ประธานเครือขายชุมชน (ชุมชนบางซื่อ) ประธานกลุมแมบาน 
(ชุมชนวัดไผเล้ียง หนองแขม) ผูอํานวยการโรงเรียน (โครงการสรางเสริมพลังความคิด สรางจิตอาสา พัฒนา
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ส่ิงแวดลอม นอมใจสูความพอเพียง) พระมหาพงศนรินทร (โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติโดย
บูรณาการกับสาระการเรียนรู “เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐”) ฯลฯ 

2.  “ทุนทางปญญา”  (intellectual capital) ของผูนําหรือผูดําเนินงาน เชน พระมหาสมโชค วัดชลประทาน
รังสฤษฎ เปนพระจิตรกร คือ เปนผูที่มีความสนใจและความสามารถในดานการวาดภาพ จึงทําใหสามารถบูรณาการ
เรื่องของธรรมะกับศิลปะการวาดภาพเขาดวยกันไดอยางเหมาะเจาะและ ลงตัว   หรอื อาจารยชลประคัลภ จันทร
เรือง ที่เปนทั้งนักวิชาการและนักการละคร  เปนตน 

3.  “ทุนทางสังคม”  (social capital)  ขององคกรหรือผูดําเนินงาน หมายถึง ส่ิงที่มีอยูเดิมที่ชวยตอยอดให
การดําเนินงานประสบความสําเร็จงายขึ้นหรือรวดเร็วขึ้น  ทุนทางสังคมในที่นี้ ไดแก 

       3.1 ภาพลักษณที่ดีขององคกรที่ดําเนินงาน  เชน วัดปญญานันทาราม กับการจัดโครงการคืนวถิีพุทธ
ใหสังคมไทย-บวร เนื่องจากวัดปญญานันทารามไดถูกรับรูโดยคนสวนใหญวาเปนวัดแหงพุทธศาสนาระดับปญญาชน 
จึงทําใหผูบริหาร ครูอาจารย ศึกษานิเทศกที่เขารวมโครงการ มีความเชื่อม่ันในแนวทางการปลูกฝงคุณธรรมใหแกเด็ก 

       3.2 สถานภาพและความนาเชื่อถือของผูนําหรือผูดําเนินงาน เชน วิทยาลัยแสงธรรมกับการจัดโครงการ
อบรมผูนํายุวทูตศาสนิกสัมพันธบนพื้นฐานคุณธรรมและโครงการยุวทูตศาสนิกสัมพันธ  ผูดําเนินงานและวิทยากร
ทั้งหมด ประกอบดวย พระภิกษุ บาทหลวง และครูสอนศาสนาอิสลาม ที่เปนทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ 

       3.3 ประสบการณการทํางานที่ยาวนาน เชน สถาบันฝกอบรมผูนํา มูลนิธิพลตรีจําลอง ศรีเมืองกับ
โครงการฝกอบรมสรางเสริมศักยภาพผูนํานักศึกษาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  เนื่องจากสถาบันฯ ไดจัดกิจกรรม
ลักษณะนี้มาโดยตลอด จึงทําใหหลักสูตร วทิยากรและการจัดการตางๆ ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง 

       3.4 การมีเครือขายการทํางานที่กวางขวาง และการไดรับความรวมมือจากพันธมิตรตางๆ เชน การที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขามาเปนที่ปรึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด นํานวัตกรรมและอุปกรณ
ใหมๆ มาใหโรงเรียนทดลองใช  พรอมทั้งใหความรูกับครูและนักเรียนที่รวมโครงการศูนยเครือขายการจัดการเรียนรู
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปนตน  หรือการมีองคกรศาสนาเปนพันธมิตร  เชน โครงการอาสาสมัครรีไซเคิล
สงเคราะห โครงการสงแสริมอาสาสมัครเพื่อสังคม โครงการยุวทูตศาสนิกสัมพันธ โครงการอบรมผูนํายุวทูตศาสนิก-
สัมพันธบนพื้นฐานคุณธรรม รุนที่ 2  ฯลฯ  ก็ชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

       3.5 การที่ผูดําเนินงานทํางานประจําอยูในองคกรภาครัฐ เชน ศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนบานรางมะเดื่อ ฯลฯ ชวยทําใหสรางเครือขายการทํางานได
กวางขวาง และเปนตัวกลางในการประสานงานระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนไดมากขึ้น 

       3.6  การเปนพื้นที่การทํางานของหนวยงานพัฒนาของรัฐหรือองคกรพัฒนาเอกชน รวมทั้งการเปนพื้นที่
ที่ชาวบานระอากับระบบการเมืองและนักการเมือง อันทําใหเรื่องการพึ่งตนเองเปนความคิดที่มีน้ําหนัก  เชน  ชุมชน
หนองแขม ชุมชนบางซื่อ   

4.  การเลือกประเด็น “เนื้อหา”  “ส่ือ”  และ “กิจกรรม” ที่รวมสมัย นาสนใจและมีเสนห “เนื้อหา” ที่มีลักษณะ
ดังกลาว ไดแก  ขยะลนโลก โลกรอน มลพิษ  เศรษฐกิจพอเพียง  ฯลฯ  ในขณะที่ “ส่ือ” ไดแก การสื่อดวยละครและ
งานศิลปะ   สวน “กิจกรรม” ไดแก การประกวด และการจัดตลาดนัด  เปนตน 

5. การใช “ศาสนา” เปนเพียง “ส่ือ” ของการเขาถึงคนดีและการทําความดี โดยที่ไมไดใชศาสนาเปน  
“เนื้อหา”   ซึ่งนอกจากจะทําใหผูเขารวมโครงการไมรูสึกตะขิดตะขวงใจแลว ยังทําใหเกิดความสมานฉันทระหวาง
ศาสนาดวย 
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6. การที่ศูนยคุณธรรมไมเขาไปกําหนดกฎเกณฑหรือช้ีนําความคิดและการทํางาน แตแสดงบทบาทเปน 
“น้ํามันหลอล่ืน” ซึ่งทําใหโครงการตางๆ สามารถทํางานตามความเชื่อและอุดมการณได 
 ปจจัยแหงความสําเร็จที่เปนปจจัยภายนอก คือ โอกาสอันเนื่องมาจากบริบทและสภาพแวดลอม
ภายนอก  ซึ่งกระทบตอผลการดําเนินงาน  ประกอบดวย  

1. นโยบายการศึกษา “คุณธรรมนําความรู” และนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนและสงเสริมการ
ปลูกฝงคุณธรรม เนื่องจากคุณธรรมเปนประเด็นรอนที่องคกรภาครัฐใหความสนใจและตองการขับเคลื่อนอยูแลว การ
แสวงหาความรวมมือและพันธมิตรจากหนวยงานภาครัฐจึงไมใชเรื่องยาก และถาไดพันธมิตรแลว ก็สามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. การประเมินและการตรวจสอบของหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทําใหสถาบันการศึกษา และ
หนวยงานราชการตางๆ ตองมีผลงานตามเกณฑมาตรฐาน 

3. ความศรัทธาของกลุมเปาหมายและประชาชนที่มีตอศาสนาและวัด   โดยเฉพาะอยางยิ่งคนไทยซึ่งมีโลก
ทัศนแบบพุทธศาสนาชาวบาน (Popular Buddhism)  ความรวมมือระหวางชุมชนกับวัดหรือการดึงชุมชนใหหัน
กลับไปหาวัด จึงไมใชเรื่องที่ยากจนเกินไป 

4. การมีตนแบบหรือตัวอยางที่ดีเพื่อการเรียนรู เชน โรงเรียนรุงอรุณ เปนตนแบบเรื่องการแยกขยะ  มูลนิธิ
พุทธฉือจี้ฯ เปนตนแบบเรื่องจิตอาสา  โรงเรียนวัดหนาไม จ.ปทุมธานี เปนตนแบบของชมรมละครยามเชา  โรงเรียน
อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทยเปนตนแบบการจัดกิจกรรมดานการงานอาชีพและการแปรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ใหเปนรูปธรรม เปนตน  

5. การมีความพรอมดานสถานที่ในการรวมคนและการจัดฝกอบรม เชน วัดปญญานันทาราม จ.ปทุมธานี  
สถาบันฝกอบรมผูนํา จ. กาญจนบุรี ฯลฯ 

6. การมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทั้งในดานปจจัยและความคิด เชน ศูนยคุณธรรม 
  ปจจัยบ่ันทอนความสําเร็จที่เปนปจจัยภายใน  จุดออนอันเนื่องมาจากนโยบายขององคกร กิจกรรม   
ลยุทธ กระบวนการดําเนินงาน หรือตัวผูดําเนินงาน อันกระทบตอผลการดําเนินงาน  ประกอบดวย 

1. การที่ผูดําเนินงานหรือผูรับการสนับสนุนกับกลุมเปาหมายมีความเขาใจตอเปาหมายของโครงการหรือ
วัตถุประสงคไมตรงกัน เชน โครงการสงเสริมอาสาสมัครเพื่อสังคม มุงเนนการสรางอาสาสมัครในชุมชนไปดูแล 
ชวยเหลือผูทุกขยาก ผูพิการหรือผูชรา  แตอาสาสมัครที่มารวมกลุมกันกลับตองการทํางานเพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน  อยางไรก็ตามเรื่องนี้อาจไมใชปญหามากนัก ถาพิจารณาวา เปนการสรางแนวรวมและ
ยึดถือคติ “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” หากทั้งนี้ก็ไมควรแสวงหาหรือสงวนไวจนสูญเสียเปาหมายเดิม 

2. การที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานไมมีอํานาจในการตัดสินใจหรือมีอํานาจในการตัดสินใจนอย 
เนื่องจากไมใชผูที่ขอรับการสนับสนุนโดยตรง  

3. ขั้นตอนการทํางานที่ลาชาของหนวยงานราชการ ทําใหกระทบตอการประสานงานของผูดําเนินงานกับ
กลุมเปาหมายและภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของ    

4. การวางแผนงานและการกําหนดจัดกิจกรรมในชวงเวลาที่ไมเหมาะสมกับความเปนจริงและบริบทของ
กลุมเปาหมาย 
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5. การขาดความตอเนื่องของกิจกรรม เนื่องจากการบมเพาะและสรางจิตอาสา ไมอาจสรางขึ้นดวยการ
กระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจเพียงครั้งเดียวได แตตองอาศัยการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
  ปจจัยบ่ันทอนความสําเร็จที่เปนปจจัยภายนอก ไดแก ภัยคุกคามอันเนื่องมาจากบริบทและสภาพ -
แวดลอมภายนอก  ประกอบดวย อิทธิพลจากการโฆษณา ส่ือละครโทรทัศนตลอดจนคานิยมแบบบริโภคนิยมที่แฝง
อยูทั่วไปในชีวิตประจําวัน   
 นอกจากปจจัยดังกลาวขางตนแลว จากการศึกษา พบวา ในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมทุกระดับ 
ผูดําเนินการหรือผูรับผิดชอบโครงการ จําเปนจะตองคํานึงถึงหลักการสําคัญตางๆ  3 ประการ ดังนี้ 
              1.  เขาใจธรรมชาติของกิจกรรมแตละประเภท 

1.1 กิจกรรมประเภทการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนกิจกรรมที่ดี
และเหมาะสมสําหรับการทํางานกับกลุมเปาหมายในระดับลึก  
       1.2 กิจกรรมประเภทการประกวดและการแขงขัน เปนกิจกรรมที่ดีและเหมาะสมสําหรับการทํางานกับ
กลุมเปาหมายในระดับกวางและเปนกลุมเปาหมายที่มีลักษณะ “ทั่วไป” และ “หลากหลาย”  

2.  กิจกรรมที่ดี ตองเหมาะกับ “จริต” ของกลุมเปาหมายแตละกลุม เชน การจัดหองวิปสสนาใหกับพอแม 
ผูปกครอง ที่มารอรับบุตรหลานที่เรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดชลประทานรังสฤษฎ หรือ การที่ผูปกครอง
บางทานและผูมีจิตอาสาไดเขามามีสวนรวมในสวนที่ตนเองสามารถเปนประโยชนได เชน เปนผูชวยสอนในหองเด็ก
เล็ก  เปนอาจารยประจํากิจกรรมเลือก อาทิ กิจกรรมนาฏศิลป ดนตรี คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
 3.   คุณธรรมจะขับเคลื่อนไดตองยึดหลัก “4 ต.” ในการดําเนินงาน  คือ  1) ตอกย้ํา    มีการตอกย้ําทาง
ประสาทสัมผัสตางๆ   2) ตอเนือ่ง โดยจัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง   3) ติดตาม  มีการติดตามผลการดําเนินงาน
เปนระยะๆ เพื่อจะไดแกปญหาอยางทันทวงที   และ 4) ตอยอด  จัดกิจกรรมเพื่อตอยอดงานที่ทําอยู หรือเพื่อสานตอ
และสรางเครือขายพันธมิตร  
 สําหรับศูนยคุณธรรมนั้น ควรสนับสนุน “โครงการที่เปนตนแบบ” ในแนวทางที่หลากหลาย เชน การให
งบประมาณเพื่อดําเนินงานตอในพื้นที่อื่นๆ หรือทําในขอบขายที่กวางขึ้น  การใหงบประมาณแกหนวยงานหรือองคกร
อื่นๆ ที่ตองการทําเหมือนโครงการตนแบบในพื้นที่ของตน ทั้งยังควรเปดโอกาสใหองคกรชมุชน องคกรชาวบาน กลุม
คนชายขอบ ฯลฯ ไดทําโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดวยตนเองใหมากขึ้น  นอกจากนี้ก็ควรผลักดันให
หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษา จัดทําโครงการบมเพาะความดีและคุณธรรมใหแกนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ในลักษณะที่เปนหลักสูตรบูรณาการและเปนรายวิชาบังคับ  และพยายามเปดพื้นที่ทางสื่อมวลชนทุกส่ือ
อยางเปนทางการและเปนประจํา เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานคุณธรรม ทั้งนี้โดยยึดถือ
หลักการรวมกันวา “คุณธรรม เปนเรื่องที่ตองทั้ง Show และ Share” 
 
คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและ
สังคม ที่ใหโอกาสคณะผูวิจัยไดรับผิดชอบโครงการวิจัยในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก  ขอขอบคุณคณะวิจัย
ทุกชุดที่รวมกันใหขอคิดเห็นที่มีประโยชน  ขอขอบคุณผูรับผิดชอบโครงการทุกโครงการที่ใหความรวมมือในการเก็บ
ขอมูล สุดทายนี้ขอขอบคุณศูนยคุณธรรมที่สนับสนุนงบประมาณ 
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ผลการจัดการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน  
เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ีตอการเรียนรูแบบนําตนเอง 

และผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัศกึษาระดับอุดมศึกษา 
Effects of problem-based learning activities via internet on “law and ethics 
in the use of information technology” that affects for self-directed learning 

and achievement of higher education students 
 

อนิรุทธ สติม่ัน1 สุรพล บุญลือ2 และทิพยรัตน สิทธิวงศ3 
Anirut Satiman1, Surapon Boonlue2 and Tipparat Sittiwong3 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใช
ปญหาเปนฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหา
เปนฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนรูแบบนําตนเองระหวางกลุมทดลองที่เรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต กับกลุมควบคุมที่เรียนในชั้นเรียนแบบปกติ รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนการ
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ช้ันปที่ 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 468102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 92 คน แบงเปน 2 กลุมๆทดลอง 46 คนและ
กลุมควบคุม 46 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย, SD, t-test ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้น ไดรูปแบบขั้นตอนหลัก 5 ขั้นและ 16 
องคประกอบยอย การประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับเหมาะสมมากและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนได
เทากับ 80.22/84.22  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน พบวาหลังเรียนแตกตางกับกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01   
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  4) การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองในกลุมทดลองกอนเรียนกับหลังการเรียน พบวา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองหลังเรียนกลุมทดลองเปรียบเทียบ
กับกลุมควบคุม พบวาทั้ง 2 กลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 5) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับมาก 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลยัศลิปากร มนครปฐ  73000 ประเทศไทย 
  Department of Educational Technology, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
2 ภาควิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา คณะครุศาสตรอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140              ประเทศไทย  
  Department of Technology and Communication Education, Faculty of Industrial Educational and Technology,  
  King Mongkut’s University of Technology, Bangkok 10140, Thailand 
3 ภาควิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000 ประเทศไทย 
  Department of Technology and Communication Education, Faculty of Education, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand 
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คําสําคัญ  : การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต, การเรียนรูแบบนําตนเอง,  
                  การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
 
Abstract 

The purposes of this research study were: 1) to study an online instruction by problem-based 
learning activities model, 2) to compare pretest and posttest of learning achievement students who 
received the online instruction by problem-based learning activities, 3) to compare pretest and posttest of 
self-directed learning students who received the online instruction by problem-based learning activities, 
4) to compare self-directed learning and learning achievement between the online instruction by 
problem-based learning activities and the traditional problem-based learning activities, and 5) to study 
the students satisfaction toward the online instruction by problem-based learning model. The subjects 
were 92 students who were enrolled in the 468102 computer for education course, during the second 
semester of the academic year 2007, the Faculty of Education, Silpakorn University. Two classes were 
assigned to the experimental group (n=46) and control group (n=46) by simple random sampling. Data 
were analyzed by using mean, standard deviation, and  t-test statistics. Results of the research were as 
follows :1)The developed online instruction model by problem-based learning activities should be 
included the 5 principal components and 16 subcomponents. Design of problem-based learning method 
was approve by expert. Efficiency of the online instruction by problem-based learning activities 
developed the researcher was 80.22/84.22 that compounded with the criteria. 2)Posttest of the learning 
achievement of online instruction by problem-based learning activities was higher than pretest at.01 level 
of significance. 3) There was significant difference of learning achievement between online instruction by 
problem-based learning activities and the traditional  problem-based learning activities.  4) There was 
non significant between pretest and posttest of self-directed learning score of online instruction problem-
based learning activities. There was non significant difference of self-directed learning between the 
online instruction by problem-based learning activities and the traditional problem-based learning 
activities. 5) The students who learn via online instruction by problem-based learning activities on Law 
and ethics in information technology lessons had high satisfaction. 
Keywords : Online Instruction, Self-directed learning, Problem-based learning, Learning Achievement,    
                  Satisfaction 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการศึกษาปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีส่ือการ
เรียนการสอนรูปแบบใหมๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย กิจกรรมการเรียนตลอดจนวิธีการในการสอนก็พัฒนาไปอยางมาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเขามาชวยพัฒนา
บุคคลากรเพื่อใหมีความรู มีความสามารถที่จะใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การนํา
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เทคโนโลยีการศึกษาเขามาใชจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวางยิ่งขึ้น เรียนไดเร็วขึ้น การเรียนรูเกิดขึ้นไดใน
ทุกเวลา ทุกสถานที่  ผูเรียนจะมีอิสระในการเสาะแสวงหาความรู มีความรับผิดชอบตอตัวเอง เปนการเปดโอกาสได
เรียนรูตามความสามารถซึ่งจะสนองตอความตองการของแตละบุคคลไดเปนอยางดี   

การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน (Online 
Instruction) เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีการศึกษารูปแบบหนึ่ง ทําใหเกิดรูปแบบและแนวคิดการจัดการเรียน 
การสอนที่มีลักษณะแตกตางไปจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ โดยในชั้นเรียนสวนใหญผูสอนเปนผูใหความรู 
คอยอธิบายและแสดงความคิดเห็นเปนสวนใหญ  ในชั้นเรียนมีผูเรียนจํานวนมากการเรียนถูกจํากัดดวยเวลาและ
สถานที่และผูเรียนมีความแตกตางกันไมกลาแสดงออก  เนื้อหาในการเรียนในแตละวันมีมากเรียนหลายวิชา  ขาด
ความตอเนื่องของเนื้อหา  แตระบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถสนับสนุนใหผูเรียน เรียนโดย
กําหนดวันเวลาไดตามที่ตองการ มีการเชื่อมโยงแหลงขอมูลตางๆ มากมาย มีความยืดหยุน สามารถเลือกที่จะเรียน
ไดชาเร็วตามตองการ ระบบการเรียนการสอนนี้สามารถชวยประหยัดเวลา ชวยลดคาใชจายไดไดเปนอยางมาก 
นอกจากนั้นระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีศักยภาพที่จะใชสนับสนุนกิจกรรมการเรียนตางๆ ไดมากมาย การเรียนการ
สอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตจึงชวยสนับสนุนและสงเสริมการเปนชุมชนผูเรียนรู(Community of Learner) และการ
เรียนรูดวยตนเองไดเปนอยางดี (Anderson : 1994)  การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed  Learning : SDL)  
เปนกระบวนการที่ผูเรียนคิดริเริ่มการเรียนเอง  โดยวินิจฉัยความตองการการเรียนรูของตน  กําหนดเปาหมายและสื่อ
การเรียน  ติดตอส่ือสารกับผูอื่น  หาแหลงความรู  เลือกใชวิธีการเรียนรูเสริมแผนการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรู
ของตน  ดวยความชวยเหลือจากผูอื่นหรือไมก็ได บุคคลที่เรียนรูดวยตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวาบุคคลที่เปนเพียง
ผูรับหรือรอใหผูสอนถายทอดวิชาความรูให    เพียงอยางเดียว แตผูที่มีการเรียนรูดวยตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ  มี
จุดมุงหมาย  มีแรงจูงใจสูง  มีความเปนตัวของตัวเองเพิ่มขึ้น   สามารถดําเนินชีวิตไดดวยตนเองและชี้นําตนเองได 
(Knowles  : 1975) การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีปรัชญาพื้นฐานของการศึกษาคือ  การคนหาและ
แลกเปลี่ยนความรูเพื่อแสวงหาขอคนพบใหมๆ  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาการและสังคม แตในสภาพ
ความเปนจริงวิธีการเรียนรูของผูเรียนทั่วไปยังคงเปนไปในลักษณะของการทองจํามากกวาการคิดวิเคราะห และ
สรางสรรคดวยความใฝรู  

การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) เปนรูปแบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนสราง
ความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริง เปนบริบทของการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาที่ศึกษาอยูดวย การเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก (มัณฑรา ธรรมบุศย : 
2545)     รูปแบบของการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานบทบาทจะกลับไปเนนที่ผูเรียน ผูสอนทําหนาที่เปน
ผูออกแบบกิจกรรมการเรียนของผูเรียนในรูปของโจทยปญหา (Problem) จัดหาทรัพยากรการเรียนรู (Learning 
Resource) ตางๆ ใหกับผูเรียนไดเรียน ไดแสวงหาความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการแกปญหา และผูสอนทําหนาที่
เปนเพียงผูสนับสนุนการเรียนรู (Facilitator) เทานั้น (ทองจันทร  หงสลดารมภ : 2550) การเรียนแบบใชปญหาเปน
ฐาน  จึงเปนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูเกิดขึ้นจากการเสาะแสวงหาความรูเพื่อมาใชแกปญหาที่
ไดรับมอบหมายอยางมีกระบวนการและขั้นตอนทําใหไดมาซึ่งความรูที่ทันตอเหตุการณและเปนความรูที่ผูเรียน
นําไปใชไดจริง  การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะบุคลากรที่จะไปประกอบวิชาชีพครู จะตองใชทักษะ
ในการปฏิบัติผนวกกับความรูในสาขาวิชาตางๆ เมื่อไปปฏิบัติงานจริงจะตองพบกับความหลากหลายของสถานการณ
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และปญหา ซึ่งหากผูเรียนไมไดฝกฝนวิธีการปฏิบัติที่แตกตางไปจากการเรียนการสอน ยอมไมสามารถปฏิบัติงานได
จริง การเรียนการสอนดานนี้จึงจําเปนตองสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหาดวยตนเองโดยใชกระบวนการ
ที่ถูกตอง รูปแบบการเรียนการสอนตองปรับปรุงใหมเพื่อแกปญหา ควรประกอบไปดวยการบูรณาการเนื้อหาความรู 
(Content Integration) ในหลายๆ วิชา  การจัดการศึกษาควรเนนทักษะกระบวนการคิดคนควาหาความรู และการ
แกปญหา โดยเรียนรูจากปญหา และฝกใหผูเรียนเลือกส่ิงที่ตองการเรียนและฝกการเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งจะเหมาะ
กับโลกในยุคปจจุบัน (ยุวดี ฦาชา: 2536) 
  งานวิจัยนี้มุงที่จะศึกษาถึงรูปแบบกจิกรรมการเรียนการสอนบทเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน 
ซึ่งจะเปนการนําเอากระบวนการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานมาจัดการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต  เปนการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกคใชเทคโนโลยีที่มุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ 
การเรียนรูแบบนําตนเองอีกทั้งยังเปนการเพิ่มทางเลือกของการเรียนการสอนในแนวใหมดวย โดยมีวัตถุประสงคใน
การวิจัย ดังนี้  1) เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง 
กฎหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนรูแบบ
นําตนเองกอนเรียนกับหลังเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมใน 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ระหวางกลุมทดลองที่เรียนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน กับกลุมควบคุมที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปน
ฐานในชั้นเรียนปกติ  4) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองหลังเรียน ระหวางกลุมทดลองที่เรียน
บนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน กับกลุมควบคุมที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปญหา
เปนฐานในชั้นเรียนปกติ และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน เร่ือง กฎหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  จํานวน 130 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) จํานวน 92 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 46   คน  การวิจัยดําเนินการวิจัยตาม
ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การสรางรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง 
กฎหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   เริ่มจากศึกษารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต การจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน และนํามาวิเคราะหเปนรูปแบบขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน  นําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 12 ทานประเมินความ
เหมาะสมขององคประกอบและขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการประเมินรูปแบบและความเปนไปไดดาน 
ตาง ๆ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.30,SD=.46)  
 ขั้นที่ 2 การพัฒนาเว็บไซตบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปน
ฐาน   ดําเนินการโดย  การวิเคราะหเนื้อหา เรื่อง  กฏหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนําไปให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ผลการประเมินพบวาคะแนนเฉลี่ยดาน
เนื้อหามีความเหมาะสม ( X = 0.89    ) จากนั้นนําเนื้อหาไปออกแบบและสรางเปนเว็บไซตบทเรียนพรอมขั้นตอน
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กิจกรรมตางๆ ตามรูปแบบที่ไดสรางขึ้นจากขั้นที่ 1 และนําไปตรวจสอบคุณภาพ (Quality evaluation) บทเรียนโดย
ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตและดานเทคโนโลยีการศึกษา ผลการประเมินพบวา 
เว็บไซตบทเรียนมีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.30, SD = .32)  

  ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพสื่อเว็บไซตบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง 
กฏหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  นําบทเรียนที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช
เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อ โดยใชนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางในการทดลอง ซึ่งเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพ จํานวน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นทดลองเดี่ยว (One-to-
one) ทดลองกับนักศึกษาจํานวน 3 คน ขั้นทดลองแบบกลุม (Small Group Tryout)  ทดลองกับนักศึกษาจํานวน   
12  คน และขั้นทดลองภาคสนาม (Field Tryout)  กับนักศึกษาจํานวน 30 คน ผลการทดลองหาประสิทธิภาพสื่อ
เว็บไซตบทเรียน พบวาบทเรียนมปีระสิทธิภาพ E1 /E2 เทากับ 80.22/84.22 ซึ่งผานเกณฑที่ไดกําหนดไว (80/80) 

ขั้นที่ 4 การทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน  

 
สรุปและอภปิรายผล 
      1. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน มี
กระบวนดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบอยางเปนขั้นตอน เนื่องจากการกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช
ปญหาเปนฐานเปนกิจกรรมใหมสําหรับการนํามาประยุกตใชรวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาขั้นตอนและกระบวนการใหเหมาะสมมากที่สุด ผานการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญ  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมดังกลาวสอดคลองกับ กระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิธีการใหม (สุมาลี  ชัยเจริญ. 2547) และรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนไดออกแบบอยางเปน
ระบบ  มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชนเดียวกับทฤษฎีการสรางองคความรูใหมโดยผูเรียน(Constructivism) สอดคลอง
กับ ทิศนา แขมณี (2541) กลาววาลักษณะการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบนอกเหนือจากหลักปรัชญา  
ทฤษฎี  หลักการแนวคิดและความเชื่อตางๆ แลวจะตองอาศัยเทคนิควิธีการตางๆ เขามาชวยดวย ทําใหประสิทธิภาพ
เว็บไซตบทเรียนที่ไดมีการออกแบบและพัฒนาอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด (80/80) ซึ่ง 
เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต  (2528)  ไดกลาวถึงการสรางสื่อกอนที่จะนําไปใชจริงควรจะมีการทดลอง แกไขปรับปรุงใหได
มาตรฐานเสียกอน เพื่อใหทราบวาส่ือนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีส่ิงใดที่ยังบกพรองอยู โดยการนําชุดบทเรียนหรือส่ือไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางประชากรที่จะใชจริง  จากการพัฒนารูปแบบกิจกรรมอยางเปนระบบสงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักศึกษาเกิดการเรียนรูไดตรงตามจุดประสงค ตามเกณฑที่กําหนดไว แสดงใหเห็นวารูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี สอดคลองกับ 
พารสัน (Parson. 1998) ไดสํารวจการเรียนการสอนผานเครือขายโดยใชเวิลดไวดเว็บซึ่งไดใหขอเสนอแนะตอการ
เรียนการสอนผานเครือขายวาในการออกแบบจําเปนตองมีการวิเคราะหความตองการและวางแผนเพื่อทําใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จ และใชการตัดสินใจในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด  การดําเนินการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐานครั้งนี้ไดดําเนินไปตามขั้นตอนและกระบวนการดังกลาวจึงทํา
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
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 2.  ผลจากการทดลองรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐานที่
พัฒนาขึ้นชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษากลุมทดลอง
พบวาแตกตางกับกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นเปนผล
มาจากการเรียนตามขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานที่ไดฝกใหนักศึกษาไดคิด วิเคราะหศึกษา
คนควาปฏิบัติไปตามลําดับขั้นตอนของรูปแบบการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ  ซึ่ง พิมพันธ  เดชะคุปต (2549) ได
กลาววา การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบเนนการปฏิบัติมากกวาการทองจํา จะนําไปสูการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหและสรางองค
ความรูดวยตนเอง  นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การเรียนรูแบบนี้
ผูเรียนจะตองเปนฝายเริ่มในการเรียนหรือเรียกไดวาเปนการเรียนในลักษณะรุกหรือเริ่มในการเรียน (Active Learner) 
ซึ่งจะแตกตางจากการเรียนในหองเรียนปกติที่ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ซึ่งผูเรียนจะอยูในลักษณะของการรับ 
(Passive Learner)ในดานผลสัมฤทธิ์พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมทดลองที่เรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตกอน
เรียนและหลังเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ เสกสรร  สายสีสด (2544), สมพร  
สุขขะ.  (2545) ที่ศึกษาวิจัยระบบการเรียนการสอนโดยใชอินเทอรเน็ตและศึกษาวิจัยรูปแบบของเว็บเพจเพื่อการ
เรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ตพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานอินเทอรเน็ตหลังเรียนสูงกวากอนการ
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองที่เรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
แบบใชปญหาเปนฐานกับกลุมควบคุมที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานในหองเรียนปกติ พบวา
คะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานในชั้นเรียน
ปกติ (กลุมควบคุม) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาการเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน (กลุม
ทดลอง) ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการเรียนการสอนในหองเรียนปกติมีขอที่แตกตางจากการเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ที่กระบวนการกลุมการทํางานรวมกัน รวมทั้งส่ือสารถึงกันและมีปฏิสัมพันธในงานตางๆ รวมกันไดงาย  
และมีขอจํากัดที่แตกตาง คือ การเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไมวาจะจัดทําหรือออกแบบกิจกรรมใหครอบคลุมการ
เรียนรูเทาใดก็ยังไมใชของจริง การเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตไมสามารถจัดทําไดเชนเดียวกับหองเรียนปกติ คือ 
การสัมผัสการสบตา ความรูสึก อารมณ ไมสามารถที่จะส่ือสารกันไดโดยผานเครื่องมือในระบบอินเทอรเน็ตซึ่ง
สอดคลองกับ การศึกษาวิจัยของ พารริน (Perrin, 1994) พบวาจุดออนของการเรียนแบบเสมือนจริง (Virtual 
Classroom) บนอินเทอรเน็ต มีในดานสังคมและนันทนาการ (Social /recreation) ถึงแมผูเรียนในระบบอินเทอรเน็ต  
จะสามารถติดตอส่ือสารกันผานทางอินเทอรเน็ตในรูปสนทนา เปนรายบุคคลและการประชุมทางคอมพิวเตอร 
(Computer conference) ซึ่งสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได แตก็ไมเปนธรรมชาติเหมือนกับสังคมจริง  หาก
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของวิธีการเรียนทั้ง 2 รูปแบบแลวพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตาง
กันไมสูงมาก ซึ่งสามารถที่จะเลือกรูปแบบการเรียนการสอนของทั้ง 2 รูปแบบไปประยุกตใชสําหรับจัดการเรียนการ
สอนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความตองการนําไปใช รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นสามารถที่จะใชทดแทนหรือใชควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบใชปญหาเปนฐานในหองเรียนปกติได การเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีขอดีที่สามารถใชกับกลุมผูเรียนที่
มีจํานวนมากไดไมมีขอจํากัดเรื่องปริมาณ เวลา และสถานที่ อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงผานเนื้อหาแหลงความรูตางๆ 
มากมาย ซึ่ง สรรรัชต  หอไพศาล (2544) ไดศึกษาวิจัยระบบการเรียนการสอนผานเว็บ พบวา ในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นมีประสิทธิภาพเทียบเทาการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติ ซึ่งในการ
เรียนการสอนแบบปกตินั้นมีขอจํากัดหลายประการ เชน การเรียนการสอนตองกําหนดเวลาที่แนนอนตามตารางสอน  
จํานวนผูเรียนที่จํากัดจํานวนไมมากเกินไปและสถานที่เรียนหางไกลและจํากัดขนาดหองเรียน แตสําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบนครือขายอินเทอรเน็ตสามารถแกปญหาเหลานี้ได และสุมาลี  ชัยเจริญ  (2547) ไดกลาว
วา การเรียนการสอนที่รวมเอาคุณลักษณะของสื่อบนเครือขาย (Media Attribution) โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่
เชื่อมโยงกับแหลงอื่นๆไวอยางไมจํากัดสามารถที่จะปูพื้นฐานในการสรางองคความรูตลอดจนขยายความคิดของ
ผูเรียนได  สอดคลองกับ  แดบแบกฮและบานแนน (Dabbagh and Bannan-Ritland.2005)  กลาววา การเรียนการ
สอนออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นเปนการเรียนที่เปดกวางสําหรับแหลงความรูและการสรางองคความรู 
ผูเรียนไดฝกคิดไดฝกปฏิบัติผานการโตตอบและปฏิสัมพันธตลอดเวลา 
 4. คุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเอง จากการศึกษาพบวาคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองของ
นักศึกษากลุมทดลองกับกลุมควบคุมไมแตกตางกัน โดยวิธีการสอนทั้ง 2 รูปแบบใหผลการเรียนรูแบบนําตนเองที่ไม
ตางกัน  คะแนนเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคะแนนเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุมโดยเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นกวากอนเรียนเล็กนอย อยางไรก็ตามสามารถที่จะเลือกใชวิธีการเรียน
การสอนเพื่อที่จะพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองของนักศึกษาไดทั้ง 2 วิธีทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอม 
ความตองการและความเหมาะสมที่จะนําไปใชพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค เหตุผลจากการทดลองผล
คะแนนคุณลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองที่ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตจะตองอาศัยการเรียนรูดวยตนเอง (จารุณี  มณีกุล. 2547) การมีความคิดสรางสรรค  มีความ
รับผิดชอบ สอดคลองกับ สุมาลี  ชัยเจริญ (2547) การเรียนรูจากสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนเปน
ผูสรางความรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) จะชวยขยายความคิดในการเรียนที่เรียนไดกวางยิ่งขึ้น 
สนับสนุนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ทั้งนี้การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้มี
ระยะเวลาในการทดลองการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานเพียง 2 ปญหาระยะเวลา 4 สัปดาห ทําใหคุณลักษณะบาง
ประการเปลี่ยนแปลงนอยมาก  สอดคลองกับ (ชฎาภรณ  วัฒนวิลัย 2548) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบใช
ปญหาเปนฐาน พบวา การเรียนแบบใชปญหาเปนฐานผูเรียนมีการรับรูตอการเรียนวามีความยุงยากตองใชเวลามาก
ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง ชวงแรกของการเรียนผูเรียนยังไมคอยเขาใจวิธีการและแนวทางในการเรียน  ผูเรียน
จะรูสึกสับสนไมแนใจในส่ิงที่ตนวิเคราะห ซึ่งผูสอนจะตองทําหนาที่เปนผูสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวก ซึ่งจะเห็น
ไดวากิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐานผูเรียนจะตองศึกษาดวย
ตนเองเปนหลักภายใตกระบวนการกลุมมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูดวยตนเองและตอขั้นตอนกิจกรรมที่ได
กําหนดไว  ซึ่งโนลว (Knowles.1975) กลาววาลักษณะการเรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียนจะแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนเมื่อผูเรียนมีความรูสึกอยากเรียนและมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  สอดคลองกับ    โอเกรน (Olgren. 
1998) กลาววาการเรียนรูแบบนําตนเองตองเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง เรียนรูเกี่ยวกับภารกิจ ขั้นตอนวิธีการเรียนรูภายใต
เงื่อนไข ความรับผิดชอบ ระยะเวลาและการควบคุมกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง  
 5. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบใชปญหาเปนฐาน 
เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 3.84,  
SD = .39)  ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา นักศึกษามีความเปนอิสระในการเรียน  มีความชอบที่ไดทํางานกลุมกับเพื่อน  
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นักศึกษายังไดสัมผัสและควบคุมส่ือไดดวยตนเองสามารถเรียนรูตามระดับความกาวหนาของตนเองได ส่ือที่ใชมี
ความหลากหลาย นอกจากนั้นนักศึกษายังไดมีโอกาสไดซักถามหรืออภิปราย มีอิสระและสามารถซักถามได
ตลอดเวลา จากการสงขอความถึงผูสอน หรือสงถึงเพื่อนเปนรายบุคคลได สอดคลองกับงานวิจัย ของ เทวย (Tway. 
1995) ไดศึกษาการใชการติดตอส่ือสารผานคอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษาของเอกชนในไตหวัน ดวยการจัดระบบ
การศึกษาที่นําเอา CMC (Computer Mediated Communication), VICTORY (Virtual Classroom & Virtual 
Corporation System) มาใชในการจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส นักศึกษาแตละคนมีความ
ตองการที่จะมีสวนรวม ในการประชุมทางอิเล็กทรอนิกสกอนจะใชการอภิปรายแบบเผชิญหนาในหองเรียนปกติ ทําให
นักศึกษามีโอกาสที่จะเรียนรูแบบรวมมือกัน และการเรียนรูโดยผูเรียนเอง (Constructivism) ไดเปนอยางดี สอดคลอง
กับ ยืน  ภูวรวรรณและสมชาย  นําประเสริฐชัย (2546) กลาววา การเรียนการสอนแบบออนไลนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตผูเรียนจะพอใจกับการเรียนรู เนื่องจากมีความอิสระและคลองตัว สามารถเลือกหัวขอในการเรียนได 
กําหนดเวลาเรียนใดก็ไดตามความตองการ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงดานความคิดสรางสรรค  ความสามารถในการแกปญหาการเรียนรูรวมกันบน
เครือขายอินเทอรเน็ตทักษะการสื่อสารหรือทักษะอื่นๆ  ตลอดจนวิธีการเรียนรู (Learning Style) ที่ผูเรียนไดรับจาก
การเรียนการสอนผานกิจกรรมตาง ๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต  
 2.     ควรมีการศึกษาวิจัยในตัวแปรอื่น เชน ระดับชั้นป  คุณลักษณะการเรียนรูตามสาขาวิชาเอกของ
นักศึกษาในกลุมทดลอง  คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  
ระยะเวลาในการเรียนวควรมาขึ้นเพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนรูแบบนําตนเองตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  พ.ศ. 2551 – 2555  ในดานเปาหมายการจัดการศึกษา   ยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุ
เปาหมาย   กลไกสูการปฏิบัติและการประเมินผล  ตามพันธกิจที่กําหนดในพระราชบัญญัติ จํานวน 8  ดาน ไดแก 
การใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง    การวิจัย   การบริการวิชาการแกชุมชน  การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   การผลิตและพัฒนาครู    การปรับปรุง  พัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยี  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  และการนําแนวคิด  ทฤษฎีและโครงการตาง ๆ อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริลงสูการปฏิบัติในทองถิ่น  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบายประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ  1)
รางแผนยุทธศาสตร จากการศึกษาเอกสาร  การสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และผูเกี่ยวของ   การศึกษา
จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค เพื่อกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร และการสนทนากลุม 2)  การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร  โดยนํารางแผนยุทธศาสตรจากขั้นแรก มาพิจารณาความสอดคลอง เหมาะสมและเปนไปไดโดยการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  และการประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้คือ  แผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร พ.ศ. 2551 –  2555  มี 4 เปาหมายหลัก ไดแก  1) เปาหมายดานการผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย  5  กลยุทธไดแก กลยุทธดานการจัดการศึกษา   กลยุทธดานการพัฒนาคุณภาพและความเปนเลิศ   
กลยุทธดานการพัฒนากิจการนักศึกษา  กลยุทธดานการพัฒนาวิชาชีพครู  และกลยุทธดานการนอมนําหลัก  แนวคิด 
ทฤษฎีและโครงการตาง ๆอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ลงสูการปฏิบัติในทองถิ่น     2)  เปาหมายดานพัฒนาองค
ความรูจากการวิจัยเพื่อการบริการชุมชน ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก กลยุทธดานการวิจัย  และกลยุทธดานการ
บริการทางวิชาการแกชุมชน  3) เปาหมายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย         
2 กลยุทธ ไดแก  กลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ กลยุทธดานการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4 )เปาหมายดานบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก กลยุทธดานการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  กลยุทธดานการเพิ่มรายได   กลยุทธดานการพัฒนาพื้นที่สาขา  และกลยุทธดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
คําสําคัญ : ยุทธศาสตร, การพัฒนาทองถิ่น  
 
 

                                                 
1  คณะครศุาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร  จ.สุรินทร 32000 ประเทศไทย 
   Faculty of Education, Surindra Rajabhat University, Surin 32000,Thailand 
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Abstract 
 The purpose of  this study  was to develop educational  management  strategy for community 
development of  Surindra  Rajabhat  University   in  2008 – 2012. There were 8 dimensions of  university’s 
goals were  set  from  missions  of  Rajabhat University  Act  2004  as  follow;  Teaching,  research,  
Academic service, cultural  promotion, Natural and environment  conservative,  Teacher training, 
Technology  development  and  Applying The Royal Development Projects and Theory  into  practice.  
Mixed- methodology  were used in this Policy Research which consist  of  2  stages,  the  first  stage  was  
set tentative strategic planning by  documentary research, interviews, SWOT  analysis and  focus group. 
The  second  stage  was  develop  the tentative strategic  planning  based on  the  first  stage by  adding 
data from  in-dept  interviews and  a  public hearing of  stakeholders. 

The  results of  the  study  were;  the  educational  management  strategy  for  community 
development of  Surindra  Rajabhat  University   in 2008 – 2012   had  4  goals as follow;  Firstly  is 
Graduate for community  development  goal which  consist  of  5  strategies  such as;  Teaching, 
Academic excellence and Quality  development,  Student affaire,  Applying  The Royal Development 
Projects and theory  into practice.  Secondly  is Knowledge development  from research for  service  goal 
that consists of  2 strategies such as;  research, and Academic services.  Thirdly  is  Cultural promotion 
and Natural Conservation  goal which consist  of  2  strategies  as  follow;  Cultural  promotion and 
Natural and environment conservation.  Finally is Management for university development  goal that 
consist  of  4  strategies as  follow; University management development,  Income increasing , Campus  
development and    ITC development. 
Keywords :  Strategic Planning, Community Development   
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรตั้งอยูในจังหวัดสุรินทรโดยพัฒนามาจากวิทยาลัยครูสุรินทรซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 2516   ปจจุบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยมีบทบาท
หนาที่และพันธกิจ ดังกําหนดในมาตรา 6  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช  2547  วา  ให
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน  ฟนฟูพลังการเรียนรู  
เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น  สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวน
รวมในการจัดการ  การบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  
ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2547)  ส่ิงนี้ถือเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตางจากมหาวิทยาลัยแหงอื่น ๆ ในการทําหนาที่เปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  แมปจจุบันจะไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏแลวก็ตาม    
แตมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงก็ยังยึดมั่นในปรัชญาและอุดมการณที่กําหนดไวแตเดิมและปฏิบัติเปนภารกิจที่ปฏิบัติ
ตอเนื่อง สืบทอดมา  เนื่องจากกฎหมายเปดโอกาสใหปฏิบัติหนาที่เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางเต็มที่    ภารกิจหนาที่นี้
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จึงเปนส่ิงที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจแกชาวราชภัฏ ในการที่ไดรับมอบหมายใหทํางานใหแกคนสวนใหญของประเทศ   
แตการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นอันเปนนามธรรมนั้นยังไมมี
ผูใดระบุไววา ควรดําเนินการเชนไร   มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงดําเนินการไปตามความเขาใจของผูบริหารแตละยุคสมัย
ตาง ๆ กัน   โดยไมแนใจวาการดําเนินการนั้นถูกตอง  บรรลุจุดมุงหมายหรือไม  เพียงไร   อาจไมตรงตามปรัชญาและ
อุดมการณเดิมที่กําหนด  เปนเหตุใหส้ินเปลืองเวลา ทรัพยากรและสิ่งตาง ๆ ในการดําเนินงานและผลการดําเนินการ
ไมเปนการพัฒนาทองถิ่นตามอุดมการณที่วางไว  ดวยเหตุนี้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  บรรลุเปาหมายตามปรัชญาที่วางไวจึงจําเปนตองมีการกําหนดนโยบาย  การ
วางแผนและกระบวนการบริหารในรูปแบบใหมตามหลักวิชา เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางไดผลและรวดเร็ว คุมคาการ
ดําเนินการ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนอยางดี   กระบวนการบริหารแบบหนึ่งที่นิยมนํามาใชในปจจุบัน
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามตองการคือ กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร หรือกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  
(strategic  management)  ปจจุบันเทคนิคการวางแผนกลยุทธทั้งของภาครัฐและเอกชนไมแตกตางกันมากนัก ทั้งใน
แงแนวความคิด  ขอคํานึงและวิธีการวางแผน  ทั้งยังแพรหลายเขาไปในวงการศึกษาอีกดวย  ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทรจึงเลือกใชการบริหารเชิงยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัย 
เพื่อที่จะไดผลตามเปาหมายที่วางไวอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
 การวิจัยในครั้งนี้  จึงเปนการสืบคนวาเพื่อตอบคําถามการวิจัยวา ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามความคาดหวังในเชิงนโยบายของสวนกลาง ในเชิงวิชาการ และตาม
ความตองการของทองถิ่นมีอะไรบาง   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทรในปจจุบันมีทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาเปน
อยางไร ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทรในองคประกอบดานเปาหมายและยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุผล
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นมีอะไรบาง   กลไกสูการปฏิบัติและกลไกการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเปน
อยางไร ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามปรัชญาการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในชวงป พ.ศ. 
2551-2555 
 
วัตถุประสงคของการวิจยั 

 1.  เพื่อจัดทํารางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทรจาก
ผลการวิจัยเอกสาร   การสัมภาษณเชิงลึกอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฎที่เปนกลุมตัวอยางและผูเกี่ยวของ   การ
ใชเทคนิค SWOT  และการสนทนากลุมเปาหมายที่เปนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 
 2.  เพื่อพัฒนายุทธศาสตรการจัดการศกึษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร  จากผล
การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ   การสนทนากลุมเปาหมาย   และการประชาพิจารณกลุมผูมีสวนไดเสีย 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงนโยบาย  ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลักในการดําเนินการวิจัย    
ดําเนินการเปน 2  ระยะ คือ   
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 ระยะที่  1   การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางยทุธศาสตร    
 เพื่อใหมีแหลงขอมูลที่หลากหลายแหลงตามหลักการสามเสา (triangulation approach) ซึ่งเนนลักษณะ
ขอมูลหลายแหลง (multiple data sources)ดําเนินการวิจัย  4 วิธีการในลักษณะคูขนาน (parallel) ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร  (documentary  research)   เพื่อศึกษาความคาดหวังในเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ  
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามนโยบาย กฎหมาย หรือแผนระดับชาติ  ตามหลักการเชิงวิชาการ
หรือทฤษฎี หรือการดําเนินการโครงการตาง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริ  ตลอดจนการศึกษาวิจัยเอกสารและหาขอมูล
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ    

  2.  การสัมภาษณเชิงลึก (in-dept interview) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ  ซึ่งเปนผูมี
ประสบการณทางการบริหารที่เชื่อถือไดและผูเกี่ยวของ เพื่อหาแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (purposive random sampling)  ใหครบทุกกลุม 

สหวิทยาลัยเดิม โดยจําแนกตามระดับอายุของการกอตั้งเปนกลุม  เกา  กลาง  ใหม    และใชวิธีสุมอยางงาย 
ทําการสุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุมสหวิทยาลัยนั้น ๆ เพื่อไดกลุมเปาหมายในการสัมภาษณ  
 3.  การใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT ( SWOT analysis)  เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน  โอกาส 
และอุปสรรค  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  เพื่อการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร     
 4..  การสนทนากลุมเปาหมาย  (focus group  discussion)  ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เพื่อตรวจสอบผลการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร และกําหนดเปาหมายในการจัดทํา
รางแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (จากผลการวิจัยในขอ 1, 
2 และ 3) 
 ระยะที่ 2   การพัฒนายุทธศาสตร   
 การดําเนินการวิจัยในระยะนี้มีจุดมุงหมายเพื่อนํา “รางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร” จากระยะที่ 1  ไปพัฒนาตอเนื่องเพื่อใหไดยุทธศาสตรฉบับจริง   มีขั้นตอนการ
พัฒนายุทธศาสตร 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ และการสนทนากลุมเปาหมาย  
   1.  การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ   (In-dept interviews of experts)  ทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน  5 ราย ระหวางวันที่ 5 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2550 โดยผูวิจัยนําเอาผลสรุปจาก
การดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ทั้ง 4 กิจกรรม และ “รางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร” ที่ไดจากการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 เปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ
ผูทรงคุณวุฒิดวย 
   2. การสนทนากลุมเปาหมาย (focus group discussion) จํานวน 3 กลุม ไดแก  กลุมผูบริหาร  
กลุมอาจารย และกลุมนักศึกษา กลุมละ  5 ราย ระหวางวันที่ 5 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2550 โดยนําผลสรุปจาก
การดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ทั้ง 4 กิจกรรม และ “รางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร” ที่ไดจากการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 เปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ
กลุมเปาหมายแตละกลุมดวย 
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 ขั้นตอนที่ 2  การประชาพิจารณผูมีสวนไดเสีย (public hearing of stakeholders)  โดยการนํา “ราง 
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร” จากผลการวิจัยในระยะที่ 1 และ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ และการสนทนากลุมเปาหมาย ในระยะที่ 2 นําเสนอตอกลุมผู
มีสวนไดเสียจํานวน 70  ราย ในวันที่ 20  ธันวาคม 2550 ไดรวมพิจารณาเพื่อใหไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอเสนอที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขใหเปนยุทธศาสตรฉบับจริงที่มีความสมบูรณตามเกณฑที่
กําหนดยิ่งขึ้น และเพื่อสรุปเปนผลจากการวิจัยในครั้งนี้    วิธีดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สามารถสรุป 
ไดดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  2  ขั้นตอนการวิจัย 
 
 
 

           ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเพื่อจัดทํารางยุทธศาสตร          ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร 
 
 

 
การใชผลการวิจัยเหลานี้ ประกอบการพิจารณาในระยะที่ 2 ดวย โดยทุกขั้นตอนคํานึงถึง
การไดยุทธศาสตรฯ ที่มีความเปนไปได (feasible)  และไดรับการยอมรับ (acceptable)  
จากผูมีสวนไดเสีย ตามทัศนะของ Majchrzak  (1984) 

 

การวิจัยเอกสาร  เพื่อ
ศึกษา 

ความคาดหวังในเชิง
โ ิ ิ

การสัมภาษณเชิงลึก
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏตาง ๆ เกี่ยวกับ 

เปาหมายและ
ยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาเพื่อการ

การวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และ
สิ่งคุกคามเกี่ยวกับ
เปาหมายและ

ยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิน่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร 

การสนทนากลุมเปาหมาย
คือ กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทรเพื่อตรวจสอบผล
การวิเคราะห 

จัดทํา 
“ราง

ยุทธศาสตร
การจัด

การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา
ทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัย
ราชภฏั

การสัมภาษณ 
เชิงลึก

ผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน  
5 ราย 

การสนทนา
กลุมเปาหมาย

หรือ 
ผูมีสวนไดเสีย  

3 กลุม 

สรุป
ขอเสนอแนะ
เพื่อการ

ปรับปรุงราง
ยุทธศาสตร 

การประชา
พิจารณ 

ผูมีสวนไดเสีย
จํานวน  
70 ราย 

สรุปขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงรางยุทธศาสตร 

จัดทํา “ยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร” 
สรุปเปนผลการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก 
 1.  แบบสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนแบบสัมภาษณชนิดกึ่งโครงสราง (semi- structure 
interview) เกี่ยวกับเปาหมาย  ยุทธศาสตร จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงนั้น ๆ  ตามบทบาทและภารกิจที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏและขอเสนอแนะในการวางแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร   
 2.  แบบสํารวจชนิดปลายเปด  และแบบสัมภาษณชนิดกึ่งโครงสราง ผูมีสวนไดสวนเสียในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร เกี่ยวกับ จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร โดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT  เพื่อคํานวณหาตําแหนงทาง 
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร   
 
การวิเคราะหขอมูล 

 ใชเทคนิคการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมเปาหมายในการเก็บขอมูล  การ
วิเคราะหขอมูลที่ไดรับ  ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) แลวสรุปผลเปนความเรียง 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
              ระยะที่ 1  การศึกษาบริบทเพ่ือจัดทํารางยุทธศาสตรและการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นในกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  พ.ศ. 2551 – 2555  
 1.  การวิจัยเอกสาร  พบวา  สถาบันราชภัฏทั่วประเทศไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2547  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547   และมีภารกิจหลักเชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ     แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยูกระจายทั่วประเทศและครอบคลุมพื้นที่ชนบทเปนสวน
ใหญ   จึงมีภารกิจหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ  การทําหนาที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  อันเปน
การปูพื้นฐานความรูและกระจายความเจริญออกไปสูประชาชนในทองถิ่นไดอยางทั่วถึงรวดเร็ว  ดังนั้น จึงสามารถ
จําแนกภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏออกได 9 ดานดังตอไปนี้คือ  ดานการใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง    ดานการวิจัย    ดานการบริการวิชาการแกชุมชน   ดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    ดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ดานการผลิตและพัฒนาครู    ดานการปรับปรุง  พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี     ดานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยและดานการนอมนําหลัก  แนวคิด ทฤษฎีและโครงการตาง ๆ อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ลงสูการปฏิบัติในทองถิ่น 
     สวนโครงสรางและสายงานการบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น   สวนใหญจะคลายคลึงกันแทบ
ทุกแหง  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยครู หรือสถาบันราชภัฏ    สวนใหญประกอบดวย 
สํานักงานอธิการบดี   คณะครุศาสตร   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   จะมีเฉพาะบางแหงที่มีหนวยงาน
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แตกตางออกไป นอกจากนี้เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      อธิการบดีสามารถใชอํานาจ
ตามที่กฎหมายกําหนดจัดตั้งหนวยงานเพิ่มขึ้นเปนการภายในได    โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแหงนั้น  
 2.   การสัมภาษณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและผูเกี่ยวของ  จํานวน 11 แหง พบวา  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทรควรใชจุดแข็งของทองถิ่น  สรางเปนเอกลักษณของตนเพื่อประโยชนในดานตาง ๆ      และควรเขาไปเรียนรู
ในทองถิ่น   ศึกษาวิจัยเรื่องทองถิ่น สรางองคความรูใหม และรวมกับทองถิ่นในการพัฒนาตาง ๆ 

     3. การหาขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร     เพื่อการ 
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรโดยใชเทคนิคการวิเคราะหSWOTสรุปไดวา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรมีตําแหนงทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย อยูในตําแหนงที่ไมเอื้อแตแข็ง  
                      4.  การสนทนากลุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  สรุปไดวา  คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร รับทราบผลการศึกษาตําแหนงทางยุทธศาสตร  และใหนําจุดแข็ง  จุดออน โอกาส
และอุปสรรคของมหาวิทยาลัยมาพิจารณากําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศนและพันธกิจ ใหสอดคลองเหมาะสม   
 ระยะที่ 2   การพัฒนายุทธศาสตร                      
              ขั้นตอนที่ 1  การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ และการสนทนากลุมเปาหมาย  
 1.1  การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ   ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน  5 ราย ระหวาง
วันที่ 5 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2550  ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําใหจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  
และเพิ่มเติมรายละเอียดของมาตรการและยกตัวอยางโครงการเพื่อเปนแนวทางหรือตัวอยางแกผูจัดทําแผนปฏิบัติ
การในการนําสูการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่กําหนดทั้งยังเปนการแสดงความเปนทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
                  1.2  การสนทนากลุมเปาหมาย  จํานวน 2 กลุม ไดแก  กลุมผูบริหารและอาจารย จํานวน 15  ราย และ
กลุมนักศึกษา  จํานวน  5  รายระหวางวันที่ 5 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2550   สรุปไดวา หนวยงานระดับสํานักและ
คณะ ควรวางแผนปฎิบัติการใหสอดคลองกับนโยบาย  ทิศทาง และเปาหมายที่กําหนด โดยในการนําแผน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและกลไกการประเมินผล  สามารถใชกลไกกํากับ ติดตามและประเมินผลตามโครงสรางสาย
งานบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย  โดยการกระจายอํานาจใหแกคณบดีมากขึ้นนอกจากนี้ ผูบริหารควรใชกลวิธีและ
เทคนิคตาง ๆ ในการบริหาร  เชน การกระจายงาน  การจูงใจ  การควบคุมโดยแผนงานและงบประมาณ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงาน   และอาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินงานบางประเภท เชน การพัฒนาหลักสูตร  
เปนตน  นอกจากนี้ที่ประชุมเสนอใหเพิ่มเติมในสวนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความเปนนานาชาติเพิ่มขึ้น  
โดยสอนเปนภาษาตางประเทศ   
 ขั้นตอนที่ 2 การประชาพิจารณผูมีสวนไดเสีย  
 ผูวิจัยทําการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตอผูมีสวนไดเสีย ใน
วันที่ 20  ธันวาคม 2550  ณ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร  มีผูเขารวมประชาพิจารณจํานวน 70  
ราย  ผลสรุปวา  ที่ประชุมการประชาพิจารณยอมรับแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร   โดยผูวิพากษไดเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมในสวนของการอนุรักษธรรมชาติ
ในทองถิ่น และกิจกรรมนักศึกษาที่จะลงไปในทองถิ่นและชุมชนใหมากขึ้น   
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สรุป 
 ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรกําหนดเปาหมายหลัก
จํานวน  4 เปาหมาย  ไดแก  1) เปาหมายดานการผลิตบัณฑิตเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งประกอบดวย  5  กลยุทธ
ไดแก กลยุทธดานการจัดการศึกษา    กลยุทธดานการพัฒนาคุณภาพและความเปนเลิศ   กลยุทธดานการพัฒนา
กิจการนักศึกษา  กลยุทธดานการพัฒนาวิชาชีพครู  และกลยุทธดานการนอมนําหลัก  แนวคิด ทฤษฎีและโครงการ
ตาง ๆอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ลงสูการปฏิบัติในทองถิ่น 2)  เปาหมายดานพัฒนาองคความรูจากการวิจัยเพื่อ
การบริการชุมชน ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก กลยุทธดานการวิจัย  และกลยุทธดานการบริการทางวิชาการแก
ชุมชน  3) เปาหมายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก  กลยุทธ
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ กลยุทธดานการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     4 )เปาหมายดานบริหาร
จัดการเพื่อปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก กลยุทธดานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ   กลยุทธดานการเพิ่มรายได    กลยุทธดานการพัฒนาพื้นที่สาขา   และกลยุทธดานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
คําขอบคุณ   
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. วิโรจน  สารรัตนะ  ประธานกรรมการ และรองศาสตราจารย ดร. 
ปรีชา  คัมภีรปกรณ  กรรมการที่ปรึกษา  ดร. พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง  อดีตรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา  ที่กรุณาเสียสละเวลาใหคําแนะนําที่เปนประโยชน  รองศาสตราจารย ดร. อัจฉรา  ภาณุรัตน  อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ที่กรุณาสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ  
ที่เปนกลุมเปาหมาย  ทานผูทรงคุณวุฒิระดับสูงทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนําแกไขเพิ่มเติม    คณาจารย  เจาหนาที่  
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรทุกทานที่เสียสละเวลา ตอบคําถาม การสัมภาษณ 
รวมการสนทนากลุมยอย   และการประชาพิจารณในการจัดทําแผนในครั้งนี้   ทําใหเกิดงานวิจัยเปนประโยชนและ 
สามารถนําไปใชไดจริง  
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การศึกษาเปรียบเทียบความผาสกุทางจิตใจระหวางนักศกึษาญีปุ่นกับนกัศกึษาไทย 
A comparison of psychological well-being between Japanese and Thai students 

 
พีรเทพ รุงคุณากร1  

Bheeradhev  Rungkhunakorn1 
 
บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผาสุกทางจิตใจ และคุณลักษณะทางจิตใจบาง
ประการ  ที่เกี่ยวของกับความผาสุกทางจิตใจของนักศึกษาญี่ปุนและนักศึกษาไทย  อันไดแก  สุขภาวะทางจิต
วิญญาณ  การยอมรับตนเอง  และความสัมพันธกับผูอื่น  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 
2006 ที่ไดรับการสุมเขารวมการวิจัยครั้งนี้ จํานวนทั้งส้ิน 1,800 คน เปนชาวญี่ปุน 900 คน และชาวไทย 900 คน  ใช
เครื่องมือในการศึกษาประกอบดวย แบบสํารวจขอมูลสวนบุคคล  มาตรวัดความผาสุกทางจิตใจ  แบบสอบถามสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ  มาตรวัดการยอมรับตนเอง  และมาตรวัดระดับความสัมพันธกับผูอื่น  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความแตกตางระหวางความผาสุกทางจิตใจของนักศึกษาญี่ปุนและนักศึกษาไทยใน
การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และไมมีความแตกตางระหวางคุณลักษณะทางจิตใจ ที่เกี่ยวของกับ
ความผาสุกทางจิตใจ อันไดแก สุขภาวะทางจิตวิญญาณ การยอมรับตนเอง และความสัมพันธกับผูอื่นของนักศึกษา
ญี่ปุนและนักศึกษาไทยในการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ : ความผาสุกทางจติใจ   สุขภาวะทางจิตวิญญาณ การยอมรับตนเอง ความสัมพันธกับผูอื่น กลุมตัวอยาง 
                  เปนนักศึกษาญี่ปุนและนักศึกษาไทย 
 
Abstract 

The purpose of this study was to compare a psychological well-being and some psychological 
characteristics related to the psychological well-being; spiritual health, self-acceptance and interpersonal 
orientation of Japanese and Thai students.  The subjects were 900 Japanese students and 900 Thai 
students which randomized from Japanese and Thai undergraduates in academic year 2006.  The 
instruments were a Personal Data Sheet, a Psychological Well-Being Scale, a Spiritual Health 
Questionnaire, a Self-Acceptance Scale and an Interpersonal Orientation Scale used to collect the data 
from the subjects.  The statistical techniques used in the study were mean, standard deviation and t-test.  

The findings of the study were as follows: There was no significantly different between the 
psychological well-being of Japanese and Thai students at the .05 level and there was no significantly 

                                                 
1 คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Faculty of Education, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 32000,Thailand 
 



 
 

261 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

different between the psychological characteristics related to the psychological well-being; spiritual 
health, self-acceptance and interpersonal orientation of Japanese and Thai students at the .05 level. 
Keywords :  psychological well-being, spiritual health, self-acceptance, interpersonal orientation,  
                   Japanese students, Thai students  
 
Introduction and Objective  

Comparison study  is  as  a  broad  framework  to provides  an  opportunity  to  go  beyond the  
limited  boundaries.  This  approach  is  a special  way to examine person’s self-related  cognitions  such 
as  Psychological  Well-being,  Spiritual  Health,  Self  Acceptance and Interpersonal  Orientation  in 
cultural differences.  

Psychological well-being is known as a broad category of happiness and life satisfaction and 
always reviewed in the concept of subjective well-being empirically (Diener, 1984).  The psychological 
well–being is  made  up  of  two  components,  an  affective  component  and  a  cognitive-evaluative 
component (Diener & Emnons, 1984).  One  of  the  most widespread  finding  literature  said  the 
psychological well-being consists  of  three  primary  components:  positive  affect,  negative  affect  and  
life  satisfaction. Positive  affect  consists  of  pleasant  emotions  or  feelings  such  as  joy  and  
happiness and negative  affect  consists  of    unpleasant  feelings  or  emotions  such as  anger  or  
anxiety.  Life satisfaction refers to a  cognitive, judgmental  process  a  global  assessment  of  one’s life  
as  a  whole (Diener, 1984).  Several factors influencing psychological well-being are found.  Spiritual 
health, self-acceptance and other subjective satisfaction with  standard  of  living,  family,  work  and  
health, all  are  contributing  to  psychological  well-being state.  In  addition,  satisfaction with  family  life  
is  considered  to  be  of  a  strong  predictor  in  psychological  well-being as well as relationship  with  
friends  and  other  social  contacts (interpersonal orientation) have  definitely  a  bearing  on  
psychological  well-being  too.   

 Spiritual  health  is  a  human need  for  meaning,  purpose  and  fulfillment  in  life,   will  to  live,  
belief  and  faith. In  its  definition  of  health,  the  WHO  has  included  spirituality  as  one  of  the  most  
important  components.  (Nagpal & Sell, 1985)  It  was  Durkheim  (1951 cited in Satpretpry, 2000)  who  
initiated  empirical  studies  to  establish  a  relationship  between  spiritual  aspects  and  well-being state  
while  he  was  investigating  the  causes  of  suicide. The  term  spiritual  dimension  has  been  defined  
in  different  ways  by  different  researchers. However the  best  definition  that  captures  and  
summarizes  the  basic  idea  of  the  spiritual  dimension  is  probably  the  one  given  by  Renetzky 
(1979) who  has  defined  the  spiritual   dimension  using  three  terms  namely,  the  power  within  man  
giving  meaning,  purpose  and  fulfillment  to  life,  suffering  and  death,  the  individual’s  will  to  live,  
and  the  individual’s  belief  and  faith  in  self,  others  and  God. Furthermore,  empirical  research  has  
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demonstrated  that  there  is  generally  a  positive  association  between  religious  affiliations,  divine  
interactions  etc. with  psychological well-being  (Maves, 1960) 
 Self-acceptance  is  considered  to  be  a  characteristic  of  self-actualization,  optimal  
functioning,  and  maturity.  Life  span  theories  also  emphasize  acceptance  of  one’s  self  and  one’s  
past  life  as  the  basis  of  self-love,  self-esteem, and  self-respect.  The  indicators  of low  self-
acceptance  are  feeling  dissatisfied  with  self,  disappointed  with  what  has  occurred  in  the  past,  
being  trouble  about  certain  personal  qualities  etc.  Thus  holding  a  positive  attitude  toward  oneself  
emerges  as  a  controlling  feature  of  life  success. Self-acceptance deeply means acceptance of 
oneself and respect for others. Many  researchers  found  positive  relationships  between  the  self-
acceptance, social  adjustment  and  academic  achievement and psychological  well-being state.   

Interpersonal orientation is a particular dimension of affiliation motivation. Hill  (1987 cited in 
Satpretpry, 2000)  reported  that  four  different  aspects  of  interpersonal  contact  serve  as  potential  
sources  of  gratification:  (a) positive  stimulation, the  ability  of  affiliation  to  provide  enjoyable  
affective  and  cognitive  stimulation;   (b) attention,  the  potential  for  enhancement  of  feelings  of  self–
worth  and  importance  through  praise  and  the  focusing  of  others’  attention  on  oneself;   (c) social  
comparison,  the  capacity  for  reduction  of  ambiguity  through  the  acquisition  of  self–relevant  
information;  and  (d) emotional  support  or  sympathy. The  motivation  for  social  contact  can  be  
considered  as  central  influence  on  human  behavior. Four specific  social  rewards  have  been  
suggested  by  previous  theory  and  research  as  particularly  relevant  to  desire  for  social  contact: 
(a)  positive  affect  or  stimulation  associated  with  interpersonal  closeness  and  communion;  (b)  
Attention  or  praise;  (c)  reduction  of  negative  affect  through  social  contact;  and  (d)  social  
comparison as  the  tendency  to  receive  gratification   from  harmonious  relationship  and  from  a  
sense  of  communion (Satpretpry, 2000).   

All of variables are determined as social adjustments which characterized by several 
surrounding global factors such as cultural, societal, political economic and also other environmental 
conditions. Especially in Japan and Thailand, student life styles are alike now but few studies have been 
found. Cross-cultural  comparisons,  therefore, have  reemerged  as  an important  approach  to  study  
various  psychological  phenomena. (Berry, Poortinga, Segall and Dasen, 1996 cited in Satpretpry, 2000)  
A broad comparative  framework  provides  an  opportunity  to  go  beyond the  limited  boundaries of 
one’s society, to expand the  range of  individual  differences,  to  implicate  more  factors  that  may  be  
involved  in  producing  such  difference  and  to  achieve  higher  levels  of  generality  and  validity. 
(Baltes, et al. 1977; Little 1996 cited in Satpretpry, 2000) It would be appropriate to study psychological 
well-being and some psychological characteristics related to the psychological well-being state; spiritual 
health, self-acceptance and interpersonal orientation of Japanese and Thai students to find out whether 
both groups different or same in the variables selected  with  variation  in  culture  and  society.  
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Objective 
The objective of this study was to compare a psychological well-being and some psychological 

characteristics related to the psychological well-being; spiritual health, self-acceptance and interpersonal 
orientation of Japanese and Thai students.   
 
Definitions 

Psychological  Well-being  is  considered  as  a  broad  category  of  phenomenon  that  includes  
people’s  happiness,  domain satisfaction  and  global  judgments of  life  satisfaction. 

Spiritual  Health  is  considered  as  the  need  for  meaning,  purpose  and  fulfillment  in  life,  
hope or will  to  live,  belief  and  faith. 

Self-Acceptance  is  considered  to be  a  characteristic  of  self-actualization,  optimal  
functioning  and  maturity.  It is based on self-love, self-esteem and self –respect.  Self-acceptance 
means acceptance of  oneself  and  respect  for  others. 

Interpersonal  Orientation  is  considered  as  a  particular  dimension  of  affiliation  motivation.  
The  Interpersonal  Orientation  focuses  on  four  dimensions,  which  assumed  to  underlie  affiliation  
motivation : social  comparison  emotional  support,  positive  stimulation  and  attention. 
 
Method and Materials 

The population were undergraduate students of Aichi University of Education, Japan and 
Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand in academic year 2006. The samples consisted of a total 
number of 1,800 randomized undergraduate; 900 students were from Aichi University of Education and 
another 900 students were from Rajabhat Maha Sarakham University. 

The dependent variable was psychological well-being. The independent variables were spiritual 
health, self-acceptance and interpersonal orientation.  

Materials used  are as follows: a.) Personal  Data  Sheet  created  by  the  researcher  for  the  
purpose  of  the  study   b.) Psychological Well-Being Scale translated and adjusted for the samples from 
the original of Nagpal & Sell, 1985   c.) Spiritual Health Questionnaire translated and adjusted for the 
samples from the original of  Romate and Bhogle, 1997 d.) Self-Acceptance Scale translated and 
adjusted for the samples from the original of Berger, 1951 e.) Interpersonal Orientation Scale translated 
and adjusted for the samples from the original of Hill, 1987 

The statistical techniques used in the study were mean, standard deviation and t-test to compare 
of  Japanese and Thai students  in  psychological  well-being  and  the  other psychological  variables. 
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Results and Discussion 
The result table shows  the  mean,  SD,  and  ‘t’  value  of  psychological  well-being  and the 

psychological characteristics related to the psychological well-being; spiritual health, self-acceptance 
and interpersonal orientation of Japanese and Thai students. 

 
Variables Students n Mean SD. t-value 

Psychological  Well-being    Japanese 
Thai 

900 
900 

40.03 
39.98 

7.15 
6.01 

0.41 

Spiritual  Health (SH) Japanese 
Thai 

900 
900 

54.90 
55.07 

8.09 
8.27 

-0.69 

Self-Acceptance (SA) Japanese 
Thai 

900 
900 

47.28 
46.91 

8.15 
7.09 

0.46 

Interpersonal Orientation (IO) Japanese 
Thai 

900 
900 

36.55 
35.71 

8.68 
9.06 

0.34 

 
There was no significantly different between the psychological well-being of Japanese and Thai 

students at the .05 level and there was no significantly different between the psychological 
characteristics related to the psychological well-being; spiritual health, self-acceptance and interpersonal 
orientation of Japanese and Thai students at the .05 level. 

 As Diener (1984) stated psychological well-being is always reviewed in the concept of 
subjective well-being   empirically.   Being  subjective  rather  than  objective, the psychological well–
being  is  assessed  from  the  internal  perspective  of  the  individual  rather  than  measured  against  
the  objective  criteria  of  normative  standards. So It is not about what nationality they are, but how 
humanity they aware. 

The psychological well-being, spiritual health, self-acceptance and interpersonal orientation  
were  across  individuals  and  depends  on  how  good  or  bad  life  events  are  considered  to  be.  
These psychological factors help the students to grow up inner spirituality. They also develop  good view 
of life  and  socially congruence as well as build  up  positive  and  coherent  personal  identity,  to  feel  
in  touch  with  reality,  and  to  gain  and  maintain  psychological  and  physical  health. 

 Therefore the psychological well-being with spiritual health, self-acceptance and interpersonal 
are caused by the individual satisfaction.  Factors  that  influence  psychological  well-being are beyond 
places and race, but they depend  on  how  good  or  bad  life  they  look into and judge themselves.  
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Conclusion 
Even though the present  study  included only a  few  psychological  variables of undergraduate 

students. Education reformers or policy makers can also have some ideas to develop more appropriate 
educational  system  both  in  Japan and  Thailand. It is necessary to establish the ultimate aims of 
education to ensure their own happiness and life satisfaction which is actually defined as psychological 
well-being and also spiritual health, self-acceptance and interpersonal orientation beyond culture, social 
and any boundaries.  
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค  คือ 1) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการกําหนด
มาตรฐาน ความโปรงใสและเกณฑชี้วัดในการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่มีความความเหมาะสมกับ
การบริหาร  สวนภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย  2)  เพื่อสังเคราะหผลการสนทนากลุม
ผูใหบริการและผูรับบริการของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานราชการภูมิภาคในจังหวัดบุรีรัมย 
และ 3) เพื่อสังเคราะห ผลการพัฒนาตัวชี้วัดรูปแบบวิธีการในการประเมินผลและเกณฑในการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ  โดยใชเกณฑมาตรฐานความโปรงใส ที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม 

ในการศึกษาไดใชวิธีการสัมภาษณอภิปรายกลุม (Focus group interview) จากการสุมตัวอยางโดยวิธีสุม                   
แบบเจาะจง ซึ่งแยกตามองคกร 4 องคกร มีผูรวมอภิปรายกลุมคือผูใหบริการจํานวน 47 คนและผูรับบริการ จํานวน  
27 คน  รวมทั้งส้ิน 74 คน และกลุมตัวอยางที่ใชแบบสํารวจประเมินผลจาก 4 องคกร ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจงเชนเดียวกัน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ คือผูใหบริการจํานวน 100 คนและผูรับบริการจํานวน 
100  คน รวมทั้งส้ิน  จํานวน 200 คนจาก 4 หนวยงาน สวนการเก็บขอมูลภาคสนามไดใชแบบสํารวจประเมินผลจาก
ภาคประชาชนผูใชบริการและหนวยงานผูใหบริการผลการเก็บขอมูลไดนําไปประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
และสรุปการวิเคราะหขอมูล   โดยใชคาทางสถิติคือ การประมวลผล สวนขอมูล   เชิงคุณภาพจะใชวิธีการประมวล
ขอความ เนื้อหา  เพื่อสรุปเปนสาระสําคัญ ที่คนพบและประมวลผล โดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียง แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ควบคูบริบท (Context)  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคทั้ง  3  
ประเด็น  สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS FOR WINDOWS เปนเครื่องมือในการประมวลผล
เพื่อวิเคราะหสถิติที่ใชในการศึกษา   
                                                 
1 ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 31000 ประเทศไทย 
  Department of Social Development, Faculty of Humanities and Social Science, Buriram Rajabhat University, 31000 Thailand 
2 ภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 31000 ประเทศไทย 
  Department of Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Buriram Rajabhat University, 31000 Thailand 
3 ภาควิชาศิลปกรรม (ออกแบบนเิทศศลิป) คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 31000 ประเทศไทย 
  Department of Design, Faculty of Humanities and Social Science, Buriram Rajabhat University, 31000 Thailand 
4  ภาควิชาการจัดการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 31000 ประเทศไทย 
  Department of General Management, Faculty of Management Science, Buriram Rajabhat University, 31000 Thailand 
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ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้ 
ผูที่ใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือองคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ รองลงมาคือ  เทศบาล

ตําบลโนนสุวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยและองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงอายุระหวางประมาณ 40- 49 ป รองลงมาคือ อายุระหวาง 50 ปขึ้นไป และ
อายุระหวาง 20-29 ป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับราชการมากที่สุด รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร อาชีพ
นักการเมืองและ อาชีพอื่นๆ  

สวนระดับความคิดเห็นตอตัวชี้วัดและการใชเกณฑในการประเมินและความเห็นทั่วไปในมาตรฐานตางๆมี
ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 เรื่องความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  มาตรฐานที่ 2  เรื่องความโปรงใสในการ
บริหารงาน  มาตรฐานที่ 3 ความโปรงใสในการใหบริการแกประชาชน มาตรฐานที่ 4 ความโปรงใส ในการ
บริหารงานบุคลากร  มาตรฐานที่ 5 ความโปรงใสดานงบประมาณ มาตรฐานที่6 ความโปรงใสในการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล  และมาตรฐานที่ 7 ความโปรงใสในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญ มีระดับความเห็นที่ตัวชี้วัดจะทําใหเกิดความโปรงใสอยูในระดับ มาก 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแบบแผนพฤติกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  และหนวยราชการสวนภูมิภาคทั้งในสวนผูไดบริการและผูรับบริการในเรื่องทาที การตอบรับ การมีสวนรวม  
การรับรู  ความเขาใจที่มีตอ  ตัวชี้วัดความโปรงใส ควรศึกษาเรื่องสาเหตุและปญหาที่เกิดขึ้น  เรื่องเปดเผยขอมูล
ขาวสารและการเขาถึงขอมูล  เพราะกลุมตัวอยางโดยเฉพาะผูรับบริการไมคอยมีสวนรวมและ ไมคอยใหความสนใจ
นัก   การวิจัยเชิงประเมินผลที่จัดลําดับความโปรงใสของหนวยงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรแหงความโปรงใส
และเปน Best Practice ใหกับหนวยงานอื่น ๆ ตอไป  
Keywords :  ธรรมภิบาล, มาตรฐานความโปรงใส ตรวจสอบได  
 
Abstract  
 The purpose of this research was 1) to analyze personal factor’s relations to the standards of the 
transparency and indicators in evaluating government sector’s transparency which was appropriate to 
the regional and the local administrations in Buriram, 2) to synthesize the conversation results of 
participants who offered services and participants who received services, and 3) to synthesize the 
development results of the indicators of the models and methods of the government sector’s operating 
evaluation with the clear and effective standards in relation to the social and cultural contexts.  
  From the purposive random sampling method, the focus group interview was used in the 
discussion in focus, consisting of 4 organizations in which there were totally 74 participants: that is, there 
were 47 participants who offered services and 27 participants who received services. The purposive 
random sampling method was also used in the observation from 4 organizations consisting of 2 sampling 
groups: 100 participants who offered services and 100 who received services. The collected data via the 
field work with assessment investigation from those who received services and gave services were 
analyzed with computer and summarized with statistic value of output processing. The quality data were 
used with content processing for summarizing important essentials that were found and output 
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processing; whereas, the quantity data were used with SPSS for Windows as a tool for output processing 
education data.  

The findings were as follows: 
   The data were collected via the questionnaire, given by Tambon Wangnua Local Administration 
Organization at the most level, then by Tambon Nonsuwan municipality, Buriram Public Health Office, 
and Buriram Provincial Administration Organization, respectively. The most subjects were male more than 
female, mostly aged between 40-49 years old and secondly aged between 50 up, and 20-29, 
respectively. About occupation, most of them joined government services; they are farmers, politicians 
and others, respectively.  

The assessment standards and the levels of opinion on the indicators were as follows:-Indicator 
Standard 1: Transparency of purchase: Indicator Standard 2: Transparency of administration  Indicator 
Standard 3: Transparency of public services  Indicator Standard 4: Transparency of personnel 
administration  Indicator Standard 5: Transparency of budget Indicator Standard 6: Transparency of 
follow-up and assessment, and Indicator Standard 7: Transparency of revealing and accessing 
information. Most of people who answered the questionnaires in the levels of opinion on the indicators 
which would make the transparency were at ‘much’ level.  
  Concerning suggestions in the future research; there should be a comparative research of the 
local administration organization’s behavior tradition and regional government sectors in both sections 
that served a service and section that received a service. In transparency indicators, there should be a 
research of causes and problems about revealing and accessing information because sampling groups, 
especially those who received a service, rarely participated in administration and were not interested in it. 
Assessment research of transparency level was to develop the transparency organization and the best 
practice for other sectors.    
Keywords : Good Governance, Transparency and Accountability 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 รายงานฉบับนี้เปนรายงานการศึกษาและสํารวจภาคสนามของโครงการการประเมินผลเบื้องตนมาตรฐานความ
โปรงใสหนวยงานภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการ
ดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  คือ 1) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการกําหนดมาตรฐาน 
ความโปรงใสและเกณฑชี้วัดในการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่มีความความเหมาะสมกับการบริหารสวน
ภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย  2)  เพื่อสังเคราะหผลการสนทนากลุมผูใหบริการและ
ผูรับบริการของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานราชการภูมิภาคในจังหวัดบุรีรัมย และ 3) เพื่อ
สังเคราะห ผลการพัฒนาตัวชี้วัดรูปแบบวิธีการในการประเมินผลและเกณฑในการประเมินผล การปฏิบัติงานของ



 
 

269 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

หนวยงานภาครัฐ          โดยใชเกณฑมาตรฐานความโปรงใส ที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาเชิงพรรณนา และวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยคณะผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัย          
ในครั้งนี้ไว ดังนี้ 1)  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) การทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ผานมา
รวมทั้งจากเอกสารตาง ๆ และจากแหลงทุติยภูมิ  2) จัดเวทีสนทนาเพื่อระดมสมอง ในการพัฒนาเกณฑ มาตรฐาน                 
ความโปรงใส ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินความโปรงใส  สําหรับหนวยงานภาครัฐ โดยเชิญ ( Stakeholder ) ที่เกี่ยวของ               
เขามารวมระดมสมอง  3) จัดทําเกณฑมาตรฐานความโปรงใส  ตัวชี้วัด  และเกณฑการประเมินความโปรงใส สําหรับ
หนวยงานภาครัฐ  4) จัดเวทีสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อหารูปแบบและกระบวนการทดสอบประเมินผลมาตรฐาน
ความโปรงใสในกลุมเปาหมาย 4 หนวย ดังนี้  หนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาค(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย)          
1 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย   1   หนวย  เทศบาลโนนสุวรรณ  1  หนวย และ องคการบริหารสวนตําบล
วังเหนือ  1  หนวย   โดยการจัดสนทนากลุม( Focus group) แยกกลุมผูใหบริการ หนวยละ 1 ครั้ง ผูรับบริการหนวยละ    
1 ครั้ง รวมทั้ง  4  หนวยงาน ในจังหวัดเทากับ 8 ครั้ง  5)  ดําเนินการประเมินความโปรงใส หนวยงานราชการ โดยใชแบบ
สัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากภาคประชาชนผูใชบริการและหนวยงานผูใหบริการ รวมหนวยงานละ 50 คน รวม
ทั้งส้ิน 200 คน  จาก 4 หนวยงาน  6) วิเคราะหขอมูลจากขอ 4 และ 5 เพื่อเขียนรายงานการวิจัย นําเสนอมาตรฐานความ
โปรงใส และเกณฑชี้วัดในการประเมินความโปรงใส รูปแบบ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
รวมทั้งแนวทางในการสนับสนุนและผลักดันใหการปฏิบัติการตามกฎหมายขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  7) จัดการนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงความคิดเห็น โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูที่มีสวน
ไดสวนเสียในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย  ศรีสะเกษ  ชัยภูมิ อุดรธานีและนครพนม  และ 8) เขียนรายงานการวิจัย  

 
ผลการวิจัย 

ผูที่ใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือองคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ รองลงมาคือ  เทศบาล
ตําบลโนนสุวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยและองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ผูตอบแบบสอบถาม     
สวนใหญ  เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงอายุระหวางประมาณ 40- 49 ป รองลงมาคือ อายุระหวาง 50 ปขึ้นไป          
และอายุระหวาง 20-29 ป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับราชการมากที่สุด รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกร   
อาชีพนักการเมืองและอาชีพอื่นๆ  

สวนระดับความคิดเห็นตอตัวชี้วัดและการใชเกณฑในการประเมินและความเห็นทั่วไปในมาตรฐานตางๆ          
มีดังนี้ มาตรฐานที่ 1 เรื่องความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  มาตรฐานที่ 2  เรื่องความโปรงใสในการบริหารงาน  
มาตรฐานที่ 3 ความโปรงใสในการใหบริการแกประชาชน มาตรฐานที่ 4 ความโปรงใส ในการบริหารงาน
บุคลากร  มาตรฐานที่ 5  ความโปรงใสดานงบประมาณ มาตรฐานที่6 ความโปรงใสในการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล  และมาตรฐานที่ 7  ความโปรงใสในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสาร ผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญ มีระดับความเห็นที่ตัวชี้วัดจะทําใหเกิดความโปรงใสอยูในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวามีประเด็นที่มีการนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้  1)  ความโปรงใสในการบริหารงาน ระเบียบ

การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานราชการไมเหมือนกัน เชน การจัดซื้อจัดจาง ความเปนอิสระใน
การใชจายงบประมาณการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคกรและการมี
หนวยงานภายในภายนอกในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล   2)   ความโปรงใสในการใหบริการประชาชน 
ผูรับบริการไมเขาใจบทบาทหนาที่ขององคกรทําใหผูรับบริการไมไดรับสิทธิ์ที่พึ่งมีพึ่งไดดวย  3)  ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคลากรการสรรหาบุคลากรเขามาทํางาน ไมวาจะมีกฎเกณฑหรือระเบียบปฏิบัติอยางไร ผูรับบริการก็ยังเขาใจ
วายังคงใชระบบอุปถัมภ    4)  ความโปรงใสในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลทุกองคกรใหเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรจัดขึ้นในทางภาคปฏิบัติเปนการมีสวนรวมแตในนาม  5)  ความโปรงใสในการเปดเผยและการ
เขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดยาก เชน  ถาประชาชนที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องนั้นแตตองการขอมูลมาดูหรือศึกษาจะ
เปนไปไดยาก  6)  เกณฑการประเมิน ที่มี  3  แบบ  ผูใหบริการมักชอบแบบคะแนนเพราะการปฏิบัติงานถึงไมครบ ทุก
ขั้นตอน ก็ยังไดคะแนน  และไมชอบเกณฑการประเมินแบบขั้น เพราะตองปฏิบัติทุกขั้นตอน 7)  ผูรับบริการมักชอบเกณฑ
ประเมินแบบขั้นคือตองปฏิบัติทุกขั้นตอน  จึงจะเกิดความโปรงใสจริง  8)  ความแตกตางดานความคิดของ  บุคลากร
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ดานตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสในการบริหารงาน 
ดานขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  มาตรฐานการใหบริการเรื่องการใชเทคโนโลยี 
และชองทางการใหบริการ แกประชาชน   การรองเรียน ทั้งมาตรฐานดานการใหบริการ  มาตรฐานดานการบริหาร
บุคลากร และมาตรฐานความโปรงใสในการติดตามตรวจสอบ  และประเมิน สวนมาตรฐานที่ 1  คือการจัดซื้อจัดจางและ
การใชจายงบประมาณเปนเรื่องที่ตามมาภายหลัง  และ  9)  ความแตกตางกันในดานสถานภาพของผูตอบที่เปนผู
ใหบริการและผูรับบริการและผูมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีกับผูที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งมีความคิดเห็น
ตางกันเรื่องตัวชี้วัดมาตรฐานทุกตัวชี้วัดตั้งแตมาตรฐาน 1 ถึง 7 โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 1 (ความโปรงใสในการจัดซื้อจัด
จาง) มีความคิดเห็นแตกตางกันถึง 4 ประเด็น  รองลงมาคือมาตรฐานที่ 4 (ความโปรงใสกับการบริหารบุคลากร) มีความ
คิดเห็นแตกตางกัน  ถึง  3 ประเด็น  นอกนั้นพบวาความคิดเห็นตางกันในมาตรฐานตัวชี้วัด 2 ประเด็น (มาตรฐานที่ 
3,5,6,7) และมาตรฐานตัวชี้วัด  1 ประเด็น (มาตรฐานที่ 2)  จะพบวา  ผูใหบริการกับผูรับบริการ มีความคิดเห็นตางกัน  
ในประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจางและการบริการบุคลากรประมาณมากที่สุด (4 และ 3  ประเด็น ตามลําดับ) เมื่อพิจารณา
ถึงระดับการศึกษาก็เชนเดียวกัน  ผูมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (ผูใหบริการ) เห็นดวยกับความโปรงใสใน
มาตรฐานตัวชี้วัดดังกลาว  ขณะที่ชาวบานหรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (ผูรับบริการ)  มีความคิดเห็นใน  
ประเด็นดังกลาววาตนนาจะมีสวนรวมในเรื่องที่กลาวมา  

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องการประเมินผลมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              
(จังหวัดบุรีรัมย)  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ควรมีปรับปรุงตัวชี้วัดมาตรฐานทั้ง  7  แยกสวน                       
มีรายละเอียดตางงานภาครัฐสวนกลาง  สวนภูมิภาค  กับองคองคการปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากหนวยงาน สองภาค
สวน  มีความเปนอิสระในการบริหารงาน ควรปรับปรุงตัวชี้วัดวิธีการประเมินและเกณฑ การประเมิน  ทั้ง  3  แบบ คือ    
ใหมีความหนักเบาหรือรายละเอียดในแตละประเด็นยอยในแตละตัวชีวัด ใหใชไดทั้งเกณฑทั้ง 3 แบบ วิธีการติดตาม
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ประเมินผล  ความโปรงใสควรมีขอมูลจากการสัมภาษณ ผูที่มีสวนได สวนเสีย ( Stakeholder ) ที่เกี่ยวของไมควรได
หลักฐานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รายงานได ดานหนึ่งเพียงอยางเดียว  ควรใชหลักฐานการตรวจสอบเปนบุคคล  
สถานที่ รายงานผล ภาพถาย  คําสัมภาษณ  การถูกรองเรียน การมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของเปนตน ในสวนของ
องคการปกครองสวนทองถิ่นนั้น   มีศักยภาพ ตามมาตรฐานความโปรงใส ทั้ง 7 มาตรฐานไมเหมือนกัน  ดังนั้นวิธีการ
ประเมินและเกณฑ  การประเมินในองคการบริหาร สวนตําบล เทศบาล (ตําบล/เมือง/นคร) และองคการบริหารสวน
จังหวัดจึงควรใชแบบคะแนน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เรื่องการจัดซื้อ จัดจาง การใหบริการแกประชาชน งบประมาณ  การ
ติดตาม  ตรวจสอบ   และประเมินผล  การเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสาร  ในเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ในงาน ของขาราชการ สวนภูมิภาคที่ตางกันบางหนวยงาน เปนงานบริหารบางหนวยงาน  เปนงานบริการ  และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  มีความแตกตางกัน  ดังนั้น จึงเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ควรให
ประชาชนเขามามีสวนในทุกตอน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลขาวสารโครงการพัฒนาตาง ๆ  ของหนวยงานภาครัฐซึ่ง
ประชาชนไมมีสวนรวม ซึ่งกอใหเกิดการทุจริต   
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแบบแผนพฤติกรรมขององคกรปกครอง                  
สวนทองถิ่น  และหนวยราชการสวนภูมิภาคทั้งในสวนผูไดบริการและผูรับบริการในเรื่องทาที การตอบรับ การมีสวนรวม  
การรับรู ความเขาใจที่มีตอ  ตัวชี้วัดความโปรงใส ควรศึกษาเรื่องสาเหตุและปญหาที่เกิดขึ้น เรื่องเปดเผยขอมูลขาวสาร
และการเขาถึงขอมูล  เพราะกลุมตัวอยางโดยเฉพาะผูรับบริการไมคอยมีสวนรวมและไมคอยใหความสนใจนัก   การวิจัย           
เชิงประเมินผล  ที่ จัดลําดับความโปรงใสของหนวยงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรแหงความโปรงใสและ                      
เปน  Best Practice ใหกับหนวยงานอื่น ๆตอไป  
 
คําขอบคุณ 

รายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายฝาย ที่ไดใหความรวมมือ คําแนะนํา ตลอดจน
ขอคิดเห็นตาง ๆ คณะผูวิจัยของกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ อันประกอบดวย  สํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ(สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ใหโอกาสและสนับสนุนในดานงบประมาณในการทําวิจัย
เชิงประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ดร.ปรีชา  อุยตระกูล อาจารยทวี  วัชระเกียรติศักดิ์และคุณนลินี กังศิริกุล คณะวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไดใหโอกาสใหเปนทีมวิจัยรวมและใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนในดานตาง ๆ ใน
การทําโครงการ ขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ที่เอื้อเฟอในการอนุมัติใหผูวิจัยไดมีสวนรวมและ
สนับสนุนในการทําวิจัยในโครงการนี้ หนวยงานภาครัฐและผูประสานงานในจังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 4 หนวยงาน             
อันประกอบไปดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยจากองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  นายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ จากเทศบาลตําบลโนนสุวรรณ  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ จากองคการบริหาร
สวนตําบลวังเหนือและนายแพทยใหญสํานักงานสาธารณสุขและนางนิภา สุทธิพันธ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย และผูประสานงานของทุกหนวยงาน ที่ไดใหความอนุเคราะหในเรื่องการจัดเตรียมความพรอมและอํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล และผูใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณา
เสียสละเวลาอันมีคาที่ทําใหการประเมินโครงการในครั้งนี้มีความสมบูรณครบถวน 

การทําวิจัยในครั้งนี้  จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได  ถาขาดความสามัคคี  ความรวมมือ รวมใจ    ในการทํางาน
ของทีมงานทุกทาน  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยชิ้นนี้ จะเกิดประโยชนอยางมากใหกับผูที่จะนําไปใช         
ใหเกิดประโยชนไดอยางสูงสุดกับประเทศชาติตอไป 
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ผลของความชื้นและการใชจุลินทรียตอการปลดปลอยธาตุอาหารจากปอเทอืง 
และความอุดมสมบูรณของดิน 

Effects of soil moisture and microbial inoculation on Crotolaria mucronata 
decomposition and soil fertility 

 
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ1 

Auraiwan Isuwan1 
 
บทคัดยอ  

การทดลองเรื่องผลของความชื้นและการใชจุลินทรียตอการปลดปลอยธาตุอาหารจากปอเทืองและความ
อุดมสมบูรณของดิน วางแผนการทดลองแบบ Split plot in randomized complete block design ส่ิงทดลอง
ประกอบดวย Main plot คือ การใหความชื้นหลังการไถกลบ มี 2 ระดับ ไดแก 1. ไมใหความชื้น และ 2. ใหความชื้นที่
ความชื้นสนาม (field capacity) และ Sub plot คือ การใสจุลินทรีย ไดแก 1. ไมใสเชื้อจุลินทรีย 2. ใสจุลินทรีย EM 
และ 3. ใสจุลินทรีย พด.1 สุมเก็บตัวอยางดินหลังการไถกลบทุก 7 วัน จํานวน 7 ครั้ง ผลการทดลอง พบวา ปอเทืองมี
ผลผลิตวัตถุแหง 301.68 กิโลกรัมตอไร มีไนโตรเจน 2.38 เปอรเซ็นต คิดเปนปริมาณไนโตรเจน 7.18 กิโลกรัมตอไร 
การใหความชื้นและจุลินทรียมีผล (p<0.05) ตอปริมาณไนเทรต โดยการใส         จุลินทรีย EM ในกลุมที่มีการให
ความชื้นมีปริมาณไนเทรตสูงกวา (p<0.05) การใสจุลินทรียทั้ง 3 แบบในกลุมที่ไมมีการใหความชื้น การใหความชื้น
และจุลินทรียไมมีผล (p>0.05) ตอระดับแอมโมเนียมในดิน (15.35-16.26 ppm) ไนโตรเจนที่เปนประโยชนทั้งหมด 
(ไนเทรต+แอมโมเนียม) (16.87-18.16 ppm) อินทรียวัตถุ (1.23-2.00 เปอรเซ็นต) และ ความเปนกรด-ดาง (6.69-
6.91) ของดิน 
คําสําคัญ : ความชื้น, จุลินทรีย, ปอเทือง, ความอุดมสมบูรณของดิน 
 
Abstract 

A study to evaluate the effect of soil moisture and microbial inoculation on Crotolaria mucronata 
decomposition and soil fertility was conducted. Split plot in randomized complete block design was used. 
Main plot was moisture application (1. none and 2. moisture application at field capacity). Sub plot was 
microbial inoculation (1. none, 2. EM inoculation and 3. Por Dor1 inoculation). Seven times of seven-day 
interval of soil incubation were sampled after plant tilled. The results show that dry matter yield of 
Crotolaria mucronata was 301.68 kg/rai with 2.38 percent of nitrogen concentration. Nitrate concentration 
of soil was affected (p<0.05) by moisture and microbial inoculation. EM inoculation of moisture 
application plot was significantly higher (p<0.05) nitrate concentration than there of other plots. Soil 
ammonium concentration (15.35-16.26 ppm), total available nitrogen (ammonium plus nitrate) (16.87-

                                                 
1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
  Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand 
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18.16 ppm), organic matter (1.23-2.00 percent) and soil pH (6.69-6.91) were not effected (p>0.05) by 
moisture application and microbial inoculation. 
Keywords : Moisture, microbial, Crotolaria mucronata, soil fertility 
 
คํานํา 

พื้นที่ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี สวนใหญเปนที่ลาดเท ดินเนื้อหยาบ         
มีความอุดมสมบูรณต่ํา ดินโดยทั่วไปมีพื้นผิวสําหรับดูดซับน้ําและธาตุอาหารนอย ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา  
เกิดการชะละลาย (leaching) ไดงาย (ยงยุทธ และคณะ, 2541) อุไรวรรณ (2549) รายงานวา การปลูกสับปะรดอยาง
ตอเนื่องมีผลทําใหสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินเสื่อมลง การใชปุยพืชสดเปนอีกแนวทางหนึ่งซึ่งสามารถ
ยกระดับความอุดมสมบูรณของดิน (Cherr et al., 2006) อยางไรก็ตาม มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอการปลดปลอย
ธาตุจากการยอยสลายปุยพืชสด ความชื้นเปนปจจัยที่มีความสําคัญมาก Agehara and Warncke (2005) พบวา 
ความชื้นที่ 90 เปอรเซ็นตของความจุความชื้นที่เปนประโยชน มีการปลดปลอยและสะสมไนเตรทสูงกวาที่ความชื้น  
50 และ 70 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ ปริมาณจุลินทรียเปนอีกปจจัยที่ชวยสงเสริมการปลดปลอยธาตุอาหารของพืช 
(Powlson et al., 1987) การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลของความชื้นและ การใชจุลินทรียตอการ
ปลดปลอยธาตุอาหารของปอเทืองและความอุดมสมบูรณของดิน  

 
อุปกรณและวิธีการ 
สถานที่ทดลองและลักษณะดิน: ดําเนินการทดลองที่คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในชุดดินหุบกะพง ซึ่งจัดอยูในอันดับดิน Alfisols อันดับยอย Ustalfs กลุมดิน
ใหญ Haplustalfs กลุมดินยอย Typic วงศดิน Coarse-loamy, Mixed, Isohyperthermic จัดเปนดินที่มีความอุดม
สมบูรณปานกลาง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) อุไรวรรณ และคณะ (2550) รายงานวา ดินบริเวณนี้มีคาความเปนกรด–
ดาง 6.45 มีอินทรียวัตถุ 0.7 เปอรเซ็นต และมีปริมาณ exchangeable K, Ca และ Mg และ Available P เทากับ 
21.7, 93.6, 580.2 และ 58.2 ppm ตามลําดับ  
ส่ิงทดลอง การปลูกและการจัดการปุยพืชสดปอเทือง: ไถพรวน พื้นที่ทดลอง 1 ไร 2 ครั้ง หวานเมล็ดปอเทืองใน
อัตรา 4 กิโลกรัมตอไร ใหน้ําปอเทืองดวยระบบฝนเทียม ไถกลบเมื่อปอเทืองอายุได 60 วัน กอนการไถกลบ สุมวัดผล
ผลิตและเก็บตัวอยางปอเทือง โดยใชกรอบสุมขนาด 0.4x0.4 เมตร จํานวน 20 ครั้ง แบงแปลงออกเปน 4 บล็อก ตาม
ความลาดชันของพื้นที่ ในแตละบล็อกแบงออกเปนแปลงยอยขนาด 2x3 เมตร จํานวน 4 แปลง โดยใหทุกดานของแต
ละแปลงยอยหางกัน 1 เมตร สุมส่ิงทดลองใหกับแตละแปลงยอย ตามแผนการทดลองแบบ Split plot in 
randomized complete block design ที่ประกอบดวย 2 Main plot คือ 1. ไมใหความชื้น และ 2. ใหความชื้นที่
ความชื้นสนาม (field capacity) และ Sub plot คือ 1. ไมใสเชื้อจุลินทรีย (ราดน้ํากลั่นลงบนแปลงทดลองปริมาณ
เทากับกลุมที่ใสจุลินทรีย) 2. ใสจุลินทรีย EM ผสมน้ําอัตราสวน EM ตอน้ําเปน 1: 200 (ตามคําแนะนําในฉลาก) และ 
3. ใสจุลินทรีย พด. 1 ผสมน้ําอัตราสวน พด.1 ตอน้ําเปน 1: 200 (ตามคําแนะนําของกรมพัฒนาที่ดิน) จากนั้นสุมเก็บ
ตัวอยางดินจากแตละแปลงยอยทุก ๆ 7 วัน จํานวน 7 ครั้ง  
การวิเคราะหทางเคมี: นําตัวอยางปอเทืองมาอบที่อุณหภูมิ 65๐C จนไดน้ําหนักคงที่ บดผานตะแกรงขนาด 1 
มิลลิเมตร เพื่อหาคาวัตถุแหง ไนโตรเจน ตามวิธีของ AOAC (1980) และหาคาเยื่อใย (neutral detergent fiber, NDF 
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และ acid detergent fiber, ADF) ตามวิธีของ Van Soest et al. (1991) สําหรับตัวอยางดินจากแปลงทดลอง (0-15 
เซนติเมตร) วิเคราะหหาไนโตรเจนที่เปนประโยชน (แอมโมเนียมและไนเตรท) โดยวิธีการวัดคาการดูดกลืนแสง 
(visible spectrophotometer) ทันทีหลังจากเก็บตัวอยางดิน จากนั้นนําตัวอยางดินที่เหลือมาผ่ึงใหแหงในที่รม บด
และรอนผานตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร วิเคราะหคาความเปนกรด–ดาง ของดิน (ดิน:น้ํา เทากับ 1:5) และ
อินทรียวัตถุ (organic matter; OM) โดยวิธี Walkley-Black  
การวิเคราะหทางสถิติ: นําขอมูลสมบัติทางเคมีของดินในชวงสัปดาหที่ 1–7 หลังการไถกลบ มาวิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) โดยใช treatment combination เปนส่ิงทดลอง และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ตลอดการทดลองโดยใช least square means option ของ Mixed Procedure และกําหนดใหการวัดผลของตัวแปร
ตาง ๆ ในชวงสัปดาหที่ 1–7 หลังการไถกลบเปนการวัดซ้ํา (repeated measurement) 
 
ผลและวจิารณ 
สมบัติของดิน ผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของปอเทือง: ตารางที่ 1 แสดงสมบัติทางเคมีของดินกอนการ
ปลูกปอเทือง ดินมีความอุดมสมบูรณอยูในระดับต่ํา สมบัติทางเคมีสวนใหญมีคาใกลเคียงกับรายงานของ อุไรวรรณ 
และคณะ (2550) ทั้งนี้เนื่องจากเปนพื้นที่เดียวกัน ดินมีไนโตรเจนต่ํามาก ผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของ
ปอเทืองกอนการไถกลบ แสดงในตารางที่ 2 และ พบวา ปอเทืองใหผลผลิตวัตถุแหง 301.68 กิโลกรัมตอไร มี
ไนโตรเจน 2.38 เปอรเซ็นต คิดเปนปริมาณไนโตรเจน 7.18 กิโลกรัมตอไร เปอรเซ็นตไนโตรเจนในปอเทืองจากการ
ทดลองนี้ต่ํากวารายงานของ กนกพร (2550) ซึ่งรายงานวา ปอเทืองมีไนโตรเจน 3.25 เปอรเซ็นต ความอุดมสมบูรณ
ของดินที่ต่ํามาก นาจะเปนสาเหตุหลักที่ทําใหปอเทืองมีไนโตรเจนต่ําไปดวย 
สมบัติทางเคมีของดินหลังการไถกลบในชวง 1 – 7 สัปดาห: ตารางที่ 3 แสดงผลของการใหความชื้นและการ
เติมเชื้อจุลินทรียตอสมบัติทางเคมีของดินที่ใชปอเทืองเปนปุยพืชสด พบวา การใหความชื้นและ จุลินทรียมีผล 
(p<0.05) ตอการปลดปลอยไนเทรต การใสจุลินทรียทั้ง 3 แบบในกลุมที่มีการใหความชื้น มีปริมาณไนเทรตไม
แตกตางกัน (p>0.05) แตการใสจุลินทรีย EM ในกลุมที่มีการใหความชื้น มีปริมาณไนเทรตสูงกวา การใสจุลินทรีย  
ทั้ง 3 แบบในกลุมที่ไมมีการใหความชื้น (p<0.05) การใหความชื้นและจุลินทรียไมมีผล (p>0.05) ตอระดับ
แอมโมเนียมในดิน (15.35-16.26 ppm) ไนโตรเจนที่เปนประโยชน (ไนเทรต+แอมโมเนียม) (16.87-18.16 pmm) 
อินทรียวัตถุ (1.23-2.00 เปอรเซ็นต) และ ความเปนกรด-ดาง (6.69-6.91) ของดิน Malhi and McGill (1982) 
รายงานวา ความชื้นที่เหมาะสมชวยใหจุลินทรียเปล่ียนแอมโมเนียมเปนไนเตรทซึ่งเปนไอออนที่พืชสามารถดูดไปใช
ประโยชนไดทันที สมบัติทางเคมีของดินภายหลังจากการไถกลบปอเทืองได 49 วัน ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดินกอน
การทดลอง โดยดินหลังการไถกลบมีอินทรียวัตถุเฉล่ีย 1.71 เปอรเซ็นต มีความเปนกรด-ดาง เฉล่ีย 6.79  
 
สรุปผลการทดลอง 
 การใหความชื้นแกดินระหวางการไถกลบปอเทืองมีผลตอระดับไนเตรทในดิน โดยในดินที่ใหความชื้นและจุลิ
นทรีย EM มีปริมาณไนเตรทสูงสุด นอกจากนี้ สมบัติทางเคมีของดินหลังจากการไถกลบดีกวาดินกอนการปลูกปอ
เทือง 
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ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของดินกอนการปลูกปอเทือง 
ความลึก (ซม.) อินทรียวัตถุ (%) Organic carbon (%) ไนโตรเจน (%) pH 

0 – 15 0.70 4.04 0.04 6.47 
15 – 30 0.72 4.16 0.04 6.42 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลผลิตวัตถุแหง (กิโลกรัม/ไร) และองคประกอบทางเคมี  
   (เปอรเซ็นตของวัตถุแหง) ของปอเทืองกอนการไถกลบ 
 ผลผลิต (กก./

ไร) 
Dry matter 

(%DM) 
Nitrogen 
(%DM) 

NDF (%DM) ADF(%DM) 

   รวม 301.68 ± 
98.89 

25.45 ± 5.23 2.38 ± 0.03 66.35 ± 7.83 51.94 ± 4.10 

- สวนเหนือพื้นดิน 268.79 ± 
90.85 

20.29 ± 3.90 - - - 

   - สวนใตพื้นดิน 32.89 ± 17.13 26.60 ± 11.14 - - - 
 
ตารางที่ 3 ผลของการใหความชื้นและการเติมเชื้อจุลินทรียตอสมบัติทางเคมีของดินที่ใชปอเทืองเปนปุยพืชสด 

   ในชวง 1 – 7 สัปดาห หลังการไถกลบ 
สิ่ง

ทดลอง 
 M0:B0  M0:B1  M0:B2  M1:B0  M1:B1  M1:B2  p-

value 
  mean se  mean se  mean se  mean se  mean se  mean se   

AM  15.60 0.57  15.64 0.65  15.93 0.68  16.26 0.58  15.41 0.60  15.35 0.65  0.9696 
NI  1.19b 0.19  0.92b 0.36  1.41b 0.25  1.98ab 0.37  2.59a 0.54  1.65ab 0.37  0.0404 
AM+NI  17.16 0.41  17.15 0.75  17.92 0.67  18.16 0.75  18.14 0.64  16.87 0.69  0.6853 
OM  2.00 0.08  1.73 0.07  1.76 0.10  1.23 0.07  1.88 0.07  1.63 0.07  0.7601 
pH  6.91 0.09  6.69 0.09  6.82 0.09  6.80 0.10  6.72 0.09  6.78 0.09  0.6490 
 

หมายเหต:ุ 1M-การใหความชื้น, 0-ไมให, 1-ให; B-การใหจลิุนทรีย, 0-ไมใส, 1-ใสจุลินทรีย EM และ 3-ใสจุ
ลินทรีย พด1. 
   2AM-แอมโมเนียม, NI-ไนเทรต และ OM-อินทรียวัตถ ุ

 : คาเฉลี่ยทีก่ํากับดวยตัวอกัษรที่ตางกันในแถวเดียวกันมคีวามแตกตางอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05)  
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อิทธิพลธาตุฟอสฟอรสัตอการพัฒนารากในขาวปา และขาวปลูก 4 พันธุ 
Effects of phosphorus element on root development of wild rice species  

and 4 cultivated rice varieties 
 

พรรณธิภา ณ เชียงใหม1* และผกาทิพย ยอดม่ิงขวัญ1 
Pantipa Na Chiangmai1*  and Phakatip Yodmingkhwan1 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของรากในขาวปาปเดียว (Oryza rufipogon 
Griff.) กับขาวปลูก (O. sativa  L.) ไดแก ขาวไร  (ซิวแมจัน) และขาวนาน้ําขัง (ขาวดอกมะลิ 105 กข7 และ 
IR68144) ภายใตการใชประโยชนไดของฟอสฟอรัสสองระดับ ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในสภาพที่มีการใหฟอสฟอรัส
ที่เพียงพอรากแขนงจะมีการเจริญเติบโตที่ดีกวาในสภาพที่ไมมีการใหฟอสฟอรัส พันธุขาวไร (ซิวมีจัน) ตอบสนองตอ
การเพิ่มฟอสฟอรัสที่ใชประโยชนไดทั้งการเพิ่มความยาวของรากปฐมภูมิ และน้ําหนักแหงของราก ขาวปาปเดียว
ตอบสนองตอการเติมฟอสฟอรัสโดยการเพิ่มน้ําหนักของรากไดไมตางจากขาวไร ขาวปลูกนาน้ําขังจะมีการ
เปล่ียนแปลงลักษณะของรากขึ้นกับการใหฟอสฟอรัสเชนเดียวกันแตนอยกวาขาวปาปเดียวและขาวไร  
คําสําคัญ : ฟอสฟอรัส, ขาวนาน้ําขัง, ขาวไร, ขาวปา, รากขาว, ขาวดอกมะลิ, กข 7, IR6814, ซิวแมจัน 
 
Abstract 
 This study aimed to compare the root characteristics of annual wild rice (Oryza rufipogon Griff.) 
with the cultivated rice varieties (O. sativa L.) : upland rice (Sew Mae Jan) and lowland rice (KDML105, 
RD7 and IR68144) under two degrees of phosphorus availability. The results revealed that the adequate 
application of phosphorus favored growth of lateral roots more so than did the non phosphorus 
application. The upland rice variety (Sew Mae Jan) responded to the increased phosphorus availability, 
with an increase in the primary root elongation and root dry weight. The annual wild rice responded to the 
phosphorus application for increased root weight but not differ from upland rice. Also, phosphorus-
dependent changes were observed in roots of lowland cultivated rice, but it was lower than the annual 
wild rice and the upland rice.   
Keywords : Phosphorus, lowland rice, upland rice, wild rice, root rice, KDML105, RD7, IR68144,  
     Sew Mae Jan, Oryza sativa, Oryza rufipogon 
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Introduction and Objectives 
 It is generally accepted that Oryza sativa L. has been domesticated from the Asian wild rice 
species (O. rufipogon Griff.) in Asia (Morishima et al., 1963). The annual wild type of rice is found to 
possess the ability to tolerate drought and non applied fertilizer and it also has a similar morphology with 
O. sativa.  Phosphorus (P) is an essential macronutrient for crops particularly in early growth stages 
(Slaton et al., 2002). However, the availability of insoluble inorganic phosphate and the use efficiency of P 
fertilizer applied to the crops are extremely low in most soils. This study with has the aim of comparing the 
root characteristics with those of some other cultivated rice varieties (both lowland and upland rice) under 
different levels of phosphorus availability.  
 
Materials and Methods 
 The annual wild rice (O. rufipogon) was grown by seeding it in plastic pots (12 inches in 
diameter) containing sand and culture mediums with inorganic solutions, under recommended 
phosphorus rate (10 ppm) (Yoshida et al., 1976) and phosphorus deficiency (0 ppm) compared with 
those of cultivated rice varieties (O. sativa) both lowland rice (Khow Dok Mali 105 or KDML105, RD7 and 
IR68144) and upland rice (Sew Mae Jan). The plants were harvested at 45 days after seeding. The 
material samples were then analysed for parameters in the laboratory. Treatments were replicated three 
times. The study was conducted at the Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology at 
Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus in Thailand. Factorial experiment in Completely Randomized 
Design (CRD) with Duncan’s multiple range test (DMRT) was employed in this experiment. 
  
Results and Discussion 
 The increased phosphate availability had no effect in increasing the length of the primary root 
axis, when the root length of Sew Mae Jan was compared with that of the lowland rice varieties and        
O. rufipogon (Table 1), In particular, the root length of Sew Mae Jan was longer than that IR68144 with 
significantly statistical differences. In contrast, the mean dry root weight was affected by the increase of 
phosphorus applications and all these varieties similarly responded to the phosphorus. However, there 
were no significantly statistical differences in the interaction between phosphorus levels and rice varieties 
(Table 1). Although the dry root weight of all rice varieties was not significantly different, O. rufipogon and 
Sew Mae Jan had a similar pattern of response to the increased phosphorus rates and had the highest 
dry root weight when compared with the other varieties.  

Phosphorus deficiency affected the plant root system. Plants grown with sufficient phosphorus 
had a more vigorous growth, resulting in the rice plants having more tillers. The dry root weight and the 
length of root axis were not affected by the different phosphorus applications. This may be because the 
growth of lateral roots was promoted by receiving a sufficient amount of phosphorus fertilizer. Sew Mae 
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Jan, an upland rice variety, as well as an improved variety may respond to the increased phosphorus 
application more than other lowland rice varieties.  
 Sufficient phosphorus might support lateral root growth over primary root growth by reducing 
primary root elongation, and increasing lateral root density as described in Arabidopsis (Lopez-Bucio et 
al., 2002; Smith et al., 1990; Williamson et al. 2001). With insufficient phosphorus, carbohydrates were 
allocated to the root part more, resulting in a size reduction in the above-ground plant (such as the stem) 
growth (Smith et al., 1990). 

Conclusion 
 Phosphorus availability clearly affects the root system in rice. Adequate phosphorus rate favors 
lateral root growth over primary root growth. Sew Mae Jan responded to the increased phosphorus 
availability by increasing the primary root elongation and the dry root weight. Annual wild rice had more 
response to root weight growth, but it was not different from that of Sew Mae Jan under sufficient 
phosphorus availability. The phosphorus-dependent change observed in lowland cultivated rice varieties 
was lower than that of the other varieties. 
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 of Rice. The international rice research institute. 3 rd edition. 83 pp.   
 
Table 1 Average length of the axis of primary root and dry root weight of cultivated rice varieties and 
 annual wild rice (at 45 days after planting) under different levels of phosphorus. 

0 ppm P     10 ppm P 0 ppm P    10 ppm P 
Varieties 

Root length (cm) 
Means 

(Varieties) Root dry weight 
(g/plant) 

Means 
(Varieties)  

Oryza rufipogon 34.13 31.18 32.66 b 0.20 2.89 1.54 
Sew Mae Jan 42.67 36.92 39.79 a 0.34 2.25 1.30 
RD7 29.70 28.70 29.20 b 0.18 1.53 0.86 
KDML105 33.13 33.38 33.26 b 0.22 1.56 0.89 
IR68144 21.03 21.60 21.32 c 0.06 1.08 0.57 
Means (P levels)  32.13 30.36  0.20 a 1.86 b  
F-test (P levels) = ns, F-test (Varieties) = **  
F-test (P levels x Varieties) = ns 
C. V. (%) = 13.37% 

F-test (P levels) = * * F-test (Varieties) = ns 
F-test (P levels x Varieties) = ns,  
C.V.(%) =13.37% 

*,** = significantly different at 0.05 and 0.01 levels of probability, respectively.     ns = nonsignificant 
abc  different letter on same line shows significant difference (P<0.05) 
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ผลของอายกุารตัดของหญาหวายขอตอการกินไดและการยอยได 
ของโภชนะในโคพื้นเมืองไทย 

Effects of cutting interval of Hemarthria compressa on feed intake and 
nutrient digestibility in Thai indigenous cattle 

 
จีระศักดิ์ ชอบแตง1 อภิชาต บุญเรืองขาว2  

เศกสรรค สวนกูล2 และอุไรวรรณ ไอยสุวรรณ3 
Jeerasak Chobtang1, Apichat Boonruangkao2,  

Seksan Suankool2 and Auraiwan Isuwan3 
 
บทคัดยอ 

ศึกษาผลของอายุการตัดของหญาหวายขอตอการกินไดและการยอยไดของโภชนะตางๆ ในโคพื้นเมืองไทย 
ทําการวิจัยที่ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี อ. ทาฉาง จ. สุราษฎรธานี วางแผนการทดลองแบบ 3x4 
Incomplete Latin Square Design ส่ิงทดลอง ไดแก อายุการตัด 30  45 และ 60 วัน ศึกษาการยอยไดโดยวิธี total 
collection ผลการทดลอง พบวา เปอรเซ็นตวัตถุแหง (DM) อินทรียวัตถุ (OM) ผนังเซล (NDF) และ ลิกนิน (ADL) 
ของหญา เพิ่มขึ้น (linear, p<0.05) แตเปอรเซ็นตโปรตีน (CP) เถา (Ash) และ ฟอสฟอรัส (P) ของหญา ลดลง 
(linear, p<0.05) เมื่อหญามีอายุการตัดเพิ่มขึ้น อายุการตัดที่เพิ่มขึ้นไมมีผลทําใหโคมีปริมาณการกินไดของวัตถุแหง 
(79.11-81.90 g/BW0.75/d) แตกตางกัน (p>0.05) แตทําใหโคมีปริมาณโปรตีนที่กินไดลดลง (linear, p<0.05) คา
สัมประสิทธิ์การยอยไดของ DM, OM, CP, EE, NDF และ ADF ของหญาไมแตกตางกัน (p>0.05) โดยมีคาอยู
ระหวาง 65.69-68.41; 67.04-69.44; 64.02-69.50; 65.83-66.45; 66.23-69.18 และ 52.08-54.69 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ แตหญามีคาโภชนะที่ยอยไดทั้งหมดลดลง (linear, p<0.05) (72.66,  69.41 และ 65.68 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ) เมื่อหญาที่มีอายุการตัดเพิ่มขึ้น 
คําสําคัญ : คุณคาทางโภชนะ, หญาหวายขอ, โคพื้นเมืองไทย 
 
Abstract  

A study aimed to evaluate the effects of cutting interval of Hemarthria compressa on feed intake 
and nutrient digestibility in Thai indigenous cattle was conducted at Suratthani Animal Nutrition Research 
and Development Center, Tha-Chang, Suratthani. A 3x4 Incomplete Latin Square Design was used. 
Treatments had three cutting intervals (30, 45 and 60 days). Total collection technique was used for 
intake and apparent nutrient digestibility determination. The results showed that there were linearly 
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increased (p<0.05) in dry matter, organic matter, neutral detergent fiber and acid detergent lignin and 
were linearly decreased in crude protein, ash and phosphorus (p<0.05) as cutting interval increased. 
Increasing of cutting interval, CP intake was increased but not for DM intake (79.11-81.90 g/BW0.75/d). 
There was no apparent digestibility coefficient of any nutrients had significantly difference among cutting 
intervals. Total digestible nutrients of grass was linearly decreased (p<0.05) according to grass 
maturation (72.66  69.41 and 65.68 percent, respectively). 
Keywords : Nutritive value, Hemarthria compressa, Thai indigenous cattle 
 

คํานํา 
หญาหวายขอ (Hemarthria compressa) เปนหญาอายุหลายป มีลักษณะลําตนเลื้อยแผคลุมดิน สูง 90-

120 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางลําตน 2.0-2.5 มิลลิเมตร ใบกวาง 5-6 มิลลิเมตร ยาว 11-21 เซนติเมตร กาบใบยาว 
2.5-3.5 เซนติเมตร หลังใบบริเวณเสนกลางใบมีขนสั้นแข็ง รอยตอของใบและกาบใบมีล้ินใบที่มีลักษณะเปนแผงขนสี
ขาวยาว 1.0-1.5 มิลลิเมตร ออกดอกที่ยอดและตาขาง โดยจะออกดอกชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม (เกียรติสุ
รักษ และคณะ, 2546) สมศักดิ์ (2542) รายงานวา หญาหวายขอสามารถเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ดินนาที่มีลักษณะ
เปนดินเหนียวและชื้นแฉะ ทนตอสภาพน้ําขังไดดีแตไมทนแลง สมพล และคณะ (2548) รายงานวา หญาหวายขอมี
ผลผลิตน้ําหนักแหงอยูในชวง 1,311–1,487 กิโลกรัมตอไร และมีวัตถุแหงที่ยอยสลายได 60.9 เปอรเซ็นต หญาหวาย
ขอที่มีอายุการตัดมากขึ้น จะมีผลผลิตน้ําหนักแหงมากขึ้นแตจะมีโปรตีนรวมลดลง ยังไมมีรายงานถึงผลของอายุการ
ตัดของหญาหวายขอที่มีตอการกินไดและการยอยไดของสัตว ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
อายุการตัดของหญาหวายขอตอปริมาณการกินไดและการยอยไดของโภชนะตางๆ ในโคพื้นเมืองไทย 

 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 
อุปกรณและวิธีการ: วางแผนการทดลองแบบ 3x4 Incomplete Latin Square Design มี 3 ส่ิงทดลอง ไดแก อายุ
การตัด 30  45 และ 60 วัน สัตวทดลองใชโคพื้นเมืองภาคใต อายุ 1.5 ป เพศผู น้ําหนักเฉลี่ย 202±21.89 กิโลกรัม 
กอนเริ่มตนการทดลอง 2สัปดาห นําสัตวมาถายพยาธิภายในและภายนอก และฝกใหมีความคุนเคยกับการเก็บขอมูล 
มีแรธาตุกอนใหโคเลียกินตลอดเวลา 
แปลงหญาหวายขอและการจัดการ: ใชแปลงหญาหวายขอที่ใชประโยชนมาแลว 3 ป ขนาด 10 ไร ตัดปรับหญาทั้ง
แปลงในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 จากนั้นใสปุยรองพื้นสูตรเสมอ (15-15-15) อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ปลอยให
หญาฟนตัว (regrowth) 45 วัน จากนั้นแบงพื้นที่แปลงออกเปน 3 แปลง สําหรับใชหญาที่มีอายุการตัด 30 45 และ 60 
วัน ตามลําดับ แบงแตละแปลงออกเปนแปลงยอยขนาด 80  60 และ 40 ตารางเมตร ตามลําดับ จํานวนแปลงละ 63 
แปลงยอย จะไดหญาหวายขอที่มีอายุการตัด 30  45 และ 60 วัน ในวันเริ่มตนการทดลอง และหญาในแปลงยอย
ถัดไปก็จะมีอายุการตัดครบตามกําหนดในชวงตอไปใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร หลังการตัดปรับอายุ
หญา ใหน้ําแปลงหญาโดยวิธีฝนเทียมทุก 7 วัน 
การศึกษาการกินไดและการยอยไดของโภชนะ: การทดลองประกอบดวย 3 ชวงการทดลอง (period) ศึกษาการ
ยอยไดโดยวิธี total collection โดยในแตละชวงการทดลองมีระยะเวลา 21 วัน แบงออกเปนชวงการปรับสัตว 14 วัน 
และชวงเก็บขอมูล 7 วัน บันทึกปริมาณหญาที่ให หญาที่เหลือและปริมาณมูลจากโคแตละตัว สุมเก็บตัวอยางในชวง
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เก็บขอมูล (10 เปอรเซ็นตของปริมาณทั้งหมด) เก็บในตูเย็นที่มีอุณหภูมิไมเกิน 4°C รวมตัวอยางหญาที่ใหและที่เหลือ
ในแตละชวงการเก็บขอมูลเขาดวยกันแลวสุมยอย (sub-sampling) มาประมาณ 1 กิโลกรัม เก็บไวในตูแชแข็งที่มี
อุณหภูมิ -21°C  
การวิเคราะหทางเคมีและการวิเคราะหทางสถิติ: วิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก วัตถุแหง (dry matter; 
DM) โปรตีนหยาบ (crude protein; CP) ไขมัน (ether extract; EE) และเถา (ash) ตามวิธี AOAC (1990) วิเคราะห
เยื่อใยที่ไมละลายในสารละลายที่เปนกลาง (neutral detergent fiber; NDF) และเยื่อใยที่ไมละลายในสารละลายที่
เปนกรด (acid detergent fiber; ADF) และลิกนิน (acid detergent lignin; ADL) ตามวิธีที่รายงานโดย Van Soest 
et al. (1991) วิเคราะหทางสถิติโดยศึกษาการตอบสนองขององคประกอบทางเคมีและการยอยไดของโภชนะตาง ๆ 
เมื่อหญามีอายุการตัดเพิ่มขึ้นโดยใช orthogonal polynomial comparison 
 
ผลและวจิารณ 
องคประกอบทางเคมีของหญาหวายขอ: องคประกอบทางเคมีของหญาที่มีอายุการตัด 30,  45 และ 60 วัน แสดง
ในตารางที่ 1 ผลการทดลอง พบวา เปอรเซ็นต DM, OM, NDF และ ADL เพิ่มขึ้น (linear, p<0.05) แตเปอรเซ็นต 
CP, Ash และ P ลดลง (linear, p<0.05) เมื่อหญามีอายุการตัดเพิ่มขึ้น หญามี CP ลดลง 17.11 เปอรเซ็นต เมื่อเพิ่ม
อายุการตัดจาก 30 วัน เปน 45 วัน และลดลงถึง 33.69 เปอรเซ็นต เมื่อเพิ่มอายุการตัดเปน 60 วัน แมวาหญาหวาย
ขอจะมี CP ลดลงมากเมื่อมีอายุการตัด 60 วัน แตระดับ CP ยังมีคาสูงกวาระดับต่ําสุด (8 เปอรเซ็นต) ที่จะมีผลทําให
กิจกรรมของจุลินทรียในกระเพาะหมัก (reticulo-rumen) ของสัตวเคี้ยวเอื้องลดลง (NRC, 1987)  
ปริมาณการกินได การยอยได และโภชนะที่สามารถยอยไดทั้งหมดของหญาหวายขอ: ตารางที่ 2 แสดง
ปริมาณการกินไดของ DM และ CP และปริมาณมูลของโคพื้นเมืองไทยที่เล้ียงดวยหญาที่มีอายุการตัดตางๆ ผลการ
ทดลอง พบวา อายุการตัดเพิ่มขึ้นไมมีผล (p>0.05) ทําใหโคมีปริมาณ DM ที่กินได และปริมาณมูลที่โคขับถาย
แตกตางกัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากหญาที่มีอายุการตัดเพิ่มขึ้นมี CP ลดลง (linear, p<0.05) จึงสงผลใหโคกิน CP 
ไดลดลงเมื่อหญามีอายุการตัดเพิ่มขึ้น สัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะตาง ๆ ของหญาไมมีความสัมพันธกับอายุ
การตัดที่เพิ่มขึ้นแตอยางใด (linear และ quadratic, p>0.05) (ตารางที่ 3) ผลการทดลองครั้งนี้คอนขางแตกตางกับ
ผลการยอยไดของหญาแพงโกลา (Digitaria eriantha) ซึ่งพบวา หญาจะมีการยอยไดลดลงเมื่อหญามีอายุการตัด
เพิ่มมากขึ้น (Archimede et al., 2000) คาโภชนะที่ยอยไดทั้งหมด (total digestible nutrients, TDN) ของหญาลดลง 
(linear, p<0.05) ตามอายุการตัดที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 4) โดยคา TDN ลดลง 3.56 เปอรเซ็นต เมื่ออายุการตัดเพิ่มขึ้น
จาก 30 เปน 45 วัน และลดลง 9.61 เปอรเซ็นต เมื่ออายุการตัดเพิ่มขึ้นเปน 60 วัน  
 
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาการกินไดและการยอยไดของหญาหวายขอที่มีอายุการตัด 30,  45 และ 60 วัน ในโคพื้นเมืองไทย 
สรุปไดวา แมวาหญาจะมี CP ลดลง และมี NDF และ ADL เพิ่มขึ้น ตามอายุการตัดที่เพิ่มขึ้น แตไมมีผลทําให
สัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะตาง ๆ แตกตางกัน อยางไรก็ตาม อายุการตัดเพิ่มขึ้นมีผลทําใหมีคา TDN ลดลง 
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ตารางที่ 1 ผลของอายุการตัดที่มีตอองคประกอบทางเคมีของหญาหวายขอ 
 
Cutting 
interval (d) 

Chemical composition (%) 

 DM OM CP EE NDF ADF ADL Ash Ca P 
30 14.05 90.78 13.21 1.60 69.90 35.50 4.57 9.22 0.17 0.16 
45 15.78 92.33 10.95 1.46 72.46 36.56 5.07 7.67 0.22 0.09 
60 17.37 92.89 8.76 1.36 72.38 37.14 5.70 7.11 0.17 0.10 

SEM 0.53 0.35 0.63 0.12 0.41 0.50 0.16 0.35 0.02 0.01 
Contrast            

linear 0.0120 0.0132 0.0077 0.2196 0.0132 0.0791 0.0079 0.0132 0.9609 0.0280 
quadratic 0.9262 0.3170 0.9701 0.9137 0.0596 0.7101 0.7384 0.3170 0.1064 0.0764 
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ตารางที่ 2 ปริมาณวัตถุแหงและโปรตีนที่กินได และปริมาณมูลโคที่กินหญาหวายขอที่มีอายุการตัดที่ตางกัน  
 
Cutting interval (d) Dry matter intake  Crude protein intake  Fecal output 
 %BW kg/d g/MBW/d  kg/d g/MBW/d  kg/d g/MBW/d 

30 2.12 4.73 81.90  0.64 11.07  1.50 25.76 
45 2.08 4.70 80.61  0.54 9.20  1.51 26.07 
60 2.05 4.53 79.11  0.43 7.52  1.55 27.01 

SEM 0.05 0.12 2.03  0.04 0.64  0.04 0.79 
Contrast           

linear 0.4401 0.2936 0.3902  0.0156 0.0181  0.4128 0.3357 
quadratic 0.9095 0.6632 0.9681  0.8988 0.9099  0.8565 0.7640 

 
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์การยอยไดปรากฏของโภชนะตางของหญาหวายขอที่มีอายุการตัดที่ตางกัน  
 
Cutting interval (d) Nutrient digestibility (%) 
 DM OM CP EE NDF ADF 

30 68.41 69.44 69.50 64.67 69.18 54.14 
45 67.16 67.98 69.09 66.45 68.56 54.69 
60 65.69 67.04 64.02 65.83 66.23 52.08 

SEM 1.38 1.44 2.03 4.09 1.51 2.30 
Contrast        

linear 0.2406 0.3081 0.1323 0.8520 0.2436 0.5654 
quadratic 0.9536 0.8903 0.4074 0.8253 0.6718 0.6080 

 
ตาราง 4 โภชนะที่ยอยไดทั้งหมด (total digestible nutrients, TDN) ของหญาหวายขอที่มีอายุการตัดที่ตางกัน 
  

 Cutting interval (d) SEM Contrast 
 30 45 60  linear quadratic 

TDN 72.66 69.41 65.68 1.69 0.0443 0.9140 
 
 
 



 
 

287 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

ผลของปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟตตอผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟา 
ที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง 

Effects of triple super phosphate application on yield and chemical composition of 
alfalfa grown in Hub-Kapong Soil Series 
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บทคัดยอ  
ศึกษาผลของระดับการใสปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟตตอผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟา

สายพันธุ Eureka (Medicago sativa cv. Eureka) ที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง แปลงทดลองของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในชวงเดือนมกราคม 2550 ถึง เดือน
มิถุนายน 2550 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก มี 4 ซ้ํา ส่ิงทดลอง ไดแก ระดับการใสปุยทริปเปล
ซุปเปอรฟอสเฟต 0 (ไมใส) 10,  20 และ 30 กิโลกรัม P2O5 ตอไร วัดผลผลิตถั่วหลังจากการยายปลูกได 90 วัน ผล
การทดลอง พบวา การใสปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต ไมมีผล (p>0.05) ตอผลผลิตวัตถุแหง (130.29–172.33 
กิโลกรัมตอไร) ผลผลิตโปรตีน (22.24–31.96 กิโลกรัมตอไร) และองคประกอบทางเคมี ไดแก โปรตีน (16.65–17.96 
เปอรเซ็นต) ไขมัน (2.06–2.22 เปอรเซ็นต) เถา  (10.68–11.80 เปอรเซ็นต) เยื่อใยที่ไมละลายในสารละลายที่เปน
กลาง (neutral detergent fiber) (43.49–45.88 เปอรเซ็นต) และเยื่อใยที่ไมละลายในสารละลายที่เปนกรด (acid 
detergent fiber) (30.64–31.83 เปอรเซ็นต) ของถั่วอัลฟลฟา  
คําสําคัญ : ถั่วอัลฟลฟา, ทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต, องคประกอบทางเคมี  
 
Abstract  

The study was conducted to compare the effect of triple super phosphate application levels on 
dry matter and protein yield and chemical composition of alfalfa (Medicago sativa cv. Eureka) grown in 
Hub-Kapong Soil Series at animal sciences and agricultural technology faculty Silpakorn University 
Phetchaburi information campus during January 2008-June 2008. Randomized complete block design with 
4 replications was used. Treatments consisted of 4 levels of triple super phosphate application (0, 10, 20 
and 30 kg P2O5/rai). Data were measured after 90 days after transplantation. The results showed that 
there was no significant difference of application levels on dry matter (130.29–172.33 kg/rai) and crude 
protein (22.24–31.96 kg/rai) yield and chemical composition of alfalfa such as crude protein (16.65–17.96 
                                                 
1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร เพชรบุรี  76120 ประเทศไทย 
  Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi, 76120 Thailand 
2 กองอาหารสัตว กรมปศุสตัว ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
  Animal Nutrition Division, Department of Livestock Development, Ratchathevi, Bangkok, 10400 Thailand 
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percent), ether extract (2.06–2.22 percent), ash (10.68–11.80 percent), neutral detergent fiber (43.49–
45.88 percent) and acid detergent fiber (30.64–31.83 percent).  
Keywords : Medicago sativa, Tripple super phosphate, Chemical composition  
 
คํานํา 
 ถั่วอัลฟลฟา (Medicago sativa) จัดเปนถั่วอาหารสัตวที่มีคุณคาทางอาหารตอสัตวเคี้ยวเอื้องสูงมาก (Tag 
El Din and Assaeed, 1995) Teutsch et al. (2000) รายงานวา ถั่วอัลฟลฟาเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตน้ําหนัก
แหงสูงเมื่อปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง แตผลผลิตจะลดลงเมื่อปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา จาก
รายงานของ   ฉายแสง และคณะ (2548) พบวา ถั่วอัลฟลฟาสายพันธุ Eureka (Medicago sativa cv. Eureka) ที่
ปลูกในชุดดินปากชอง ซึ่งมีเนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปง มีความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 6.33 อินทรียวัตถุ 
2.92 เปอรเซ็นต และมีฟอสฟอรัสที่ใชประโยชนได (available phosphorus: P 24.86 ppm) และโปแตสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได (exchangeable potassium: K 109.21 ppm) คอนขางสูง จัดเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2548) ถั่วใหผลผลิตน้ําหนักแหง 2,802 กิโลกรัมตอไรตอป ผลผลิตน้ําหนักแหงของถั่วที่ไดจากการตัด
ครั้งแรกหลังจากการยายปลูก 268 กิโลกรัมตอไร และมีโปรตีน 23.02 เปอรเซ็นต Mikkelsen (2004) รายงานวา มี
หลายปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มผลผลิตของถั่วอัลฟลฟา การขาดธาตุอาหารพืชเปนปญหาประการหนึ่งที่สําคัญ และ
พบวาการใสปุยฟอสฟอรัสชวยใหถั่วอัลฟลฟามีระบบรากและมีการตรึงไนโตรเจนไดดีขึ้น Tag El Din and Assaeed 
(1995) รายงานวา การเพิ่มปริมาณการใสปุยฟอสฟอรัสมีผลทําใหถั่วอัลฟลฟามีผลผลิตเพิ่มขึ้น การเพิ่มปริมาณการ
ใสปุยฟอสฟอรัสในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําอาจชวยทําใหถั่วเจริญเติบโตไดดีขึ้น ดังนั้น การทดลองนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการใสปุยฟอสฟอรัสในรูปของปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต (triple super phosphate, 
Ca(H2PO4)2) ที่มีผลตอการใหผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟาสายพันธุ Eureka ที่ปลูกในชุดดินหุบ
กะพง  
 
อุปกรณและวิธีการทดลอง 
สถานที่ทดลองและลักษณะดิน: ดําเนินการทดลองที่แปลงทดลองของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี ระหวางเดือนมกราคม 2551 ถึงเดือน
มิถุนายน 2551 ในชุดดินหุบกะพง ซึ่งจัดอยูในอันดับดิน Alfisols อันดับยอย Ustalfs กลุมดินใหญ Haplustalfs  กลุมดิน
ยอย Typic วงศดิน Coarse-loamy, Mixed, Isohyperthermic จัดเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2548) อุไรวรรณ และคณะ (2550) รายงานวา ดินบริเวณนี้มีคา pH 6.45 มีอินทรียวัตถุ 0.7 เปอรเซ็นต 
และมีปริมาณ exchangeable K, Ca และ Mg และ Available P เทากับ 21.7, 93.6, 580.2 และ 58.2 ppm 
ตามลําดับ ดินบนเปนดินรวนปนทรายมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ดินบนตอนลางเปนดินรวนปนทรายมีสีน้ําตาล
ปนเหลือง หรือสีน้ําตาลแก  ดินลางเนื้อดินเปนรวนปนทรายหยาบ pH 6.0-8.0 ตลอดหนาตัดของดิน มีอินทรียวัตถุต่ํา
มาก มีฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชปานกลาง และโพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชต่ํา (สมศักดิ์และคณะ, 
2546) โดยมีงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของปุยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่มีตอผลผลิตหญากินนีสีมวงในชุดดินหุบกะพง 
พบวา ปุยฟอสฟอรัส 20 กิโลกรัม P2O5 รวมกับโพแทสเซียม 30 กิโลกรัม K2O ตอไรตอป ใหผลผลิตน้ําหนักแหงของ
หญากินนีสีมวงเฉลี่ยสูงสุดคือ 2,247.9 กิโลกรัมตอไรตอป (จีรพัฒน, 2543) 
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ส่ิงทดลอง การจัดการแปลงพืชและการเก็บตัวอยาง: เลือกพื้นที่ที่มีความสม่ําเสมอขนาด 1 ไร แบงพื้นที่ออกเปน 
4 บล็อก ตามความลาดชัน ในแตละบล็อกแบงออกเปนแปลงยอยขนาด 4 x 5 เมตร จํานวน 4 แปลง โดยใหทุกดาน
ของแปลงยอยหางกัน 1 เมตร จากนั้นสุมส่ิงทดลองใหกับแตละแปลงยอย ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายใน
บล็อก (randomized complete block design) มี 4 ซ้ํา ส่ิงทดลอง ไดแก การไมใสปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต 
(กลุมควบคุม) และการใสปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต อัตรา 10,  20 และ 30 กก. P2O5 ตอไร สําหรับการใสปุยรอง
พื้น ใสปุยยูเรียและโพแทสเซียม ในอัตรา 10 กก.N ตอไร และ 20 กก. K2O ตอไร ตามลําดับ ใหกับแปลงยอยทุก
แปลง การปลูกเริ่มตนจากการเพาะตนกลาในถาดเพาะเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 โดยนําเมล็ดถั่วอัลฟลฟา สาย
พันธุ Eureka (Medicago sativa cv. Eureka) แชในน้ํา เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนํามาหยอดในหลุมเพาะตนกลา 
หลุมละ 6-10 เมล็ด แลวยายตนกลาไปปลูกในแปลงเมื่อตนกลามีอายุได 55 วัน ยายปลูกตนถั่วในวันที่ 6 มีนาคม 
2551 โดยใชระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร หลุมละ 1 ตน (แปลงยอยละ 42 ตน) ปลูกซอมตนถั่วหลังจากการยาย
ปลูก 1 ถึง 2 สัปดาห กําจัดวัชพืชเดือนละ 2 ครั้ง ใสปุยยูเรียในอัตรา 3 กิโลกรัม N ตอไร ในสัปดาหที่ 2, 4 และ 6 
หลังจากการยายปลูก โดยละลายในน้ํา 500 ลิตร แลวนําไปรดแปลงถั่ว ใหน้ําแปลงถั่วทุก 2 วัน โดยใชระบบฝนเทียม 
ตัดตนถั่วสูงกวาพื้นดิน 5 เซนติเมตร วัดผลผลิตครั้งแรกหลังจากการยายปลูกได 90 วัน ยกเวนแถวริมขอบแปลงดาน
ละหนึ่งแถว ชั่งน้ําหนักสดและสุมตัวอยางมา 1 กก. สําหรับใชวิเคราะหองคประกอบทางเคมี 
การวิเคราะหทางเคมี: นําตัวอยางถั่วอบที่อุณหภูมิ 65๐C จนมีน้ําหนักคงที่ บดผานตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร 
วิเคราะหหาคา proximate ไดแก วัตถุแหง (dry matter, DM) โปรตีนหยาบ (crude protein, CP) ไขมัน (ether 
extract, EE) และเถา (ash) ตามวิธี AOAC (2000) วิเคราะหเยื่อใยที่ไมละลายในสารละลายที่เปนกลาง (neutral 
detergent fiber, NDF) และเยื่อใยที่ไมละลายในสารละลายที่เปนกรด (acid detergent fiber, ADF) ตามวิธีที่
รายงานโดย Van Soest et al. (1991)  
การวิเคราะหทางสถิติ: ขอมูลผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟาจากการตัดครั้งแรกหลังจากการ
ยายปลูก นํามาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 
New Multiple Rank Test การวิเคราะหทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS (SAS, 1998) 
 
ผลและวจิารณ 
ผลผลิตน้ําหนักแหง ผลผลิตโปรตีน และองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟา: ผลของระดับการใสปุยทริป
เปลซุปเปอรฟอสเฟตที่มีตอผลผลิตวัตถุแหงและผลผลิตโปรตีน และองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟา แสดงใน
ตารางที่ 1 พบวา ผลผลิตถั่วอัลฟลฟาไมตอบสนองตอระดับการใสปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต ถั่วแปลงที่ใสและไม
ใสปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟตมีผลผลิตวัตถุแหงไมแตกตางกัน (p>0.05) มีคาอยูในชวง 130.29–172.33 กิโลกรัม
ตอไร ซึ่งต่ํากวารายงานของ ฉายแสง และคณะ (2548) ที่พบวา ถั่วอัลฟลฟาสายพันธุนี้ใหผลผลิตน้ําหนักแหงจาก
การตัดครั้งแรกหลังจากการยายปลูก 268 กิโลกรัมตอไร ความแตกตางดานความอุดมสมบูรณของดินอาจเปนสาเหตุ
หลักที่ทําใหถั่วใหผลผลิตแตกตางกัน ระดับการใสปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟตไมมีผล (p>0.05) ทําใหผลผลิต
โปรตีนของถั่วแตกตางกัน โดยมีคาอยูในชวง 22.234–31.96 กิโลกรัมตอไร การใสปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟตไมมี
ผล (p>0.05) ทําใหถั่วอัลฟลฟามีองคประกอบทางเคมีแตกตางกัน ยกเวน เปอรเซ็นตวัตถุแหง (p<0.05) แมวาตนถั่ว
จากการทดลองนี้จะมีเยื่อใย NDF และ ADF ใกลเคียงกับรายงานของ ฉายแสง และคณะ (2548) และ เพ็ญศรี และ 
ศรัณยา (2535) แตเปอรเซ็นตโปรตีนของถั่วจากการทดลองนี้ (17.37 เปอรเซ็นต) คอนขางต่ํากวามาก (23.02 และ 
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21.79 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) แตใกลเคียงกับรายงานของ NRC (2000) (18.90 เปอรเซ็นต) อุไรวรรณ และคณะ 
(2550) รายงานวา ดินบริเวณนี้มีปริมาณ Available P เฉล่ียเทากับ 58.2 ppm ซึ่งเปนปริมาณที่สูงมาก จึงอาจเปน
สาเหตุหลักที่ทําใหถั่วอัลฟลฟาไมตอบสนองตอการใสปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต เนื่องจากมีปริมาณเกินพออยูแลว 
สอดคลองกับ มุกดา (2544) ที่รายงานวา ในดินที่มีการขาดธาตุอาหาร การใสปุยมีผลทําใหการเจริญเติบโตของพืช
เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่งเทานั้น 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ถั่วอัลฟลฟาที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง ซึ่งจัดวาเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง การใสปุยฟอสฟอรัส
ในรูปของปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต ไมมีผลทําใหถั่วใหผลผลิตและมีองคประกอบทางเคมีเพิ่มขึ้นแตอยางใด  
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ตารางที่ 1 ผลของระดับการใสปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต (triple super phosphate) ตอผลผลิตวัตถุแหง      
                 (กิโลกรัม/ไร) และองคประกอบทางเคมี (DM basis) ของถั่วอัลฟลฟา 

 ระดับปุยฟอสฟอรัส (kgP2O5/ไร) SEM1 p-value2 

 0 10 20 30   
     ผลผลิตวัตถุแหง (kg/ไร) 130.29 172.33 137.60 169.58 19.00 0.6266 

     ผลผลิตโปรตีน (kg/ไร) 22.24 31.96 23.40 31.20 4.20 0.3325 

องคประกอบทางเคม ี       

DM (%) 30.29a 25.60b 26.88b 26.86b 0.66 0.0039 
CP  (% DM) 16.91 17.90 16.65 17.96 1.08 0.7624 
EE (% DM) 2.06 2.18 2.22 2.13 0.17 0.9242 
Ash (% DM) 11.21 11.80 10.68 11.09 0.38 0.2899 
NDF (% DM) 43.49 44.61 44.95 45.88 1.69 0.7949 
ADF (% DM) 30.64 31.83 31.12 31.13 1.48 0.9529 

หมายเหต:ุ 1standard error of the means (N = 4) 

  2คา probability จากการวิเคราะห ANOVA 
a b c คาเฉลี่ยที่กาํกับดวยอักษรที่แตกตางกนัในแถวเดียวกนั แตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยวิธี DMRT 
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ผลของปุยร็อคฟอสเฟตตอผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟา 
ที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง 

Effects of rock phosphate application on yield and chemical composition of 
alfalfa grown in Hub-Kapong Soil Series 
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บทคัดยอ  

ศึกษาผลของปุยร็อคฟอสเฟตตอผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟาสายพันธุ Eureka 
(Medicago sativa cv. Eureka) ที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง แปลงทดลองของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในชวงเดือนมกราคม 2550 ถึง เดือน
มิถุนายน 2550 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก มี 4 ซ้ํา ส่ิงทดลอง ไดแก ระดับการใสปุยร็อค
ฟอสเฟต 0 (ไมใส) 10, 20 และ 30 กิโลกรัม P2O5 ตอไร วัดผลผลิตถั่วหลังจากการยายปลูกได 90 วัน ผลการทดลอง 
พบวา ระดับการใสปุยร็อคฟอสเฟต ไมทําใหถั่วอัลฟลฟามีผลผลิตน้ําหนักแหง (118.30-165.60 กิโลกรัมตอไร) 
ผลผลิตโปรตีน (20.46-22.24 กิโลกรัมตอไร) และองคประกอบทางเคมี ไดแก โปรตีนหยาบ (16.51-19.30 
เปอรเซ็นต) ไขมัน (2.20-2.63 เปอรเซ็นต) เถา (10.29-12.89 เปอรเซ็นต) เยื่อใยที่ไมละลายในสารละลายที่เปนกลาง 
(42.74-44.03 เปอรเซ็นต) และเยื่อใยที่ไมละลายในสารละลายที่เปนกรด (27.14-30.64 เปอรเซ็นต) แตกตางกัน 
(p>0.05) ชุดดินหุบกะพง ซึ่งแมวาจะมีความอุดมสมบูรณต่ํา แตมีระดับฟอสฟอรัสสูงอยูแลว นาจะเปนสาเหตุหลักที่
ทําใหไมพบความแตกตางอันเกิดจากอิทธิพลของการใสปุยร็อคฟอสเฟต 
คําสําคัญ :  ถั่วอัลฟลฟา, ร็อคฟอสเฟต, องคประกอบทางเคมี 
 
Abstract 
  The study was conducted to compare the effect of rock phosphate application levels on dry 
matter and protein yield and chemical composition of alfalfa (Medicago sativa cv. Eureka) grown in Hub-
Kapong Soil Series at animal sciences and agricultural technology faculty Silpakorn University Phetchaburi 
information campus during January 2008-June 2008.Randomized complete block design with 4 
replications was used. Treatments consisted of 4 levels of rock phosphate application (0, 10, 20 and 30 
kg P2O5/rai). Data were measured after 90 days of transplantation. The results show that there is no 
significant difference of application levels on dry matter (118.30-165.60 kg/rai) and crude protein (20.46-
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22.24 kg/rai) yield and chemical composition of alfalfa such as crude protein (16.51-19.30 percent), ether 
extract (2.20-2.63 percent), ash (10.29-12.89 percent), neutral detergent fiber (42.74-44.03 percent) and 
acid detergent fiber (27.14-30.64 percent). The main cause of the non-significant difference might be the 
high level of phosphorus in this soil type. 
Keywords : Medicago sativa, Rock phosphate, Chemical composition 

 
คํานํา 
 Tag El Din and Assaeed (1995) รายงานวา ถั่วอัลฟลฟา (Medicago sativa) จัดเปนถั่วอาหารสัตวที่มี
คุณคาทางอาหารตอสัตวเคี้ยวเอื้องสูงมาก Teutsch et al. (2000) พบวา ถั่วอัลฟลฟาเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิต
สูงหากปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ  ผลผลิตจะลดลงเมื่อปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา เพ็ญศรี และ ศรัณ
ยา (2535) รายงานวา ถั่วอัลฟลฟาที่ปลูกแลวมีการจัดการใหน้ําและปุยอยางดี มีผลผลิตน้ําหนักแหง 1,632 กิโลกรัม
ตอไรตอป จากรายงานของ ฉายแสง และคณะ (2548) พบวา ถั่วอัลฟลฟาสายพันธุ Eureka (Medicago sativa cv. 
Eureka) ที่ปลูกในชุดดินปากชอง ซึ่งมีความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 6.33 อินทรียวัตถุ 2.92 เปอรเซ็นต และมี
ฟอสฟอรัสที่ใชประโยชนได (available phosphorus: P 24.86 ppm) คอนขางสูง ถั่วใหผลผลิตน้ําหนักแหง 2,802 
กิโลกรัมตอไรตอป ผลผลิตน้ําหนักแหงของถั่วที่ไดจากการตัดครั้งแรกหลังจากการยายปลูก 268 กิโลกรัมตอไร และมี
โปรตีน 23.02 เปอรเซ็นต Mikkelsen (2004) รายงานวา มีหลายปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มผลผลิตของถั่วอัลฟลฟา การ
ขาดธาตุอาหารพืชเปนปญหาที่สําคัญ การใสปุยฟอสฟอรัสชวยใหถั่วอัลฟลฟามีระบบรากและมีการตรึงไนโตรเจนได
ดีขึ้น Sanderson and Jones (1993) พบวา การใสปุยฟอสเฟตชวยเพิ่มปริมาณกิ่งและยอดของถั่วอัลฟลฟา 
เชนเดียวกับ Tag El Din and Assaeed (1995) พบวา การเพิ่มปริมาณการใสปุยฟอสฟอรัสมีผลทําใหถั่วอัลฟลฟามี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการใสปุยฟอสฟอรัสในรูปของปุยร็อคฟอสเฟต 
(rock phosphate, Ca10(PO4CO3)6) ที่มีผลตอการใหผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟาสายพันธุ 
Eureka ที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง  
 
อุปกรณและวิธีการ 
สถานที่ทดลองและลักษณะดิน ดําเนินการทดลองที่คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2551 ในชุดดินหุบกะพง ซึ่งจัดอยูใน
อันดับดิน Alfisols อันดับยอย Ustalfs กลุมดินใหญ Haplustalfs  กลุมดินยอย Typic วงศดิน Coarse-loamy, 
Mixed, Isohyperthermic จัดเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) จากรายงานของ อุไร
วรรณ และคณะ (2550) พบวา ดินบริเวณนี้มีคา pH 6.45 มีอินทรียวัตถุ 0.7 เปอรเซ็นต และมีปริมาณ 
exchangeable K, Ca และ Mg และ Available P เทากับ 21.7  93.6  580.2 และ 58.2 ppm ตามลําดับ  
ส่ิงทดลอง การจัดการแปลงพืช การวิเคราะหทางเคมี และการวิเคราะหทางสถิติ เลือกพื้นที่ที่มีความ
สมํ่าเสมอขนาดประมาณ 1 ไร แบงพื้นที่ออกเปน 4 บล็อก ตามความลาดชัน ในแตละบล็อกแบงออกเปนแปลงยอย
ขนาด 4 x 5 เมตร จํานวน 4 แปลง โดยใหทุกดานของแปลงยอยหางกัน 1 เมตร จากนั้นสุมส่ิงทดลองใหกับแตละ
แปลงยอย ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก (randomized complete block design) มี 4 ซ้ํา ส่ิง
ทดลอง ไดแก การไมใสปุยร็อคฟอสเฟต (กลุมควบคุม) และการใสปุยร็อคฟอสเฟต อัตรา 10, 20 และ 30 กก. P2O5 
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ตอไร สําหรับการใสปุยรองพื้น ใสปุยยูเรียและโพแทสเซียม ในอัตรา 10 กิโลกรัม ไนโตรเจน (N) ตอไร และ 20 กก. 
K2O ตอไร ตามลําดับ ใหกับแปลงยอยทุกแปลง ปลูกถั่วโดยการเพาะตนกลาในถาดเพาะเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 
2551 โดยนําเมล็ดถั่วอัลฟลฟา สายพันธุ Eureka แชในน้ํา นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนํามาหยอดในหลุมเพาะตนกลา 
หลุมละ 6-10 เมล็ด แลวยายตนกลาไปปลูกในแปลงเมื่อตนกลามีอายุได 55 วัน ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2551 โดยใช
ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร หลุมละ 1 ตน (แปลงยอยละ 42 ตน) ปลูกซอมตนถั่วหลังจากการยายปลูก 1 ถึง 2 
สัปดาห กําจัดวัชพืชเดือนละ 2 ครั้ง โดยการใชจอบกําจัดวัชพืชทั้งที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ ใสปุยยูเรียในอัตรา 3 
กก. N ตอไร ในสัปดาหที่ 2, 4  และ 6 หลังจากการยายปลูก โดยการละลายในน้ํา 500 ลิตร แลวนําไปรดแปลงถั่ว ให
น้ําแปลงถั่วทุก 2 วัน โดยใชระบบฝนเทียม ตัดตนถั่ววัดผลผลิตเพื่อหาน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงหลังจากการยาย
ปลูกได 90 วัน ในพื้นที่รอบในจํานวน 20 ตนตอแปลง โดยเวนตนถั่วแถวริมขอบแปลงดานละ 1 แถว โดยตัดตนถั่วสูง
กวาพื้นดิน 5 เซนติเมตร ชั่งน้ําหนักสด และสุมตัวอยางมา 1,000 กรัม อบที่อุณหภูมิ 60 ๐C จนน้ําหนักคงที่ แลวชั่งหา
น้ําหนักแหง นําตัวอยางไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี ไดแก วัตถุแหง (dry matter : DM) โปรตีนหยาบ (crude 
protein : CP) ไขมัน (ether extract : EE) และเถา (ash) ตามวิธีของ AOAC (2000) วิเคราะหเยื่อใยที่ไมละลายใน
สารละลายที่เปนกลาง (neutral detergent fiber : NDF) และเยื่อใยที่ไมละลายในสารละลายที่เปนกรด (acid 
detergent fiber :  ADF) ตามวิธีที่รายงานโดย Van Soest et al. (1991) สําหรับการวิเคราะหทางสถิติ นําขอมูลผล
การทดลองมาวิเคราะหทางสถิติโดยวิธี Analysis of variance และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT  
 
ผลและวจิารณ 
ผลผลิตน้ําหนักแหง ผลผลิตโปรตีน และองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟา ผลของระดั บการ ใส ร็ อค
ฟอสเฟตตอผลผลิตวัตถุแหง ผลผลิตโปรตีน และองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟา แสดงในตารางที่ 1 พบวา ถั่ว
อัลฟลฟาที่ปลูกในดินชุดหุบกะพง ไมตอบสนองตอระดับการใสร็อคฟอสเฟต โดยถั่วมีผลผลิตน้ําหนักแหง (118.30-
165.60 กิโลกรัมตอไร) ผลผลิตโปรตีน (20.46-22.24 กิโลกรัมตอไร) และองคประกอบทางเคมี ไดแก โปรตีนหยาบ 
(16.51-19.30 เปอรเซ็นต) ไขมัน (2.20-2.63 เปอรเซ็นต) เถา (10.29-12.89 เปอรเซ็นต) เยื่อใยที่ไมละลายใน
สารละลายที่เปนกลาง (42.74-44.03 เปอรเซ็นต) และเยื่อใยที่ไมละลายในสารละลายที่เปนกรด (27.14-30.64 
เปอรเซ็นต) ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) การใสปุยร็อคฟอสเฟตมีผลทําใหถั่วมีเปอรเซ็นตวัตถุแหงลดลง ผลผลิต
วัตถุแหง ผลผลิตโปรตีนและองคประกอบทางเคมีของถั่วอัลฟลฟาจากการทดลองนี้ใกลเคียงกับรายงานของ อุไร
วรรณ และคณะ (2551) ซึ่งไดทําการทดลองในพื้นที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม ฉายแสง และคณะ (2548) พบวา ถั่ว
อัลฟลฟาสายพันธุนี้ใหผลผลิตน้ําหนักแหงจากการตัดครั้งแรกหลังจากการยายปลูกไดถึง 268 กิโลกรัมตอไร สาเหตุ
หลักที่ทําใหถั่วใหผลผลิตแตกตางกันนาจะเกิดจากความแตกตางดานความอุดมสมบูรณของดิน ชุดดินในการทดลอง
นี้ แมวาจะมี available P คอนขางสูง แตมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา โดยดินมีอินทรียวัตถุเพียง 0.7 เปอรเซ็นต 
เทานั้น ในขณะที่จากรายงานของ ฉายแสง และคณะ (2548) นั้นเปนชุดดินปากชอง ซึ่งมีอินทรียวัตถุสูงถึง 2.92 
เปอรเซ็นต และการที่ดินบริเวณนี้มีปริมาณ available P ที่สูงมาก (อุไรวรรณ และคณะ, 2550) อาจเปนสาเหตุหลักที่
ทําใหถั่วอัลฟลฟาไมตอบสนองตอการใสปุยร็อคฟอสเฟต เนื่องจากมีปริมาณเกินพออยูแลว  
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สรุปผลการทดลอง 
 การใสร็อคฟอสเฟตไมมีผลตอการใหผลผลิตน้ําหนักแหงและผลผลิตโปรตีน และองคประกอบทางเคมีที่
สําคัญของถั่วอัลฟลฟาที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง 
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ตารางที่ 1 ผลของระดับการใสปุยร็อคฟอสเฟตตอผลผลิตวัตถุแหง (กิโลกรัม/ไร) และองคประกอบทางเคมี  
                 (% วัตถุแหง) ของถั่วอัลฟลฟา 

 ระดับปุยฟอสฟอรัส (kgP2O5/ไร) SEM1 p-value2 
 0 10 20 30   

     ผลผลิตวัตถุแหง (kg/ไร) 130.29 165.60 148.86 118.30 20.27 0.4280 
     ผลผลิตโปรตีน (kg/ไร) 22.24 26.85 28.80 20.46 3.84 0.4862 
องคประกอบทางเคมี       

DM (%) 30.30a 27.13b 27.40b 25.66b 0.61 0.0032 
CP (% DM) 16.91 16.51 19.30 17.37 0.67 0.0690 
EE (% DM) 2.20 2.63 2.55 2.46 0.12 0.1803 
Ash (% DM) 11.21 12.89 10.79 10.29 0.93 0.2880 
NDF (% DM) 43.49 44.03 42.98 42.74 1.50 0.9304 
ADF (% DM) 30.64 29.94 28.11 27.14 1.46 0.3540 

หมายเหต:ุ 1standard error of the means (N = 4) 
  2คา probability จากการวิเคราะห ANOVA 
  a b  คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรที่แตกตางกันในแถวนอนเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) 
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การคัดเลือกและศกึษาคณุลกัษณะของ single-chain Fv แอนติบอดีที่จําเพาะตอโปรตนี 
prostate specific antigen โดยใชเทคโนโลยีเฟจดสิเพลย 

Selection and characterization of single-chain Fv antibody specific to prostate specific 
antigen using phage display technology 

 
ภัคพงศ ทรงทอง1 และวิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน1 

Pakkhapong Songthong1 and Wisit Tangkeangsirisin1 
 
บทคัดยอ 

ระดับพีเอสเอในซีรัมมีความสัมพันธกับการเกิดโรคในตอมลูกหมาก เพราะพีเอสเอเปนโปรตีนที่นํามาใชบงชี้
ความเสี่ยงของการเกิดโรคตอมลูกหมากโตและมะเร็งตอมลูกหมาก  การวิเคราะหทางอิมมูนวิทยาไดใชแอนติบอดี
เปนตัวตรวจสอบพีเอสเอในซีรัม ซึ่งทางการแพทยจะใชโมโนโคลนัลแอนติบอดีเพื่อตรวจสอบพีเอสเอในซีรัมมากกวา
โพลีโคลนัลแอนติบอดี   เนื่องจากมีคุณสมบัติที่จําเพาะและความไวสูงในการตรวจสอบแอนติเจน  เทคโนโลยีหนึ่งที่
ใชในการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีคือ เฟจดิสเพลย ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถแสดงแอนติบอดีบนอนุภาคของเฟจ 
และคัดเลือกแอนติบอดีที่สนใจดวยวิธีที่เรียกวา Biopanning     Greg Winter และคณะ (2000) ไดพัฒนา 
Tomlinson I+J library ซ่ึงเปนการคัดเลือกแอนติบอดีรูปแบบ single-chain Fv (scFv) ที่มีโครงสรางที่ประกอบไป
ดวย heavy chain และ light chain เชื่อมตอกันดวย glycine-serine linker     naïve library นี้มีแอนติบอดีที่
หลากหลายมาก และสามารถจัดการไดงาย ดังนั้นจุดมุงหมายของการศึกษาครั้งนี้คือ การคัดเลือก scFv  แอนติบอดี
ที่จําเพาะตอพีเอสเอ ซึ่งหลังจากคัดเลือกแอนติบอดีดวยวิธี panning 4 รอบพบวามีการเพิ่มจํานวนของโคลนที่
จําเพาะตอพีเอสเอ และจากการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยาง 600 โคลนมาตรวจสอบการสรางแอนติบอดีพบวา มีจํานวน 
30 โคลนที่สรางแอนติบอดีตอพีเอสเอได หลังจากนั้นจึงตรวจสอบความหลากหลายของโคลน ดวยการตัดดวย
เอนไซมตัดจําเพาะ AluI และ BstNI พบวาทุกโคลนมีรูปแบบของ DNA fingerprint เหมือนกัน ดังนั้นจึงจะ
ทําการศึกษาตอไปถึงลําดับของนิวคลีโอไทด  การแสดงออกของแอนติบอดี และความสามารถในการจับกับแอนติเจน 
คําสําคัญ : prostate specific antigen, single-chain Fv แอนติบอดี, เฟจดิสเพลยแอนติบอดี 
 
Abstract 

Serum prostate specific antigen (PSA) level correlates directly with prostate diseases, thus it is a 
crucial marker for monitoring benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. Immunoassay has been 
used antibodies to detect the serum PSA. The monoclonal antibody is a preferable format, compared to 
the polyclonal antibody because of its specificity and sensitivity. One of the technology for monoclonal 
antibody selections is “ Phage display “, which antibody could be displayed on phage particles and 
rescued from libraries through a process termed “Biopanning”. The Tomlinson I+J library, developed by 
Greg Winter and colleagues (2000), provides in vitro selection of phage display antibody construct in 
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single-chain Fv (scFv) format comprising of the variable region of heavy chain and light chain conjugated 
together with glycine-serine linker. This naïve antibody library is comparatively a very large diversity and 
easy to manipulate. The aim of this study is to select scFv antibody specific to PSA. After four rounds of 
panning, the result showed the enrichment of the positive clones in ELISA. Thirty positive clones were 
obtained from the randomly selected 600 clones. The variation analysis using AluI and BstNI revealed 
that all clones showed the same DNA fingerprint patterns. The clone will be further characterized for 
sequencing, antibody expression, and affinity determination. 
Keywords : prostate specific antigen, single-chain Fv antibody, phage display antibody 
        
Introduction 
 PSA, a serine protease, generally was produced from prostate epithelial cells. The PSA was 
firstly detected in the serum of prostate cancer patients in 1980. The serum PSA level is below 4 ng/mL in 
healthy men, but the level above 10 ng/mL indicate a risk of benign prostatic hyperplasia or prostate 
cancer (Roddam et al. 2005). According to, PSA  has been used as a crucial marker for monitoring and 
diagnosis of prostatic diseases. In immunoassay, the monoclonal antibody (mAb) is more suitable, 
compared to the polyclonal antibody, because of its specificity and sensitivity. The mAb has been 
generated by the hybridoma technology that it is both time-consuming and labor-intensive task. Thus, the 
alternative affinity selection of mAb is “Phage display”. The technique is selection system, and it is easy 
to produce a high-throughput production (Kerrm et al. 2003), compared to hybridoma technology 
screening.  
 In phage display experiments, the encoding genes are inserted into phage construct. The 
protein could be displayed on the phage’s coat protein, selected, and rescued by panning process. In 
this study, Tomlinson I+J library was used for selection of antibody specific to PSA in a single-chain Fv 
construct (scFv). This artificial library has a huge diversity, comprising approximately 100 million different 
scFv antibody clones. The phages could produce antibodies that bind to PSA coated on plate, and the 
non-specific clones are washed away. The binding clones are eluted and reinfected to E. coli ER2738. 
The panning process was performed for 3-4 rounds to enrich the positive clones.  
 
Materials and Methods 
 Tomlinson I+J library was obtained from the Medical Research Council Human Genome 
Mapping Project Resource Centre (MRC HGMP-RC).  
 The phage pool was incubated with the coated 200 ng PSA on microtiter well. After that the 
unbound phage were washed away, eluted by trypsin, and reinfected to E. coli ER2738 (Barbas 2001). 
Phage pool from this round was used for further binding for the next round of panning. The experiments 
were repeated for four round of panning. The randomly selected 600 clones, from the fourth round 
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panning, were tested antibody producing by scFv expressing ELISA. In clone variation analysis, the 
colony PCR was performed using specific primer (LMB3 and pHENseq). PCR products (935 bp) were 
digested by AluI and BstNI restriction enzymes and checked DNA fingerprint pattern on 3% agarose gel 
electrophoresis. 
 
Results and Discussions 
 The four round panning showed the enrichment of the positive clones in phage ELISA. In the 
fourth round, the O.D. value significantly appeared positive signal more negative control (3%BSA binding 
and no coat PSA) three time (Fig. 1). Thirty positive clones were obtained from the screened 600 clones 
through scFv expressing ELISA (Fig.2).  
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panning round

no coat PSA coat PSA

 
Fig. 1 The Polyclonal Phage ELISA. Phage pools from Panning round 0-4 (P0-P4) were tested for binding 
to PSA, The 3% BSA was used as a control. The bound phages were detected by HRP conjugated anti-
M13 antibody. 

 
 

 
 
Fig. 2 Indirect ELISA of medium from selected clones, scFv expressing ELISA, showed 10 positive 
signals (clone3-12), using non-coated PSA and N.C. (binding with 3%BSA) as a negative control. The 
bound antibodies were detected by mouse anti-His IgG antibody and HRP-conjugated goat anti-mouse 
antibody. 
 The characterization of clone variation revealed that all clones have the same DNA fingerprint 
patterns (Fig. 3). It indicated that they might have the similar nucleotide sequence. The DNA pattern 

Clone   3        4         5          6         7         8           9        10        11       12        N.C. 

Coat PSA 

Non- coated PSA 



 
 

300 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

revealed five bands in AluI digestion, 400, 250,140,100 and 40 bp, and the BstNI digestion revealed four 
bands, 250,170,150 and 100 bp. 
 
 

 
Fig. 3 The figure showed agarose gel electrophoresis of DNA fingerprint digested by AluI and BstNI. Lane 
1, 2, 3 are respectively clone3, 4, and 25 that all three were digested with AluI, and lane 5, 6, and 7 were 
digested with BstNI. Lane 4 and 8 are negative control (competent cell ER2738). Lane9 is DNA ladder 
marker. All three clones have the same DNA fingerprint patterns. The five and four bands appeared with   
AluI and BstNI digestion, respectively. 
 
Conclusion 
 The Tomlinson I+J library was used to select scFv antibody specific to target molecule, PSA. All 
clones obtained from the fourth round panning have the same DNA fingerprint pattern. The further 
characterizations are DNA sequencing, antibody expressing, and affinity selection. In progressive, the 
antibody will be analyzed the detection limit, subsequently this result show that will be better or not, 
compared to a commercial PSA test kit. The scFv antibody from this study may be used in medical 
diagnosis in prostate cancer and applied to other research such as flow cytometry, western blot, ELISA, 
immunohistochemistry, and etc. to detect PSA. 
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คุณภาพและการยอมรบัของผูบริโภคตอไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร (เนื้อโค)  
ที่ใชไขมันปาลมเปนองคประกอบ 

Quality and Consumer Acceptance of Frankfurter Sausage (Beef)  
with Oil Palm Kernel Ingredient 

 

ภูธฤทธิ์ รักษาศิริ1 

Bhutharit Raksasiri1  

บทคัดยอ 
 การศึกษาคุณภาพและการยอมรับของผูบริโภคไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร (เนื้อโค) ที่ใชไขมันปาลมเปน
องคประกอบในอัตราสวน คือ อัตราสวนไขมันสุกร : ไขมันปาลม 100 : 0 ,  50 : 50 และ 0 : 100 ใชวิธีการทดลองแบบ 
Affective method ใหคะแนนความชอบจากคุณสมบัติทางกายภาพคือ ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ ลักษณะเนื้อ
สัมผัสและการยอมรับโดยรวม แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด ผลการศึกษา พบวา 
รสชาติและสีของไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร (เนื้อโค) ทั้ง 3 กลุมใหผลการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ ลักษณะดาน
กล่ิน ลักษณะปรากฏ การยอมรับโดยรวม พบวา ไสกรอกกลุมควบคุมมีระดับคะแนนความชอบมากกวากลุมที่ใชไขมัน
ปาลมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สวนดานลักษณะเนื้อสัมผัส พบวากลุมควบคุมใหระดับคะแนน
ความชอบดีกวา (P<0.01) กลุมที่ใชไขมันปาลม เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการปรุงสุก พบวากลุมที่ใชไขมัน
ปาลม ในสูตรมีเปอรเซ็นตการสูญเสียนอยที่สุด (P<0.01) เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษา ที่ 72 
และ 96 ชั่วโมงพบวากลุมควบคุมมีเปอรเซ็นตการสูญเสียสูงกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และที่ระยะเวลา 
120, 144 และ 168 ชั่วโมงพบวากลุมควบคุมมีเปอรเซ็นตการสูญเสียสูงกวา อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)  
คําสําคัญ : ไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร, ไขมันปาลม และการยอมรับ 
 

Abstract 
This experiment was conducted to evaluate the quality and consumer acceptance of frankfurter 

sausage (beef) with palm kernel oil as an ingredient. The frankfurter sausage were divided into 3 groups in 
completely randomized design (CRD) according to ratio of pork fat to oil palm kernel in the produced 
formula : a control group, a ratio of pork fat to palm kernel oil (i.e.100 :0 ; 50 : 50 and 0 : 100). Sensory panel 
method in affective method type was given liking score from 6 physical properties of sausage which are 
appearance, colour, odour, taste, texture and overall acceptability with 5 scores levels. The results of score 
of physical properties in terms of taste and colour were not significantly different (P>0.05). The acceptance 
of sausage in odour, appearance, overall acceptability and texture of sausage in control group was higher 
and better than those contain palm kernel oil. For cooking loss percentage, the palm kernel oil contained 
groups had the lowest percentage loss (P<0.01).   For drip loss percentage, at 72, 96 and 120, 144  and 
168 h, the control group had higher lost percentage (P<0.05) and highest percentage (P<0.01). 
Keywords : Frankfurter sausage, palm kernel oil, consumer acceptance 
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 การผลิตไสกรอกโดยทั่วไปจะใชสวนผสมหลักคือ เนื้อ ไขมันแข็ง และน้ําแข็ง สวนผสมอื่นที่เติมลงไปไดแก 
เครื่องเทศ ฟอสเฟต ไนไตรท ซึ่งสารเหลานี้จะสงผลตอคุณภาพของไสกรอกดานเนื้อสัมผัส รสชาติ และสีใหเปนไปตาม
ผูบริโภคตองการ แตอยางไรก็ตามการรับประทานไสกรอกซึ่งประกอบดวยสวนผสมที่ทําจากเนื้อสัตวเปนสวนใหญอาจ
มีผลในการเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของผูบริโภคได โดยระดับคอเลสเตอรอลที่เพิ่มสูงขึ้นจะเปนการเพิ่มโอกาส
เส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจ โรคเสนเลือดอุดตัน และโรคหัวใจลมเหลว ดังนั้นการลดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑไส
กรอกที่ทําจากเนื้อสัตวหรือไมก็เลือกรับประทานผลิตภัณฑไสกรอกที่มีสวนผสมจากพืชจะเปนการลดโอกาสเสี่ยงใน
การเกิดโรคตางๆ ดังกลาว ผลิตภัณฑไสกรอกที่ใชไขมันพืชทดแทนการใชไขมันสัตวในสวนผสมสามารถชวยลด
ปริมาณคอเลสเตอรอลในไสกรอกนั้นได แตคุณสมบัติหรือคุณภาพดานอื่นก็อาจลดลงไปดวยเชนกัน เชน สี เนื้อสัมผัส 
รสชาติ ซึ่งอาจสงผลใหผูบริโภคไมยอมรับไสกรอกที่ใชไขมันพืชทดแทนและผูบริโภคบางกลุมอาจยังมีความนิยมไส
กรอกแบบดั้งเดิมที่ใชไขมันสัตวเปนองคประกอบ ดวยเหตุนี้การศึกษาดานคุณภาพและการยอมรับของผูบริโภคจึงเปน
วิธีหนึ่งที่ควรจะนํามาศึกษาถึงคุณภาพและการยอมรับไดของผูบริโภคตอไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอรที่ใชไขมันปาลมเปน
องคประกอบ  
 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) แบงเปน 3 กลุมทดลอง ประกอบดวย 
     กลุมการทดลองที่ 1 คือ ใชอัตราสวนไขมันสุกร : ไขมันปาลม อัตราสวน 100 : 0 
     กลุมการทดลองที่ 2 คือ ใชอัตราสวนไขมันสุกร : ไขมันปาลม อัตราสวน 50 : 50 
     กลุมการทดลองที่ 3 คือ ใชอัตราสวนไขมันสุกร : ไขมันปาลม อัตราสวน   0 : 100 

วิธีการเก็บผลทดลอง 
1. วิธีการตรวจสอบโดยใชผูชิม (sensory panel method) โดยการทดสอบในเรื่อง ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน 

รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม (ศิริลักษณ, 2522) ซึ่งผูชิมทั้งหมด 100 คน แบงคาระดับคะแนนของ
ลักษณะการยอมรับ เปน 5 ระดับ ไดแก   ชอบมาก = 5,  ชอบ = 4,  เฉยๆ = 3,  ไมชอบ = 2, ไมชอบมาก = 1 

     2. การหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการปรงุสุก (Cooking loss) (Devine et al., 1999) 
     3. การหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการเก็บรักษา  (Drip loss) (Devine et al., 1999) 

 4. การวัดคาแรงตัดผานเนื้อ  (Shear force) (Van Oeckel et al., 1999) 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมทดลองดวยวิธี 
DMRT   

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 ผลการศึกษาการยอมรับของผูบริโภค พบวา รสชาติและสีของไสกรอกทั้ง 3 กลุมใหผลไมแตกตางกัน แสดงวา
ผูบริโภคยอมรับไดในดานลักษณะของรสชาติและสีของไสกรอกที่ใชไขมันปาลมทดแทนไขมันสุกรในสูตร ซึ่งจะชวยลด
ตนทุนการผลิตเพราะราคาไขมันปาลมต่ํากวาไขมันสุกรถึง 30 บาท/กิโลกรัม ทําใหตนทุนการผลิตไสกรอกที่ใชไขมัน
ปาลมทดแทนไขมันสุกรในอัตราสวน 50 % และ 100 % ในสูตรการผลิตแบบดั้งเดิม  ลดลง 3.30 และ 6.60 บาท/กิโลกรัม
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ไสกรอก ตามลําดับ ลักษณะดานกลิ่น การยอมรับโดยรวม ลักษณะปรากฏ และลักษณะเนื้อสัมผัส พบวา ไสกรอกกลุมที่ 
1  มีระดับคะแนนดีกวากลุมที่ใชไขมันปาลม แสดงใหเห็นวาผูบริโภคยังไมยอมรับในผลิตภัณฑ อาจเปนเพราะไขมันที่ใช
เปนไขมันจากพืช ทําใหเกิดปญหาในเรื่องความเสถียรของอิมัลชัน ซึ่งผลดังกลาวเกิดจากการกระจายตัวของเม็ดไขมันที่
แตกตางกันนั่นเอง (Lurueña et al., 2004) ทําใหคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของไสกรอกเปลี่ยนแปลงไปและไมเปนที่
ยอมรับของผูบริโภคดังที่กลาวขางตน เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการปรุงสุก พบวา กลุมที่ใชไขมันปาลมใน
อัตราสวน 50% ในสูตร มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการปรุงสุกนอยที่สุด (P<0.01) เนื่องจากปริมาณไขมันปาลม
ที่มากขึ้นในสูตรการผลิตจะสงผลตอการสูญเสียคุณสมบัติบางประการของโปรตีนในไสกรอกและเมื่อไสกรอกโดนความ
รอนจากการปรุงสุกทําใหโปรตีนเสียสภาพทางธรรมชาติไดงายกวาและมีความสามารถในการจับน้ําลดลง 
(Somboonpanyakul  et  al., 2006) ขณะที่ Wilson et  al. (1981) รายงานวา ผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่มีคุณภาพของการ
ปรุงสุกที่ดีควรมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําไมเกิน 10% ขณะเดียวกัน ไสกรอกทั้ง 3 กลุมการทดลองมีเปอรเซ็นตการ
สูญเสียเปน 2.58 2.42 และ 3.67 %  ตามลําดับ ดังนั้นไสกรอก ทั้ง 3 กลุมการทดลองจึงจัดวามีคุณภาพของการปรุงสุกที่
ด ีในขณะที่การวัดคาแรงตัดผาน ไมพบความแตกตางทางสถิติ  

 
ตารางที่ 1 ลักษณะประสาทสัมผัสและคุณภาพของไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร (เนื้อโค) ที่ใชไขมันปาลมเปน    
                 องคประกอบ 
ลักษณะที่ทดสอบ กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
รสชาติ 3.77  ± 0.16 3.44  ± 0.11 3.58  ± 0.37 
สี 3.47  ± 0.12 3.36   ± 0.07 3.26  ± 0.10 
กล่ิน 3.41 a ± 0.17 3.22 ab ±  0.07 3.18 b ± 0.04 
การยอมรับโดยรวม 3.74 a ± 0.16 3.49 ab ± 0.13 3.29 b ± 0.10 
ลักษณะปรากฏ 3.68 a ± 0.15 3.32 b ± 0.16 3.25 b ± 0.07 
ลักษณะเนื้อสัมผัส 3.65c  ± 0.14 3.38d ± 0.05 3.19 d ± 0.08 
Cooking loss (%) 2.58d 2.42d 3.67c 
Shear force (kg/cm3) 4.34 4.26 4.38 
ab อักษรตางกันในบรรทัดเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P < 0.05) 
cd อักษรตางกันในบรรทัดเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P < 0.01) 

 
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการเก็บรักษา พบวา ที่ 72 และ 96 ชั่วโมง กลุมที่ใชไขมันปาลมใน

อัตราสวน 100% เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักในการเก็บรักษาสูงกวากลุมอื่น  (P<0.05) และที่ 120  144 และ 168 
ชั่วโมง พบวากลุมที่ใชไขมันปาลมในอัตราสวน 100% มีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการเก็บรักษานอยกวากลุม
อื่นมาก (P<0.01) ทั้งนี้เปนไปไดวาที่อุณหภูมิต่ําสงผลไขมันปาลมเกิดเปนฟลมไขมันเคลือบผิวไสบรรจุ (collagen 
casing) จึงปองกันการสูญเสียน้ําของไสกรอกไดดีกวาไขมันสุกร ซึ่งสอดคลองกับการรายงานของ Lurueña et al. 
(2004) ที่ใชน้ํามันมะกอกทดแทนไขมันสุกรในไสกรอก (Low-fat frankfurter) พบวา ทําใหคุณสมบัติการจับน้ําและ
ปริมาณผลิตภัณฑของไสกรอกเพิ่มขึ้น มีความเสถียรของอิมัลชันดีกวากลุมควบคุมที่ใชไขมันสุกร  
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ตารางที่ 3 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการเก็บรักษาของไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร  (เนื้อโค) ที่ใชไขมันปาลมเปน
องคประกอบ 

ลักษณะที่ทดสอบ กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 
72 ชั่วโมง 0.80a 0.61ab 0.31b 
96 ชั่วโมง 0.93a 0.60ab 0.36b 

120 ชั่วโมง 1.02c 0.62d 0.37d 
144 ชั่วโมง 1.10c 0.64d 0.38d 
168 ชั่วโมง 1.18c 0.69d 0.41d 

ab อักษรตางกันในบรรทัดเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P < 0.05) 
cd อักษรตางกันในบรรทัดเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P < 0.01) 

 
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาคุณภาพและการยอมรับของผูบริโภคตอไสกรอก (เนื้อโค) ที่ใชไขมันปาลมเปนองคประกอบใน
อัตราสวนตางกัน พบวา สีและรสชาติของไสกรอกทั้ง 3 สูตรผูบริโภคใหการยอมรับไมแตกตางกัน แสดงถึงการใชไขมัน
ปาลมทดแทนไขมันสุกรในสูตรการผลิต ไมมีผลตอเรื่องของรสชาติและสีของผลติภัณฑ ในขณะที่ไขมันปาลมมีราคาที่ต่ํา
กวาไขมันสุกร ซึ่งสงผลใหตนทุนการผลิตไสกรอกต่ํากวา การศึกษาผลการสูญเสียน้ําหนักหลังการปรุงสุก   หลังการตม 
(80 ๐C) พบวา กลุมที่ใชไขมันปาลมมีเปอรเซ็นตการสูญเสียในระดับคอนขางสูง ซึ่งเปนขอเสียในเรื่องของน้ําหนักสําหรับ
การจําหนาย แตในการศึกษาการสูญเสียน้ําหนักหลังการเก็บรักษา พบวา การใชไขมันปาลม มีเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนักนอยกวาไขมันสุกร ซึ่งแสดงใหเห็นวา ไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอรที่ใชไขมันปาลมในสูตรการผลิต จัดเปนไสกรอกที่
มีคุณภาพและมีลักษณะโดยรวมเปนที่ยอมรับของผูบริโภคไดเทียบเทาการใชไขมันสุกร 
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ซัลโมเนลลาในอาหารพรอมบริโภคทีม่ีตนกําเนิดมาจากสัตวบางชนิดจากตลาดนัดรอบ
มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี 

Salmonella in Some Ready-to-eat Foods of Animal Origin from Local Retail Markets  
around Silpakorn University, Petchaburi IT Campus 

 
จรูญ ศรีออนเลิศ1 และสุรวัฒน ชลอสันติสกุล1 

Jaroon Sri-onlerk1 and Surawat Chalorsuntisakul1 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาอุบัติการณการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารพรอม
บริโภคที่มีตนกําเนิดมาจากสัตวจากแผงลอยจําหนายอาหารจากตลาดนัดในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี การศึกษา
ครั้งนี้ทําการสุมตัว อยางงายแบบเจาะจง โดยเก็บตัวอยางอาหารพรอมบริโภคที่มีตนกําเนิดมาจากสัตว จากตลาดนัด
จํานวน 6 แหง ในระหวางเดือนเมษายน พ.ศ.2550 ทําการตรวจโดยวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อในหองปฏิบัติการ ผลการตรวจ
พบเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารพรอมบริโภคที่มีตนกําเนิดมาจากสัตว ประเภทนึ่ง ลวก ตมรอยละ 37.50 ประเภทปง 
ยางรอยละ 25.00 และประเภททอดรอยละ 11.01 
คําสําคัญ : ซัลโมเนลลา, อาหารพรอมบริโภค, อาหารที่มีตนกําเนิดมาจากสัตว  
 
Abstract 
 The purpose of this study was to determine the incidence of Salmonella contamination in ready-
to-eat foods of animal origin from local retail markets in Amphoe Cha-Am, Petchaburi Province. The 
samples were collected by the purposive random sampling technique. The ready-to-eat foods of animal 
origin were selected from 6 local retail markets during April 2007. The samples were examined for the 
presence of salmonella using selective-enrichment culture media. The results indicated that 37.50 % of 
steamed and boiled foods, 25.00 % of grilled foods and 11.01% of fried foods were contaminated with 
Salmonella. 
Keywords : Salmonella, Ready-to-Eat Foods, Food of Animal Origins 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

อาหารโปรตีนหลักของประชากรโลก คือเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มี
การเลี้ยงสัตวเพื่อบริโภคเปนอาหาร ทั้งโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไกเนื้อ ไกไข เปดเนื้อ เปดไข แพะ แกะ เชื้อซัลโมเนล
ลาเปนแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษที่มีอันตรายสูงซึ่งกอใหเกิดโรคตางๆ กอใหเกิดปญหาการติดเชื้อดื้อยา
ในคนและสัตว  

                                                 
1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร เพชรบุรี  76120 ประเทศไทย 
  Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi 76120 ,Thailand 
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เชื้อซัลโมเนลลาอาศัยอยูในทางเดินอาหาร ลําไสของสัตวและคนและแพรกระจายเชื้อไปในดิน  น้ําและสิ่งแวดลอม
ปนเปอนเขาสูหวงโซอาหารโดยผานทางอุจจาระ ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งหากนําสัตวที่มีเชื้อซัลโมเนลลามาใช
ประกอบอาหารซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคอาหารเปนพิษ โดยพบวาวัตถุดิบอาหารจากสัตว
เปนแหลงและสาเหตุสําคัญของโรคติดเชื้อซัลโมเนลลาในคน เชื้อซัลโมเนลลาสามารถปนเปอนในขบวนการผลิต
เนื้อสัตวตั้งแตการเลี้ยงสัตวระดับฟารม  การขนสง โรงฆาสัตว และการเก็บรักษาเนื้อสัตว ไดทุกขั้นตอน (Dickson et 
al, 2003) รวมถึงการประกอบอาหารดวย ซึ่งสงผลกระทบตอสุขอนามัยของประชาชนผูบริโภคเนื้อสัตว และ
ผลิตภัณฑจากสัตว ทําใหยังคงมีปญหาอยางตอเนื่อง วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อใหทราบถึงความชุก
การปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารพรอมบริโภคที่มีตนกําเนิดมาจากสัตวจากตลาดนัดในอําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี  
 
อุปกรณและวิธีการ  

ดําเนินการเก็บตัวอยางในระหวางเดือนเมษายน 2550 ตามวันนัดของตลาดนัดใน อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
ตัวอยางอาหารพรอมบริโภคที่มีตนกําเนิดมาจากสัตวที่ใชในศึกษาจํานวน 185 ตัวอยาง แยกเปนอาหารประเภททอด 
109 ตัวอยาง อาหารประเภทปง ยาง จํานวน 60 ตัวอยาง อาหารประเภทนึ่ง ลวก ตม 16 ตัวอยาง และ ทําการ
เพาะเลี้ยงและตรวจหาเชื้อโดยวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อดวยอาหารเลี้ยงเชื้อที่จําเพาะ (selective-enrichment culture 
media) ณ หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ตัดตัวอยางเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตวใหเปนชิ้นขนาด 25 กรัม ใสใน Pre-enrichment medium 
ไดแก Buffer Peptone Water 225 มิลลิลิตร บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37OC นาน 18-24 ชั่วโมง แลวจึงนํามาเพาะลงใน
อาหารเลี้ยงเชื้อเหลว Selective enrichment medium คือ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth บมเชื้อที่
อุณหภูมิ 42OC เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มจํานวนเชื้อ หลังจากนั้นเพาะแยกเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Brilliant 
Green Agar Modified (BGM) Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD) และ Salmonella and Shigella Agar 
(SS) บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37OC นาน 18-24 ชั่วโมง แลวคัดเลือกโคโลนีเฉพาะของเชื้อซัลโมเนลลา ดังนี้ โคโลนีที่ขึ้นบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ BGM จะมี รูปรางกลม ขนาดปานกลาง สีชมพู ขาวทึบแสง อาหารรอบ ๆ โคโลนีเปนสีแดง สวน
โคโลนีที่ขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD จะมีรูปรางกลม ขนาดปานกลาง สีแดง สรางไฮโดรเจนซัลไฟดสีดําตรงกลาง
โคโลนี อาหารรอบๆ โคโลนีจะเปนสีแดง สําหรับ SS โคโลนีที่ขึ้นจะมีขนาดปานกลาง มีสีดําจากไฮโดรเจนซัลไฟล นํา
โคโลนีดังกลาวมาเพาะลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37OC นาน 18-24 ชั่วโมง แลว
นํามาทดสอบทางชีวเคมีโดยใช Triple Sugar Iron Agar (TSI), Motility Indole Lysine Media (MIL) และ Urea 
Agar เทียบกับผลบวกของ SS แลวรายงานผลวาพบหรือไมพบเช้ือซัลโมเนลลาในตัวอยางขนาด 25 กรัม แลวนํา
ขอมูลทั้งหมดของการวิจัยมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติ ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา       ไดแก สัดสวนและ
รอยละ  
 
ผลและวจิารณ 

ผลการตรวจวิเคราะหพบวาตัวอยางจากทุกตลาดนัดที่สุมเก็บเขามาตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาปนเปอน 
17.84% (33/185) โดยเฉพาะอาหารพรอมบริโภคที่มีตนกําเนิดมาจากสัตว ประเภทนึ่ง ลวก ตม พบวามีรอยละของ
การปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลามากกวาประเภทอื่นๆ โดยการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลาในประเภทนึ่ง ลวก ตม ที่
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ตรวจวิเคราะหทั้งหมด 16 ตัวอยางพบเชื้อซัลโมเนลลา 6 ตัวอยาง (37.50%)  สําหรับตัวอยางประเภทปง ยางจาก
การตรวจทั้งหมด 60 ตัวอยาง พบเชื้อซัลโมเนลลา 15 ตัวอยาง (25.00%) สวนประเภททอด ไดทําการตรวจวิเคราะห
ทั้งหมด 109 ตัวอยาง พบเชื้อการปนเปอน 12 ตัวอยาง ( 11.01%)  จากการตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อซัลโมเนล
ลาในอาหารพรอมบริโภคที่มีตนกําเนิดมาจากสัตว พบการปนเปอนทั้งในอาหารที่ทํามาจากสุกร ไกและโค ทั้งนี้อาจ
เกิดจากปจจัยหลายอยาง เชน โรงฆาสัตวไมไดมาตรฐาน การชําแหละไมถูกสุขลักษณะ การเก็บรักษาเนื้อสัตวไม
สะอาด หรือเก็บรักษาสภาพในอุณหภูมิไมเหมาะสม รวมทั้งตัวสัตวเองที่เปนพาหะของเชื้อโดยตรง (ชิต ศิริวรรณและ
คณะ, 2539) การปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตวถือวาเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุข 
การสุขาภิบาลอาหารเปนการจัดการอาหารใหปลอดภัย ซ่ึงมีความสําคัญตอสุขภาพของผูบริโภค แตจากการสังเกต
ในระหวางการศึกษาพบวาสภาพปญหาสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติไมถูกตอง โดยพบวาการปรุงอาหาร
และจําหนายไมถูกสุขลักษณะ ไมมีการปกปด การอุนอาหารไมสมํ่าเสมอไมไดรับความรอนเพียงพอ ประกอบกับ
ส่ิงแวดลอมบริเวณสถานที่จําหนายอาหารมีฝุนจากทองถนนและผูคนที่มาจับจายซื้อของ รวมถึงการปรุงอาหารเสร็จ
แลวมีระยะเวลาวางจําหนายจนกวาผูบริโภคมาซื้อ เปนชวงเวลาที่อาจจะมีการเพิ่มจํานวนของเชื้อซัลโมเนลลาได  
 
สรุป 
 จากการศึกษาในครั้งนี้พบวามีอาหารพรอมบริโภคที่มีตนกําเนิดมาจากสัตวมีการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา
ทั้งหมด 17.84 % ซึ่งผูบริโภคยังคงมีความเสี่ยงภัยตอสุขภาพ ผูบริโภคจําตองตระหนักถึงอันตรายและเลือกซื้ออาหาร
ที่พึ่งปรุงเสร็จใหมๆ ถาสามารถอุนอาหารอีกครั้งกอนรับประทานจะชวยลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวยอัน
เนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลาได 
 
คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา และกลุมวิจัยโภชนเภสัชภัณฑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย            
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดอนุเคราะหสถานที่ อุปกรณและสารเคมีในการ
ดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนรอยละของการปนเปอนซัลโมเนลลาในอาหารพรอมบริโภคที่มีตนกําเนิดมาจากสัตว 
ประเภทการปรุง ประเภทสัตว ชนิดอาหาร จํานวน รอยละ 
การทอด ไก เนื้อไกลวนทอด (อก สันใน) 2/18 11.11 
  เนื้อไกติดกระดูกทอด (นอง สะโพก ปก) 1/12 8.33 
  โครงไกทอด 0/5 0 
  เครื่องในทอด ( ตับ กึ๋น)  2/12 16.67 
  หนังไกทอด 1/9 11.11 
  ลูกชิ้นไกทอด 2/15 13.33 
 สุกร เนื้อหมูทอด (เนื้อแดง เนื้อสามชั้น) 1/12 8.33 
  ลูกชิ้นหมูทอด 2/13 15.38 
 วัว เนื้อทอด  0/6 0 
  ลูกชิ้นวัวทอด 1/7 14.29 
  รวม 12/109 11.01 
การปง ยาง ไก ไกปงยาง ทั้งตัว/ชิ้นสวน 1/6 16.67 
  เครื่องในปงยาง (ตับ กึ๋น) 4/12 33.33 
  ลูกชิ้นไกปงยาง 2/12 16.67 
 สุกร หมูปงยาง 5/18 27.78 
  ลูกชิ้นหมูปงยาง 3/12 25.00 
  รวม 15/60 25.00 
การนึ่ง ลวก ตม ไก ไกตมสุก ทั้งตัว/ชิ้นสวน 3/6 50.00 
 สุกร เนื้อหมูตมสุก (เนื้อแดง เนื้อสามชั้น) 2/6 33.33 
  เครื่องในหมูตมสุก (ล้ิน) 1/2 50.00 
  ชิ้นสวนหมูตมสุก (หู) 0/2 0 
  รวม 6/16 37.50 
  รวมทั้งหมด 33/185 17.84 
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การประยุกตใชไคโตแซนเบสและไคโตแซนกลูตาเมท 
ในระบบนําสงโปรตีนในรปูแบบไมโครพารทิเคิล 

Application of chitosan base and chitosan glutamate in 
microparticles for protein delivery system 

 
ปกรณ ไกรสิทธิ1์ และมานี เหลืองธนะอนันต1 

Pakorn Kraisit1and Manee Luangtana-anan1 
    
บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อยืนยันผลการกักเก็บโปรตีนที่เตรียมในรูปแบบไมโครพารทิเคิลโดยใช  
ไคโตแซนเบสและไคโตแซนกลูตาเมทนําสงเปปไทดหรือโปรตีนสูระบบทางเดินอาหาร โดยใชโบวีน ซีร่ัม อัลบูลมิน 
เปนโปรตีนที่ทําการศึกษาดวยวิธีไอออนิคเจลเลชั่นเชื่อมตอระหวางไคโตแซนกับไตรโพลีฟอสเฟตเพื่อกักเก็บโปรตีนใน
รูปของไมโครพารทิเคิล แลวนําไมโครพารทิเคิลที่เตรียมไดมาตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ขนาดอนุภาค คา
ศักยไฟฟาที่พื้นผิวของอนุภาค การกักเก็บโปรตีน โดยมีปจจัยที่ศึกษาแตกตางกันคือ มวลโมเลกุลของไคโตแซน ความ
เขมขนของไคโตแซน  เกลือของไคโตแซน   และความเขมขนของโบวีน  ซีร่ัม   อัลบูลมินที่ใช ผลที่ไดพบวาไคโตแซน
กับไตรโพลีฟอสเฟตที่ ไม มีโปรตีนอยูทําใหความหนืดมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อมวลโมเลกุลของไคโตแซนเพิ่มขึ้น                  
สวนไมโครพารทิเคิลที่มีโปรตีนกักเก็บอยูจะมีขนาดอยูที่ 10-60 ไมโครเมตร และมีคาศักยไฟฟาที่พื้นผิวของอนุภาค
สูงขึ้น สวนการกักเก็บโปรตีนจะเพิ่มขึ้นเมื่อน้ําหนักโมเลกุลของไคโตแซนเพิ่มมากขึ้น   
คําสําคัญ : ไคโตแซน, ไมโครพารทิเคิล, โปรตีน 
 
Abstract 
 The aim of this study was to insist on protein encapsulation which was prepared in form of 
chitosan microparticles for delivery peptide/protein to gastrointestinal tract, by chitosan base and 
chitosan glutamate. Bovine serum albumin (BSA) was used as a model protein which was encapsulated 
by ionic gelation method, using the polyanion tripolyphosphate (TPP) as the coacervation crosslink agent 
to form chitosan–BSA–TPP microparticles. The BSA-loaded chitosan–TPP microparticles were 
characterized for physical chemistry, particle size, zeta potential, protein encapsulation,  which were 
found dependent on the factors of chitosan molecular weight, chitosan concentration, salts of  chitosan , 
and BSA loading concentration. The  chitosan-TPP microparticles prepared under varying conditions 
were in the high viscosity when molecular weight of chitosan base and chitosan glutamate were 
increased. The BSA loaded microparticles were in the size range of 10-60 µm, and exhibit a high positive 
zeta potential. The increasing molecular weight contributed to the increase in protein encapsulation. 
Keywords : chitosan, microparticle, protein 
 
                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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คํานําและวัตถุประสงค 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพไดนําไปสูการผลิตคิดคนยาใหมที่เปนสารประกอบจําพวกโปรตีนหรือ     

เปปไทดเพื่อใชเปนยารักษาโรคแตเนื่องจากสารเหลานี้มีโมเลกุลที่มีขนาดใหญและการเปนสารที่ชอบน้ํา (ภูริวัฒน
,2549)    ทําใหแพรผานลําไสไดยาก ถูกทําลายไดงายโดยเอนไซมในทางเดินอาหาร จึงเกิดความยากลําบากในการ
ออกแบบระบบนําสงยาจําพวกนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําสงยาทางการรับประทาน (oral administration) จึงไดมี
การคิดคนการนําสงยารูปแบบเฉพาะ (dosage form modification) เชนใชตัวพายา ไดแก ไลโปโซม ไมโครพารทิเคิล 
เปนตน 

ไมโครพารทิเคิลเปนตัวพายาที่นิยมศึกษาวิจัยกันมาก เนื่องจากสามารถนําสงตัวยาสําคัญไปยังอวัยวะที่
ตองการ ประสิทธิภาพการบรรจุยาที่สูง ความคงตัวตอสภาพแวดลอมในทางเดินอาหาร (M.F.Zambaux, 1999)     
และคงตัวตอสภาพการผลิต สามารถเพิ่มการดูดซึมทําใหมีการนําไมโครพารทิเคิลไปใชกับสารตางๆ เชน โปรตีนหรือ
เปปไทด โพลิเมอรทางธรรมชาติที่นยิมในปจจุบันเชน ไคโตแซน 

ไคโตแซนเปนไบโอโพลิเมอรธรรมชาติที่มีประจุบวกซึ่งเตรียมไดจากปฏิกิริยาดีอะเซตทิเลชัน ของสารไคติน
ดวยดางแก (D. G. Kima, 2006), (J. Nunthanid, 2004), (P. Ding, 2007)  โดยเปนองคประกอบอยูในเปลือกนอก
ของสัตวพวก กุง ปู แมลง และเชื้อรา (B.Carren∼o-G’omez,1997) ไคโตแซนเปนสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเดน
เฉพาะตัว คือ เปนวัสดุชีวภาพ  ( Biomaterials ) ยอยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนํามาใชกับมนุษย 
ไมเกิดผลเสียและปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ไคโตแซนยังมีประจุบวกที่หมูเอมีนของโครงสรางทําใหมี
ความสามารถในการเพิ่มการซึมผานเมมเบรนโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่ tight junction ของลําไสเล็ก        
(A.F. Kotze, 1998)    และการเปนสาร  mucoadhesive  ทําใหยาดูดซึมดีขึ้น 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อยืนยันผลการกักเก็บโปรตีนของไคโตแซนเบสและไคโตแซนกลูตาเมทตอการ
เตรียมไคโตแซนไมโครพารทิเคิลโดยใชสาร  tripolyphosphate (TPP)  ที่มีประจุลบจับกับหมูเอมีนที่มีประจุบวกของ
ไคโตแซนในการเกิดไมโครพารทิเคิลกับโปรตีน (BSA) (M.Luangtana-anan, 2005)  โดยศึกษาผลของ คา pH       
คาความหนืด คาความศักยไฟฟาที่พื้นผิว ที่มีผลตอการบรรจุยาโปรตีนไวในไคโตแซนไมโครพารทิเคิลที่เตรียมจาก       
ไคโตแซนเบสและไคโตแซนกลูตาเมท เมื่อมวลโมเลกุลของไคโตแซน ความเขมขนของไคโตแซน  เกลือของไคโตแซน 
และความเขมขนของโบวีน ซีร่ัม อัลบูลมินที่ใชศึกษาแตกตางกัน 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 1. การหาความเขมขนที่เหมาะสมที่เกิดพารทิเคิลไดดีของ chitosan base และ chitosan glutamate ที่มี
น้ําหนักโมเลกุล 3 ขนาด คือ 35,200 และ 800 kDa โดยใชเทคนิค ionotropic gelation ระหวางไคโตแซน กับ TPP 
เพื่อกักเก็บโปรตีน ( BSA ) 
 2. วัดคาศักยไฟฟาที่พื้นผิวของอนุภาค ขนาดของอนุภาค และการกักเก็บโปรตีน (BSA) วิธี modified 
Lowry method ดวยเครื่อง Zeta potential analyzer เครื่อง Particle size  analyzer  และเครื่อง UV Spectrometer 
ตามลําดับ 
 3. วัดความหนืดและความหนาแนนของ chitosan base และ chitosan glutamate เลือกจากสารละลาย 
chitosan ตามความเขมขนที่เกิดพารทิเคิลไดดีที่สุด โดยใช Ostwald viscometer ที่ 25 OC หาความหนาแนนของ
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สารตัวอยาง แตละตัวอยางโดยใช Gay-Lussac type pycnometer (n=3) ที่อุณหภูมิ 25 OC เทียบกับความหนาแนน
ของน้ํากลั่น ที่อุณหภูมิเดียวกัน 
 4. วัด pH ของสารละลาย chitosan ดวยเครื่อง pH Meter 
   
ผลและวจิารณ 
 ความเขมขนของ chitosan base เเละ chitosan glutamate ที่เกิดพารทิเคิลไดดีอยูในชวง 0.40-0.50%  
 
ตารางที่ 1  แสดงความหนืด ความหนาแนน pH ของสารละลาย chitosan  ที่น้ําหนักโมเลกุลตางๆ 

Types of chitosan MW (kDa) 
ความหนาแนน 

(kg/m3) 
ความหนืด 

(cps) 
pH 

chitosan base 35 1.0015 4.0226 3.89 
chitosan base 200 1.0060 9.6091 3.99 
chitosan base 800 0.9994 43.4384*  3.98 
chitosan glutamate 35 1.0002 2.4006 4.54 
chitosan glutamate 200 1.0020 5.0320 4.45 
chitosan glutamate 800 1.0030 8.2331 4.53 

หมายเหตุ * วัดโดยเครื่อง Brookfield RV small adaptor 
ตารางที่ 2  คา zeta potential ของสารละลาย chitosan  

zeta  potential (mV) 
BSA 0  mg/ml BSA 1.0 mg/ml BSA 2.0 mg/ml Type of chitosan MW 

zeta ± sd  zeta ± sd  zeta ± sd  
base 35 58.41 ± 0.86 57.57 ± 0.51 54.32 ± 1.12 
base 200 61.46 ± 1.64 61.32 ± 0.57 60.20 ± 1.32 
base 800 63.25 ± 0.71 64.02 ± 0.33 62.91 ± 0.65 
glutamate 35 44.52 ± 1.40 42.59 ± 0.94 35.79 ± 0.70 
glutamate 200 52.96 ± 1.90 48.73 ± 1.65 46.66 ± 0.82 
glutamate 800 56.98 ± 0.89 55.43 ± 0.86 52.01 ± 0.89 
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กราฟที่ 1,2 แสดงขนาดอนุภาคที่เตรียมจาก chitosan base and chitosan glutamate 
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กราฟที่ 3,4 แสดง % Encapsulation ของ chitosan base  and chitosan glutamate ตอ BSA 

 
 จากขอมูลขางตน พบวาความเขมขนที่เหมาะสมของไคโตแซนในการทําปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย TPP 
0.1% w/v อยูในชวง 0.40 - 0.50 % w/v ของทุกน้ําหนักโมเลกุล หากความเขมเขนมิไดอยูในชวงดังกลาวพบวาจะ
เกิดการตกตะกอน  เมื่อวัดคาความหนืดและการไหลพบวาไคโตแซนทั้ง 2 ชนิด เมื่อน้ําหนักโมเลกุลเพิ่มขึ้นความหนืด
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และเวลาในการไหลจะเพิ่มขึ้น  สวน pH ในเกลือเดียวกันจะมีคา pH  ที่ใกลเคียงกันแมวาน้ําหนักโมเลกุลจะมีคา
เพิ่มขึ้น สวนคาศักยไฟฟาที่พื้นผิว ( zeta potential) พบวาไคโตแซนเบสมีคา ศักยไฟฟาสูงกวาไคโตแซนกลูตาเมททุก
น้ําหนักโมเลกุล  และเมื่อปริมาณของ BSA เพิ่มขึ้นคา ศักยไฟฟามีแนวโนมลดลงกับไคโตแซนทั้ง 2 ชนิดทุกน้ําหนัก
โมเลกุล สวนขนาดอนุภาคของไคโตแซนเบสที่น้ําหนักโมเลกุล 200 และ 800 kDa จะมีขนาดใกลเคียงกัน สวน
น้ําหนักโมเลกุลที่ 35 kDa จะมีขนาดเล็กที่สุด สวนไคโตแซนกลูตาเมทยิ่งน้ําหนักโมเลกุลเพิ่มมากขึ้นมีแนวโนมที่จะมี
ขนาดใหญขึ้นเนื่องจากที่น้ําหนักโมเลกุลสูงจะมีความหนืดสูงกวาที่น้ําหนักโมเลกุลต่ําทําใหหมูอะมิโนของไคโตแซน
เขาไปจับกับ TPP ไดยาก ดังนั้นขนาดอนุภาคจึงมีขนาดใหญ ยกเวนที่ไมมี BSA ที่น้ําหนักโมเลกุล 35 และ 200 kDa 
จะมีขนาดอนุภาคที่ใกลเคียงกัน เมื่อดูโดยภาพรวมไคโตแซนเบสจะไดขนาดอนุภาคที่เล็กกวาไคโตแซนกลูตาเมท แต
การเพิ่มปริมาณ BSA ไมไดทําใหขนาดอนุภาคเปลี่ยนแปลงเทาไหรนักเมื่อเทียบที่น้ําหนักโมเลกุลเดียวกันทั้ง          
ไคโตแซนกลูตาเมทและไคโตแซนเบส สวนการกักเก็บโปรตีนเมื่อน้ําหนักโมเลกุลของไคโตแซนมากขึ้นจะทําใหโปรตีน
ถูกกักเก็บมากขึ้น โดยไคโตแซนกลูตาเมทจะมีการกักเก็บโปรตีนที่สูงกวาไคโตแซนเบส เปนผลมาจากการที่ไคโตแซน   
กลูตาเมทมีหมูอะมิโนที่แรงกวาหมูอะมิโนไคโตแซนเบสทําใหจับกับ BSA ไดดีกวา จากคาศักยไฟฟาจะเห็นวา        
ไคโตแซนเบสจะมีคาศักยไฟฟาที่พื้นผิวสูงกวาไคโตแซนกลูตาเมทเนื่องจากที่พื้นผิวของไคโตแซนกลูตาเมทจะถูก  
TPP หรือ BSA จับไดมากกวาทําใหศักยไฟฟาที่พื้นผิวมีคานอยกวาของไคโตแซนเบส และการที่เพิ่มมวลโมเลกุลของ    
ไคโตแซนทําใหการกักเก็บโปรตีนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสายโซที่ยาวทําใหสามารถกักเก็บโปรตีนไดมากขึ้นแตทั้งนี้ก็ยัง
ขึ้นอยูกับการจับกับ TPP ดวย 
 
สรุป 
 ความเขมขนของไคโตแซนที่เหมาะสมในการเกิดอนุภาคอยูในชวง 0.40 - 0.50 % w/v ของทุกน้ําหนัก
โมเลกุลของไคโตแซน เมื่อวัดคาความหนืดและการไหลพบวาไคโตแซนทั้ง 2 ชนิด เมื่อน้ําหนักโมเลกุลเพิ่มขึ้นความ
หนืดและเวลาในการไหลจะเพิ่มขึ้น  สวน pH ในเกลือเดียวกันจะมีคา pH  ที่ใกลเคียงกัน สวนคาศักยไฟฟาที่พื้นผิว         
( zeta potential) พบวามีคาเปนบวก การเพิ่มปริมาณ BSA ไมไดทําใหขนาดอนุภาคเปล่ียนแปลงเทาไหรนักเมื่อ
เทียบที่น้ําหนักโมเลกุลเดียวกันทั้งไคโตแซนกลูตาเมทและไคโตแซนเบส และขนาดอนุภาคที่ไดยังอยูในระดับ
ไมโครเมตร  สวนการกักเก็บโปรตีนเมื่อน้ําหนักโมเลกุลของไคโตแซนมากขึ้นจะทําใหโปรตีนถูกกักเก็บมากขึ้น โดย   
ไคโตแซนกลูตาเมทจะมีการกักเก็บโปรตีนที่สูงกวาไคโตแซนเบส 
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การควบคุมการปนเปอนของราอากาศบนผลิตภัณฑหัตถกรรมผักตบชวาและไมไผดวย
สารเคมีทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

Controlling of fungal contamination on water hyacinth and bamboo  weaving handicraft  
products  by environmental friendly chemicals 

 
เอกพันธ บางยี่ขัน1 ฑิติยา จิตติหรรษา2 

ประภัสสร ปานมีทรัพย2  และฑิพาภรณ ทรัพยสมบูรณ3 
Eakaphun Bangeekhan1 Titiya Chittihunsa2  

Prapassorn Panmesub2 and Tipaporn Subsomboon3 
 
บทคัดยอ   

ผลการสํารวจการปนเปอนของราอากาศบนผลิตภัณฑผักตบชวาและไมไผจาก 3 หมูบานในจังหวัด
นครปฐม จําแนกเปน Aspergillus spp. 10 ตัวอยาง Penicilium sp. 1 ตัวอยาง  Neuopora spp. 2 ตัวอยาง และไม
สามารถตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร 2 ตัวอยาง การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบสารเคมีที่สามารถควบคุมการ
ปนเปอนของรา ที่มีความปลอดภัยตอผูใชผลิตภัณฑเครื่องจักสานตลอดจนเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยใชสารทดสอบ
ชนิดที่ 1 และ 2 เปนสารผสมของ 5-chloro-2-methyl- 2H-isothiazol-3-one และ 2-methyl-2H-isothiazol-3-one 
โดยมีสวนผสมของเคมีชนิดอื่นๆที่ตางกัน  สารทดสอบดังกลาวมีความเปนพิษต่ํากวาสารทดสอบที่ 3 ที่เปนสาร  
Octhilinone (2 – octylisothiazol – 3 – one) ซึ่งเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในกลุมผูผลิตเครื่องจักสาน  การ
ทดลองพบวา สารทดสอบที่ 1  2 และ 3 ที่ความเขมขน  0.5, 0.3, และ 0.3% (ปริมาตร/ปริมาตร) สามารถยับยั้งการ
งอกของสปอรรา Aspergillus niger  สายพันธุ SU12 บนผลิตภัณฑจากผักตบชวาและไมไผได 100 % เปนเวลาไม
ต่ํากวา 2 เดือน และสารดูดความชื้นพวกดินไดอะตอมปริมาตร 35 กรัม/ลูกบาศกนิ้วใหผลในทํานองเดียวกัน แต
สารละลายไคโตซาน 2% (มวล/ปริมาตร) ไมมีผลยับยั้งการปนเปอนของรา การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของสปอรราที่ไดรับสารทดสอบที่ 1, 2, และ 3 ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวา สปอรมีรูปราง
และขนาดผิดปรกติ   และพบวาสารละลายไคตาซานเคลือบวัสดุไดไมสมํ่าเสมอ จึงเปนจุดที่กอใหเกิดการปนเปอน
ของเชื้อรา  ขอมูลจากงานวิจัยนี้อาจชวยใหกลุมผูผลิตเครื่องจักสานมีโอกาสเลือกใชชนิดและความเขมขนของ
สารเคมีที่ปลอดภัยมากขึ้นและอาจชวยลดตนทุนของการผลิตไดดวย  

คําสําคัญ : ควบคุมการปนเปอนของรา, สารเคมีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม, ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน  
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Abstract 
 The survey for airborne fungal contamination on the water hyacinth and bamboo weaving 
handicraft (WWH and BWH) from 3 villages in Nakhon Pathom Province. Ten out of  fifteen fungal isolates 
were identified as Aspergillus spp, two were  Nerospora spp. one was Penicillium sp. and the other 2 
isolates were unable to be identified. The environmental friendly mixture chemicals of 5-chloro- 2-methyl- 
2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (each was mixed with small amount of other 
different chemicals) were used as chemical 1 and 2. Octhilinone (2 – octylisothiazol – 3 – one) the 
commonly used by producer,  was used as  chemical 3.  All test chemicals at the concentrations  of 0.5, 
0.3 and 0.3% (v/v) could completely inhibit spore germination of Aspergillus niger SU12 on WWH and 
BWH not less than 2 months, while diatomaceous earth (DM) required 35 gm/inch3.  But the chitonsan  
solution {2% (w/v)} showed no inhibitory effect.  Scanning electron microscopy (SEM) showed  that 
spores treated with  test chemicals were abnormal in shape and size.  The solution of chitosan was 
unevenly and incompletely laminated on the non smooth surface of the products  where  fungal 
contamination could  take place.  Results from this studies provide more option for people to use  some 
more environmental friendly chemicals and may reduce the cost for the control of  fungal contamination 
on the  weaving handicraft product. 

Keywords : control of fungal contamination, environmental friendly chemicals, weaving handicraft product 
 
Introduction 
 Weaving handicraft is one of the important products that the Thai government desires to promote 
for  increasing  the incomes for local people throughout the country.  Good quality, design and delicate 
products usually are costly and aimed for export.  Demands from oversea prefer products that most 
similarly to natural, be contaminated with less or no hazardous synthetic chemicals, particularly for the 
health items and kitchenware’s. Unfortunately, most export weaving handicrafts are facing with some 
airborne fungal contamination. It often occurs while storing the products for a long time in wares-house or 
during shipment.   Thus, good methods to control this problem are promptly required.   
 
Materials and Methods 
1. Survey, fungal isolation and identification 
 Fungi were collected from dry and raw materials  of water hyacinth and bamboo and the 
weaving handicraft products from 3 villages in Nakhon Pathom Province by swabbing with sterile cotton 
bud.  Spores were isolated by streaking  the cotton bud on the potato dextrose agar (PDA) plate. Each 
single colony was grown on PDA by slide culture technique and  were identified according to the pictorial 
key  of Barnett and Hunter (1979) 
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2. The inhibitory effect of chemicals on spore germination on WWH and BWH products  
 Each piece of  WWH and BWH was pre-soaked in chemical 1, 2 and 3 at concentrations of  0.05, 
0.1, 0.3, 0.5, 1 % (v/v) and  chitosan (in 1% acetic acid) at concentrations of  0.5, 1, 2% (w/v).  Spore 
suspension (1x106 spore/ml) was sprayed evenly on the surface of each piece of the product, kept in ¢11 
cm Petri dish, wrapped with paraffin, for 7, 30 and 60 days. DM at the amount of  0, 7, 15, 20, 30, 35 gm/ 
inch3  were used.  Till the definite time, each of the spore-contaminated product  was taken out from the 
Petri dish and placed in a  new plate containing sterile Whatman No.1 pre-soaked with sterile distilled 
water, and incubated at 30  + 2 0C.  The percentage of mycelium occupied on the surface of each 
product was examined  every day for a period of 7 days. Three replications were performed for each 
chemical and each concentration. Results  were  analyzed statistically by the analyses of variance 
(ANOVA) and Tukey’s test at the 5% level.  
3. Scanning electron microscopy  
 Fungus was grown in PDB for 24h. Spores were  precipitated from the spore suspension (1x106 
spore/ml). Spores treated with the test chemicals and  some pieces of  WWH laminated with 0.5% 
chitosan  were prefixed into 2.5% glutaraldehyde in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.2 at 4 0C  for 24 h and 
postfixed in 1% osmium tetroxide in the similar buffer and temperature for 1 h. After the dehydration  
through a series of graded ethanol,  dried the specimens in a critical point dryer.  Afterwards,  specimens 
were placed on the stubs and coated with gold particles for 4 min on an ion sputter unit before viewing 
and photographing under a SEM. 
 
Results and Discussion 
1. Fungal isolation and identification  Fifteen isolates of airborne fungal were found.  Ten isolates were 
identified as  Aspergillus spp. (a) one was Penicillium sp. (b), two were  Neurospora spp. (c) and two 
were  unable to be identified.  
 
        

  
 a 

 
 

Fig.1 Structure of  conidiophore and  conidiospores of  Aspergillus niger  (a), Penicillium sp. (b), Neurospora  spp. (c) 
 Results showed that Aspergillus  was the predominant (66.67%) air borne fungus  contaminated 
on the products. The high humidity from the raw material and with high activity of cellulase from fungus 
may be the main factors that cause the rapid growth of  this genus (Solomon et al, 2006)  
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2. The inhibitory effect of chemicals on spore germination on WWH and BWH products  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
    
 
 
 
Fig. 2.1  Comparison of  the residual inhibitory effect of test chemicals, at the concentrations of 0.05, 0.1, 0.3, 0.5 
              and 1 % (v/v), on spore germination on WWH and BWH products stored for  7 days 1 and 2 months.    
 
 Results from figure 2.1 showed that the lowest concentration of chemical 1, 2, and 3 to the 
completely inhibit spore germination on the WWH stored for 2 months was 0.5, 0.3, and 0.05 (v/v) and  on 
the BWH was 0.3, 0.1 and 0.1 (v/v), respectively. This indicated that chemical 3 was the most effective 
one.  The 1% of chemical  3  that  normally be  used by WWH and BWH  producers  is higher 
concentration than needed. It is unsafe to involved people and environment and  it increases the cost as 
well. Comparison to toxicity, the LD50 (rat/oral) of chemical 1, 2 and 3 is 2,123; 3350  and 550 g/kg, 
whereas the cost is 120, 110 and 500 Bath/liter, respectively. Thus chemical 2 may be a better option 
than chemical 3.  Using DM at 35 gm/inch3  is the most safe chemical but since it can, t executes spores, 
the product may get contaminated immediately after taking out from the package containing DM. 
Chitosan can’t prevent fungal contamination on the products possess non smooth surface.  
 
 
 
 
Fig. 2.2 Demonstrated the water hyacinth product treated with chemicals (a) and treated with water (b); bamboo product 
treated with chemicals (c) and treated with water (d)   
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3. Scanning electron microscopy  

  
Fig. 3.1 Electron micrograph of  spores treated with no chemical (a) and treated with chemical 1, 2 and 3 (b, c and d)  

  
 Electron micrographs from Fig. 3.1 revealed that spore treated with chemicals exhibited 
abnormalities in shape and  size.  Fig. 3.2  showed that chitosan could not completely laminated the 
surface  of  water hyacinth, thus spores could germinate at the untreated area. For DM, 35 gm/ 
inch3could prevent spore germination at lease for 2  months.   
 
Reference 
Barnett HL and Hunter BB. 1979. Illustrated genera of imperfect fungi 4th edition. MacMillian, New 
York.Solomon, GM., Koski, MH., Ellman, MR., and Hammond, SK.  2006. Air borne mold and endotoxin   
concentrations in New Orleans, Louisiana, after flooding, October through November 2005.  
Environmental health perspective. 114(9): 1381-1386.  
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Fig. 3.2 Electron micrograph of  the surface of  
natural water hyacinth (a) and laminated 
with  0.5% solution of chitosan (w/v)(b)  
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ยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวง 
Chinese Medicine in  Bangluang  Market  Community 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาความเปนมารานยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวง จากอดีตถึงปจจุบัน  
2) วิธีการถายทอดความรูเรื่องยาจีน  3) มุมมองของลูกคาที่ใชบริการรานยาจีนทั้งใน และนอกตลาดบางหลวง 4) 
ศึกษาความคงอยูของรานยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวง    การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการศึกษาภาคสนาม โดย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในพื้นที่ ที่ทําการศึกษา  มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้  การ
สรางสัมพันธภาพ  การสังเกตอยางมีสวนรวม และการสัมภาษณ  ผลการศึกษาพบวา  ยาจีนเขามาในชุมชนตลาด
บางหลวงตั้งแต ป พ.ศ. 2463 ปจจุบันมีอยู  2 ราน มีการดําเนินกิจการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยเปนการคา
ขายยาจีนของทายาทรุนที่ 2  วิธีการถายทอดความรูระยะแรกไดรับการถายทอดความรูจากหมอยาจีนที่มีความ
ชํานาญ   บางครั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกับผูรูคนอื่นๆและ  ศึกษาดวยตนเองจากตํารายาจีน ระยะตอมาเปน
การถายทอดความรูใหกับลูกหลานภายในครอบครัว เชนพอสอนลูก ตาสอนหลานเปนตน  วิธีการสอนใชวิธีแนะนํา  
ทําใหดู  และใหศึกษาจากตํารายาจีนเพิ่มเติม คนนอกครอบครัวไมมีโอกาสไดรับการถายทอดความรู  กลุมลูกคาที่
เลือกใชยาจีนสวนใหญไดรับการบอกตอ และความคงอยูของรานยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวงในชวง 30 ปยัง
สามารถอยูไดถารุนลูกหรือหลานดําเนินกิจการตอ  จะเห็นไดวาการรักษาดวยยาจีนนั้นเปนทางเลือกทางหนึ่งของ
ประชาชนตามความเชื่อตามสรรพคุณของตัวยา  ผูปวยที่มารับการรักษาดวยยาจีนนั้นสวนมากรักษาดวยยาแผน
ปจจุบันแลวไมหาย บางรายใชยาจีนรวมกับยาแผนปจจุบัน  และความคงอยูของรานยาจีนคือถาผูปวยยังเลือกที่จะ
รักษาดวยยาจีน  และผูขายยังดําเนินกิจการตอ  ยาจีนก็คงยังอยูไดในตลาดบางหลวงตลอดไป   
คําสําคัญ :  ยาจีน, บางหลวง 
 
Abstract 
 The  purpose  of  this  research  are  to study 1)  the  performance  of  the  Chinese   medicine 
shop in  Bangluang  market  community  from the  past  until  now  the  past  until  now , 2 ) The  method  
to  pass  on  knowledge  about  Chinese  Medicine, 3 ) View   point  of customer  in  and  out  this  area,  
4 ) Stability  of  the  manufacturer. Data  were  collected  from  qualitative   research , participated  in  
study  area  by  making  good  relationship , participated  in  observation, and  interview. The  result  of  
studying  of  Chinese  medicine  shop  established  in  Bangluang  market  community  since 1920  and  
nowadays  there  are  subsistent  two  shops  by  their  second  heir.  At  the  beginning  the  expert  
Chinese medicine  passed on  the  knowledge  to  another, sometimes  they  exchanged  it  others  used  
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to get  some  ideas  from  Chinese  pharmacopeia. Later  on  the  knowledge  passed  on  to  only  
descendant, example ; father  passed  on  to  children, grandfather  passed  on  to  grandchild. They  
were  being  taught   by  doing  some  suggestions  observations  and studying  intensively. The  other  
people  had  not   get  to  pass  on  the  knowledge. Most  of  the  customers  had  been  suggested  by  
others  who   believed  in  Chinese   medicine. The  Stability  of  the  Chinese  medicine  shop  in  the  
next  thirty   years  will  still  be  seen  if  the  descendant  will  continue  the  business  inherited.  The  
report  will   show  that  Chinese  medicine  is  attractive  choice  for  the one  who  believe  in  its  
properties.   Most  of  the  patients  had  been  incurable  by  the  doctor  in  the  hospital  took  on  
Chinese   medicine. Someone  took  on  both  hospital  medicines  and  Chinese  medicine. The  Chinese  
medicine  shop  will  still  go  on  in  Bangluang  market   community  if  the  patients  will  support   the  
products. 
Keywords : Chinese Medicine, Bangluang     
 
คํานําและวัตถุประสงค 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การดูแลสุขภาพ รวมถึงการบําบัดรักษาโรคของคนไทยมีมาตั้งแตสมัยโบราณ วิวัฒนาการของแพทยแผน
โบราณ และสมุนไพรจีนในประเทศไทยอาจจะสามารถยอนอดีตไปไดถึงกวา 700 ปมาแลว สมัยนั้นการพัฒนาดาน
แพทยแผนโบราณ และสมุนไพรจีนในประเทศไทยไดผานวิวัฒนาการที่คอนขางยากลําบาก   ในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง รัฐบาลไทยในยุคนั้นไดหามการศึกษาภาษาจีนในประเทศระยะหนึ่ง   ทําใหไมมีผูใดสืบทอดศาสตรดาน
แพทยแผนโบราณและสมุนไพรของจีนในประเทศไทยตอไป  จนถึงพ.ศ. 2518  ซึ่งประเทศจีนกับไทยไดสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตกันขึ้นมานั้น การแพทยแผนโบราณ และสมุนไพรของจีนจึงไดมีโอกาสพัฒนาตอไปใน
ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในชวงปหลังๆ มานี้ภายใตการผลักดันของรัฐบาลทั้งสองประเทศและผูมองการณไกลใน
ทองถิ่น  จีนกับไทยจึงไดเริ่มตนความรวมมือทางดานการพัฒนาแพทยแผนโบราณและสมุนไพรจีนขึ้นอยางจริงจังอีก
ครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศไดรวมลงนามใน
บันทึกชวยจําวาดวยความรวมมือในดานวิทยาศาสตรการแพทย และผลิตภัณฑดานเภสัชกรรมของกระทรวง
สาธารณสุขของทั้งสองประเทศ   จนไดกลายมาเปนพื้นฐานสําคัญดานการดําเนินการแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร
การแพทยระหวางสองประเทศ เมื่อปพ.ศ. 2543 กระทรวงสาธารณสุขไทยไดผานมติและประกาศวาแพทยแผน
โบราณและสมุนไพรจีนชอบดวยกฎหมาย ในปเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของไทย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว และ
องคกรอื่นๆไดรวมกันจัดตั้งศูนยแพทยศาสตรแผนโบราณจีนแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตขึ้น ตั้งแตนั้นมา แพทยแผน
โบราณและสมุนไพรจีนจึงไดพัฒนาอยางตอเนื่องในประเทศไทย  

ตลาดบางหลวงเปนชุมชนเกาแกแหงหนึ่งที่มีอายุกวา 100 ป ตั้งอยูฝงตะวันตกของริมแมน้ําทาจีน            
ต.บางหลวง  อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งปจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณตางๆไว เชนการคาขายของคนในชุมชน รวมทั้ง
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนระหวางวัฒนธรรมไทย-จีนที่สืบทอดกันมาเปนเวลานาน 
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การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษารานยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวงซึ่งปจจุบันมีอยู  2 ราน  คือรานมิ่นแซฮึ้ง 
เปดมานาน 88 ป และรานอวยแซโอสถ เปดมานาน 53 ป  ( ขอมูลไดจากการสัมภาษณเจาของรานทั้ง 2 ราน ) โดย
ทั้งสองรานมีบทบาทสําคญัในเรื่องการคายาจีนในชุมชนตลาดบางหลวง 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความเปนมา  รานยาจีนในตลาดบางหลวงจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
2. เพื่อศึกษาวิธีการถายทอดความรูเรื่องยาจีน 
3. เพื่อศึกษามุมมองของลูกคาที่ใชบริการรานยาจีนทั้งลูกคาในและนอกตลาดบางหลวง 
4. เพื่อศึกษาความคงอยูของรานยาจีนในตลาดบางหลวง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  ผูวิจยัมีวิธกีารศึกษาดังนี ้

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.    ศึกษาจากผูใหขอมูลคนสําคัญ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการทําวิจัย คือผูขายยาจีนรานมิ่นแซฮึ้ง และ 

รานอวยแซโอสถ  ลูกคาภายในและภายนอกชุมชนตลาดบางหลวง ผูนําชุมชน และเจาหนาที่สาธารณสุข 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

1. สรางสัมพันธภาพ เพื่อใหเกิดความไววางใจ ( Rapport )กับคนในชุมชน 
2. การสังเกต ( Observation ) โดยใชการสังเกตอยางมีสวนรวม โดยผูวิจัยจะนั่งอยูในรานขายยา 

และพูดคุยกับลูกคาที่มาซื้อยา 
3. การสัมภาษณอยางเปนทางการ ( Formal  Interview ) จากผูใหขอมูลสําคัญไดแก ผูที่มีสวน 

เกี่ยวของกับการขายยาจีนทั้ง 2 รานคือ รานขายยามิ่นแซฮึ้ง  รานขายยาอวยแซโอสถ  ผูใชยาจีนในและนอกชุมชน
ตลาดบางหลวง  และผูนําชุมชน  

4. ภายหลังจากการสัมภาษณ   ผูวิจัยนําขอมูลมาบนัทึก แลวกลับไปใหผูใหขอมูลคนสําคัญ 
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย      
 ไดแกสมุดบันทึกภาคสนาม (Field  Note)  กลองถายภาพ   และคอมพิวเตอรพกพา  (Notebook) 
ระยะเวลาในการทําวิจัย  เดือน  พฤศจิกายน  –  มีนาคม  พ.ศ. 2551 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาภาพรวมของรานยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวง  ต.บางหลวง  อ.บางเลน    
จ.นครปฐม 2 ราน คือรานมิ่นแซฮึ้ง และรานอวยแซโอสถ  ตามวัตถุประสงคของการศึกษา  4 ขอคือ 
1. การศึกษาความเปนมา  รานยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวงจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
 รานขายยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวง  ในอดีตเปนบานไมชั้นเดียวหลังคามุงจาก และเมื่อ 50 ปกอนมีการ
ร้ือแลวสรางใหมเปนหองแถวไม สองช้ันจนถึงปจจุบัน  การคาขายนั้นเริ่มแรกนายเชา (นามสมมติ)  เดินทางมาจาก
ประเทศจีนและเปดรานขายยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวงกับญาติแซเดียวกัน ชื่อรานมิ่นแซฮึ้ง  ใน พ.ศ. 2463 ซึ่ง
เปนครั้งแรกที่มีการนํายาจีนเขามาทําการคาขายในชุมชนตลาดบางหลวง เมื่อนายเชาอายุได 21 ปก็เสียชีวิต 
นองชายของนายเชาชื่อนายไหล (นามสมมติ) ไดเขามาทํากิจการตอโดยมีลูกชาย ลูกสะใภ และหลานสาวของนาย
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ไหลชวยขาย นายไหลและลูกชายสอบผานหลักสูตรเภสัชแผนโบราณและเปดขายยาจีนมาจนถึงปจจุบันรวมเปน
เวลา 88 ป  ตอมาป พ.ศ. 2498  นายฮง (นามสมมติ) ไดเขามาทําการคาขายยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวง และเปน
บุคคลหนึ่งที่เดินทางมาจากประเทศจีน กอนหนาที่จะมาเปดรานยาจีนที่ตลาดบางหลวง นายฮง เคยทําการคาขายยา
จีนที่ตลาดบางไทรปา อ.บางเลน  จ.นครปฐม และนับวาเปนอีกรานหนึ่งที่ทําการคาเกี่ยวกับยาจีน  ชื่อรานอวยแซ
โอสถ ตอมาเมื่อนายฮงเสียชีวิตลูกชายชื่อนายปอง (นามสมมติ) ไดดําเนินกิจการตอจากนายฮง และสอบผาน
หลักสูตรเภสัชแผนโบราณ และคาขายยาจีนตอจากนายฮงมาจนถึงปจจุบันเปนเวลา 53 ป และจากการสัมภาษณ
นายไหลและนายปองเรื่องการขนสงยาจีน ทั้งสองทานใหขอมูลตรงกันวาในอดีตการคมนาคมทางบกไมสะดวกตอง
เดินทางโดยทางน้ําซึ่งมีบริษัทสุพรรณขนสงใหบริการเดินเรือจากสุพรรณบุรีไปยังสถานีรถไฟงิ้วรายเพื่อเดินทาง
ระหวางหมูบานหรือเขากรุงเทพฯ  การคาขายและการรับสงสินคาจะใชทางน้ําเปนสวนใหญ  ดังนั้นจึงมีพอคายาจีน
ลองเรือนํายาจีนมาขายใหกับรานคายาจีนในตลาดบางหลวงโดยทางน้ํา และผูปวยที่ตองการมาพบหมอจีนเพื่อทํา
การตรวจรักษาก็จะในการเดินทางโดยทางน้ําเชนกัน และจะเห็นไดวาการสาธารณสุขก็ยังไมเจริญเทาปจจุบันนี้  
ดังนั้นลูกคาที่มาใชบริการที่รานยาจีนในตลาดบางหลวงจึงมีจํานวนมาก  แตในปจจุบันจํานวนลูกคาที่อยูในตลาด
บางหลวงลดลง และลูกคาจากอําเภออื่นหรือลูกคาจากจังหวัดอื่นๆมีเพิ่มมากขึ้น ก็เนื่องมาจากคมนาคมเจริญขึ้น 
ชุมชนบางหลวงมีถนนตัดผานหลายสายเชื่อมโยงกันไดหลายจังหวัด ประกอบกับการสาธารณสุขเจริญขึ้นทําให
ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาสุขภาพของตนเอง บางคนรักษากับแพทยแผนปจจุบัน  บางคนรักษากับแพทยแผน
โบราณ  หรือหมอจีน สวนการขนสงยาจีนนั้นมีการสั่งซื้อยาจีนจากกรุงเทพฯ โดยขนสงมาทางรถ 

ดังจะเห็นไดวาการคาขายยาจีนในชุมชนตลาดบางหลวงมีมานานประมาณ 88 ป โดยชาวจีนเขามาทําการ
คาขายยาจีนจากอดีตจนถึงปจจุบัน และไดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพราน  ตัวผูขายยาจีน  โดยสภาพรานเปลี่ยน
จากบานไมชั้นเดียวมุงจากเปนหองแถวไมสองชั้น  สวนผูขายมีการเปลี่ยนจากรุนที่ 1 เปนรุนที่ 2 เนื่องจากผูขายรุนที่ 
1 เสียชีวิต  
2. การศึกษาวิธีการถายทอดความรูเรื่องยาจีน 

วิธีการถายทอดความรู กรณีของรานมิ่นแซฮึ้ง  นายเชา เริ่มศึกษาดวยตนเอง และไดรับคําแนะนําจากหมอ
จีนที่มาอยูดวย รวมถึงศึกษาจากตํารา และพูดคุยกับผูรู สวนนายไหล เรียนรูยาจีนจากพี่ชาย(นายเชา) และหมอจีนที่
อยูที่ราน  อานจากตําราที่ญาติแนะนํา  ฝกทําตามที่หมอยาจีนและพี่ชายสอน  บางครั้งจะแนะนําและทําใหดูเปน
ตัวอยาง สวนลูกชาย ลูกสะใภ และหลานสาวของนายไหลก็จะไดรับการแนะนํา และสอนใหจัดยาจากนายไหล  
แนะนําตําราใหศึกษาเพิ่มเติมและทําใหดูในบางเรื่อง  เชนการชั่งน้ําหนักยาจีน  การหอยาใหลูกคา    เปนตน และฝก
ทําจนชํานาญ  สวนรานอวยแซโอสถ นายฮงเรียนรูเรื่องยาจีนมาจากบิดาชื่อนายกร (นามสมมติ) โดยวิธีสอน  แนะนํา  
ทําใหดู และอานตําราเพิ่มเติม ฝกทําจนชํานาญสามารถจัดยาได สวนนายปองเรียนรูเรื่องยาจีนจากบิดาชื่อนายฮง  
โดยวิธีสอน แนะนําและทําใหดู และอานตําราเพิ่มเติม ฝกทําจนชํานาญสามารถจัดยาได   

สรุปไดวาการถายทอดความรู ระยะแรกไดรับการถายทอดความรูจากหมอยาจีนซึ่งเปนบุคคลภายนอก
ครอบครัวที่มีความชํานาญ   บางครั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกับผูรูคนอื่นๆและ  ศึกษาดวยตนเองจากตํารายา
จีน  ระยะตอมาเปนการถายทอดความรูใหกับลูกหลานภายในครอบครัว เชนพอสอนลูก ตาสอนหลานเปนตน  วิธีการ
สอนใชวิธีแนะนํา  ทําใหดู  และใหศึกษาจากตํารายาจีนเพิ่มเติม คนนอกครอบครัวไมมีโอกาสไดรับการถายทอด
ความรู   
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3. การศึกษามุมมองของลูกคาที่ใชบริการรานยาจีนทั้งลูกคาในและนอกชุมชนตลาดบางหลวง 
จากการสัมภาษณผูรับบริการนอกชุมชนตลาดบางหลวงจํานวน 10 กรณีศึกษา  พบวา 
 กรณีที่ 1 เปนเด็กผูชาย อายุ  1 ป ครึ่ง  อยูจังหวัดนครปฐม  พอและยาพามาตรวจรักษา  ยาเลาใหฟงวา     
“ เคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐดวยอาการหอบแตไมหาย  จึงมาที่นี่  คนแถวบานแนะนํามา “  
 กรณีที่  2 เพศชาย  อายุ 50 ป เปนหมอยา อยูจังหวัดนครปฐม  มากับผูปวยเพศชายอายุ 45 ป  อาชีพ
รับจาง  ปวยดวยโรคเบาหวาน  หมอยาบอกวา  “ ผมเปนหมอยารูตัวยาก็มาซื้อยาบางตัวไปปรุงยาใหผูปวย  โอย ...  
เบาหวานนี่ทานยาหมอตามโรงพยาบาลไมหายกินยาจีนดีกวากินแลวน้ําตาลก็ลด “   และจากการสัมภาษณผูปวยได
คําตอบคลายๆ กับหมอยาคือ “ กินแลวน้ําตาลก็ลด  พอแข็งแรงก็ทํางานได “ 
 กรณีที่  3 เพศหญิง อายุ 36 ป อาชีพรับจาง อยูจังหวัดสุพรรณบุรี  มากับเพื่อนผูชาย 3 คน และผูหญิง 1 
คน  มาซื้อยารักษาโรคความดันโลหิตสูง  “ ญาติฝากมาซื้อ วันนี้มานครปฐมเลยแวะมา ญาติบอกวากินแลวดีขึ้นใช
อยูประจํา “  
 กรณีที่  4 เพศชาย อายุ 38 ป อาชีพรับจาง อยูจังหวัดสุพรรณบุรี    มีใบรายการยาที่หมอยาแถวบานจดมา
ใหเพื่อใหทางรานจัดยาโรคหอบของผูใหญ โดยลูกคารายนี้เลาใหฟงวา มีคนบอกวายารักษาโรคหอบที่นี้ดี ผูปวยก็
เลยมารักษาพอทานยาแลวอาการดีขึ้น พอเปนอีกก็เลยมาซื้อทานประจํา 

กรณีที่  5  เพศชาย อายุ 32 ป อาชีพรับจาง  อยูจังหวัดนครปฐม  เจ็บคอมานานฉีดยาก็ไมหาย “ มีคน
แนะนําใหมาที่นี่ “ 

กรณีที่  6  เพศชาย อายุ  40 ป  อาชีพคาขาย  อยูจังหวัดอางทอง ปวยเปนโรคเกาท เปนลูกคาประจํา มาซื้อ
ยาไปทาน  และปรึกษาเรื่องอยากมีลูก  

กรณีที่  7 เพศหญิง  อายุ 36 ป  อาชีพคาขาย  อยูจังหวัดนครปฐม     ปวยดวยโรคแพอากาศ   “ เคยมา
ตรวจแลวไดรับยาไปกิน  พอเปนอีกก็เลยมาซื้อยา “ 
 กรณีที่  8  เพศหญิง  อายุ  26 ป อาชีพรับจาง  อยูจังหวัดสุพรรณบุรี  ทองได 7 เดือน  มาซื้อยาบํารุงครรภ  
”  ทองแรกญาติแนะนํามา บอกวากินแลวลูกออกมาจะแข็งแรง “ และใหจัดยาแกไอเพราะกลางคืนจะไอมากไมกลา
ทานยาแพทยแผนปจจุบัน 

 กรณีที่  9  เพศหญิง  อายุ  48 ป อาชีพรับราชการ อยูจังหวัดกรุงเทพฯ มาดวยอาการเจ็บคอ เสียงหาย 
รักษาที่โรงพยาบาลนานแลวอาการไมดีขึ้น  “ วันนี้มาเที่ยวนครปฐมกับเพื่อนๆ  เพื่อนเลยพามา  ก็ลองดู 
เห็นเพื่อนบอกวายารานนี้ดี แลวก็เปดมานานแลว “ 
 กรณีที่  10  เพศหญิง  อายุ  45 ป อาชีพรับราชการ อยูจังหวัดกรุงเทพฯ มากับกลุมเพื่อนนครปฐม กลุม
เดียวกับ กรณีที่  9  มาซื้อยาบํารุงไต  “  ก็คนเขาบอกวาดแีลวก็เคยซื้อไปทานแลว วันนี้มาเที่ยวก็เลยซื้อไปทานอีก “  
จากการสัมภาษณผูรับบริการในชุมชนตลาดบางหลวงจํานวน 4 กรณีศึกษา  พบวา 
 กรณีที่ 1 เพศหญิง อายุ 69 ป อาชีพคาขาย กลาววา “ ปกติจะแข็งแรงไมไดปวยเปนโรคอะไร สวนมากก็จะ
เปนไขหวัด ที่ใชยาจีนก็เพราะทานมาตั้งแตเด็กเวลาเปนไขหวัด พอ แมก็จะซื้อยาจีนมาใหทาน ทานทีไรก็หายทุกทีก็
เลยเลือกที่จะรักษาดวยยาจีน” 
 กรณีที่ 2 เพศชาย อายุ 67 ป อาชีพคาขาย พูดอยางชื่นชมวา “ ยาที่รานเคาดีมากๆนะรักษาโรคหาย เวลา
ปวยเปนหวัดผมก็ซื้อยามาทาน ปกติผมแข็งแรงไมคอยเปนอะไร” 
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 กรณีที่ 3 เพศชาย อายุ 71 ป อาชีพคาขาย มีโรคประจําตัวหลายโรค เชนความดันโลหิตสูง  โรคเกาท  
โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  “ผมรักษาทั้งแพทยแผนปจจุบันและทานยาจีนควบคูกันตอนนี้ดีขึ้น” 
 กรณีที่ 4 เพศหญิง อายุ 68 ป อาชีพคาขาย  “ ที่เปนอยูประจําคือโรคปวดเมื่อยทานยาจีนที่รานแลวก็ดีขึ้นนะ “ 
 จากการสัมภาษณลูกคาที่ใชยาจีนทั้งภายในและภายนอกชุมชนตลาดบางหลวงจํานวน 14 คน  พบวา4 คน
เลือกรักษาดวยยาจีนก็เพราะรักษากับแพทยแผนปจจุบันแลวไมดีขึ้น  6 คนรักษาดวยยาจีนแลวหาย เวลาเปนปวยก็
จะกลับมารักษาแบบยาจีนอีก  1 คน ไดรับการรักษาดวยยาจีนตั้งแตสมัยรุนพอแมจนถึงปจจุบันรุนลูกก็ยังคงใชอยู  1 
คนรักษาดวยยาจีนควบคูไปกับการรักษากับแพทยแผนปจจุบัน  7 คนไดรับแนะนําวารักษาแลวหาย และมีทั้งแบบ
ครั้งเดียว และรักษาแบบตอเนื่อง   นอกจากนี้จากการสัมภาษณเจาของรานพบวา กลุมลูกคาที่เลือกใชยาจีน นั้นสวน
ใหญไดรับการแนะนําจากญาติ  เพื่อน คนแถวบาน หรือคนรูจัก วารักษาแลวหาย และรานยาจีนที่ตลาดบางหลวง
เปนที่นิยมของลูกคาในเขตนครปฐม และตางจังหวัด ไมวาจะเปนจังหวัดใกลเคียง หรือจังหวัดที่ไกลออกไป เชน  
จังหวัดสุพรรณบุรี  กรุงเทพฯ  นนทบุรี   ชลบุรี  อุบลราชธานี  ขอนแกน   กระบี่  นครราชสีมา  และจังหวัดอื่นๆ    
 4. การศึกษาความคงอยูของยาจีนในตลาดบางหลวง 

จากการสัมภาษณผูนําชุมชน จํานวน  3 คน เจาพนักงานสาธารณสุขจํานวน 1 คน ลูกคาในและนอกชุมชน
ตลาดบางหลวงที่ใชยาจีนประจําจํานวน  6 คน ดังนี้คือ 

1. นายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง   ใหสัมภาษณเรื่องการคงอยูของยาจีนวา ในชวง 30 ปนี้คิดวายังคงอยู
แนนอน และหลังจาก 30 ปนี้ก็คิดวานาจะอยูไดอีก วิธีการที่จะใหรานยาจีนอยูตอไปก็เคยคิดกับลูกกงในเรื่องนี้
เหมือนกันวานาจะมีการระดมเงินทุนในการสรางโรงงานบดยาและทําที่เก็บยา แตก็ไดแตคุยกันแลวก็เงียบไป ปญหา
ของการไมคงอยูของยาจีนในตลาดบางหลวงก็คงเปนเรื่องของคนที่จะมาทําตอในรุนตอๆ ไป  

2. อดีตนายกเทศมนตรีตําบลบางหลวง   สัมภาษณถึงประเด็นความคงอยูของยาจีนในตลาดบางหลวง   
โดยใหสัมภาษณวา “ ผมวาอนาคตรานยาจีนในตลาดบางหลวงใน 30 ปขางหนาคิดวายังอยูได  ทุกวันนี้ก็ยังมีลูกคา
มาซื้อยาจีนนะซึ่งสวนมากก็เปนลูกคาประจําของราน  และวิธีการจะทําใหคงอยูหลังจาก 30 ปนั้นก็นาจะเปน
ลูกหลานนั่นแหละชวยกันถามีคนทําตอก็คิดวานาจะอยูไดอีกนาน สวนสาเหตุที่ทําใหรานยาจีนไมคงอยูในตลาดบาง
หลวงก็คงเปนเรื่องของลูกหลานที่ไมมีคนทําตอนั่นแหละเพราะเปนกิจการในครอบครัว “ 

3. สมาชิกสภานินิบัญญัติ  เทศบาลตําบลบางหลวง  สัมภาษณ ในประเด็นความคงอยูของยาจีนในตลาด 
บางหลวงโดยใหสัมภาษณวา “ ยาจีนในตลาดบางหลวงในชวง 30 ปนี้ยังคงอยูได เพราะยังมีลูกคาที่ตองการรักษา
ดวยยาจีนอยู  และการคงอยูไดหรือไมก็คงเปนที่ลูกหลานวาจะมีการทํากิจการนี้ตอหรือไม  ปญหาที่รานยาจีนตอง
ปดกิจการก็เพราะไมมีลูกหลานทําตอ” 

4. เจาพนักงานสาธารณสุข 6 สถานีอนามัยตําบลบางหลวง ใหสัมภาษณวา “ นาคตรานยาจีนในตลาด 
บางหลวงใน 30 ปขางหนาคิดวายังอยูได  เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีคนนิยมเลือกรักษาโรคดวยยาจีน สวนหลังจาก 30 ปก็
นาจะอยูเพราะที่รานยังมีหลานชายอีกคน คิดวาเขาคงใหคนนี้ทําตอนะ อยางไรก็คิดวายังอยูไดนาน “ 
      5.    เพศชาย อายุ  40 ป  อาชีพคาขาย  อยูจังหวัดอางทอง เปนลูกคานอกชุมชนใหสัมภาษณในประเด็นความคง
อยูของยาจีนในตลาดบางหลวงวา “ ผมใชยาจีนที่รานเปนประจําและคิดวาถายังมีการดําเนินกิจการอยูผมก็จะเลือก
ที่จะใชยาจีนในการรักษา และคิดวาในชวง 30 ปนี้นาจะยังอยูไดเพราะยังมีหลานชวยขายและอนาคตนาจะมีการสืบ
ทอดในรุนตอๆไปได”  
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      6.    เพศหญิง  อายุ 36 ป  อาชีพคาขาย  อยูจังหวัดนครปฐม  เปนลูกคานอกชุมชนใหสัมภาษณในประเด็นความ
คงอยูของยาจีนในตลาดบางหลวงวา “ รานนี้ในอนาคตนาจะยังอยูไดนะเพราะทุกวันนี้เทาที่เห็นลูกคาเคาก็มาก
เพราะมาทีไรก็เห็นมีลูกคาตลอด และชวง 30ปนี้นาจะอยูได” 
      7.    เพศหญิง อาย ุ69 ป อาชีพคาขาย เปนลูกคาในชุมชนใหสัมภาษณในประเด็นความคงอยูของยาจีนในตลาด
บางหลวงวา “ รานขายยาจีนพี่ใชบริการมาตั้งแตเด็ก ตอนนี้ก็ 69ป ก็ยังขายอยู พี่คิดวาในอนาคตชวง 30 ปนี้ก็นาจะ
ยังมีการคาขายกันอยูเพราะก็ยังมีรุนหลานที่ชวยขายอยูคงมีการสืบทอดไปไดอีกเพราะวาหลานสาวคนนี้ไมไดทํางาน
ที่อื่น นาจะชวยขายตลอดไปนั่นแหละ” 
      8.    เพศชาย อายุ 67 ป อาชีพคาขาย เปนลูกคาในชุมชนใหสัมภาษณในประเด็นความคงอยูของยาจีนในตลาด
บางหลวงวา “ ในชวง 30 ปนี้อยูไดแนๆ ยังมีลูกคานิยมใชยาจีนมาก แลวที่รานก็มีหลานสาวชวยอยู” 
      9.    เพศชาย อายุ 71 ป อาชีพคาขาย เปนลูกคาในชุมชนใหสัมภาษณในประเด็นความคงอยูของยาจีนในตลาด
บางหลวงวา“ยาดีนาจะอยูไดปจจุบันลูกคาก็มากแลวอีกอยางหลานสาวก็ชวยอยู ในชวง 30 ปยังคงอยูได” 
     10.   เพศหญิง อายุ 68 ป อาชีพคาขาย  เปนลูกคาในชุมชนใหสัมภาษณในประเด็นความคงอยูของยาจีนในตลาด
บางหลวงวา “ ในชวง 30 ปนี้ยังอยูไดแนนอนที่รานเคายังมีหลานสาวชวยอยูรุนนี้นาจะเปนรุนตอไปที่จะชวยกิจการ
รานขายยา แลวอีกอยางลูกคาก็ยังนิยมใชอยู” 
 จากการสัมภาษณ พบวา    ทั้ง 10 คน มีความเห็นพองกันวาในชวง 30 ป ตอจากนี้ยาจีนยังสามารถอยูคู
กับตลาดบางหลวงได และการที่ยาจีนจะอยูคูกับตลาดบางหลวงไดนั้นก็มีปจจัยที่เกิดจากตัวผูขาย และตัวลูกคา
ดังนี้คือถาผูขายมีการสืบทอดการคาขายยาจีนอยางตอเนื่อง และลูกคายังใชยาจีนเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองยาจีนยอมอยูคูกับตลาดบางหลวงไดอยางแนนอน 
 
สรุป 

จากการศึกษาพบวา  ยาจีนเขามาในชุมชนตลาดบางหลวงครั้งแรกเมื่อ ปพ.ศ. 2463    โดยนายเชา  ชื่อราน
ม่ินแซฮึ้ง และตอมาปพ.ศ. 2498 นายฮง  ไดมาเปดรานขายยาจีนชื่อรานอวยแซโอสถ  ทั้งสองรานดําเนินกิจการมา
อยางตอเนื่อง ปจจุบันผูคายาจีนเปนคนรุนที่ 2   การคาขายและการขนสงยาจีนในอดีตจะมีพอคานํายามาขายทาง
น้ําโดยลองเรือมา แตปจจุบันการคมนาคมเจริญขึ้นจึงเปล่ียนจากการขนสงทางน้ํามาเปนการขนสงทางบกโดยใชรถ
เปนพาหนะ การสั่งซื้อจะส่ังซื้อยาจีนจากกรุงเทพฯ  ในดานผูขายจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีผูขายรุนกอนเสียชีวิต รุน
ลูก หรือรุนนองก็จะเขามาดําเนินกิจการแทน ในดานลูกคาก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมในอดีตลูกคาสวนใหญจะเปนคนใน
ชุมชนตลาดบางหลวง เพราะแตกอนการคมนาคมไมเจริญลูกคาจึงเลือกใชบริการดานการรักษาโรคจากรานยาจีนใน
ชุมชนของตน แตปจจุบันการคมนาคมเจริญขึ้น ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาตนเองมากขึ้นทําใหคนในชุมชน
ตลาดบางหลวงใชบริการรานยาจีนนอยลง แตคนอําเภออื่นๆในจังหวัดนครปฐม และคนในจังหวัดอื่นๆ มาใชบริการ
มากขึ้นเพราะการคมนาคมสะดวก   บางรายสั่งซื้อยาจีนทางโทรศัพท และทางรานจัดสงใหทางไปรษณีย     ลูกคา
สวนใหญจะมีผูแนะนํามาในลักษณะเปนการบอกตอวาทานยาจีนแลวอาการดีขึ้น   วิธีการถายทอดความรูระยะแรก
ไดรับการถายทอดความรูจากหมอยาจีนที่มีความชํานาญ   บางครั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกับผูรูคนอื่นๆและ  
ศึกษาดวยตนเองจากตํารายาจีน ระยะตอมาเปนการถายทอดความรูใหกับลูกหลานภายในครอบครัว เชนพอสอนลูก 
ตาสอนหลานเปนตน  วิธีการสอนใชวิธีแนะนํา  ทําใหดู  และใหศึกษาจากตํารายาจีนเพิ่มเติม คนนอกครอบครัวไมมี
โอกาสไดรับการถายทอดความรู  สวนมุมมองของลูกคาที่ใชบริการรานยาจีนทั้งลูกคาใน และนอกชุมชนตลาดบาง
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หลวงนั้นจะเห็นไดวา กลุมลูกคาที่เลือกใชยาจีน นั้นสวนใหญไดรับการบอกตอจากญาติ  เพื่อน คนแถวบาน หรือคน
รูจัก วารักษาแลวหาย  ยาของเขาดี  และจากการสัมภาษณเจาของรานยาจีนพบวาลูกคาที่มามีทั้งมารักษาแบบครั้ง
เดียว และรักษาแบบตอเนื่อง   โรคที่ลูกคามารับบริการที่รานยาจีนสวนมากคือโรคความดันโลหิตสูง  โรคความดัน
โลหิตต่ํา  โรคเบาหวาน  โรคเกาท  โรคหัวใจ  โรคไต โรคอัมพาต เปนตน  รานยาจีนที่ตลาดบางหลวงเปนที่นิยมของ
ลูกคาในเขตนครปฐม และตางจังหวัด ไมวาจะเปนจังหวัดใกลเคียง หรือจังหวัดที่ไกลออกไป เชน จังหวัดสุพรรณบุรี  
กรุงเทพฯ  นนทบุรี  ชลบุรี  อุบลราชธานี และจังหวัดอื่นๆ สวนคนในชุมชนตลาดบางหลวงเองพบวา มีผูใชบริการโดย
ซื้อยาไปทานเมื่อเกิดการเจ็บปวย จํานวน 4 คน ในดานความคงอยูของยาจีนในตลาดบางหลวงในชวง 30 ปยัง
สามารถอยูได เพราะยังมีผูดําเนินกิจการตอ และประกอบกับลูกคาในตางอําเภอ ในจังหวัดนครปฐม และในจังหวัด
อื่นๆ ยังใชบริการรานยาจีนในตลาดบางหลวง  แตถาไมมีผูดําเนินกิจการตอรานยาจีนก็คงเปนหมดไป   เพราะรานยา
จีนในตลาดบางหลวงระยะหลังเปนการดําเนินกิจการภายในครอบครัว การถายทอดความรูเรื่องยาจีนก็เปนการ
ถายทอดในกับลูกหลานของตนเอง  จะเห็นไดวาการรักษาดวยยาจีนนั้นเปนทางเลือกทางหนึ่งของประชาชนตาม
ความเชื่อตามสรรพคุณของตัวยา  ผูปวยที่มารับการรักษาดวยยาจีนนั้นสวนมากรักษาดวยยาแผนปจจุบันแลวไม
หาย บางรายใชยาจีนรวมกับยาแผนปจจุบัน  ดังนั้นถาผูปวยยังเลือกที่จะรักษาดวยยาจีน  และผูขายยังดําเนินกิจการ
ตอ  ยาจีนก็คงยังอยูไดในตลาดบางหลวงตลอดไป   
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ลมหายใจของดนตรีหลอโกว  ชุมชนตลาดบางหลวง 
The Breath of Low Gow Music, Bang  Luang  Market  Community 

 
น้ําทิพย ชังเกตุ1 

Namthip Changket1 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องลมหายใจของดนตรีหลอโกว  ชุมชนตลาดบางหลวงมีวัตถุประสงคเพื่อ      1) ศึกษาประวัติ
ความเปนมาของการตั้งวงดนตรีหลอโกว       2) ศึกษากระบวนการสงเสริมและพัฒนาดนตรีหลอโกวในชุมชนตลาด
บางหลวง  กลุมตัวอยางไดแก   สมาชิกวงดนตรีหลอโกว  จํานวน  29  คน ครูภูมิปญญาทองถิ่นดานดนตรีหลอโกว  
จํานวน  4  คน ครูผูฝกซอม  1 คน และผูรวมงานในคณะหลอโกว  จํานวน 4  คน  เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  ไดแก 
ผูวิจัย สมุดบันทึกภาคสนาม (Field Notes)  กลองถายภาพ  เทปบันทึกเสียง / M.P.4 Notebook  และประเด็น
คาํถาม  
 ผลการวิจัยพบวา   1.ประวัติความเปนมาของดนตรีหลอโกวในชุมชนตลาดบางหลวง  เริ่มเมื่อ  80 ปลวงมา       
ศิษยรุนแรกไดแกนายกิมตี๊   แซไหล   เจาของรานยามิ่นแซฮึ้ง   และเพื่อนที่อาศัยอยูในชุมชนตลาดบางหลวง เชน 
นายพิทักษ  โกวิทานุพงษ  นายซํา  แซตั้ง  นายเปงไซ  แซอึ้ง   และนายเกษม   รัตนเศรษฐ   ผูที่ใหการสนับสนุนดนตรี
หลอโกวคือนายลี้เอี้ยงงวน แซล้ี    เจาของโรงสีขาวโชคชัย       2. กระบวนการสงเสริมและพัฒนาดนตรีหลอโกวใน
ชุมชนตลาดบางหลวง   ปจจุบันกระบวนการสงเสริมและพัฒนาดําเนินการโดยนายวิรุฬ  เหลี่ยววงศภูธร  ศิษยเกา
โรงเรียนเจี้ยนหัว  โดยรวมมือกับครูภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนสอนผูเรียนซึ่งไดแก บุตรหลานของคนในชุมชน      
ตลาดบางหลวงและนักเรียนในบริเวณใกลเคียง    โรงเรียนเจี้ยนหัวไดนําดนตรีหลอโกวไปพัฒนาเปนหลักสูตรที่ใชใน
โรงเรียน  โดยขอรวมมือจากครูภูมิปญญาทองถิ่น       นอกจากนั้นยังไดมีการจัดแสดงดนตรีหลอโกวในเทศกาลตางๆ
ในชุมชน   ผูที่ใหการสนับสนุนดานทุนทรัพย ไดแกนายพิชัย  ลิโมทัย  ประธานโรงเจบวนฮกตึ้ง  สมาคมศิษยเกา
โรงเรียนเจี้ยนหัว   นายพิบูลย  เลิศมโนรัตน   และชาวชุมชนตลาดบางหลวง    
คําสําคัญ  : หลอโกว   ลมหายใจ   ชุมชนตลาดบางหลวง 
 
Abstract 

The  purposes of  this  research  were     1) to study  of  history  Low Gow Bang  Luang  Market     
Community. 2) to study  the process   of  developing  and  support  to Low  Gow  Bang  Laung.  The  
sample  consisted  of  29  member  in  Low  Gow staff, 4  Local  Wisdom, A Coach and  4  Collaborator  
of  Low  Gow.   Instruments  of  research  are  researcher, field  notes, tape, camera ,notebook  and 
Issues  of  collecting  data. 

The  results  of  this  research  were :  

                                                 
1 โรงเรียนวดัดีบอน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2  ราชบุรี 70120 ประเทศไทย     

   Watdebon elementary school, Ratchaburi Educational Service Area Office 2, Ratchaburi, 70120 Thailand 
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Since  80  years  ago, the first groups of alumnus  were Mr. Kimti Sealai, the owner of  Min Sea 
Heung Phamacy, and also his friends, the former  members  of Gian-Hua Band, such as Mr.Pitag  
Kovitanupong   Mr. Sum  Sea-tang , Mr. PengSai Sea-eung  and  Mr. Kasem  Ratanaset.  In the past, the 
supporter of Law-Gow musical  performance  was  Mr. Lee-Ieng-Nguan   Sea-lee, the owner of Chok – 
Chai Ricemill, whereas nowadays are supported and developed  by   Mr.Wirun  Leawwongputon. Fund  
is  supported by Mr. Pichai  Limothai, a chairperson of  Buan Hok Teung   joss- house, association of 
Gian  Hua School alumnus, and people of  Bang Luang  Market  Community. 

At present, Gian-Hua   musical performance  is  developed  by  the alive  local wisdoms.  The 
learners are the children of  Bang  Laung  community, and the nearby areas, while in Gian-Hua School 
Law-Gow musical performance has been developed based on a curriculum development, conducted by 
the cooperation of local wisdoms.  The instruments of  Law-Gow  are commercially supported  by  the 
association of  Gian-Hua  School  alumnus. In addition, Law-Gow music has been performed in many 
various festivals in each community. 
Keywords : Low Gow, Breath, Bang Luang Market Community 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

หลอโกว เปนคําในภาษาจีนที่ใชเรียกทับศัพทตามสําเนียงจีน แตจิ๋ว เมื่อแปลตามอักษรจีน คําวา หลอ     
ซึ่งเมื่อแปลตรงตัวจะหมายถึง  เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งทําจากทองเหลือง มีไวสําหรับตี  รูปรางคลายฝาโอง แตมีขนาด
เล็กกวา เรียกกันวา ลอ นั่นเอง คําวา โกว หมายถึง “กลอง” ดังนั้น หลอโกว จึงหมายถึง คณะดนตรี ที่ประกอบไปดวย 
ลอ และกลอง   บรรเลงดนตรีประกอบกันเปนหลัก 

การเลนดนตรีหลอโกวในประเทศไทยปรากฏใหเห็นในชุมชนตางๆ ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูทั่ว       
ทุกภาคของประเทศไทยเพราะดนตรีหลอโกวเปนดนตรีที่เลนในเทศกาลตางๆ    ซึ่งเทศกาลเหลานั้นเปนวัฒนธรรมที่
สืบทอดกันมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน  เชน งานแหธงตรุษจีน งานพิธีสงศพ  ซึ่งสามารถพบเห็นไดในจังหวัด
นครสวรรค   อุดรธานี   ภูเก็ต  สุพรรณบุรี   ราชบุรี   นครปฐม  เพชรบุรี     เปนตน 

 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตปรากฏใหเห็นไดที่ชุมชนตลาดบางหลวง      ในแงมุมของการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมการเลนดนตรีหลอโกว ที่ถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  มีความงดงาม  สะทอนใหเห็นคุณคาที่
มีในตัวเอง  บูรณาการความเปนเชื้อชาติของบรรพบุรุษและความเปนคนไทยเขากันอยางผสมกลมกลืนเปนเวลากวา  
50 ป   และไดถูกฟนฟูโดยครูภูมิปญญารุนที่  4  และผูมีความรูในดนตรีหลอโกวที่เปนครูภูมิปญญาในรุนที่ 2  
ประสานความเปนหลอโกวที่นาประทับใจเพื่อถายทอดใหกับเยาวชนในรุนที่  5  เปนเจตนารมณที่สอดคลองกับการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตอยางแทจริง        กลาวคือมีการสืบทอดวัฒนธรรมการเลนดนตรีหลอโกวในระบบโรงเรียน
โดยจัดเปนกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเริ่มเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
สวนนอกระบบโรงเรียนและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จะมีการฝกซอมดนตรีหลอโกวใหกับเยาวชน  ผูสนใจใน
ชุมชนและนอกชุมชน   

 ชุมชนตลาดบางหลวงเปนชุมชนที่มีความเปนอยูอยางเรียบงาย มีวิถีชีวิตที่ไมเรงรีบ   การรวมตัวของผูเรียน
ที่หลากหลายอายุในโรงเจบวนฮกตึ้ง ในวันหนึ่งเปนที่มาของงานวิจัย “ลมหายใจของดนตรีหลอโกว    ชุมชน      
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ตลาดบางหลวง” ลมหายใจแมจะเปนส่ิงที่จับตองไมไดแตก็ยิ่งใหญเพราะเปนส่ิงที่ผดุงใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได     
การหายใจคือความเปนอยูของชีวิต  ปราศจากลมหายใจชีวิตก็ส้ินสุด   มนุษยไมเพียงแตอาศัยลมหายใจเพื่อมีชีวิต
อยูเทานั้น   แตยังอาศัยการหายใจที่ถูกตองเพื่อสืบตอพละกําลังชีวิตอีกดวย   เฉกเชนการฟนฟูการเลนดนตรีหลอโกว
ในชุมชนตลาดบางหลวง ณ วันนี้เปรียบเสมือนการเชื่อมตอวัฒนธรรมของการเลนดนตรีจีนทีมีคุณคาใหอยูคูกับ
เยาวชนในชุมชนตลาดบางหลวงสืบไป  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของการตั้งวงดนตรหีลอโกว(คณะรวมมิตรบางหลวง) 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการสงเสริมและพัฒนาดนตรีหลอโกวในชุมชนตลาดบางหลวง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และสืบคนขอมูลคณะหลอโกวที่มีในเมืองไทย 
 2. ประสานงานคณะบุคคลในชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของในการฟนฟูคณะรวมมิตรบางหลวง และสมาชิกชมรม

ศิษยเกาโรงเรียนเจี้ยนหัว 
 3. จัดสนทนากลุมกับบุคคล/ หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการสืบทอดดนตรีหลอโกว 
 4. ศึกษาขอมูลประวัติความเปนมาใชเทคนิค Snowball Technique เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียด โดยการ

สรางความสัมพันธ ความไววางใจ (Rapport) เพื่อศึกษาแนวคดิ     รวมไปถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฟนฟูดนตรี
หลอโกวในชุมชน  

 
ผลการวิจัย 
 1. ประวัติความเปนมาของการตั้งวงดนตรีหลอโกว (คณะรวมมิตรบางหลวง)    การตั้งวงดนตรีหลอโกว  
เกิดขึ้นเมื่อประมาณ  80  ปที่ผานมาชุมชนตลาดบางหลวงมีความรุงเรืองดานการคาขาย   เพราะเปนทาเรือที่สําคัญ
แหงหนึ่งในลําน้ําทาจีน    ในอดีตที่ผานมาคนจีนสวนใหญเปนชายเดินทางมาจากจีนแผนดินใหญซึ่งจากการ
สัมภาษณนายกิมตี๊ แซไหลและเพื่อนๆ    พบวาสวนใหญมาจากมณฑลกวางตุง  อําเภอซัวเถา  อําเภอโพวเลง  
ในชวงแรก ๆ ที่มายังไมมีกิจการเปนของตนเองจึงเปนคนงานในโรงสีขาว  กรรมกรในโรงงานฆาสัตว  และเปนจับกัง
ขนสินคาตามทาเรือ  ประกอบกับคนจีนเปนผูมีอุปนิสัยขยัน  ประหยัด   และรักพวกพอง ทําใหสามารถรวมตัวกันทํา
การคาจนเจริญรุงเรือง    ชุมชนใดมีคนจีนอยูมากชุมชนนั้นจึงเจริญทางดานการคา   เมื่อเดินทางมาอยูเมืองไทยก็นํา
วัฒนธรรมติดตัวมาดวยสิ่งที่พบเห็นไดในชุมชนตลาดบางหลวงคือวัฒนธรรมการเลนดนตรีและจะรวมกันเลน/ฝกซอม
ดวยใจรักในดนตรี 
 ศิษยรุนแรกไดแกนายกิมตี๊  แซไหล   เจาของรานยามิ่นแซฮึ้ง  ตลาดบางหลวง   เริ่มเลนดนตรีโดยมีครูสอน
เปนกรรมกรจากโรงฆาสัตวสมัยนั้น  ดนตรีที่เลนชวงแรกคือดนตรีประเภทเครื่องสาย เชน ซอ  สมัยกอนเรียก”ชักซอ”  
ขิม  ขลุย   ชวงแรก ๆ เปนคนมีอายุและประกอบอาชีพในเวลากลางวันแลวที่มารวมกันเลน มีเด็ก ๆที่ตามผูใหญมาดู
ก็ใหตีฉาบตาม  เด็กๆจะไดสมแจกเปนรางวัล  

 สมาชิกรุนแรกๆเปนคนจีนในตลาดบางหลวง  เชน นายซํา  แซตั้ง โดยในเวลากลางวันประกอบอาชีพขาย
ผัก   กลางคืนมาเลนดนตรี  นายเปงไซ   แซอึ้ง(รานทําฟน ) นายเกษม   รัตนเศรษฐ  อดีตนายกสมาคมพอคาจีน
จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่มีศักดิ์เปนนองชายของนายกิมตี๊  แซไหล   ในอดีตผูที่ใหการสนับสนุนดนตรีหลอโกวรวมมิตร
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บางหลวงคือ นายลี้ เอี้ยงงวน  แซล้ีเจาของโรงสีขาวโชคชัย  บริจาคเงินจํานวน  20,000  บาทเพื่อซื้อเครื่องดนตรี
สําหรับใชแสดงตามงานหรือพิธีตาง ๆ  แตในปจจุบันผูที่ใหการสนับสนุนดนตรีหลอโกวคือ นายกิมตี๊  แซไหล  และ
นายพิทักษ  โกวิทานุพงษ  เจาของรานเงาศิลป และนายพิบูลย  เลิศมโนรัตน   ดนตรีหลอโกวใชแสดงในงานแหธง
ตรุษจีน  เปนเวลากวา  50  ปลวงมา  โดยสมัยกอนจุดประสงคการเลนเพื่อสรางความครึกครื้นใหกับงาน   งานที่รับ
แสดงไดแก งานขึ้นบานใหม   งานแหธงตรุษจีน   งานอัญเชิญเจาแมทับทิมไปดูงิ้ว  งานศพ   ไดเงินบาง   โดยไมมี
การเรียกรองเงินจากเจาของงานถามีการบริจาคจากเจาของงาน ทางวงจะมอบใหโรงเรียนเจี้ยนหัวเพื่อใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนตอไป 

 สถานที่ฝกซอมครั้งแรกไดแก บริเวณซีกกะเตงที่สมัยกอนหลังคามุงดวยจาก  ยกพื้นสูง  ปลูกสรางบริเวณ      
พื้นที่ที่ตั้งของตลาดในปจจุบัน    จากนั้นยายไปซอมบริเวณตลาดบน    เมื่อตลาดบนไฟไหมจึงยายกลับมาซอมที่หอง
แถวตรงขามรานยามิ่นแซฮึ้ง      ชวง 10 ปที่ผานมาการฟนฟูดนตรีหลอโกวเกิดขึ้นเนื่องจากมีการทําความสะอาด   
โรงเจบวนฮกตึ้งครั้งใหญ    ทําใหพบเครื่องดนตรีเกาแตยังใชเลนได ศิษยเกาหลายคนจึงปรึกษาหารือกันที่จะฟนฟู
ดนตรีหลอโกวอีกครั้ง 

 ผูที่ใหการสนับสนุนไดแกนายพิชัย  ลิโมทัย  ประธานโรงเจบวนฮกตึ้ง    ศิษยเกาโรงเรียนเจี้ยนหัว  สมาคม
ศิษยเกาโรงเรียนเจี้ยนหัว   ชาวชุมชนตลาดบางหลวง   บริจาคเงินซอมแซมเครื่องดนตรีเกาที่พอซอมไดและซื้อเครื่อง
ดนตรีใหมบางชนิด 

 จํานวนครั้งที่แสดงในชวง 10 ปที่ผานมานั้นสามารถดูไดจากสมุดบันทึกการแสดงของวงดนตรีหลอโกว  
ตั้งแต  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2547  ถึง  20  กุมภาพันธ  2551 เปนจํานวน 42  ครั้งเลนในงานมงคลจํานวน  24 ครั้ง   
งานอวมงคล  จํานวน 18  ครั้ง 

 ดนตรีหลอโกวเลนในงานที่เปนงานมงคลไดแก งานชุมนุมศิษยเกาโรงเรียนเจี้ยนหัว    งานทําบุญตลาด  
งานประจําปศาลเจาปูทีกง    ศาลเจาแมทับทิม     งานแหธงวันตรุษจีน   พิธีไหวครูดนตรีหลอโกว    งานวางศิลาฤกษ     
อาคารเรียนโรงเรียนเจี้ยนหัว    งานวันพอแหงชาติ   งานวันแมแหงชาติ   งานแหเปดโคมไฟตลาดบางหลวง  งาน
เทศกาลกินเจ  สวนงานอวมงคล  ไดแกงานศพ  และพิธีสงศพไปบรรจุ       สถานที่ฝกซอมในปจจุบัน ฝกซอมบริเวณ
ดานหนาโรงเจบวนฮกตึ้ง 

 ปจจัยที่ทําใหวงดนตรีหลอโกว (คณะรวมมิตร) บางหลวง ตองหยุดชะงักไปเพราะ  นายกิมตี๊  แซไหล       
นายพิทักษ  โกวิทานุพงษ  เจาของรานเงาศิลป   นายพิบูลย   เลิศมโนรัตน   ที่อายุมากขึ้น  ลูกศิษยของนายกิมตี๊ใน
อดีตไดแก นายวิรุฬ  เหลี่ยววงศภูธร    นายชาลี  ศรีพุทธาธรรม    นายธนา    ลาภบริสุทธิ์ ตางมีอาชีพการงาน  และ
ครอบครัวที่ตองดูแลรับผิดชอบ    บางทานมีที่ทํางานอยูในกรุงเทพฯ   ทําใหไมมีเวลาที่จะถายทอดใหกับเยาวชนใน
ตลาดบางหลวงในชวงเวลาที่ผานมาเปนเวลากวา 10  ป 
 2. กระบวนการในการสืบทอดดนตรีหลอโกวในชุมชนตลาดบางหลวง   เริ่มมีการฟนฟูการเลนอยางจริงจัง
ตั้งแตวันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2547  นางสมหมาย  แซเตียว   และนายชาญณรงค  จิระวโรภาส (ปอ)   ไดทําความ
สะอาดภายในโรงเจ   พบอุปกรณเครื่องเลนดนตรีจีนของคณะรวมมิตร  ซึ่งมีสภาพสมบูรณเกือบทุกชิ้น  เชน กลอง  
ตั่งลอ    ตั่วแฉ  แตตั่วแฉมีสภาพชํารุดหลายสวน   จึงเห็นวาควรฟนฟูดนตรีหลอโกว(คณะรวมมิตร)ใหอยูคูกับตลาด
บางหลวงเหมือนอดีตที่ผานมา  จึงไดเชิญนายวิรุฬ    เหลี่ยววงศภูธร(ผอง)  ซึ่งเคยเลนดนตรีหลอโกวมากอน   และได
หางหายไปเพื่อประกอบอาชีพและมีครอบครัวเกือบ  20  ป   และนายพินิจ   ศรีสาลากร เจาหนาที่เทศบาลตําบล 
บางหลวง   ใชเวลาวางในตอนเย็นมาชวยฝกซอมดนตรีหลอโกว   เพื่อใหเยาวชนในชุมชนไดใชเวลาวางใหเปน
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ประโยชนเปนการหลีกเลี่ยงจากอบายมุข          เมื่อซอมดนตรีเสร็จนางสมหมาย  แซเตียว      ไดจัดอาหาร(อาหารเจ) 
เล้ียงเด็กทุกวัน ที่มีการซอมโดยมีชาวตลาดบางหลวงและคนชุมชนบริเวณใกลเคียงที่มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพยและ
ขนมใหกับเด็ก ๆ ซึ่งไดแกนายสุชาติ   กิจเจริญ   นายพิพัฒน   แกววิจิตร   นายขจร  พันธุคงอดิศักดิ์   นายยงเส็ง   
แซเอี๊ยว   นายบุญเรือง  สระทองทา  นายศักดิ์ศรี  เกียรติกมลชัย  แรกเริ่มรับเด็กชาย – เด็กหญิงในตลาดบางหลวง  
จํานวน 25  คน  ไดแสดงความสามารถและความพรอมเพรียงจัดขบวนรอบตลาดบางหลวง   โดยมีครูชาลีหรือ
อาจารยกู   ศรีพุทธาธรรม  เปนแกนนําขบวนแสดง  และไดรวมกับโรงเจบวนฮกตึ้งแสดงในงานเทศกาลกินเจ   
ระหวางวันที่ 13 - 22  ตุลาคม  พ.ศ.  2547   ทั้งขบวนมีเพียงตั่งลอ  ตั่วแฉ  และหลอโกวเทานั้น 

       ผูฝกซอมวงดนตรีหลอโกวไดทําหนังสือถึงสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเจี้ยนหัว   เพื่อขอทุนทรัพยในการสราง
เครื่องดนตรี  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2547  ทางสมาคมไดอนุเคราะหเงินจํานวน   16,000  บาทและ  5,000 
บาท เปนเงินทั้งส้ิน  21,000  บาท    เพื่อจัดซื้อพะฮี้  5  ตัว  ปงฮู  2  ตัว   ฮวยเต็ก  10  ตัวซอมอี่ฮี้   และจัดซื้อ
อุปกรณอื่น ๆ(อะไหลสวนประกอบ) บางชิ้น  พรอมกับเปดรับสมัคร  ชาย – หญิง ในบริเวณใกลเคียง  ฝกสอนดนตรี
พะฮี้  ฮวยเต็ก  ตี่ตา  ขิ้ม  ซึ่งนายวิรุฬ    เหลี่ยววงศภูธร(ผอง) เปนผูฝกซอม  ในการฝกซอมครั้งนี้ไดปรึกษานายกิมตี๊  
แซไหล   และคุณพิบูลย    เลิศมโนรัตน(เฉาบู)   วาควรอนุรักษโนตเพลงดนตรีจีนดั่งเดิม  ไดแก  เส่ียง  (โด)  แช (เร) 
กง  (มี) ฮวม (ฟา) หล้ิว(ซอล)  อู  (ลา) อี  (ที) เซียม(โด)  และไดเชิญนายฮงแปะ(ติ่งฮง)  ครูดนตรีแหงตลาดบางลี่  
อําเภอสองพี่นอง   จังหวัดสุพรรณบุรีและไดติดตออาจารยประสิทธิ์   แสงอุไรประเสริฐมาสอนตี่ตา(ป)  และเพื่อความ
โปรงใสสามารถตรวจสอบการทํางานไดจึงเชิญนายดนัย   ภัทราวุฒิชัย  เปนเหรัญญิกคณะ  นายไพโรจน  คาธัญญ
มงคล  เปนรองเหรัญญิก  และนายยงเส็ง   แซเอี๊ยวเปนรองเหรัญญิก  จวบจนปจจบุัน 

 การนําวงดนตรีหลอโกวเขาสูระบบโรงเรียนเจี้ยนหัวโดยอาจารยชาลี  ศรีพุทธาธรรม  ซึ่งเปนคณะกรรมการ        
ฝายวิชาการโรงเรียนเจี้ยนหัว นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเห็นชอบและดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยู 1 ภาคเรียนโดยคุณพิบูลย    เลิศมโนรัตน (เฉาบู) และครูภูมิปญญาทองถิ่นในดานดนตรีหลอโกวที่มีเวลา
วางมาสอน     และดวยโรงเรียนเจี้ยนหัวขาดบุคลากรที่มีความชํานาญในดานการสอนดนตรีหลอโกวทําใหโรงเรียนยัง
ไมไดจัดทําหลักสูตรในสวนนี้   คณะดนตรีหลอโกวมีความประสงคใหโรงเรียนเจี้ยนหัวจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง
ดนตรีหลอโกวขึ้นในโรงเรียน   โดยขอความรวมมือจากครูภูมิปญญาทองถิ่นที่พรอมใหการสนับสนุน   ซึ่งผูวิจัยเสนอ
ใหดําเนินการจัดทําประเด็นสนทนากลุม (Focus Group Discussions) ขึ้น   ผลจากการจัดทําประเด็นสนทนากลุม   
โรงเรียนใหวงดนตรีหลอโกวจัดทําโครงการเสนอโรงเรียนเพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเจี้ยนหัวตอไป 

 ปจจุบันวงดนตรีหลอโกวมีสมาชิกเปนเยาวชนในชุมชนตลาดบางหลวงและบริเวณใกลเคียงซึ่งมาจาก
นักเรียนโรงเรียนเจี้ยนหัวและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงจํานวน  29  คน  ที่ฝกซอมเพียงเล็กนอยก็สามารถเลน/
แสดงในงานตาง ๆได   

 
สรุป 

การศึกษาตลอดชีวิตเปนเครื่องมือที่สามารถสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได ซึ่งปจจัยและเงื่อนไขที่สําคัญ 
ในการทําหนาที่พัฒนาปจเจกบุคคล  ชุมชน (สังคม)      ส่ิงแวดลอมของชุมชน(ธรรมชาติ) ไดอยางบูรณาการและ
ตอเนื่อง ไดแกครูภูมิปญญาทองถิ่น เพราะเมื่อปจเจกบุคคลไดรับการพัฒนายอมเปนพื้นฐานใหชุมชนมีสมาชิกที่มี
คุณภาพ  ประกอบกับโครงสรางทางสังคมแนวราบของชุมชนและความสัมพันธเชิงสังคม  รวมไปถึงกิจกรรมตางๆที่
สงเสริมการมีปฏิสัมพันธ  จะทําใหชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวาง  เพิ่มพูนความรูความสามารถ  
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ทักษะในดานการคิด   การปฏิบัติในดานตางๆมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงสติปญญา  จริยธรรม  กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  กอใหเกิดการสั่งสมและพัฒนาเปนองคความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่น  ตลอดจนสรางกรอบวัดทางจริยธรรม 
และระบบคุณคาของชุมชนขึ้น     ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาทั้งดานวิถีชีวิต  เศรษฐกิจ   ส่ิงแวดลอม  จริยธรรม  ซึ่ง
สงผลใหมีการพัฒนาของสมาชิกในชุมชนโดยการสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณคาที่มีในชุมชน ใหเปนผลตอเนื่องกลับไป
กลับมาอยูตลอดเวลา  ชุมชนจึงเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน   กระบวนการเรียนรูเพื่อชีวิตมีบทบาทสําคัญตอ
พัฒนาการของบุคคลและชุมชนในทุกดาน ในลักษณะบูรณาการและเปนองครวม   ทําหนาที่รอยรัดกิจกรรมตางๆ ให
กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจมิไดหมายถึงเพียงเพื่อการผลิตแตเพียงอยางเดียว    แต
เปนการรวมถึงการเรียนรูนิเวศวิทยา  เทคโนโลยี  พิธีกรรม   ประเพณี   คานิยม   อันสงเสริมจิตวิญญาณ  ความเปน
ปกแผนของชุมชนไปในเวลาเดียวกัน  กระบวนการศึกษาที่เกิดขึ้นนี้  เปนการถายทอดทางวัฒนธรรมโดยการเรียน 
การสอนฝกหัดอยางตั้งใจเพื่อใหสมาชิกใหมมีความสามารถ   มีสติปญญาในการบูรณาการเพื่อการดํารงชีวิต  การ
ประกอบอาชีพ  ตามแบบที่สอดคลองกับคานิยม  และเงื่อนไขของสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน  เปน
การสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากอดีตใหตอเนื่องกันไป   จากการศึกษาประวัติความเปนมาของการเลนดนตรีหลอ
โกวในชุมชนตลาดบางหลวง   เริ่มเมื่อ  80  ปลวงมา       ศิษยรุนแรกไดแกนายกิมตี๊   แซไหล  เจาของรานยามิ่นแซฮึ้ง   
และเพื่อนที่อาศัยอยูในชุมชนตลาดบางหลวง เชน นายพิทักษ  โกวิทานุพงษ  นายซํา  แซตั้ง  นายเปงไซ     แซอึ้ง   
และนายเกษม   รัตนเศรษฐ   ผูที่ใหการสนับสนุนดนตรีหลอโกวคือนายลี้เอี้ยงงวน แซล้ี    เจาของโรงสีขาวโชคชัย  
และหากความรูที่โรงเรียนถายทอดใหกับคนในชุมชนไมสามารถพัฒนาความสามารถทางสติปญญาของบุคคล ให
สอดคลองกับวิถีชีวิต  อาชีพ  วัฒนธรรม  สภาพแวดลอมและทรัพยากรของชุมชน  จะสงผลใหสมาชิกใหมของชุมชน
ขาดความสามารถ  ทักษะที่จะดํารงชีวิต  และพัฒนาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชนได    เนื่องจากไมมีความรูจาก
แหลงอื่นเขามาเสริม   ความสามารถที่นักเรียนไดจากโรงเรียนจึงมีประโยชนนอย  หรือมิฉะนั้นนักเรียนจะตองนํา
ความรูเหลานั้นไปใชนอกชุมชน   เมื่อความสามารถ  ทักษะที่บุคคลไดรับไมสามารถนํามาใชและนํามาพัฒนาตนเอง
และชุมชนได จึงทําใหพัฒนาการทางสติปญญา  ความสามารถที่จะพัฒนาชุมชนโดยรวมหยุดชะงักไปดวย 
โดยเฉพาะเมื่อไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวาง  ภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนซึ่งส่ังสม และมีพัฒนาการมา
อยางตอเนื่องจะถูกมองอยางมีคุณคาในตัวตน   ทําอยางไรระบบการศึกษาในโรงเรียนจะทําหนาที่บูรณาการความรูที่
มีอยูในชุมชนไปพรอมกับการจัดการศึกษาเพื่อถายทอดวัฒนธรรมของชุมชน  ภูมิปญญาทองถิ่นที่อยูในชุมชน
ประสานความรวมมือกันตามความตองการของคนในชุมชนได  

กระบวนการสงเสริมและพัฒนาดนตรีหลอโกวในชุมชนตลาดบางหลวง   ปจจุบันพบวา กระบวนการ
สงเสริมและพัฒนาดําเนินการโดยนายนายวิรุฬ  เหลี่ยววงศภูธร  ศิษยเกาโรงเรียนเจี้ยนหัว  โดยรวมมือกับ             
ครูภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนและนอกชุมชนสอนผูเรียนซึ่งไดแก บุตรหลานของคนในชุมชนบางหลวงและนักเรียนใน
บริเวณใกลเคียง    โรงเรียนเจี้ยนหัวไดนําวงดนตรีหลอโกวไปพัฒนาใหเปนหลักสูตรที่ใชในโรงเรียน  โดยรวมมือกับครู
ภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนใหการสนับสนุน   และตองการใหอนุรักษดนตรีหลอโกว(คณะรวมมิตร)บางหลวงไวคูกับ
ตลาดบางหลวงตอไปนานเทานาน นอกจากนี้โรงเรียนที่อยูในเขตชุมชนควรพิจารณาใหการสนับสนุนใหมีความ
ตอเนื่องและจริงจัง  กระบวนการสืบทอดทางวัฒนธรรมดังกลาวจะเกิดมีขึ้นไดถาทุกคนเห็นความสําคัญ   และจะ
สงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง   การเปลี่ยนทัศนคติใหมมายอมรับวาในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูนั้นยังมีแหลงความรู
ที่มีคุณคา และมีประโยชนแกผูเรียน หรือแมแตกิจกรรมตางๆ ในวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนก็อาจเปนแหลงสราง
ความรู    และถายทอดความรูอันมีคุณคาได    อีกทั้งภูมิปญญาทองถิ่นควรถายทอดวัฒนธรรมการเลนดนตรีหลอโกว
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ใหกับสมาชิกของชุมชนเพื่อเขาถึงจุดมุงหมายเดียวกัน         ผูวิจัยรูสึกชื่นชมมังกรแหงลุมน้ําทาจีน รวมถึงลูกศิษย
ของทานที่สละเวลามาใหความรูและถายทอด  วัฒนธรรมดีงามเหลานี้จากรุนสูรุนสืบมาจนทุกวันนี้..เปรียบเสมือน...
ลมหายใจที่เปนพลังอันยิ่งใหญสามารถทําใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได 

วงดนตรีหลอโกวมีเครื่องดนตรีที่ใชประกอบวงในการบรรเลงดังนี้   ตั่งลอ (ลอ)  ตั่วแฉ(ฉาบใหญ)  โซยแฉ
(ฉาบเล็ก) พะฮี้(ซอดวง)  ตี่ตา(ป)  ฮวยเต็ก (ขลุยยาว) ขิ้ม (ขิม) ปงฮู (ซอเสียงแหลม)  พะฮู(ซอดวง) ตั่งผาหรือชิมปอ
(ลอ  ขนาดใหญกวาตั่งลอ เกือบเทาโมงไทย) มีเสียงกังวานมากเวลาตี  ตั่วเชง (กีตาใหญ)  เชง(กีตายาว)  โมง  กลอง
(ประกอบดวย  กลองใหญ  1  ลูก  กลองเล็ก  2 ลูก )  ชิมปอ (ลอขนาดใหญ)  

 
 

 
 

ภาพที่ 1  เครื่องดนตรีและวงดนตรีจีนคณะรวมมิตรบางหลวง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ศิษยรุนแรกของวงดนตรีหลอโกว 
                   นายกิมตี๊   แซไหล 

ภาพที่ 3  การบรรเลงดนตรีหลอโกวตอสาธารณชน 
              20  มีนาคม  2551 
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คําขอบคุณ   
การวิจัยเรื่อง “ลมหายใจของดนตรีหลอโกว ชุมชนตลาดบางหลวง” จะสําเร็จไมไดหากปราศจากบุคคล

ตอไปนี้    นายกิมตี๊  แซไหล    นายหลี่ตั๊ก (นายพิทักษ  โกวิทานุพงษ)     นายฮุยเลี้ยง   แซโคว แหงตลาดบางสาม
นายติ่งฮง แซอื้อ (ฮงแปะ) ครูดนตรีแหงตลาดบางลี่  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   มังกรแหงลุมน้ําทาจีน               
นายพิบูลย   เลิศมโนรัตน ครูภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนตลาดบางหลวง   นายวิรุฬ เหลี่ยววงศภูธร  นายชาญณรงค         
จิรวโรภาส   นายดนัย  ภัทราวุฒิชัย  นายยงเส็ง  แซเอี๊ยว และคณะรวมมิตรบางหลวง   นายธนา  ลาภบริสุทธิ์      
เลขาสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเจี้ยนหัว   คณะกรรมการชมรมฟนฟูวัฒนธรรมไทย – จีนตลาดบางหลวง  คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนเจี้ยนหัว   ชาวชุมชนตลาดบางหลวงทุกคน   
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Belief, Ritual and Role of Performance in Deva Respect Ceremony in  
Bangluang Community: Case  study  of  Banchong  Photprasit 

 
วีระกุล อรัณยะนาค1 

Weeragul  Aranyannak1 
 
บทคัดยอ 
  
 งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง  ความเชื่อ  พิธีกรรมและบทบาทของหมดทําขวัญในพิธีไหวครู
เทพ และความเชื่อ  มุมมองของประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงที่มีตอหมอทําขวัญ  โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ทําการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญโดยวิธีแบบ Snow  Ball  การจัดเก็บขอมูลใชวิธีการสํารวจชุมชน  การสังเกตแบบไม
มีสวนรวม  การสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง  รวมทั้งการศึกษาจากเอกสาร  ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลระหวางเดือน  มกราคม  2551 – มีนาคม  2551  ทําการวิเคราะหขอมูลตามกรอบการวิจัย  และตรวจสอบ
ขอมูลโดยการสอบถามใหไดขอมูลที่สอดคลอง  และถูกตอง 
                ผลการศึกษา พบวา ภูมิหลังของนางบรรจง โภชนประสิทธิ์ หมอทําขวัญ  อาศัยในชุมชนตลาดบางหลวง
มาประมาณ  40  ป ประกอบอาชีพคาขายอาหาร  การเปนหมอทําขวัญเพื่อบูชาครูและเสริมบารมีตนเองโดยไมรับ
คาตอบแทน มูลเหตุที่ตัดสินใจเปนหมอทําขวัญเพราะเจ็บปวยไปซื้อยามากินและไปรักษากับแพทยก็ไมหาย ตอมามี
คนทรงเจาแนะนําวาในตัวของตนมีองคครูอยูถาจะใหหายจากการเจ็บปวยก็ตอง “ รับขันธ “ องคอินทรไวบูชาถาไม
รับขันธก็จะหมดอายุ จึงตัดสินใจรับขันธองคอินทร  เมื่อตัดสินใจแลวก็ไดปฏิบัติพิธีกรรม คือ การรับขันธ การตั้งหิ้ง
บูชาครู การปฏิบัติบูชาครู การเขาทรงและการไหวครูเทพประจําป ในพิธีไหวครูหมอทําขวัญจะไปรวมพิธีในวันที่สอง
ของพิธีไหวครู การแหลทําขวัญจะเปนไปในขั้นตอนพิธีไหวครู  พิธีเรียกขวัญ และพิธีเวียนเทียน  ประชาชนในชุมชน
ตลาดบางหลวงมีทั้งมีความเชื่อ  และไมเชื่อในเรื่องการรับขันธและทรงเจา  ผูที่มีความเชื่อเห็นวาการรับขันธทําให
จิตใจดีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและการเปนหมอทําขวัญของคุณบรรจงนั้นเปนวิชาที่เอาไปใชในพิธีไหวครูและเชื่อ
วาทําไดเพราะมีองคแฝงอยูทําใหพูด รอง แหลและรําถวายเทพไดโดยไมไดเรียนมากอน เกิดจากการดลจิตดลใจของ
องคครู  ผูที่ไมเชื่อเห็นวาเรื่องนี้มองไมเห็นตัวจึงไมนาเชื่อถือ ในกลุมนี้มีทั้งที่มีมุมมองเฉยๆไมยุงเกี่ยวดวยกับเรื่องนี้ 
กับอีกกลุมที่ไมเชื่อถือนาหัวเราะเยาะในความเชื่อดังกลาว 
คําสําคัญ : ความเชื่อ, บทบาท, พิธีกรรม, หมอทําขวัญ, พิธีไหวครูเทพ 
 
Abstract 

 Belief, Ritual and Role of Performance in Deva Respect Ceremony in Bangluang Community : 
Case study of Banchong  Photprasit. The objectives were to study background ,  belief ,  rite and role of 
                                                 
1 ภาควิชาการศกึษาเพือ่การพัฒนามนุษยและสังคม คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม  73000  ประเทศไทย   
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the person who performs ceremony for encouragement in the respect to the deva ceremony and the 
belief of the Bangluang community to the person who performs ceremony for encouragement  by using 
qualitative research Snow Ball technique for  keys informant selection. The data were  community survey, 
non – participate observe and non – structure interview and study the documents during January to 
March 2551. The data were analyzed to the research frame and also checked in order that it is correct. 
           The findings were as follows : 
              The person who performs ceremony for encouragement has been living in the Bangluang 
community for forty years. She earns a living by selling the food and doing as a person who performs 
ceremony for encouragement and she refuses for giving her money. The reason f to do this because she 
has been sick and there are no doctors cure her. The person who communicate to the sprit suggested 
that she had the Indra and she had to receive the Indra dhama. ,setting the shelf to pay the respect, 
performance to the respect to the deva ceremony. The Role of the person who performs ceremony for all 
encouragement at the receiving drama ceremony, she will participate in the second day by dressing the 
white Brahman form. The intoning are the step of Wai Kru ceremony step, comforting ceremony and 
lighted candle ceremony. The content of the intoning are about the suspect of the deva. 
  The people in the Bangluang community are believe and don’t believe for the receiving the 
dharma and the communication to the spirit. The person who believe  have positive to her and the person 
who don’t believe have negative to  her and don’t want to connect her. 
Keywords : Belief, Ritual, Role, Performance in Deva Respect Ceremony  
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 แมวาในปจจุบันประเทศไทยจะไดมีการพัฒนาไปสูความเจริญทางดานวัตถุและเทคโนโลยีใหมๆ ก็ตาม  
หากแตเรื่องราวกี่เกี่ยวกับความเชื่อในส่ิงที่นอกเหนือธรรมชาตินั้นยังคงมีปรากฏใหเห็นอยูเสมอ ชุมชนตลาดบาง
หลวงเปนชุมชนหนึ่งที่มีปรากฏการณความเชื่อส่ิงนอกเหนือธรรมชาติดํารงอยู  อันไดแก  ความเชื่อในเรื่องราวของ
การรับขันธและการเขาทรง จากความเชื่อนี้ทําใหมีการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการทรงเจาในชุมชนตลาดบาง
หลวงอยูตลอดมา  การศึกษาในครั้งนี้จะชวยทําใหเขาใจความเชื่อ  พิธีกรรมและบทบาทของหมอทําขวัญในพิธีไหว
ครูเทพ  ซึ่งเปนพิธีกรรมสําคัญของความเชื่อของคนลงครูและทรงเจาในชุมชนบางหลวง  โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
1) ศึกษาภูมิหลัง  ความเชื่อ  พิธีกรรมและบทบาทหมอทําขวัญในพิธีไหวครูเทพ  2).ศึกษาความเชื่อ  และมุมมองของ
ประชาชนในชุมชนบางหลวงที่มีตอหมอทําขวัญในพิธีไหวครูเทพ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  โดยศึกษาเฉพาะกรณี  นางบรรจง  โภชน
ประสิทธิ์  หมอทําขวัญในพิธีไหวครูเทพที่อาศัยอยูในชุมชนตลาดบางหลวง  ตําบลบางหลวง  อําเภอบางเลน  จังหวัด
นครปฐม  โดยสัมภาษณอัตชีวประวัติ (Biography Technique) ของหมอทําขวัญ และมีผูใหขอมูลสําคัญ  จํานวน  4  
ราย จากการคัดเลือกโดยวิธีแบบ  Snow  Ball  การจัดเก็บขอมูล  ใชวิธีการสํารวจชุมชน  การสังเกตแบบไมมีสวน
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รวม การสัมภาษณทั้งแบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสรางการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ โดยเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม  ระหวางเดือน  มกราคม  2551 – เดือน มีนาคม  2551  ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหตามกรอบการวิจัยไป
พรอมกับการเก็บขอมูลเพิ่มเติม  และตรวจสอบขอมูลโดยการสอบถามใหไดขอมูลที่สอดคลองและถูกตอง 
  
ผลการวิจัย 
1.  ภูมิหลังหมอทําขวัญ 
 คุณบรรจง  โภชนประสิทธิ์  อายุ  59 ป  อยูบานเลขที่  32  หมู 1 ตําบลบางหลวง  อําเภอบางเลน  จังหวัด
นครปฐม  เดิมเปนคนอําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  จบการศึกษาชั้นประถมปที่ 4  จากจังหวัดราชบุรี  แตงงานกับ
คนตลาดบางหลวง  เมื่อประมาณ  40  กวาปที่ผานมา  แลวจึงโยกยายมาเปนสะใภตลาดบางหลวงนับตั้งแตนั้นเปน
ตนมา  คุณบรรจงมีลูกชายจํานวน  3 คน  คนโตปจจุบัน อายุ  40 ป  ทํางานอยูธนาคารแหงประเทศไทย ลูกชายคนที่
สองชื่อ ชวลิต  อายุ  36 ป  ปจจุบันแตงงานมีครอบครัวแลว  ประกอบอาชีพคาขายขาวมันไก –ขาวหมูแดง-ขาวหมู
กรอบในตลาดบางหลวง   สวนลูกชายคนสุดทองอายุประมาณ  30 ป ปจจุบันไปทํางานและพักอาศัยอยูกับครอบครัว
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  แตกอนลูกชายคนนี้เคยเปนรางทรงฤๅษี  มีชาวบานใชบริการอยูเสมอๆแตปจจุบันไมไดเปด
ตําหนักทรงแลว คุณบรรจงประกอบอาชีพคาขายอยูที่บานซึ่งอยูตรงขามกับโรงเรียนเจี้ยนหัว ปกติจะเปดรานทุกวัน
ยกเวนมีธุระจําเปนจริงๆจึงจะปดราน เมื่อมองเขาไปภายในบานสิ่งที่เห็นโดดเดนสะดุดตาของคนทั่วไปก็คือ โตะหมู
บูชาขนาดใหญ  ซึ่งดูแปลกตาไปจากบานเรือนของคนทั่ว ๆ ไป 
2.ความเชื่อและมุมมองของประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงที่มีตอหมอทําขวัญในพิธีไหวครูเทพ 
           ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงมีทั้งความเชื่อและไมเชื่อในเรื่องการรับขันธและทรงเจา  ผูที่มีความเชื่อ
เห็นวาการรับขันธทําใหจิตใจดีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและการเปนหมอทําขวัญของคุณบรรจงนั้นเปนวิชาที่เอาไป
ใชในพิธีไหวครูและเชื่อวาทําไดเพราะมีองคแฝงอยูทําใหพูด รองแหลและรําถวายเทพไดโดยไมไดเรียนมากอนเกิด
จากการดลจิตดลใจขององคครู  ผูที่มีความเชื่อในเรื่องรับขันธและการทรงเจาเชื่อวาตนเองมีองคจึงไดตั้งหิ้งบูชาทุก
วันก็ปฏิบัติบูชาอยูโดยตั้งองคฤๅษ ีบายศรี  ผลไมและน้ําไวบูชาทุกวันพระใหญกับเปล่ียนเครื่องบูชาใหม  ผลไมที่บูชา
ก็อาทิ  สม  กลวยน้ําวา  สับปะรด  หรือแอปเปล  เปนตน  ตนเองนับถือพุทธ ทําบุญปกติ  การรับขันธทําใหจิตใจดี
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวและการรับขันธนี้บางคนยังไมกลารับเพราะเกรงวาคนครอบบารมีจะไมพอแตก็รูวาในตัวเองมี
องคครูอยูดวย คนในครอบครัวนั้นบางคนก็เชื่อแตบางคนก็ไมเชื่อ สวนความเห็นเกี่ยวกับการเปนหมอทําขวัญของคุณ
บรรจงนั้น  เห็นวาวิชาแหลทําขวัญนี้เอาไปใชในพิธีไหวครูและเชื่อวาคุณบรรจงมีองคแฝงทําใหพูด-รอง-แหลและรํา
ถวายเทพไดโดยไมตองร่ําเรียนมากอน   แตที่ทําไดเพราะมีองคอยูในตัวและมีเทพดลจิตดลใจ  อีกความเชื่อหนึ่งก็คือ 
ไมเชื่อในเรื่องการรับขันธและทรงเจา  สําหรับคนที่ไมเชื่อในเรื่องการรับขันธและการทรงเจามีเหตุผลวา พิสูจนไมได  
ไมเห็นมีตัวมีตน  ก็จะมีทั้งมุมมองเฉย ๆไมยุงเกี่ยวเปนเรื่องของเขาอยูเฉยๆดีกวา อีกพวกหนึ่งคือไมเชื่อเปนเรื่อง
เหลวไหลไมจริง และหัวเราะเยาะในความเชื่อที่เกี่ยวกับการรับขันธและทรงเจา 
3.  การเขาสูการรับขันธ 
 เมื่อคุณบรรจงอายุได  30 ป  เกิดอาการไมสบาย  ปวดทองมาก  ไปซ้ือยาจากอนามัยมากินเทาไรก็ไมหาย  
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหตรวจรักษาหมอก็ตรวจไมพบอะไร  อาการเจ็บปวยนี้  ทําใหคุณบรรจงเริ่มใฝหาวิธีการ
รักษา  ชวงนี้ไดยินวา  “ปูรักษ”  ซึ่งเปนคนทรง  “ปูฤาษีนารอท”  สามารถรักษาคนโดนของไดเลยไปหา  เวลานั้น  ปู
รักษอายุประมาณ  50 ป  มีลูกศิษยลูกหามากมาย  ปูรักษแนะนําวา ในตัวคุณบรรจงมีองคครูอยู  ถาจะใหหายจาก
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การเจ็บปวยก็ตอง  “รับขันธองคอินทร” ไวบูชา  ถาไมรับขันธไวจะหมดอายุ  สามีคุณบรรจงนั้นไมเชื่อถือเรื่องนี้  แตก็
ไมไดวาอะไรหากจะนับถือ คุณบรรจงกลาววา  เรากับลูกไมคอยสบายรักษาเทาไหรก็ไมหายไมรูเปนอะไร ? จุดนี้จึง
เปนสาเหตุที่ทําใหคุณบรรจงตัดสินใจ  “รับขันธ”  องคครูตามคําแนะนําของปูรักษ  
4.  การทําพิธีกรรมของคนรับขันธ 
             พิธีกรรม ที่คนที่เชื่อเรื่องการรับขันธตองปฏิบัติ ไดแก การรับขันธครู การตั้งหิ้งบูชา การปฏิบัติบูชา  การ
เขาทรงและการไหวครูเทพประจําป 
 การรับขันธครู 
 เมื่อคุณบรรจงตัดสินใจที่จะรับขันธตามคําแนะนําของปูรักษแลว  จึงเดินทางไปตําหนักพระฤๅษีนารอดของ
ปูรักษและทําพิธี  “รับขันธ”   สําหรับเครื่องสักการบูชา  ในการรับขันธ ไดแก  ดอกบัวสด  ธูป-เทียน  หมากพลู  บุหรี่
และสตางค โดยจุดธูป  16 ดอก  ขอรับ “องคอินทร”  มาปฏิบัติบูชา  การรับขันธของคุณบรรจงในครั้งนี้เรียกวา  “รับ
ขันธ 5  องคเทพ”  ซึ่งหมายถึง  การรับขันธ 5  และขันธครูรวมกันนั่นเอง   
            การตั้งหิง้บูชา 
             หลังจากพิธีรับขันธผานพนไป  คุณบรรจงรูสึกวาอาการเจ็บปวยนั้นหมดหายไป  จึงยิ่งเพิ่มความเชื่อถือ
ศรัทธาในการกระทําดังกลาว  ดังนั้น เมื่อรับขันธมาแลว คุณบรรจงก็จัดการตั้งหิ้งบูชาองคที่รับมาเปนองคครูคือ องค
อินทร  ตอมาไดรับองคเพิ่มอีก ไดแก  ฤๅษีนารอท  ฤๅษีนารายณ  ฤๅษีตาไฟ  กุมารทอง  เจาแมอุมาเทวี  เจาแมรัศมี  
และเจาแมโสรยา  การรับองคเพิ่มนี้  เกิดจากความรูสึกวาตนเองมีองคเหลานั้นอยูเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะรับองค
มาเพื่อปฏิบัติบูชา การตั้งหิ้งบูชาองคเหลานี้จะจัดเปนโตะหมูบูชา  โดยมีพระพุทธรูปอยูดานบนสุดของหิ้ง  รองลงมา
เปนเศียรองคอินทร  ซึ่งถือวาเปน  “องคครู”    ถัดลงมาก็จะเปนเศียรฤๅษีนารอทฤๅษีนารายณ และฤๅษีตาไฟ สวน
ชั้นลางตอมาก็จะเปนแมอุมา แมรัศมี แมโสรยาและกุมารทอง   สําหรับบายศรีองคครูนั้นจัดไวในชั้นเดียวกับเศียรองค
อินทร 
            การปฏิบัติบูชา 
 การบูชาองคทั้งหลายจะทําการบูชาทุกวัน  ในตอนเชาจะถวายน้ําหวาน  หมากพลู  บุหรี่  และทอฟฟ  
(สําหรับกุมารทอง)  และจัดตั้งพานครูไว  1 พาน  สําหรับใสเงินที่ไดมาจากการไปแหลทําขวัญ (ไมไดเรียกรอง-ไมรับ
คาตอบแทน-แตหากไดรับมาจะนํามาใสไวในพานนี้  เอาไวทําบุญทั้งหมดไมเอาไปใชอยางอื่น)  คุณบรรจงจะเก็บ
กวาดหิ้งบูชาประจําป  ปละ  1  ครั้ง  ในการเก็บกวาดและจัดหิ้งบูชาจะใหผูชายเปนคนจัดการ  เมื่อมีโอกาสเวลา
เหมาะสมคุณบรรจงจะนั่งสมาธิเปนการเสริมบารมีใหแกตนเอง 
              การเขาทรง 
 คุณบรรจง  จะทําพิธีเขาทรงองคอินทรเปนครั้งคราว  แตมิไดเปดตําหนักรับศิษย  บางครั้งก็จะเขาทรง  
“ฤๅษี”  หรือ “เจาแม”  แตสวนใหญจะเขาทรง “องคอินทร”  การเขาทรงนี้จะกระทําในโอกาสพิธีไวครูเทพประจําป  
หรือบางเวลาที่ “องค”จะลงมาประทับทรง  การเขาทรงนี้ไมกระทําบอยนัก  จะทําตอเมื่อไหวครูเปนสวนใหญ  และ
เวลาเขาทรงก็จะไมรับแขกหรือกระทําพิธีใด ๆ คุณบรรจงมีความเชื่อวา  ”องค”  ที่เคารพบูชาอยูกับตนเองตลอดเวลา  
เพื่อคอยปกปองดูแลความปลอดภัยทําใหพันภัยอันตรายทั้งปวง  ที่ภาวนาขอพรอยูเสมอก็คือ  ศัตรูหมูมารอยาใหมี  
ขอใหมีแตมิตรและบริวาร 
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            การไหวครูเทพประจําป 
 การไหวครูเทพประจําป  เปนพิธีการสําคัญ พวกลงครู ทรงเจา ตองไหวครูทุกคนทุกป หากไมจัดเปนพิธีไหว
ครูก็ตองไปทําบุญเลี้ยงพระ  หรือไมก็ไปไหวครูรวมกับคนอื่นที่จัด  การไหวครูเปนการรําลึกถึงครูบาอาจารย กําหนด
วันนั้นแตละรายจะกําหนดใหตรงกับวันที่ไปรับขันธมา การจัดพิธีไหวครู  สวนใหญก็จะจัดพิธี  1 – 2 วัน สําหรับคุณ
บรรจงจะจัดพิธี 2 วัน  สถานที่ที่จัดก็จะจัดพิธี  2 จุด  โดยจุดแรกจะจัดตั้งเปนศาลเพียงตาและปะรําพิธีหนาบานจุด
ตอมาก็จะจัดที่โตะหมูบูชาภายในบานอีก  1 จุด ที่ปะรําพิธีศาลเพียงตา  ก็จะจัดเปนเครื่องบวงสรวงเทพ  มีน้ํา 
อาหารคาว-หวาน  ดอกไม  ธูปเทียนบูชา  สวนที่โตะหมูบูชาภายในบานก็จะทําความสะอาด  จัดตั้งโตะหมูบูชาใหม
พรอมบายศรีเทพสําหรับเปล่ียนเอาบายศรีเกาไวบูชาตอไป พิธีไหวครูวันแรกเปนวันจัดบายศรีเทพและการประชุม
เทพ  สวนใหญในวันนี้จะมีพวกลงครูและทรงเจามารวมงานกันมาก ประมาณ 70-100 ราย พิธีจะเริ่มจากการจัดทํา
บายศรีเทพ  ในชวงเวลาบายจะไปจุดธูปลงทรงเจาที่หิ้งบูชา เมื่อเจาประทับทรงแลวก็จะออกไปที่ปะรํา เปนการ
ประชุมเทพทั้งหลาย  กลาวคือ  พวกทรงเจาทั้งหลายที่ประทับทรงแลวจะออกอาการตามองคที่ลงทรง  เชน  องคที่
เปนแขกก็จะรําแบบแขก  บางพวกก็จุดไฟอมเทียน  หรือกินหมาก  รําไทย เปนตน  ในชวงนี้  หากคุณบรรจงทรงองค
อินทรก็จะแตงกายดวยผาไหมสีเขียว   พวกที่ทรงเจาจะมีลูกนองเตรียมอุปกรณตาง ๆ มาใหเพราะตางคนก็รูวา  เมื่อ
ลงองคแลวจะตองทําอะไร ?  อยางไร ? พิธีไหวครูเทพวันที่สอง จะเริ่มพิธีตั้งแต  07.00 น. จะทําพิธีเสร็จไมเกิน  
11.00 น.  พวกลงครูทรงเจาที่มากันมากมายในวันแรกสวนใหญจะกลับกันไปหมด  จะเหลือที่เจาภาพเชิญไวไหวครู  
7 - 9 องค  พิธีวันนี้จะจัดที่ศาลเพียงตาเปนลําดับแรกก็คือ  การไหวครู  ครูที่ไหวก็จะไหวทั้งองคครู  ครูเทพ ฤๅษี  16 
ชั้น  ฟา  15 ชั้นดิน  10 ทิศ โปยเซียน เจาแมทับทิม  และเจาแมกวนอิม ซึ่งสิงสถิตอยูในบางหลวงดวยเมื่อไหวครูเสร็จ
แลวก็จะเรียกขวัญมาสูพิธีโปรยขาวตอกดอกไมที่ศาลเพียงตาแลวยายเวียนเทียนในบานในระหวางการไหวครู  การ
เรียกขวัญและเวียนเทียน นั้น  หมอทําขวัญก็จะแหลทําขวัญไปดวยเมื่อเสร็จจากการเวียนเทียน  ก็จะเปนการรําถวาย
เทพโดยผูมารวมงานสามารถมา รายรําถวายเทพได  ชวงนี้ดนตรีก็จะบรรเลงไปเรื่อย ๆ  แลวแตจะรําถวายเทพองคใด
หรือเลนดนตรีดวยเพลงอะไรก็จะมีคนรําถวายเทพมารายรําดวยเมื่อจบชั้นตอนนี้ก็เปนอันเสร็จส้ินพิธีไหวครูเทพ คุณ
บรรจงกลาววาเมื่อเสร็จพิธีไหวครูเทพแลวจะรูสึกเบาตัว  สบาย ทําแลวไดบุญ  เปนการเสริมบารมีสะเดาะเคราะห 
เพื่อองคครู  องคเทพทุกองค  ทําแลวมีความสุข 
5.  บทบาทหมอทําขวัญในพิธีไหวครูเทพ 
  การประกอบพิธีไหวครูเทพนั้นจะตองมีการแหลทําขวัญเปนสวนประกอบในขั้นตอนของพิธี สําหรับคุณ
บรรจงสามารถแหลทําขวัญในพิธีไหวครูเทพไดโดยไมไดรํ่าเรียน ความสามารถนี้เกิดมาจากการดลจิตดลใจของเจา
แมและองคครู  เวลาจะแหลทําขวัญก็จะรําลึกถึงครูบาอาจารยไมสนใจรอบขางเลย  เวลารองเพลงแหลนั้น  รองแลว
เขาเนื้อ  จิตใจเต็มขั้น  เวลาปกติจะไมกลา อาย ถึงเวลานั้นทําไดเลย  นอกจากสามารถแหลทําขวัญไดแลวยัง
สามารถรําถวายเทพไดดวยเหตุผลและความรูสึกเดียวกัน  สามารถรําไดทุกเพลงที่คนดนตรีบรรเลง คุณบรรจงจะ
เลือกไปแหลทําขวัญใหเฉพาะพิธีไหวครูเทพสายธรรมะหรือสายบุญฤทธิ์เทานั้น  สวนพิธีไหวครูเทพสายไมธรรมะ  
หรือสายอิทธิฤทธิ์เปนสายเดรัจฉานไมไปแหลทําขวัญให  การไปแหลทําขวัญใหจะไมคิดคาตอบแทน  เพราะถือวา
เปนการทําเพื่อองคเทพทุกองคทําแลวมีความสุข  เต็มใจที่จะทํา  แตตัวเจาภาพใหเงินจะเอาไปเก็บไวที่พานครูหนา
โตะหมูบูชาแลวเอาไปทําบุญทั้งหมด ไมเอามาใชจายและหากไปรวมพิธีที่มีลงทรงองคเกเร หรือกินเหลาในพิธีจะเลิก 
ไมแหลทําขวัญใหจะกลับเลย  
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 หมอทําขวัญในพิธีไหวครูเทพ  จะไปรวมพิธีในวันที่สองของไหวครูซึ่งเปนพิธีไหวครู  สําหรับคุณบรรจงถาจะ
ไปแหลทําขวัญก็จะแตงกายดวยชุดพราหมณสีขาว  การแหลทําขวัญจะเปนไปในขั้นตอนพิธีไหวครู  พิธีเรียกขวัญ 
และพิธเีวียนเทียน  บทแหลทําขวัญจะเกี่ยวของกับการชุมชุมเทวดา  การไหวครู  การไหว  16 ชั้นฟา  15 ชั้นดิน  การ
ไหว  10 ทิศ  การทําขวัญบายศรีพิธีเทพ  และอื่น ๆ ตามแตจะดลจิตดลใจ  ระหวางการแหลทําขวัญจะมีดนตรีไทย
บรรเลงประกอบการแหลทําขวัญดวยบางงาน  เมื่อเสร็จส้ินพิธีเวียนเทียนแลวเปนการรําถวายเทพ คุณบรรจงก็จะรํา
ถวายเทพดวย  คุณบรรจงกลาววา การแหลทําขวัญเปนการเสริมบารมีทําแลวมีความสุข  สบายใจ 
 
สรุป 
 กอนที่จะมาเปนหมอทําขวัญในพิธีไหวครูเทพนั้น  คุณบรรจงไดผานขั้นตอนตางๆ  4  ขั้นตอน คือ  ขั้นตอน
แรกเปนความเจ็บไขไดปวยของคุณบรรจงและไปหาหมอแตรักษาเทาไรก็ไมหาย จึงทําใหสนใจในเรื่องการมีองคและ
การรับขันธเปนขั้นตอนที่ 2  หลังจากนั้นในขั้นตอนที่ 3 เปนการทําพิธีรับขันธครู  หลังจากรับขันธแลว คุณบรรจงจึง
ตองปฏิบัติพิธีกรรมเปนขั้นตอนที่  4  อันไดแก  พิธีตั้งหิ้งบูชาครู  การปฏิบัติบูชา  การเขาทรงองคอินทร  และพิธีไหว
ครูเทพประจําป เปนลําดับ จากความเชื่อและการปฏิบัติพิธีกรรมดังกลาว  คุณบรรจงก็ไดรับประสบการณส่ังสมที่ทํา
ใหคุณบรรจงเกิดความเชื่อวาตนเองมีความสามารถในการเปนหมอทําขวัญในพิธีไหวครูเทพ  และรําถวายเทพได  ทั้ง
ที่ไมเคยไดศึกษาเลาเรียนมากอน  เปนความเชื่อวา “เทพ”  ที่ตนเองปฏิบัติบูชาไดดลจิตใจใหตนเองมีความสามารถ
พิเศษ และการไปเปนหมอทําขวัญและรําถวายเทพดังกลาวจะไมคิดคาตอบแทนใดๆ เพราะคุณบรรจงมีความเชื่อวา 
ตนเองไดทําประโยชนในการบูชาครู  ตอบแทนครู  เปนการบูชาเทพทั้งหลาย  ทําแลวตนเองมีความสุข จึงเปนความ
ภาคภูมิใจที่สงผลใหคุณบรรจงไดเขาไปมีสวนรวมในการประกอบพิธีกรรมสําคัญ  นับวาเปนประโยชนตอการ
ประกอบพิธีไหวครูเทพของพวกลงครูและทรงเจาอีกประการหนึ่ง 

มุมมองของผูวิจัย เห็นวาความเชื่อ พิธีกรรมและบทบาทของหมอทําขวัญในพิธีไหวครูเทพนี้ เปน
ปรากฏการณปกติที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  ซึ่งยังมีความเชื่อในส่ิงนอกเหนือธรรมชาติปรากฏอยู  และความเชื่อ
ตลอดจนพิธีกรรมเหลานี้ก็ไดรับการถายทอดสืบเนื่องกันมาเปนระยะเวลายาวนานและจะยังคงมีตอไป  การศึกษาใน
ครั้งนี้พบวาการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของผูที่จะเรียนรูนั้น  สามารถทําใหผูเรียนรูเรียนรูและเขาใจไดเปน
อยางดี กอรปกับการเรียนรูบนรากฐานการเชื่อในสิ่งที่ตองการจะเรียนรูยังสงผลใหผูเรียนรูพยายามขวนขวายที่จะ
เรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญ 

 
คําขอบคุณ 
 งานวิจัยชิ้นนี้ไดรับความอนุเคราะหจากคุณบรรจง  โภชนประสิทธิ์  และชาวชุมชนตลาดบางหลวง  ซึ่งไดให
ขอมูลสําคัญดวยมิตรไมตรี  ผูวิจัยไดรับความรูและเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากอาจารย ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  
และอาจารย ดร.มาเรียม  นิลพันธุ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทําใหสามารถทําการวิจัยจนเสร็จส้ิน  
จึงขอขอบคุณทานทั้งหลายไว  ณ  โอกาสนี้เปนอยางสูง 
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การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน:  กรณศีึกษาการทองเที่ยวชุมชนบางหลวง 
Sustainable  Tourism  for  Development :  A  Case  Study  of  Bangluang  Community 

 
ธีระพงศ บุศรากูล1 

Theerapong Budsarakoon1 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความตองการของประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงและความตองการ
ของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือนชุมชนบางหลวง  ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชน
บางหลวง  และศึกษาแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบางหลวง  ผลการศึกษาพบวา  
นักทองเที่ยวที่สวนใหญมีความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวในชุมชนบางหลวง  ชุมชนบางหลวงมีศักยภาพในการที่
จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน  เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลาย  ทั้งแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม สถาปตยกรรม และการเกษตร ซึ่งสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวที่
สวนใหญมีความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวในชุมชนบางหลวง  ทั้งนี้  ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนของชุมชนบางหลวง  ไดพิจารณาจาก  6  องคประกอบ  คือ  ทรัพยากรการทองเที่ยว  การเขาถึงแหลงทองเที่ยว  
ส่ิงอํานวยความสะดวก  ความปลอดภัย  ความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว  และการมีสวนรวมของชุมชน  
จากการศึกษาพบวา  ชุมชนบางหลวงมีองคประกอบที่เหมาะสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  3  ดาน  
คือ  ทรัพยากรการทองเที่ยว  ความปลอดภัย  และความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว  สวนสิ่งอํานวยความ
สะดวก  การเขาถึงแหลงทองเที่ยวและการมีสวนรวมของชุมชนจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป   
คําสําคัญ  :  การพัฒนา, การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
 
Abstract 
 The  research  was  proposed  to  study  the  people  would  like  to  know  how  to  attract  
tourist  to  come  to  Bangluang  Community,  to  study  the  people  to  understand  potential market  to    
Sustainable  Tourism  for  Development now  and  the  future,  to  study  how  to  guidance  for  
development  for  Sustainable  Tourism.  The  results  revealed  the  following: 
 Most  travelers  are  satisfaction  for  visiting  Bangluang  Community.  It  has  many  latencies  to  
sustainable  tourism  for  development.  There  are  many  interesting  places,  natural  place,  real  life,  
culture,  way  of  life,  architecture,  agriculture.  Sustainable  Tourism  for  development  considers  from  
tourism  resource,   conveniences,  safety  participating  in  Bangluang  Community.  In  the  future  it  can  
develop  for  Sustainable  Tourism  for  Development.  
Keywords : Development, Sustainable Tourism    
 

                                                 
1 ภาควิชาการศึกษาเพือ่การพัฒนามนุษยและสังคม คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม  73000  ประเทศไทย   
  Department of Education for Human and Social Development, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand  



 
 

345 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

คํานํา 

ตลาดบางหลวงเปนชุมชนเกาแกอายุกวา 100 ป จากขอมูลกอตั้ง ตั้งแตป พ.ศ. 2446 ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน 
(หรือแมน้ําสุพรรณบุรี) ดานฝงตะวันตก เปนหองแถวไมสองชั้นหันหนาเขาหากัน ยาวจากหัวตลาดถึงทายตลาด
ประมาณ หกสิบแปดหอง ปจจุบันยังคงสภาพความสวยงามและบรรยากาศ ของสถาปตยกรรมตลาดเกาในอดีตไว
อยางสมบูรณ ทั้งรูปแบบวิถีชีวิต ที่เรียบงาย การคาขายของคนในชุมชน รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรม ที่ผสม
กลมกลืนระหวางวัฒนธรรมไทยจีนที่สืบทอดกันมาเปนเวลากวา 100 ป การสรางตลาดบางหลวงในอดีต ไดเริ่มจาก
คนจีนโพนทะเล ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บางหลวง จนกลายเปนชุมชนที่ประกอบการคา จึงสรางเปนตลาดเรือนไมสอง
ชั้น หันหนาเขาหากัน โดยสรางตลาดบนกอนเปนตลาดแรก เมื่อตลาดมีความเจริญรุงเรืองชุมชนเริ่มขยาย ไดมีการ
สรางตลาดลาง และตลาดกลางตามลําดับ  เดิมตลาดบางหลวงเปนแหลงคาขายทางน้ํา ที่สําคัญแหงหนึ่งของอําเภอ
บางเลน เพราะมีทาเรือ สะดวกในการขนถายสินคา เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทน มีการสราง
ถนน รถยนตก็มาแทนที่เรือ ทําใหการคาขายทางน้ําเริ่มซบเซาลง แตการคาขายของชาวตลาดบางหลวงก็ยังคงอยู   
สงผลใหเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งมีอาชีพคาขายเปนหลักไดรับผลกระทบ  ทําใหคนรุนใหมละทิ้งชุมชนเขาไปประกอบ
อาชีพในเมืองใหญ ๆ อยางไรก็ตามชุมชนตลาดบางหลวงก็ยังคงเปนชุมชนที่มีความนาสนใจหลายประการ  เชน  
ยังคงรักษาสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนแบบเดิมไวอยางดี  การรักษาเอกลักษณดานอาชีพที่ทํากันมาแตโบราณ  
อาทิ  รานขายยาจีนสมุนไพร รานทําฟนปลอม รานทําทอง รานบัดกรีโลหะ รานทําเสนกวยเตี๋ยว  เปนตน  ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาเพื่อเปนการกระตุนใหเศรษฐกิจในชุมชนตลาดบางหลวงดีขึ้นและทําใหคนรุนใหมหันมาใจใสในถิ่น
ฐานบานเกิดของตนเอง  ควรที่จะพัฒนาใหชุมชนตลาดบางหลวงเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน    การทองเที่ยว
อยางยั่งยืนเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากทรัพยากรการทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค
ในการวิจัยคือ   เพื่อศึกษาความตองการของประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงและความตองการของนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาเยือนชุมชนบางหลวง  เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบางหลวง  
และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบางหลวง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน:  กรณีศึกษาการทองเที่ยวชุมชนบางหลวง มี
วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้คือ  ศึกษาจากเอกสาร  เชิญผูทรงคุณวุฒิ  การสัมภาษณ  และการศึกษาสังเกตภาคสนาม 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยบุคคล 2  กลุมคือ  กลุมชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนบางหลวง  
และกลุมนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวยังชุมชนบางหลวง 
 กลุมตัวอยางของประชากร  ไดมาดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง  (purposive  sampling)   
 โดยมีรายละเอียดของแตละสวนดังนี้ 
 1.  กลุมชาวบานในชุมชน  ประกอบดวย  2  กลุมคือ 
 1.1  ผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญประวัติศาสตรชุมชนบางหลวงจํานวน  3  คน  ในการคัดเลือกผูใหขอมูล
หลักในการศึกษาครั้งนี้  ไดใชวิธกีาร  Snow ball  technique  คือ  ในขั้นตอนแรกไดเขาไปพบกับกลุมของผูที่มีความรู
เกี่ยวกับชุมชนบางหลวงกอน  และใหกลุมผูที่มีความรูเกี่ยวกับชุมชนไดแนะนําบุคคลที่จะเขาไปสัมภาษณ  โดยระบุ
คุณสมบัติของผูถูกสัมภาษณแลวแนะนําผูที่ถูกสัมภาษณที่มีคุณสมบัติเดียวกันตอไปเรื่อย ๆ โดยไดผูทรงคุณวุฒิคอื 
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  1.1.1  พระมหาปรีชา  ภูริปญโญ 
  1.1.2  อาจารยชาลี ศรีพุทธาธรรม 
  1.1.3  คุณดนัย  ภัทราวุฒิชัย 
 1.2   ผูประกอบการรานอาหาร  จํานวน  5  คน  ประกอบดวย  ผูจําหนายอาหารคาว  ผูจําหนายอาหาร
หวาน  ผูประกอบการรานคาโชวหวย  ผูประกอบการรานกาแฟ  และผูประกอบการรานคายาจีน 
 2.  กลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวตลาดบางหลวง  จํานวน  10  คน  โดยเลือกกลุมของนักทองเที่ยวที่
มีศักยภาพในการตอบคําถามได  โดยไมเลือกผูสูงอายุเพราะมีความยากลําบากในการตอบแบบสัมภาษณ  และไม
เลือกกลุมเด็กเยาวชนที่มากับพอแม  เนื่องจากบางประเด็นคําถามอาจใหคําตอบไดไมชัดเจน 
2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  การสัมภาษณระดับลึก  (in depth  – interview) แบบสัมภาษณ  ซึ่ง
ไดเตรียมการกอนลงเก็บขอมูลภาคสนามแบงเปน  3  ประเภทคือ แบบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง  เพื่อใชเปน
ประเด็นสนทนาระหวางการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสรางเพื่อใหแบบสัมภาษณเพื่อ
รวบรวมขอมูล  2  ดานคือ  ดานศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบางหลวงและดาน
แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบางหลวง  เครื่องมือและอุปกรณอื่น ๆ ไดแก  แบบบันทึก
เพื่อจดรายละเอียดสําคัญ  จากการบันทึกภาพชุมชนบางหลวง  กลองถายภาพ  เพื่อบันทึกภาพ  ตัวนักวิจัยที่เขาไป
ศึกษา  เปนผูเกบ็ขอมูลดวยการสังเกต  สัมภาษณ  และศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 3.1  ผูวิจัยไดศึกษาศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบางหลวง 

3.2  สัมภาษณระดับลึก  ประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงและความตองการของนักทองเที่ยวที่เดินทาง
มาเยือนชุมชนบางหลวง  วิเคราะหเนื้อหา  วิพากษและอภิปรายของผูทรงคุณวุฒิ  ผูเชี่ยวชาญ  ประชาชน  และ
นักทองเที่ยวในชุมชนบางหลวง 
4.  ระยะเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่    1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2550  -  วันที่  28  กุมภาพันธ  พ.ศ.  
2551 
5.  การวิเคราะหขอมูล 
 เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา  (content  analysis)  ดังนี้ 
 5.1  การวิเคราะหขอมูลทางดานเอกสาร  เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้จําเปนตองอาศัยขอมูลดานเอกสารเชิง
ประวัติศาสตรเปนสวนประกอบ  จึงอาศัยหลักในการวิเคราะหทางประวัติศาสตร  เขามาประยุกตใชรวมกับการ
วิเคราะหขอมูลเอกสารที่ไดจากเอกสารทางวิชาการตาง ๆ ดังนี้ 
  5.1.1  ดานแหลงที่มาของขอมูล  วิเคราะหความนาเชื่อถือของผูแตงและขอความในเอกสารชั้นตน
             เปนหลัก 
  5.1.2  ดานเนื้อหา  วิเคราะหโดยพิจารณาความสอดคลองของขอมูลที่ปรากฎในเอกสารแตละ 
             ประเภท  จากการจําแนกชนิดและจัดลําดับความตอเนื่องของขอมูล 
 5.2  การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ  มีขั้นตอนดังนี้ 
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  5.2.1  แยกประเภทขอมูล 
  5.2.3  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณแบบสามเสา  (Data  triangulation)  โดย
ผูทรงคุณวุฒิ  3  ทานไดแก ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  ผศ.ดร.  มาเรียม  นิลพันธุ  รศ.  สมประสงค  นวมบุญลือ  
ขอมูลจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยและขอมูลจากการสัมภาษณ  โดยคณะผูวิจัยและผูทรงคุณวุฒิไดรวมกัน
วิเคราะห  วิพากษ  อภิปราย  และปรับปรุงแกไขแลว  จึงจัดทําขอมูลชั่วคราว 
 
ผลการวิจัย 

การนําเสนอผลงานการวิเคราะหขอมูล  แบงออกเปน  3  ตอนดังนี้ 
ตอนที่  1  ความตองการของประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวงและความตองการของนักทองเที่ยวที่เดินทางมา
เยือนชุมชนบางหลวง  โดยแบงออกเปน  2  มุมมองดังตอไปนี้ 

1. มุมมองของประชาชนในชุมชนตลาดบางหลวง  จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและประชาชนในชุมชน
ตลาดบางหลวง  ในภาพรวมพบวา   ชุมชนตลาดบางหลวงสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนได 
มีการทองเที่ยวเขามาในชุมชนจะทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ตองการใหหนวยงานทองถิ่นเขามาสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางจริงจัง  ประชาชนในชุมชนควรที่จะรวมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหมากกวานี้  
เพราะปจจุบันจะเห็นวาประชาชนยังไมใหความรวมมือดวยดี ชาวชุมชนมักจะสนใจในเรื่องแปลกใหมไดสักระยะหนึ่ง
แลวไมสานตอใหเปนรูปธรรม 

2. มุมมองของนักทองเที่ยวที่มาชุมชนตลาดบางหลวง  จากการสัมภาษณนักทองเที่ยว   
ในภาพรวมพบวา  เสนทางการเดินทางไปชุมชนตลาดบางหลวงเปนเสนทางเดินทางไมใชเสนทางทองเที่ยวเหมือน
เสนทางอื่น ๆ เพราะไมมีแหลงทองเที่ยวที่ตอเนื่อง  หองน้ําไมเพียงพอและไมสะอาด และปรับปรุงเรื่องความสะอาด
ของแหลงทองเที่ยว  แหลงทองเที่ยวภายในชุมชนไมนาสนใจเทาที่ควรและไมมีกิจกรรมที่สงเสริมใหนักทองเที่ยวเขา
มาเยี่ยมชมควรที่จะประชาสัมพนัธการทองเที่ยวของชุมชนในลักษณะรวมกับเสนทางทองเที่ยวที่อยูใกลเคียงกัน  ควร
จัดใหมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  อาทิ  จัดโปรแกรมทองเที่ยวแบบคางคืนหรือเชาไปเย็นกลับ 
ตอนที่  2  ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบางหลวง 
 ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบางหลวง  ไดพิจารณาจาก  6  องคประกอบ  คือ  
ทรัพยากรการทองเที่ยว  การเขาถึงแหลงทองเที่ยว  ส่ิงอํานวยความสะดวก  ความปลอดภัย  ความสามารถในการ
รองรับการทองเที่ยว  และการมีสวนรวมของชุมชน  จากการศึกษาพบวา  ชุมชนบางหลวงมีองคประกอบที่เหมาะ
สําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  3  ดาน  คือ  ทรัพยากรการทองเที่ยว  ความปลอดภัย  และ
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว  สวนสิ่งอํานวยความสะดวก  การเขาถึงแหลงทองเที่ยวและการมีสวนรวม
ของชุมชนจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ 
 1.  ดานทรัพยากรการทองเที่ยว จากการศึกษาพบวา  ชุมชนมีศักยภาพในดานทรัพยากรการทองเที่ยวใน
การพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอยางยั่งยืน  โดยพิจารณาไดจาก  ความสวยงามและธรรมชาติของแม
น้ําทาจีน  ความมีสภาพวิถีชีวิตริมแมน้ําที่เปนเอกลักษณและหาไดยากในปจจุบัน  อยางไรก็ตาม  ชุมชนบางหลวงยัง
ตองมีการพัฒนา  ปรับปรุง  และอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชน  โดยเฉพาะสภาพสถาปตยกรรมของตลาด  
100  ป  คลองและแมน้ําทาจีน  วิถีชีวิตการกินการอยู  การประกอบอาชีพโบราณ  และวิถีชีวิตริมแมน้ํา  ตลอดจนนก
ตาง ๆ คางคาวแมไก  และหิ่งหอย  วิถีชีวิตการยิงปลา  ที่เปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว  โดยเฉพาะชวงฤดูหนาวจะมี 
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นกอพยพมาจากประเทศไซบีเรีย ประมาณเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนธันวาคม  ทั้งนี้หัวใจสําคัญของการทองเที่ยว
คือ  ความสะอาด  ที่จะเปนจุดหลักในการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว  และนักทองเที่ยวมีขอเสนอแนะใหมีการ
พัฒนาตลาดใหมีความกลมกลืนในทางดานสถาปตยกรรม  ไมใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกหรือกระแสความสมัยใหม
เขามาในชุมชน  จะทําใหคุณคาวิถีชีวิตของชุมชนลดลง     
 2.  ดานความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว   จากการศึกษาพบวา  ชุมชนมีศักยภาพดานความปลอดภัยใน
แหลงทองเที่ยว  ในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน  โดยพิจารณาไดจากยังไมเคยมีอุบัติเหตุ  
นักทองเที่ยวถูกทํารายรางกายหรือโจรกรรมทรัพยสินระหวางเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว  โดยในสวนของตลาดเกา  100  
ป  จะมีเจาหนาที่ตํารวจคอยสอดสองดูแลความเรียบรอยในบริเวณตลาดและบริเวณชุมชน  โดยดานหนาทางเขา
ตลาดเกา  100  ปจะมีปอมตํารวจของสถานีตํารวจภูธรบางหลวงตั้งอยู  ตลอดจนมีสายตรวจทั้งกลางวันและ
กลางคืน    ประกอบกับชุมชนบางหลวงยังมีสภาพสังคมเปนระบบเครือญาติอยู  จึงทําใหทุกคนชวยกันสอดสองดูแล
ความปลอดภัยของคนในชุมชน  อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวยังคงตองการใหมีการปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัย
ในการทองเที่ยวอยู  และมีขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทางเรือ
ของนักทองเที่ยว  เชน  การจัดเตรียมเสื้อชูชีพที่มีสภาพที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  การกําหนดจํานวน
นักทองเที่ยวในการลองเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองและแมน้ําทาจีน  การติดตั้งปายเตือนภัยใหระวังในบริเวณที่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย  การบอกความจุของคนที่อยูบนโปะ  เปนตน   
 3.  ดานความสามารถในการรองรับของพื้นที่  จากการศึกษาพบวา  ชุมชนบางหลวงมีศักยภาพในดาน
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่  ในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน  โดยพิจารณาไดจากใน
ปจจุบันพื้นที่ของชุมชนมีลักษณะการทองเที่ยวที่หมุนเวียนไปตามเสนทาง  มีการแวะชมแหลงทองเที่ยว  และอยูใน
แหลงทองเที่ยวแตละแหงโดยใชเวลาไมนานจนเกินไป  จึงทําใหแหลงทองเที่ยวสามารถตอนรับนักทองเที่ยวไดเต็มที่  
อาทิ  เสนทางทองเที่ยวแมน้ําทาจีน  เขาคลอง  ชมตลาด  นมัสการหลวงพอวัดบางหลวง  รับประทานอาหารขึ้นชื่อ  
แตในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวนั้น  ยังไมเพียงพอตอการรองรับของนักทองเที่ยว  เชน  การ
ขาดแคลนหองน้ํา 
 โดยภาพรวมแลว  การทองเที่ยวในชุมชนบางหลวงยังไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  สังคม  วิถีชีวิต  ความ
เปนอยูของคนในชุมชน  ซึ่งเปนที่โชคดีที่สภาพวิถีชีวิตยังคงสภาพเดิม  แตหากบางชวงเวลา  เชนชวงเทศกาลงาน
ประเพณีประจําปของชุมชนบางหลวง  ที่มีจํานวนนักทองเที่ยวมากหรือมาในระยะเวลาที่ไลเล่ียกันอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมภายในชุมชน  เชน  การทิ้งและการกําจัดขยะมูลฝอย  เปนตน  ดังนั้นในอนาคตจึงตองมีการ
ดําเนินการวางแผนบริหารจัดการในสวนของความสามารถในการรองรับของพื้นที่  รวมถึงการกําหนดจํานวน
นักทองเที่ยวในการเขาชม 
 4.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว  จากการศึกษาพบวา  ในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลง
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน  ยังจําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว  ซึ่งจากการ
เขาไปสํารวจในแหลงทองเที่ยวแตละแหงพบวา  หองน้ํายังไมเพียงพอ  ควรมีการสรางหองน้ําเพิ่ม  แตตองสรางให
กลมกลืนกับสถาปตยกรรมของตลาดเกาบางหลวง  และควรจัดที่ตั้งวางถังขยะตามจุดตาง ๆ ใหมีความสวยงามไม
กระทบตอทัศนียภาพของตลาดบางหลวง  สวนในเรื่องปายบอกทางมายังตลาดเกา  100  ปยังไมมีควรจะมีปายที่มี
ความชัดเจนสามารถอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวใหเขาถึงไดงาย  นอกจากนี้ควรปรับปรุงความสะอาด
คลองใหมีความสะอาดมากกวานี้   



 
 

349 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 5.  ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว  จากการศึกษาพบวา  ในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน  ยังจําเปนตองมีการปรับปรุงในเรื่องการเขาถึงแหลงทองเที่ยว  เพราะเสนทางการเดินทางมายังชุมชนตําบล
บางหลวงนี้ไมใชเสนทางทองเที่ยว  เพราะเสนทางมาไมมีแหลงทองเที่ยวอยูในเขตติดตอ  ควรจะแกไขปญหาคือ
จัดทําการประชาสัมพันธในการมาทองเที่ยวชุมชนบางหลวง  โดยอาจจะอิงเขารวมกับเสนทางทองเที่ยวหลัก ๆ อาทิ  
เสนทางนมัสการพระปฐมเจดีย  วัดไรขิง  พระราชวังสนามจันทร  ตลาดเกาบางหลวง เปนตน  โดยจะตองทําการ
ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวสถานที่ที่มีชื่อเสียงแลว  ไดรูจักตลาดเกา  100  ปที่บางหลวง  การสรางสิ่ง
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาทํากิจกรรมในชุมชนบางหลวงมากยิ่งขึ้น  เชน  การมาพักคางคืน  การมาจับจายใชสอย  ซึ่ง
ชุมชนจะตองสรางกิจกรรมขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว  อาทิ  การจัดรถเจกลากใหนักทองเที่ยวชมตลาด  หรือการ
จัดทําพิพิธภัณฑปลานํ้าจืด  การจัดเปนศูนยสปาเพื่อสุขภาพ  เปนตน  นอกจากนี้จะตองจัดทําปายบอกทางและ
ประวัติที่นาสนใจของแหลงทองเที่ยวดวย 
 6.  การมีสวนรวมของชุมชน   จากการศึกษาพบวา  ในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน  
ยังจําเปนตองมีการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน  โดยพิจารณาจาก  ความสัมพันธระหวางประชาชน
ในชุมชนดวยกัน  ควรจะใหความรวมมือจะชวยกันในการตอนรับนักทองเที่ยว  การสรางจิตสํานึกการเปนเจาบานที่ดี  
ซึ่งมีนักทองเที่ยวเขามาในชุมชนแลวจะตองมีการจัดการในดานการบริหารจัดการรายได  การบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวเปนหนาที่ของประชาชนชาวบางหลวงทุกคน  จะตองมีการกําหนดทิศทาง  นโยบาย  หรือแนวทางปฏิบัติ
รวมกันของแหลงทองเที่ยวในชุมชน  ลักษณะของการมีสวนรวมสวนใหญควรจะเปนไปใน  2  ลักษณะคือ  การมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมและการมีสวนรวมในการรวมกันรับผลประโยชน   
ตอนที่  3  ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบางหลวง   
 การจะทําใหการทองเที่ยวชุมชนบางหลวงมีความยั่งยืนควรมีองคประกอบในการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน
คือ 
 1.  การมีสวนรวมของประชาชน  การที่จะทําการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนใหเกิดความยั่งยืน  ส่ิงที่จะตอง
คํานึงถึงและถือไดวามีสวนสําคัญมาก  คือ  การมีสวนรวมของประชาชนทุกคนของชุมชน  เนื่องจากวาทุกคนใน
ชุมชนเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยว บางคนอาจไดรับในทางบวก  บางคนไดรับในทางลบทั้งทางตรงและ
ทางออม  สวนปริมาณของการไดรับผลกระทบวามากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับลักษณะความเกี่ยวของที่แตกตางกันไป  
แนวทางสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียโดยสวนมากแลวตองมีกิจกรรมเปนตัวเชื่อมโยงใหเกิดการเขามามี
สวนรวม  ซึ่งการเขามามีสวนรวมมากหรือนอยนั้นก็ขึ้นอยูกับวากิจกรรมนั้นๆ เปนที่นาสนใจ  มีเวลา  ความถนัดหรือ
เหมาะสมกับคนที่เกี่ยวของหรือไม   
 2.  กอใหเกิดประโยชนแกทองถิ่น  การทองเที่ยวในชุมชนบางหลวงควรเปนแหลงในการสรางประโยชนตอ
คนในชุมชนทองถิ่น  เชน  การจางแรงงานในพื้นที่  การเสียภาษีใหองคกรทองถิ่น  หรือการที่นักทองเที่ยวเขามาใน
ชุมชน  ทําใหคนในชุมชนมีงานทํามากขึ้น  เชน  สามารถขายอาหาร ขนม หรือผลผลิตของทองถิ่นได  อาทิ  งาน
หัตถกรรม  สมุนไพร  ยาจีน  การบริการที่พักแบบ  home  stay   เกิดการจางแรงงานของคนในชุมชน  เปนตน 
 3.  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชนบางหลวงควรอยูบนพื้นฐานของการอนุรักษทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมที่ดี   วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน  คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยาง
แยกไมออก  วิถีชีวิตของชุมชนไดตั้งอยูบนพื้นฐานของการอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิต  ชุมชนจึงมีความจําเปนที่
จะตองหาแนวทางในการรักษาความสัมพันธนั้นไว  โดยเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิถีชีวิตของตัวเองใหม  
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เพราะวาเมื่อทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม  ฐานแหงการดํารงชีวิตก็เส่ือมโทรมลงไปดวย  ซึ่งชุมชนควรที่มีจะ
การรวมตัวเพื่อปกปองรักษาฟนฟู  ส่ิงที่เปนฐานการผลิตของชุมชนโดยการรักษาสถาปตยกรรมตลาดเกา  100  ป  
การรักษาแมน้ํา  ลําคลอง  อาชีพดั้งเดิม  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ประเพณีและความเปนอยูตาง ๆ ฉะนั้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชุมชนควรจะควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม   
 4.  การใชทรัพยากรอยางคุมคา  ชุมชนบางหลวงมีความหลากหลายของทรัพยากร  หากทรัพยากรเหลานี้
ไมไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวหรือไมไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว  ทรัพยากรอันมีคาที่กลาวมาแลว
ก็จะทําแตเพียงหนาที่หลักของทรัพยากรนั้น ๆ ในสังคมและระบบนิเวศ  หากเมื่อมีการทองเที่ยวเขามาแลวทรัพยากร
เหลานี้ไดสรางมูลคาใหกับตนเองโดยที่ยังคงมีหนาที่หลักในสังคมและระบบนิเวศตอไป  ซึ่งถือไดวาเปนการเพิ่ม
อรรถประโยชนของทรัพยากรเหลานั้นใหมีมากยิ่งขึ้น 
 5.  สรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของแหลง
ทองเที่ยวและความตองการของนักทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจมาทองเที่ยว
และกลับมาเที่ยวซ้ํา  แตการสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวตองใหมีความสมดุลระหวางความตองการของ
นักทองเที่ยว  ลักษณะกายภาพ   ส่ิงแวดลอม  ความสามารถในการรองรับไดของแหลงทองเที่ยว  และขีด
ความสามารถของชุมชนทองถิ่นหรือเจาของแหลงทองเที่ยว   
 
สรุป 

 ผลการศึกษา  พบวา  ชุมชนบางหลวงมีศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนบาง
หลวง  ไดพิจารณาจาก  6  องคประกอบ  คือ  ทรัพยากรการทองเที่ยว  การเขาถึงแหลงทองเที่ยว  ส่ิงอํานวยความ
สะดวก  ความปลอดภัย  ความสามารถในการรองรับการทองเที่ยว  และการมีสวนรวมของชุมชน  จากการศึกษา
พบวา  ชุมชนบางหลวงมีองคประกอบที่เหมาะสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  3  ดาน  คือ  ทรัพยากร
การทองเที่ยว  ความปลอดภัย  และความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว  สวนสิ่งอํานวยความสะดวก  การเขาถึง
แหลงทองเที่ยวและการมีสวนรวมของชุมชนจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป  โดยอยูบนพื้นฐานความสามารถ
ของชุมชน  และรักษาสิ่งแวดลอมและเอกลักษณของชุมชนไวได  และการพัฒนาของชุมชนในดานการดําเนินงาน
ดานการทองเที่ยวจําเปนตองอยูบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  การที่ชุมชนจะพัฒนาไปได  ชุมชนจะเปนตองรูจัก
ตนเองเสียกอน  ในดานการทองเที่ยวตองใหชุมชนไดรูวาตนเองมีทรัพยากรอะไรบางที่สามารถกอประโยชนในดาน
การทองเที่ยว  สามารถตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีอยูและใหรูถึงวิธีในการดํารงรักษาไวซึ่ง
ทรัพยากรนั้น ๆ นอกจากนี้แลวการสรางโอกาสและประโยชนที่แทจริงใหกับชุมชนจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อชุมชนทองถิ่น
มีโอกาสในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยว  การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนจึงเปน
เปาหมายสําคัญที่ตองไดรับการสงเสริมในกระบวนการทองเที่ยวและจําเปนตองปรับทัศนคติและกระบวนทัศนที่จะ
นําไปสูความยั่งยืน  โดยการฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  และการทดลองปฏิบัติจริง  จนกวาจะสามารถดําเนินธุรกิจ
ชุมชนในรูปแบบการทองเที่ยวไดดวยตนเอง  สามารถพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ  มีการรักษาสิ่งแวดลอม  
ซึ่งนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอไป 
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การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวระยะสั้นของอัตราแลกเปลีย่นคาเงินบาท 
The study of factors affecting the short-term movement of Thai Baht exchange rate 

 
ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ1 

Taninrat Rattanapongpinyo1  
 

บทคัดยอ  
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวระยะสั้นของอัตราแลก 
เปล่ียนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐในประเทศไทย ขอมูลที่ศึกษาเปนขอมูลรายเดือนระหวาง ป 2546 ถึง 2550 
ปจจัยที่ใชในศึกษามี 4 ปจจัย ประกอบดวย เงินทุนสํารองระหวางประเทศของไทย คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐใน
อดีต อัตราดอกเบี้ย Libor และอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินดอลลารสหรัฐในตลาดการเงินโลก โดยใชการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงพหุเปนเครื่องมือ ซึ่งผลการวิจัยพบวาทั้ง 4 ปจจัยมีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอ
ดอลลารสหรัฐอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยมีคา R2 = 0.964, R2 = 0.961, F-test = 4.401 ฯลฯ 
และแบบจําลองสามารถใชในการพยากรณแนวโนมคาเงินบาทในระยะสั้นได  นอกจากนี้แลวยังพบวา การจะ
วิเคราะหการเคลื่อนไหวดังกลาวไดอยางมีประสิทธิผล ตองใชการวิเคราะห Fundamental, Technical และ 
Sentimental Analysis ประกอบกัน 
คําสําคัญ : อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ  การพยากรณแนวโนม  การเคล่ือนไหวระยะสั้น 
 
Abstract 

The objective of this research is to study the factors that affect the short-term movement of Thai 
Baht exchange rate per us dollar. The considered factors are international reserve, Libor-interest rate, 
past trends of Thai Baht and changing in U.S. dollar value in the world money market. All the factors 
studied are monthly averaged secondary data from 2003 to 2007. The result from multiple regression 
analysis shows that four considered factors affect the movement of Thai Baht with high confidence 
interval statistics testing (95%) ; R2 = 0.964, R2 = 0.961, F-test = 4.401 etc., and this model can forecast 
the Thai baht short-term trend. The additional result; by using Fundamental, Technical and Sentimental 
Analysis, can lead to construct the effectiveness of the forecasting instrument. 
Keywords : Thai Baht exchange rate per us dollar, Trend forecasting, The short-term movement 
 
คํานํา 
         นับตั้งแต 2 กรกฎาคม 2540 เปนตนมา ประเทศไทยไดเปล่ียนมาใช ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่มี
การจัดการ (Managed Float) ซึ่งคาเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลตางๆ ถูกกําหนดโดยกลไกตลาดตามอุปสงค
และอุปทานของตลาดเงินตราในประเทศและตางประเทศ และสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไดตามปจจัยพื้นฐานทาง
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เศรษฐกิจ โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะเขาซื้อหรือขายเงินดอลลารสหรัฐตามความจําเปน เพื่อไมใหอัตรา
แลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากเกินไปและเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ระบบดังกลาวทําให
นโยบายการเงินมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ชวยเสริมสรางความ
ม่ันใจของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งทําใหทางการสามารถดูแลการไหลเขาออกของเงินทุนตางประเทศได
ดีขึ้น อยางไรก็ตาม แมวาระบบอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว จะสงผลใหการทํางานของเครื่องมือการเงินของทางการไทย
มีความยืดหยุนและคลองตัวขึ้น แตคาเงินบาทก็ยังคงมีความผันผวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเงินจากภายนอกประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี้จะสงผลตอภาครัฐและภาคธุรกิจกลาวคือ ทํา
ใหภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกรรมระหวางประเทศมีความเส่ียงเพิ่มขึ้น เมื่อคาเงินบาทเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ใน
สวนของภาครัฐนั้นจะตองคอยติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยูตลอดเวลา เพื่อรักษาเสถียรภาพของ
คาเงินบาทและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ลักษณะดังกลาวทําใหทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจหันมาใหความสนใจ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจ ที่คาดวาจะสงผลกระทบตอทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนกันมากขึ้น อาทิ ปริมาณเงินทุนไหลเขาสุทธิ ภาวะเงินเฟอ สถานการณการจางงาน การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และแนวโนมอัตราดอกเบี้ย  ทั้งนี้ก็เพื่อการปรับตัวในภาคเศรษฐกิจการเงินใหสอดคลองกับ
ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผนัผวน โดยพยายามที่จะติดตามและพยากรณทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนคาเงินบาท 
 ในทางวิชาการนั้น มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาตัวแปรที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของคาเงินบาทไดแก  
1) การศึกษาแบบจําลองคาดคะเนอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (ดําหริ รุงเรื่อง 2543) พบวา 
ปริมาณเงินโดยเปรียบเทียบ และอัตราเงินเฟอมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราคาเงินบาท สวนรายได
ประชาชาติที่แทจริงมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราคาเงินบาท 2) การศึกษาการกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศไทยตามวิธีทางการเงิน (รุงทิวา พานิช 2539) พบวา อัตราแลกเปลี่ยนไตรมาสที่ผานมา และ
ปริมาณเงินโดยเปรียบเทียบมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราคาเงินบาท สวนรายไดที่แทจริงและอัตรา
ดอกเบี้ยมีความสัมพันธกับอัตราคาเงินบาทในทิศทางตรงกันขาม และ3) การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการ
จัดการ (นภัสสร ณ เชียงใหม 2542) พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับอัตราคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ คือ เงินทุน
สํารองระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยฝากประจํา 3 เดือน และ 4) การศึกษา
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการกําหนดดุลยภาพในระยะยาว และการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ( รัตนา  เฉลียว : 2549 ) ซึ่งพบวาระดับราคาในประเทศกับตางประเทศ และเงินทุนสํารองระหวาง
ประเทศมีความสัมพันธกับอัตราคาเงินบาทอยางมีนัยสําคัญ และแมวาจะมีการศึกษาที่เกี่ยวของอยูเปนจํานวนมาก 
แตอยางไรก็ดีผลการศึกษาและแบบจําลองที่สรางขึ้นในผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน ยังคงมีความยุงยากซับซอน 
และคอนขางเนนดานวิชาการ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบจําลองที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
เขาใจงาย เพื่อการประยุกตใชไดสะดวก อยางนอยที่สุดในการพยากรณทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเพื่อ
ประโยชนตอสาธารณะ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวระยะสั้นของอัตราแลกเปลี่ยน
คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย  
 จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรมและผลการวิจัยที่เกี่ยวของอันไดแก การคาดคะเนอัตราแลกเปลี่ยน
โดยอาศัยปจจัยพื้นฐาน การคาดคะเนอัตราแลกเปลี่ยนโดยอาศัยการวิเคราะหทางเทคนิค   การคาดคะเนอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยอาศัย Sentimental analysis (ซึ่งผูวิจัยใชอธิบายเรื่อง “การคาดคะเนตามความรูสึกนึกคิดของตลาด
การเงินและนักลงทุนโดยทั่วไป”) ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน   แนวคิดเกี่ยวกับ
แบบจําลองการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน  วิวัฒนาการระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
หลังจากนั้นจึงทําการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน สามารถสังเคราะหและสรุปไดเปนความสัมพันธดัง
แผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหวระยะสั้นของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอ
ดอลลารสหรัฐ  เปนการศึกษาในลักษณะผสานวิธี ( Mixed Methodology) โดยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่นํามาใชในการศึกษาเปนประเภททุติยภูมิ โดยใชขอมูลคาเฉลี่ยราย
เดือน ตั้งแตเดือน มกราคม 2546 ถึง เดือน ธันวาคม 2550 รวมระยะเวลา 60 เดือน ขอมูลรวบรวมจากธนาคารแหง
ประเทศไทย          และ เวปไซต exchangerate.com 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย  
  1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ระดับเงินทุนสํารองระหวางประเทศของไทย แนวโนมของคาเงินบาทตอ
ดอลลารสหรัฐในอดีต อัตราดอกเบี้ย Libor และอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินดอลลารสหรัฐในตลาดโลก  

แนวโนมคาเงินบาทตอเงิน
ดอลลารสหรัฐในอดีต 

เงินทุนสํารองระหวาง
ประเทศของไทย 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ของคาเงินดอลลารฯในตลาดโลก 

อัตราดอกเบี้ย Libor 

อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอ
ดอลลารสหรัฐ 
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  1.2 ตัวแปรตาม ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตราขาย (Selling 
rate) ของธนาคารพาณิชยไทย 
 2. โปรแกรมที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 16 .0 
 3. การวิเคราะหขอมูล  ใชวิธีศึกษาการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)       เพื่อหา
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของอัตราคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ โดย
ใชเทคนิคการเลือกตัวแปรแบบ Stepwise ซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะประกอบดวย 

2.1 สถิติพรรณา   เพื่อหา คาเฉลี่ย  คารอยละ  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
ขอมูล ตลอดจนการใช Time lag ของขอมูล 
  2.2 สถิติวิเคราะห         เพื่อศึกษาวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่มีผลกระทบตอ
การเคลื่อนไหวของอัตราคาเงินบาทตอดอลลาร ซึ่งจะพิจารณาจากคา R2,   R2adjust,   คา t-test,  คา F-test 
statistic และคา Durbin-Watson ทั้งนี้จะปองกันการซ้ําซอนของคูตัวแปรในการวิเคราะห โดยใชการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงเสนเชิงเดียวทีละตัวแปรในการวิเคราะห 
 2.3 การวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ใชศึกษาเพื่อพิจารณาถึงความ สามารถ
ในการพยากรณอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาท ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบที่มีการจัดการ (Managed float) 
และนโยบายรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนของทางการ โดยใชการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของธนาคาร
แหงประเทศไทย และ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รวมทั้งบุคลากรดานบริหารการเงินภาคเอกชน
หลายแหง และนักลงทุนรายยอยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวนหนึ่ง ดวยการใชโทรศัพทสอบถาม พูดคุย 
สังเกตการณ และการสัมภาษณโดยตรง 
 
ผลการวิจัย  
 1. แบบจําลองแสดงความสัมพันธของปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของ 
อัตราคาเงินบาทตอดอลลาร เปนดังนี้ 

Y  =  15.503+0.719 x1 – 0.011x2 + 0.262x3 + 0.076x4  
              (9.612)   (-3.761)    (2.397)    (2.098)  

 กําหนดให 
  Y = อัตราแลกเปลี่ยน (คาเงินบาท) ตอดอลลารสหรัฐ 
  X1 = แนวโนมคาเงินบาทในอดีต 
  X2 = เงินทุนสํารองระหวางประเทศของไทย 
  X3 = อัตราดอกเบี้ย Libor 
  X4 = อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินดอลลารในตลาดโลก 
  bi = คาคงที่  
  
 
 
 



 
 

357 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 2.   คา R2, R2adjust, F-test  และคา Durbin-Watson (D.W.) เปนดังนี้ 
  R2 = 0.964 
  R2adjust = 0.961 
  F-test = 4.401 (ที่นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%)  
  D.W. = 1.43 
 *ตัวเลขในวงเล็บเปนคาสถิติ t-test 
  
สรุป   
 จากการวิเคราะหโดยใชสมการถดถอยเชิงพหุ พบวาปจจัยทั้ง 4 มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ โดยแนวโนมคาเงินบาทในอดีต อัตราดอกเบี้ย Libor และอัตราการ
เปล่ียนแปลงเงินดอลลารสหรัฐในตลาดโลก มีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐในทิศทาง
เดียวกัน สวนระดับเงินทุนสํารองระหวางประเทศของไทยมีความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐในทิศทางตรงกันขาม ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%  
 แบบจําลองที่ได เปนแบบจําลองอยางงาย มีประโยชนในทางปฏิบัติ และเปนแบบจําลองที่เนนการวิเคราะห
เชิงเทคนิคเปนหลัก ภายใตสมมติฐานที่วา อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาของเงินบาทเปนตัวสะทอนมูลคาของเงินบาท
ขณะหนึ่งๆ 
 ผลของแบบจําลองสามารถใชในการพยากรณแนวโนมคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐในระยะสั้นได แตไม
สามารถที่จะนําไปใชในการพยากรณคาของเงินบาท  เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทของไทยอยูภายใตการ
ลอยตัวที่มีการจัดการ (Managed float) อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวที่มีการจัดการจะมีกลไกการปรับตัวตามการ
เปล่ียนแปลงของอุปสงคและอุปทานเงินตราระหวางประเทศของไทย โดยมีการแทรกแซงระดับอัตราแลกเปลี่ยน
คาเงินบาทที่เหมาะสม จากธนาคารแหงประเทศไทยในการกํากับดูแลระดับอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทใหมี
เสถียรภาพ และสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของไทยในแตละชวงเวลา 
 อนึ่ง จากผลของการวิจัยยังพบวา  การจะวิเคราะหการเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐดังกลาวไดอยางมีประสิทธิผล ตองใชการวิเคราะห Fundamental, Technical และ Sentimental Analysis 
ประกอบกัน กลาวคือ การวิเคราะหดานเทคนิค (Technical Analysis) จะทําใหทราบแนวโนมของคาเงินบาท  ขณะที่
การวิเคราะหดานปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) จะทําใหทราบมูลคาที่แทจริงของคาเงินบาท  ซึ่งเมื่อผนวก
กับการวิเคราะห Sentimental Analysis (ซึ่งผูวิจัยใชอธิบายเรื่อง “การคาดคะเนตามความรูสึกนึกคิดของตลาด
การเงินและนักลงทุนโดยทั่วไป”) จะยิ่งทําใหทราบมูลคาที่ควรจะเปลี่ยนแปลงไปเปนของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาท
ตอดอลลารสหรัฐในขณะนั้นๆ 
 สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้แยกเปน  
         1.  ขอเสนอแนะทางวิชาการ  
 ควรพัฒนาแบบจําลองระยะยาว  และแบบจําลองการพยากรณคาอัตราแลกเปลี่ยนโดยใชทั้ง 3 เทคนิค 
คือการวิเคราะหโดยปจจัยพื้นฐาน การวิเคราะหทางเทคนิค และ การวิเคราะหโดย Sentimental analysis รวมกับตัว
แปรเชิงนโยบาย อาทิ นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลาง กรอบการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงิน



 
 

358 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

บาทที่เหมาะสมในตางชวงเวลาประกอบกัน   อันจะนําไปสูการพัฒนาแบบจําลองที่เปนไปไดในการพยากรณคาเงิน
บาทใหไดผลลัพธที่ใกลเคียงที่สุด 
         2. ขอเสนอแนะทางปฏิบัติ  
  2.1 ควรนําผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชนในการคาดคะเนอัตราแลก เปล่ียนคาเงินบาท หรือไป
ใชประโยชนในทางธุรกรรมการคาและการเงินระหวางประเทศตอไป 
  2.2 ควรนําผลการศึกษาที่ไดไปเผยแพรเพื่อประโยชนสาธารณะ และเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
ผูดูแลนโยบายการเงินดานอัตราแลกเปลี่ยน 
 
คําขอบคุณ 
 การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบคุณ หนวยงานราชการ และ
ภาคธุรกิจเอกชนตางๆ ที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษา และที่สําคัญคือ คุณสุชญา อางสกุล บัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป รุนที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนผูชวยวิจัยในการศึกษา
ครั้งนี้ นอกจากนี้แลวผูวจิัยยังไดรับคําแนะนํา และความชวยเหลือในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองของงานวิจัย 
รวมทั้งใหกําลังใจในการทํางานจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพื่อนรวมงาน และนองๆ ในคณะวิทยาการจัดการ 
ตลอดจนไดรับความกรุณาจากทานคณบดีคณะวิทยาการจัดการในความอนุเคราะหทุกๆ ดาน จนทําใหงานวิจัยนี้
สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการอตุสาหกรรมการผลิตที่ไดรบัการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2000  ในจังหวัดสงขลา 

A Study of Management Effectiveness of Certified ISO 9001 : 2000 Manufacturing 
Industries in Songkhla Province 

 
วชิราภรณ  จันทรโพธิ์พาศ1 และจารุณี ขับกลอม2 

Wachiraporn Chanpopas1and Jarunee Khabklom2 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลและเปรียบเทียบความมีประสิทธิผลการจัดการของ
อุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในจังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางใชแบบ
เฉพาะเจาะจงจํานวน 46 บริษัท 7 กลุมอุตสาหกรรม การศึกษาใชแนวทฤษฎีดัชนีวัดผลสําเร็จแบบดุลยภาพ (BSC)    4 
ดาน โดยกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน (KPI) ตามขอกําหนด ISO 9001 : 2000 จํานวน 52 ตัวชี้วัด 
เครื่องมือการวิจัยใชแบบสอบถาม ระยะเวลาที่ใชเก็บขอมูลพฤศจิกายน 2549 – มกราคม 2550 วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) ตามวิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากรไดครั้งละหลายคู (Least Significant Difference : LSD) 

การวิเคราะหผลพบวา 1) ระดับประสิทธิผลของอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับการรับรองระบบฯ มีคาเฉลี่ย
ระดับมาก ไดแก มุมมองดานการจัดการภายใน มุมมองดานลูกคา มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา คาเฉลี่ยระดับ
ปานกลาง ไดแก มุมมองดานการเงิน 2) ผลตางระหวางประสิทธิผลของกลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับการรับรอง
ระบบฯ (1) มุมมองดานการจัดการภายใน : ระยะรอบเวลาที่ใชในทุกกระบวนการผลิตหรือบริการ (2) มุมมองดานการเงิน : ระดับ
สภาพคลองทางการเงิน สรุปอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับการรับรองระบบฯ ใหความสําคัญกับลูกคา การมีสวนรวม
ของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการ การบริหารที่เปนระบบและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  และควรนําผลไป
ปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิผลดังนี้ 1) มุมมองดานลูกคา: สรางความสัมพันธกับลูกคาเดิมมากขึ้นและใชเครื่องมือทาง
การตลาดกับลูกคาใหม 2) มุมมองดานการจัดการภายใน: กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหชัดเจน พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 3) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา: สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมมากขึ้น และ  4) 
มุมมองดานการเงิน: กําหนดวัตถุประสงคการใชเงินและประโยชนในการใชทรัพยสิน 
คําสําคญั : ดัชนีวัดผลสําเร็จแบบดุลยภาพ อุตสาหกรรมการผลิต ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 
 
Abstract 
 The objectives of this research are to study and compare an effectiveness of Certified ISO 9001: 
2000 manufacturing industries in Songkhla Province. The purposive samples are 46 firms or 7 
manufacturing categories.  The balanced scorecard is a comprehensive study, contains four major 
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perspectives. Within these four areas, identify 52 key performance indicators by rules of the ISO 9001 : 
2000. This research was surveyed by using a questionnaire to collect data. Data were analyzed by using 
the SPSS Program. Descriptive statistics were applied, i.e., percentage, mean. Statistical inference was 
used, i.e., One-way-analysis of variance (ANOVA) and Least Significant Difference (LSD). 
 Findings are as follows : 1) the effectiveness level of certified ISO 9001 : 2000 manufacturing 
industries were the high level; internal business perspective; customer perspective; learning and growth 
perspective and the medium level; financial perspective. 2) The gap between effectiveness and certified 
ISO 9001 : 2000 manufacturing industries can be summarized into 2 groups: (I) internal business 
perspective : the cycle time. (II) Financial perspective : liquidity level. 

The Certified ISO 9001 : 2000 manufacturing industries evaluated customers in terms of  
satisfaction, participation,  process management, system management, and continuous improvement. 
The improving of effectiveness management of Certified ISO 9001 : 2000 manufacturing industries should 
be as follows: 1) Customer perspective: create customer relationship management for existing customer 
and use marketing tools for new arrival customer. 2) Internal business perspective: set clarify performance 
standard and continuing improvement of technology and innovation. 3) Learning and growth perspective: 
promote participation. 4) Financial perspective: objectives of budget and utilize of assets.   
Keywords : Balanced Scorecard, Manufacturing Industry, ISO 9001 : 2000 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ได
กําหนดมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแตป 1987 แกไขปรับปรุงป 1994 และป 2000 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 
2000 เปนมาตรฐานที่เอื้อประโยชนตอการคาทั้งภายในประเทศและระดับสากล จังหวัดสงขลามีอุตสาหกรรมการ
ผลิตทั้งขนาดเล็ก กลางและใหญ  อุตสาหกรรมการผลิตเหลานี้ไดพยายามจัดทําหรือสรางระบบการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของระบบบริหารฯ เพราะเปรียบเสมือนเปนกุญแจที่เปดประตูการคาใหกวางยิ่งขึ้น ใน
ป 2549 อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดสงขลาที่ไดรับใบรับรองระบบฯ มีจํานวนทั้งส้ิน 46 บริษัท (สํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม, 2549, ออนไลน)  ดังนั้นการศึกษาการวัดประสิทธิผลของการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตที่
ไดรับการรับรองระบบฯ ครั้งนี้ จะใชแนวทฤษฎีดัชนีวัดผลสําเร็จแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) ของ 
Kaplan และ Norton คือตัวชี้วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน (KPI) ที่กําหนดขึ้นตามขอกําหนดของระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 : 2000 เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูที่เกี่ยวของกับองคการและประเมินผลการ
ทํางาน โดยการวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจในมุมมอง 4 ดานหลัก ไดแก 1) มุมมองดานลูกคา 2) มุมมองดานการ
จัดการภายใน 3) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา และ 4) มุมมองดานการเงิน  

การทบทวนเอกสาร ขอกําหนดมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคคือ เพื่อใหองคการมีความสามารถที่จะผลิตและสงมอบผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของ
ลูกคาและเพื่อใหองคการบรรลุถึงความพึงพอใจของลูกคา ดวยการประยุกตใชระบบบริหารอยางมีประสิทธิผล 
รวมถึงการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง การประกันการทําตามขอกําหนดของลูกคาและขอกําหนดของกฎหมายที่
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เกี่ยวของ นอกจากนี้หลักการบริหารงานคุณภาพระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 มี 8 ประการ (สารสํานักหอสมุด
กลาง, 2546) ดังนี้ 1) การใหความสําคัญกับลูกคาหรือผูใชบริการ 2) ความเปนผูนํา 3) การมีสวนรวมของบุคลากร 4) 
การบริหารเชิงกระบวนการ 5) การบริหารที่เปนระบบ 6) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 7) การตัดสินใจบนพื้นฐานความ
เปนจริง และ 8) ความสัมพันธกับผูขายเพื่อประโยชนรวมกัน โสภณ แซดาน (2543) ศึกษาเครื่องมือวัดผลการ
ดําเนินงาน กรณีศึกษาบริษัท สยามบรรจุภัณฑราชบุรี (1989) จํากัด ไดเสนอใหนําวิธีการแบบดุลยภาพมา
ประยุกตใชเพื่อสอดคลองและสัมพันธระหวางกลยุทธกับการปฏิบัติ สามารถวัดผลทางการเงินและไมใชทางการเงิน
ไดในระยะยาว พัชรินทร  เชาวกิตติวุฒิ (2544) ศึกษาการวัดประสิทธิผลของโครงการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey) โดยทฤษฎีวิธีการแบบดุลยภาพ: กรณีศึกษาเฉพาะโครงการขยายระบบเครือขายโทรศัพทของบริษัท จัส
มิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด พบวา วิธีการแบบดุลยภาพชวยวิเคราะหหาปญหาที่จําเปนตองไดรับการแกไขและ
เชื่อมโยงปจจัยดานตาง ๆ วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการแกปญหา ทําใหการบริหารโครงการมีประสิทธิผลกวาที่
เปนอยู ศรัยกร บุษยะมา (2545) ศึกษาการวัดประสิทธิผลขององคการดวยวิธีการแบบดุลยภาพ กรณีศึกษาบริษัท 
ธีรพัฒน อินดัสตรี้ส คอรปอเรชั่น จํากัด พบวา ดานการเงินโดยรวมอยูในเกณฑต่ํา ดานลูกคา ดานการปฏิบัติการ
ภายในดานการเรียนรูและการเติบโตโดยรวมอยูในเกณฑปานกลาง  

วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาประสิทธิผลและเปรียบเทียบความมีประสิทธิผลการจัดการอุตสาหกรรม
การผลิตที่ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในจังหวัดสงขลา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้จากกลุมตัวอยางอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับใบรับรองฯ ในจังหวัดสงขลาตามรายงานของ
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (2549, ออนไลน) รวมทั้งส้ิน 46 บริษัท 7 กลุมอุตสาหกรรม 1) กลุมผลิตภัณฑ
อาหารสัตว 2) กลุมผลิตภัณฑกระดาษ 3) กลุมผลิตภัณฑเคมี/แกส 4) กลุมผลิตภัณฑยาง/ถุงมือยาง/ถุงมือทาง
การแพทย 5) กลุมผลิตภัณฑซีเมนต/คอนกรีต 6) กลุมเครื่องจักร/อุปกรณ/ยานยนต/อุปกรณขนสง/ผลิตภัณฑเหล็ก 
และ 7) กลุมผลิตภัณฑอาหารกระปอง การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ใชการ
ตรวจสอบรายการ (Check-list) ตอนที่ 2 การวัดระดับประสิทธิผล BSC ของอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับการรับรอง
ระบบฯ ใน 4 มุมมอง ไดแก 1) มุมมองดานลูกคา 2) มุมมองดานการจัดการภายใน 3) มุมมองดานการเรียนรูและ
พัฒนา และ 4) มุมมองดานการเงิน จาก KPI ตามขอกําหนด ISO 9000 : 2001 จํานวน 52 ตัวชี้วัด ใชมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) (5 มากที่สุด – 1 นอยที่สุด) การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย โดยใชเกณฑ
คาเฉลี่ยระดับประสิทธิผลคือ มากที่สุด (4.21 - 5.00) มาก (3.41 - 4.20) ปานกลาง (2.61 – 3.40) นอย (1.81 – 
2.60) และนอยที่สุด (1.00 – 1.80) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way-analysis of variance: 
ANOVA) หรือคาเอฟ (F-Test) ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และทดสอบความแตกตางเปนรายคู ตามวิธีการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากรไดครั้งละหลายคู (Least Significant Difference : LSD)  
 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
  1. ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลสวนใหญดํารงตําแหนงตัวแทนฝายบริหาร (QMR) (รอยละ 54.33) เปนกลุม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง/ถุงมือยาง/ถุงมือทางการแพทย (รอยละ 39.13) มีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจเปนเวลา 10 
ปขึ้นไป (รอยละ 65.22) จํานวนพนักงานสวนใหญอยูที่ 200 คนขึ้นไป (รอยละ 41.30) ระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง
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ระบบบริหารคุณภาพฯ มาแลว  5 ป และ 7 ปเทากัน (รอยละ 23.91) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีผูรับผิดชอบ
ดานคุณภาพโดยตรง เนื่องจากระยะเวลาดําเนินธุรกิจ ขนาดและจํานวนพนักงานของอุตสาหกรรม  มีผลตอ
ระยะเวลาที่ไดรับการรับรองระบบฯตั้งแตเริ่มประกาศใช (15 ธันวาคม 2543) ทั้งนี้อาจเปนเพราะอุตสาหกรรมการ
ผลิตใหความสําคัญกับระบบคุณภาพ ซึ่งเปนขอกําหนด ทําใหลูกคาเชื่อม่ันระบบบริหารคุณภาพมากขึ้น โดยจังหวัด
สงขลาและจังหวัดใกลเคียงเปนแหลงวัตถุดิบการเพาะปลูกยางพาราเปนสําคัญ ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญ
เปนผลิตภัณฑยาง ถุงมือยางและถุงมอืทางการแพทย   
 2. ขอมูลระดับประสิทธิผลของอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับการรับรองระบบฯ ใน 4 มุมมองหลัก มีคาเฉลี่ย
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก มุมมองดานการจัดการภายใน (คาเฉลี่ย 3.93) มุมมองดานลูกคา (คาเฉลี่ย 3.90) 
มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา (คาเฉลี่ย 3.62)  และคาเฉลี่ยปานกลาง ไดแกมุมมองดานการเงิน (คาเฉลี่ย 3.37) 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถบรรลุประสิทธิผลดานการจัดการภายในโดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด อาจ
เนื่องจากการจัดการภายในเพื่อตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของเครื่องจักร รวมทั้งระบบ
เอกสาร รองลงมาดานลูกคาคือสรางความพึงพอใจใหลูกคา  ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคของมาตรฐานระบบการบริหาร
คุณภาพฯ วาองคการมีความสามารถที่จะผลิตและสงมอบผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของลูกคา สวน
ดานการเรียนรูและพัฒนา อาจรวมการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง 

2.1 ระดับประสิทธิผลมุมมองดานลูกคา ใช KPI 13 ตัวชี้วัด แบงไดเปน 2 กลุมดังนี้ 
กลุมที่ 1 ระดับคาเฉลี่ย KPI ระดับมากถึงมากที่สุด ไดแก  
1) ดานความพึงพอใจของลูกคา ไดแก การมาตรวจสอบของลูกคาเดิม (คาเฉลี่ย 3.83) ความพึง

พอใจคุณภาพสินคาหรือบริการ (คาเฉลี่ย 4.15) การลดลงของจํานวนการรองเรียนจากลูกคา (คาเฉลี่ย 4.26) การสง
ของหรือใหบริการตรงเวลาครบชนิดและจํานวน (คาเฉลี่ย 4.26) การลดลงของการสงคืนสินคาและการเรียกรองของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 4.50)  เนื่องจากการใหความสําคัญและการตอบสนองสินคาที่มีคุณภาพไดตรงตามความตองการ
ของลูกคา การเอาใจใสตอขอรองเรียนของลูกคา ทําใหลูกคาพึงพอใจ 

2) ดานสวนแบงการตลาด ไดแก การเพิ่มขึ้นยอดขายจากลูกคาเดิม (คาเฉลี่ย 3.43) อาจเนื่องจาก
ลูกคาเชื่อม่ันระบบคุณภาพสินคาหรือบริการมากขึ้น จึงทําใหสวนแบงการตลาดจากลูกคาเดิมเพิ่มขึ้น  

3) ดานการรักษาฐานลูกคาเดิม ไดแก ความสามารถในการบริการเพื่อรักษาลูกคาเดิม (คาเฉลี่ย 
4.11) การใสใจใกลชิดของผูบริหารที่มีตอลูกคา (คาเฉลี่ย 4.11) และการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา (คาเฉลี่ย 
4.15) อาจเพราะลูกคาเดิมพึงพอใจตอการใหบริการที่ตรงเวลา หรือมีการนําเสนอคุณคาสินคาหรือบริการใหแกลูกคา
ไดตามขอตกลง ความเปนที่รูจักหรือนิยมของอุตสาหกรรมทําใหมีความนาเชื่อถือ 

4) ดานการเพิ่มลูกคาใหม ไดแก การรับรูการไดใบรับรองฯ มีผลตอระยะเวลาการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคา (คาเฉลี่ย 3.78) เพราะอุตสาหกรรมตองแสวงหาลูกคาใหม การไดรับใบรับรองฯ ยอมทําใหลูกคาเชื่อม่ันและ
สามารถตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการไดรวดเร็วขึ้น 

กลุมที่ 2 ระดับคาเฉลี่ย KPI ระดับปานกลาง ไดแก  
1) ดานสวนแบงการตลาด ไดแก การเพิ่มขึ้นยอดขายจากลูกคาใหม (คาเฉล่ีย 3.35) และการเพิ่ม

สวนแบงการตลาด (คาเฉลี่ย 3.33) เพราะการแขงขันสูง ทําใหแตละบริษัทตองพยายามตอบสนองความตองการ
ลูกคาใหมากที่สุด ยอมสงผลตอการดําเนินธุรกิจ 
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2) ดานการเพิ่มลูกคาใหม ไดแก การเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคาใหม (คาเฉลี่ย 3.39) เนื่องจากการ
แขงขันสูง จึงขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบริษัท 

2.2 ระดับประสิทธิผลมุมมองดานการจัดการภายใน ใช KPI 16 ตัวชี้วัด ดังนี้  
กลุมที่ 1 ระดับคาเฉลี่ย KPI ระดับมากถึงมากที่สุด ไดแก  
1) ดานผลิตภาพ ไดแก ระดับความสามารถการแขงขันในธุรกิจประเภทเดียวกัน (คาเฉลี่ย 3.96) 

จํานวนสินคาที่ผลิตไดผานมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 4.00) จํานวนผลผลิตที่ไดหรือบริการทั้งหมด (คาเฉลี่ย 4.09) อาจ
เนื่องจากมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องและการบริหารที่เปนระบบ  

2) ดานคุณภาพ ไดแก กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ (คาเฉลี่ย 3.57) การลดลงของปริมาณของเสีย
ระหวางการผลิต (คาเฉลี่ย 3.91) จํานวนกิจกรรมการตรวจสอบ ทวนสอบ แผนตรวจติดตาม (คาเฉลี่ย 4.00) จํานวน
กระบวนการทํางานที่สามารถควบคุมและบริหารคุณภาพได (คาเฉลี่ย 4.02) การลดลงของปริมาณสินคาเสียหาย
ระหวางการเก็บรักษา (คาเฉลี่ย 4.24) อาจเพราะวาอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญเปนผลิตภัณฑยาง จึงให
ความสําคัญกับผลปฏิบัติงานระหวางการเก็บรักษาสินคามากที่สุด เนื่องจากสินคาเหลานี้มีโอกาสเสื่อมสภาพเร็ว
สงผลตอคุณภาพสินคาได 

3) ดานวงจรเวลา ไดแก ระดับความรวดเร็วการตอบสนองลักษณะเฉพาะหรือการออกแบบสินคา 
(คาเฉลี่ย 3.70) ระดับความรวดเร็วในการทํางานหรือใหบริการของพนักงาน (คาเฉลี่ย 3.83) ระยะรอบเวลาที่ใชในทุก
กระบวนการผลิตหรือบริการ (คาเฉลี่ย 3.85) อาจเพราะอุตสาหกรรมมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และสามารถ
ตอบสนองตอความสามารถของพนักงาน จึงทําใหลดเวลาการผลิตหรือเวลาบริการลงได 

4) ดานการปฏิบัติงานและอื่น ๆ ไดแก ความเปนมาตรฐานของระบบการสื่อสารภายใน (คาเฉลี่ย 
3.76) ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางานเปนระบบมาตรฐาน (คาเฉลี่ย 3.78) การลดลงของจํานวนชั่วโมง
เครื่องจักรหยุดทํางาน (คาเฉลี่ย 4.02) การจัดการระบบเอกสารและขอมูลทั้งบริษัท (คาเฉลี่ย 4.11) การลดลงของ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน (คาเฉลี่ย 4.13) อาจเพราะตองปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะของพนักงาน เพื่อความปลอดภยัในการทํางาน  
 2.3 ระดับประสิทธิผลมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ใช KPI 11 ตัวชี้วัด แบงไดเปน 2 กลุมดังนี้ 

กลุมที่ 1 ระดับคาเฉลี่ย KPI ระดับมาก ไดแก  
1) ดานความพึงพอใจและทัศนคติของพนักงาน ไดแก จิตสํานึกการเรียนรูและพัฒนาเพื่อการเติบโต

และความอยูรอด (คาเฉลี่ย 3.52) ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติตามระบบฯ (คาเฉลี่ย 3.65) อาจเพราะ
ความพึงพอใจของพนักงานจะสงผลใหพนักงานมีปฏิสัมพันธที่ดีตอองคการ 

2) ทักษะของพนักงาน ไดแก ผลที่ไดรับหลังการฝกอบรม (คาเฉลี่ย 3.76) อัตราพนักงานทําหนาที่ตรง
ความสามารถเทียบจํานวนพนักงานทั้งหมด (คาเฉลี่ย 3.76) การเขารวมกิจกรรมฝกอบรม (คาเฉลี่ย 3.76) การลดลง
ของอัตราการลาออก (คาเฉลี่ย 3.89) อาจเพราะพนักงานมีทัศนคติและพึงพอใจตองาน การพัฒนาทักษะพนักงาน
สามารถรักษาพนักงานใหอยูกับองคการไดเปนระยะเวลานาน การใหพนักงานมีสวนรวม 

3) การวิจัยและพัฒนา และอ่ืน ๆ ไดแก การใหขอมูลถูกตองและทันสมัย (คาเฉลี่ย 3.70) การ
ครอบคลุมขอมูลที่ตอบสนองความตองการของผูใช (คาเฉลี่ย 3.80) อาจเพราะความพรอมของระบบเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร ทําใหไดรับรูขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและถูกตองมีผลตอพนักงานดานการเรียนรูและพัฒนาไดดีขึ้น  
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กลุมที่ 2 ระดับคาเฉลี่ย KPI ระดับปานกลาง ไดแก  
1) ดานความพึงพอใจและทัศนคติของพนักงาน ไดแก ขอเสนอแนะหรือความคิดสรางสรรคเชิงการ

เรียนรูและพัฒนา (คาเฉลี่ย 3.33) เนื่องจากระบบวัฒนธรรมองคการ นโยบาย หรือวิธีปฏิบัติแตละแหง รวมถึงการมี
สวนรวมของพนักงาน อาจยังไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

2) การวิจัยและพัฒนา และอื่น ๆ ไดแก รอบเวลาที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการหรือ
เทคโนโลยีใหม (คาเฉลี่ย 3.28) และการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริหารหรือเทคโนโลยีใหมแตละป (คาเฉลี่ย 3.33) อาจ
เพราะวามีการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  สงผลตอพนักงานในองคการในดานการเรียนรู 

2.4 ระดับประสิทธิผลมุมมองดานการเงิน ใช KPI 12 ตัวชี้วัด แบงไดเปน 2 กลุมดังนี้  
 กลุมที่ 1 ระดับคาเฉลี่ย KPI ระดับมาก ไดแก  
1) ดานตนทุนและอื่น ๆ ไดแก คาใชจายที่เกิดขึ้นจากของเสียและการทํางานซ้ํา (คาเฉลี่ย 3.76) ระดับ

สภาพคลองทางการเงินของบริษัท (คาเฉลี่ย 3.65) คาใชจายในการขายและบริหารตอยอดขาย (คาเฉลี่ย 3.50) 
ความสามารถในการเก็บหนี้คางชําระ (คาเฉลี่ย 3.46) การลดลงตนทุนการดําเนินงาน (คาเฉลี่ย 3.43) อาจเพราะ
ระบบบริหารคุณภาพฯ สามารถลดคาใชจาย ลดความบกพรองและจํานวนการผลิตหรือบริการที่ไมไดมาตรฐาน  

กลุมที่ 2 ระดับคาเฉลี่ย KPI ระดับปานกลาง ไดแก  
1) ดานการเพิ่มขึ้นของกําไร ไดแก การเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตน (คาเฉลี่ย 3.28) การเพิ่มขึ้นของกําไร

จากลูกคาเดิม (คาเฉลี่ย 3.22) การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิ (คาเฉล่ีย 3.13) และการเพิ่มขึ้นของกําไรจากลูกคาใหม 
(คาเฉลี่ย 3.11) อาจเนื่องจากการลงทุนพัฒนาการผลิตอยางตอเนื่อง หรือเปล่ียนวัตถุประสงคทางการเงิน หรือการใช
ประโยชนจากทรัพยสิน 

2) ดานการเพิ่มขึ้นของรายได ไดแก การเพิ่มขึ้นของรายไดทั้งหมด (คาเฉลี่ย 3.33) การเพิ่มขึ้นของ
รายไดจากลูกคาเดิม (คาเฉลี่ย 3.33) และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากลูกคาใหม (คาเฉล่ีย 3.20) เนื่องจากการเติบโต
ในตลาดเดิมหรือตลาดใหมยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ 

3. ความสัมพันธของประสิทธิผลดานตาง ๆ กับกลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับการรับรองระบบฯ พบวา 
ประสิทธิผลระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 มี 2 มุมมอง ไดแก  

3.1 ประสิทธิผลมุมมองดานการจัดการภายใน กลุมอุตสาหกรรมการผลิตมี KPI แตกตางกัน ไดแก ระยะ
รอบเวลาที่ใชในทุกกระบวนการผลิตหรือบริการ ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของกลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับ
การรับรองระบบบริหารคุณภาพฯ แตกตางกัน กลุมที่ (1) กลุมผลิตภัณฑเคมี/แกสแตกตางกับทุกกลุมอุตสาหกรรมการ
ผลิต อาจเกิดจากลักษณะสินคาที่ตองเนนความปลอดภัยและทักษะของพนกังานมากกวา การควบคุมและบริหาร
คุณภาพ กลุมที่ (2) กลุมผลิตภัณฑยาง/ถุงมือยาง/ถุงมือทางการแพทยแตกตางกับกลุมผลิตภัณฑอาหาร อาจเกิด
จากอายุสินคาและระยะเวลาการจัดเก็บสินคา 

2) ประสิทธิผลมุมมองดานการเงิน กลุมอุตสาหกรรมการผลิตมี KPI แตกตางกัน ไดแก ระดับสภาพคลอง
ทางการเงินของบริษัท ผลการวิเคราะหประสิทธิผลของกลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพฯ แตกตางกัน กลุมที่ (1) กลุมผลิตภัณฑซีเมนต/คอนกรีตแตกตางกับกลุมผลิตภัณฑอาหารสัตว กลุมที่ (2) 
กลุมเคร่ืองจักร/อุปกรณยานยนต/ขนสงแตกตางกับกลุมผลิตภัณฑยาง/ถุงมือยาง/ถุงมือทางการแพทยและกลุม
ผลิตภัณฑอาหารกระปอง อาจเกิดจากการบริหารทางการเงินและความสามารถในการจัดหาเงิน รวมถงึผล
ประกอบการของธุรกิจที่แตกตางกันยอมมีผลตอระดับสภาพคลองทางการเงินที่แตกตางกัน 
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สรุป 
 ผลการศึกษานี้ตรงกับขอกําหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อใหองคการสามารถผลิตและสง
มอบผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของลูกคา ตามหลักการบริหารคุณภาพคือ การให
ความสําคัญกับลูกคา การมีสวนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการ การบริหารที่เปนระบบและการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และสอดคลองกับการศึกษาของโสภณ แซดาน (2543) ที่ไดนําวิธี BSC มาประยุกตดวยการวัดผล
ปฏิบัติงานทางการเงินและไมใชการเงิน และสอดคลองกับการศึกษาของพัชรินทร เชาวกิตติวุฒิ (2544) โดยนําวิธี 
BSC ทั้ง 4 ดาน มาวัดประสิทธิผลและสามารถพิจารณา KPI ที่ทําใหการบริหารมีประสิทธิผลกวาที่เปนอยู แตไม
สอดคลองกับการศึกษาของศรัยกร บุษยะมา (2545) ที่กลาวถึง BSC ทั้ง 4 ดานโดยระดับประสิทธิผลปานกลาง 
ไดแก มุมมองดานลูกคา มุมมองดานการจัดการภายใน มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ระดับประสิทธิผลระดับต่ํา 
ไดแก การดําเนินงานดานการเงิน  
 อุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับการรับรองระบบฯ แลวสามารถนําผลการศึกษาไปปรับปรุง/หรือพัฒนาเพื่อ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นดังนี้ 1) มุมมองดานลูกคา ควรใหพนักงานขายสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคาเดิมใหมากขึ้น และควรใช
เครื่องมือทางการตลาด เชน เอกสาร แผนพับ ในการเขาถึงกลุมลูกคาใหม ผูบริหารควรมีการเยี่ยมลูกคาอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และควรมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา 2) มุมมองดานการจัดการภายใน  ควรกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานใหชัดเจน รวมถึงวิธีปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เพื่องายตอการปฏิบัติงาน พัฒนาดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง 3) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมมากขึ้น จูงใจโดยการให
รางวัล ฝกอบรมและพัฒนาทักษะดานตาง ๆ และ 4) มุมมองดานการเงิน ควรพิจารณาวัตถุประสงคการใชเงิน การใช
ประโยชนจากทรัพยสิน รวมถึงศึกษากระบวนการทํางานที่ซ้ําซอน หรืองานใดที่สามารถยกเลิกหรือตัดออกไดโดยไมมี
ผลตอการดําเนินงาน หรือการจางผูรับเหมาชวงทําแทนหากมีคาใชจายต่ํากวา แตมีประสิทธิภาพสูงกวา 
 
คําขอบคุณ 
 ขอบคุณผูรวมงานที่ทํางานหามรุงหามค่ํา ขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่
เอื้อเฟอสถานที่ทํางาน ขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใหโอกาสเผยแพรผลงาน ขอบคุณผูทรงคุณวุฒิที่ใหคําแนะนํา 
ขอบคุณและขอบคุณอีกมากมายสําหรับบุคคลผูอยูเบื้องหลังและผูที่ไมไดเอยนาม 
 
เอกสารอางอิง 
พัชรินทร  เชาวกิตติวุฒิ. 2544. การวัดประสิทธิผลของโครงการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยทฤษฎี 

Balanced Scorecard : กรณีศึกษาเฉพาะโครงการขยายระบบเครือขายโทรศัพทของบริษัท จัสมิน 
เทเลคอม  ซิสเต็มส  จํากัด .  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคการบริหาร เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ศรัยกร  บุษยะมา. 2545. การวัดประสิทธิผลขององคกรดวยวิธีการแบบดุลยภาพ กรณีศึกษาบริษัท ธีรพัฒน 
อินดัสตรี้ส คอรปอเรชั่น จํากัด. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 
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ภาพที่ 2 ระดับประสิทธิผลมุมมองดานการจัดการภายใน

3
4
5

1 การแขงขันธุรกิจเดียวกัน
2 สินคาผานมาตรฐาน

3 ผลผลิตที่ได
4 กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ
5 ลดของเสียระหวางการผลิต

6 การตรวจสอบ
7 ควบคุมคุณภาพได

8 ลดเสียเก็บรักษา
9 รวดเร็วการตอบสนอง

10 รวดเร็วการใหบริการ
11 . รอบเวลาที่ใช

12 มาตรฐานสื่อสาร
13 . ปลอดภัยในการทํางาน

14 ลดลงเครื่องจักรหยุดทํางาน
15 ระบบเอกสาร

16 ลดลงอุบัติเหตุการทํางาน

โสภณ  แซดาน 2543. เครื่องมือวัดผลการดําเนินงาน : กรณีศึกษาบริษัทสยามบรรจุภัณฑราชบุรี (1989) 
จํากัด. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเพื่อการวางแผนและควบคุม โครงการปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจภาคค่ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม. (25 กันยายน 2549). มอก. ISO 9000 มาตรฐานระบบคุณภาพ. [Online]. 
http://www.tisi.go.th/9000/ 9000.html 

Kaplan, Robert S. and Norton, David P. 1996. The Balanced Scorecard : translating strategy into action.  
 Boston: Harvard Business School Publishing Corporation. 

 
 
 

ภาพที่ 1 ระดับประสิทธิผลมุมมองดานลูกคา

0
2
4
6

1 การตรวจสอบของลูกคาเดิม
2 ความพึงพอใจคุณภาพสินคา

3 การลดจํานวนการรองเรียน 
4 การสงของ/บริการตรงเวลา 

5 การลดลงของการสงคืนสินคา 
6 การเพิ่มยอดขายลูกคาเดิม

7 บริการเพื่อรักษาลูกคาเดิม8 การใสใจใกลชิด
9 ความสัมพันธกับลูกคา

10 การรับรูการไดใบรับรองฯ
11 การเพิ่มยอดขายลูกคาใหม

12 การเพิ่มสวนแบงการตลาด
13 การเพิ่มลูกคาใหม
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ภาพที่ 3 ระดับประสิทธิผลมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา

2.5
3

3.5
4

1 จิตสํานึกการเรียนรู

2 ความพึงพอใจพนกังาน
3 ผลหลังการฝกอบรม

4 การเขารวมฝกอบรม

5 การลดอัตราการลาออก
6 ขอมูลถูกตองทันสมัย7 ขอมูลตอบสนองผูใช

8 ความคิดสรางสรรค
9 รอบเวลาพัฒนาผลิตภัณฑ

10 พัฒนาผลิตภัณฑแตละป
11 ทํางานตรงความสามารถ

ภาพที่ 4 ระดับประสิทธิผลมุมมองดานการเงิน

0

2

4
1 คาใชจายจากของเสีย

2 สภาพคลองทางการเงิน
3 คาใชจายการขายตอยอดขาย 

4 ความสามารถการเก็บหนี้ 

5 การลดลงตนทุนการดําเนินงาน 
6 การเพิ่มกําไรขั้นตน

7 การเพิ่มกําไรลูกคาเดิม

8 การเพิ่มขึ้นกําไรสุทธิ
9 การเพิ่มกําไรลูกคาใหม

10 การเพิ่มรายไดทั้งหมด

11 การเพิ่มรายไดจากลูกคาเดิม
12 การเพิ่มรายไดจากลูกคาใหม
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การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพและตนทุนการดําเนินงานโลจสิติกสดานการขนสง 
ของทาเรือกรุงเทพ – ทาเรือแหลมฉบัง – ทาเรือดานัง 

The Comparison Study: Potential and Logistical Operating Cost in Transportation  
of Bangkok Port – Leam Chabang Port – Danang Port 

 
ชลิศา รัตรสาร1  

Chalisa Rattarasarn1 
 

บทคัดยอ 
การคาผานแดนไทย – ลาว – เวียดนาม มีมูลคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สินคาที่ลาวนําเขาจากไทยนั้นสวนหนึ่งเปน

สินคาผานแดนลาวออกสูเวียดนาม ที่ผานมา ผูประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลังเลใจที่จะใชประโยชนจาก
สะพานดังกลาว เพื่อที่จะขนยายสินคาไปลงเรือที่ทาเรือดานังของเวียดนาม ถึงแมวา คาใชจายและเวลาที่ใชในการ
เคลื่อนยายสินคาจะส้ันกวาการขนสงสินคาไปลงเรือที่ทาเรือแหลมฉบัง 

ถึงแมวาทาเรือดานังของเวียดนามจะอยูในแนวการเดินเรือของโลก แตก็ยังไมมีความพรอมมากพอที่จะ
สงเสริมการคาทางเรือ เพราะขาดสาธารณูปโภคที่สําคัญ เชน ถนนและโครงขายการคมนาคมขนสง ที่ยังไมเชื่อมโยง
ถึงกันหมด อีกทั้ง คาธรรมเนียมที่ใชอุปกรณเคลื่อนยายสินคายังอยูในเกณฑที่สูง การพัฒนาพื้นที่หนาทาเทียบเรือก็
ยังเปนไปอยางลาชา เชนเดียวกับอัตราเร็วที่ใชในการเคลื่อนยายตูคอนเทนเนอรก็ยังเปนไปอยางลาชา 

ผูประกอบการคาและการขนสงของไทยยังคงเล็งเห็นถึงการใชประโยชนจากทาเรือแหลมฉบังมากที่สุด 
ถึงแมวา ทาเรือแหลมฉบังจะตั้งอยูในเวิ้งอาวไทยซึ่งไมใชแนวการเดินเรือที่สําคัญของโลกก็ตาม นอกจากนี้ ทาเรือ
แหลมฉบังยังมีจุดเดนที่สําคัญตอการเดินเรือในเชิงพาณิชยที่วาอัตราเร็วในการเคลื่อนยายสินคาหนาทาเรือสูงมาก 
ทําใหเรือสินคาสามารถลดเวลาที่ใชในการขนยายสินคาไดมาก  
คําสําคัญ : การพัฒนาทาเรือ, ตนทุนการดําเนินงานโลจิสติกส, ประสิทธิภาพทางดานตนทุนคาขนสง 
     ทาเรือแหลมฉบัง, ทาเรือดานัง, ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 

 
Abstract 

Transit trade among Thai, Laos and Vietnam are continues increasing. Thai products exported to 
Laos is one part of transit product to Vietnam. In the past, the entrepreneurs in the North – East doubted 
to use the advantages from Thai – Laos Mitraphab Bridge for the objective to transfer Thai products to 
Danang Seaport of Vietnam. Although the expenses and time to use in transformation Thai product are 
shorter than Laem Chabang’s. 
 The results are concluded that although Danang Seaport locate in World marine but it‘s not 
suitable for supporting marine trade because of the lack of infrastructure such roads and transportation 

                                                 
1 ภาควิชาการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10163 ประเทศไทย  
  Instructor in International Business Management Department, Business Administration Faculty, Siam University, Bangkok 10163, Thailand 
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networking. And the charges and premium to use the equipments are high. Land developing in ports are 
slowly as the velocity to transfer containers. 
 Thai entrepreneurs and merchants recognize to use Leam Chabang Deep Seaport although it 
located in Gulf of Thailand. The dominant point of Leam Chabang is goods and containers transferred 
quickly. Therefore, time used is shorter. 
Keywords :  Port development, logistical operation cost, the efficiency in transportation cost 
                     Leam Chabang Deep Seaport, Danang Seaport, Eco - Geography 
 
บทนํา (Introduction) 

สายสัมพันธทางเชื้อชาติ (Race and Nationality Relationship) และอัตลักษณความเปนชนชาติ (National 
Identity) ที่ผูกพันและแลกเปลี่ยนกันมาโดยตลอด ไดกลายเปนตัวการสําคัญที่นําไปสูการเพิ่มขึ้นของมูลคาทาง
การคา (Volume of Trade) ระหวางไทย – สปป.ลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 เสนทางการขนสงทั้งหมดที่มีอยูในขณะนี้ ถูกกําหนดขึ้นมาเปน (1) ยุทธศาสตรความรวมมือทางการคา 
ภาษี การลงทุนทางตรงในประเทศที่สอง และการคาผานแดนไทย – ลาว – เวียดนาม และ ไทย – ลาว – มณฑลยูน
นาน2 ของประเทศจีน โดยมีโครงสรางขั้นพื้นฐานขึ้นมารองรับ คือ สะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 1  และ 2 (2) 
ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงทางการทหารและการทูตระหวางไทย - ลาว ซึ่งรวมไปถึงการรักษาความสงบตาม
แนวชายแดน การฝกสอนทักษะอาชีพ และการสงเสริมสาธารณสุขใน สปป.ลาว  

                                                 
2 มลฑลยูนนาน (Yunnan) คือ มลฑลทางตอนใตของจีนเพียงมลฑลเดียวที่ขาดเอกภาพดานการดําเนิน

นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจจากรัฐบาลกลางของประเทศจีน เขาไปรองรับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร
เปนเวลา 10 ป (อางจาก รายงานของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย) เพราะวา มลฑลนี้ไมมี
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ไมมีความความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะไปรองรับโครงการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ 
(Foreign Direct Investment) เมื่อเวลาผานไปมลฑลที่อยูใกลเคียง เชน มลฑลกวางโจว เนนการลงทุนขนาดใหญใน
อุตสาหกรรมหนัก และเครื่องใชไฟฟา และมลฑลเซี่ยงไฮ เนนการผลิตและสงออกผลิตภัณฑส่ิงทอ (Textile Industry) 
แสดงออกใหเห็นถึงภาพลักษณการเปนผูนําแฟชั่นของจีนทั้ง ๒ มลฑลตางก็มีเอกลักษณเปนของตนเองอยางเดนชัด 
ดวยสาเหตุที่ยังไมไดรับการพัฒนา มลฑลยูนนานจึงไดรับการคัดเลือกใหเปนมลฑลเดียวของประเทศจีนที่เขารวมใน
กลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยเนนไปที่การผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใชและสงออก และยังเปนเสนทางสําคัญที่ใชใน
การสงลําเลียงสินคาของจีนตอนใตลงมายังลาวและเวียดนามดวยเสนทาง ๒ ทาง คือ ๑.การระเบิดเกาะแกง และการ
ใชประโยชนจากแมน้ําโขงรวมกัน ๒. การลองเรือลงมาที่ลาวและเวียดนามดวยเสนทางหลวงสากลหมายเลข ๑๓ 
เหนือ 
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ภาพประกอบที่ 1 แผนที่แสดงจุดเช่ือมโยง จังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต 
 
ลักษณะของการคาและการขนสงในปจจุบัน  

จากอดีตที่ผานมาจนถึง พ.ศ.2550 มูลคาการคาไทย – ลาว ทั้งการนําเขาและการคาผานแดนมีมูลคาสูงสุด
ที่สะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 1 จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน แตลักษณะการคาชายแดน (Border 
Trade) เชนนี้ ยังมีใหเห็นที่จุดซึ่งทําการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ ๒ ณ จังหวัดมุกดาหาร – แขวงสะหวัน
นะเขต3 นอยกวามาก เพราะชาวไทยในภาคอีสานและชาวจังหวัดมุกดาหารเคยชินกับการขนสงสินคาโดยเรือขาม
ฟาก โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 ณ จังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต จึงยังไมสงเสริม
การคาระหวางไทย – ลาว - เวียดนาม ในระดับจังหวัดและในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทาที่ควรจะเปน 

1. ส่ิงที่จะไดจากสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 คือ จะมีความสัมพันธและประโยชนทางเศรษฐกิจ  คือ ผลักดัน
ทําใหเกิดการขยายตัวทางการคา  การลงทุน  การทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลไทยไดกําหนดใหจังหวัดมุกดาหาร 
เปนที่ตั้งของศูนยการผลิต การรวบรวมการแปรรูป และการกระจายสินคา ขณะนี้อยูในระหวางการศึกษาความเปนไป
ไดและหาสถานที่เพื่อกอสรางนิคมอุตสาหกรรม 

                                                 
3 ใชเวลาสราง 2 ป งบประมาณ 8,090 ลานเยน  กูเมื่อปลายป 2544 จากธนาคารเพื่อความรวมมือระหวาง

ประเทศแหงญี่ปุน (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) เริ่มกอสราง 21 มีนาคม 2546 – 2 ธันวาคม 
2549 รัฐบาลไทยและลาวกูรวมกัน  โดยมีความยาวของสะพานเทากับ 1.60 กิโลเมตร (ถารวมคอสะพานยาวทั้งหมด 
2.050 กิโลเมตร) กวาง 12 เมตร มี 2 ชองจราจร เปดใชเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 และมีกําหนดใชสะพานใน
ชวงเวลา 06.00-22.00 น. 

- ฝงไทยเริ่มตนที่บานสงเปอย  ตําบลบางทรายใหญ อําเภอมุกดาหาร  หางจากตัวเมืองออกไป 7 
กิโลเมตร  มีถนนเชื่อมไปยังทางหลวงหมายเลข 212  เสนทางอุบลราชธานี – มุกดาหาร - นครพนม 

- ฝงลาว  อยูระหวางรอยตอบานทาอุดม-บานนาแก  แขวงสะหวันนะเขต  หางจากตัวเมือง 5 กิโลเมตร 
มีถนนเชื่อมเสนทางหมายเลข 9 ผานเมืองเว  มุงตรงสูทาเรือดานัง   ประเทศเวียดนาม 

โดยมีวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ  แตจุดหมายยังไมไดอยูที่แขวงสะหวันนะเขต  ปลายทางอยูที่
ทาเรือดานัง  ตอนกลางของประเทศเวียดนาม  เพราะจะทําใหไทยสามารถสงสินคาไปทางฝงตะวันออก  เชน  ฮองกง  
จีน  เกาหลีใต  ญี่ปุน  ไดงาย  สะดวกขึ้น  ประหยัดเวลา  ระยะทาง  และคาใชจาย  และสนับสนุนการทองเที่ยว
ระหวางกันไดมากขึ้น   
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2. โอกาสทางดาน Logistic การขนสงสินคาไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออก  ไดแก ประเทศจีน  ญี่ปุน 
เกาหลี  ไตหวัน  ฮองกง  และสิงคโปร  จะหันมาใชเสนทางนี้มากขึ้น  ผานเสนทางหมายเลข 9 ไปยังเมืองทาดานัง  
ที่วาจะใชเวลาเพียงแค 4 วัน เนื่องจากเสนทางนี้จะใชระยะเวลานอยกวากันมากพอสมควร  
 
ลักษณะภูมิศาสตรเศรษฐกิจของทาเรือ  

ทาเรือดานัง 
          เมืองดานังเปนเมืองใหญตั้งอยูหางจากกรุงฮานอยออกไปประมาณ 763 กิโลเมตร และมีระยะทาง
โดยประมาณ 947 กิโลเมตร เมื่อนับจากกรุงโฮจิมินหซิตี้ นับเปนเมืองศูนยกลางแหงการคมนาคมขนสงของประเทศ
เวียดนาม เพราะตั้งอยูตรงกึ่งกลางของประเทศ โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยูที่ 25.7 องศาเซลเซียส และมีประชากร
โดยประมาณ 752,439 คน (ผลการสํารวจ เมื่อป พ.ศ. 2546) ในขณะนี้ ประเทศเวียดนามกําลังทําการกอสราง
สนามบินพาณิชยดานัง ซึ่งไดเริ่มตนขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2545 เปนตนมา เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสรางขั้นพื้นฐานตาม
แนวทางของแผนยุทธศาสตรแนวตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor) สนามบินดานังเปน
สนามบินขนาดเล็กโดยมีขนาดใหญเปนสองเทาของสนามบินจังหวัดสุราษฎรธานี  

ทาเรือดานังไมมีเครนยกสินคาหนาทาเรือ ซึ่งเรียกกันวา Gantry Crane และมีกองตูคอนเทนเนอรเรียงกันก็
ไมนาจะเกิน 100 ตู การพัฒนาทาเรือดานังใหเปนทาเรือมหาสมุทร (Ocean Port) เปนสะพานแผนดิน (Land 
Bridge) ของชายฝงทะเลตะวันออก จะตองใชเวลาสําหรับการพัฒนาเปนเวลานานตอไปอีกหลายปทีเดียว ซึ่ง
แผนงานการกอสรางเสนทางตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor) สามารถเชื่อมโยงทาเรือ
ดานังใหเขากันกับเมืองเมาะลําไยของประเทศเมียนมาร (Maw Lam Yine)  ซึ่งในโอกาสตอไปคงจะตองทบทวน
บทบาทการพัฒนาทาเรือดานังกันใหม ซึ่งยังตองรวมไปถึงโครงการกอสรางเสนทางหลวงระหวางประเทศหมายเลข 9 
อีกดวย ในกรณีนี้ บุคคลหลายฝายตางพากันเชื่อวา เสนทางหมายเลข 9 จะเปนเสนทางที่ทําการเชื่อมโยงสองฝงของ
มหาสมุทรเขาดวยกัน และนับไดวาเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาอื่นๆ โดยจะตองมีการอาศัยสะพานแผนดิน (Land 
Bridge) เปนประตู (Gateway) ออกสูโลกภายนอกดวย 

ทาเรือดานัง (Danang Port) ประกอบดวย ทาเรือพาณิชย จํานวน 3 ทา คือ Teinsa Seaport , Han River 
Port และ Lien Chieu Seaport ทางเวียดนามแจงวาทาเรือนี้มีความลึก 11 เมตร สวนทาเรือแหลมฉบังของไทยมี
ความลึก 11 – 14 เมตร ซึ่งทาดานังมีตูคอนเทนเนอรประมาณ 15,000 ตู ขณะที่ทาเรือแหลมฉบังของไทย ประมาณ 
2.9  ลานตู ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยนาจะพิจารณาใหมวาเสนทางหมายเลข 9 จะชวยสงเสริมเศรษฐกิจของไทยหรือจะ
สงเสริมเศรษฐกิจของเวียดนาม เพราะจากการสัมภาษณทางเวียดนาม จะมีความกระตือรือรนมาก เพราะคงเห็นวา
ประโยชนที่ไดคุมกวา (Comparative Advantage)  เมืองทาดานังยังมีขนาดที่เล็กกวา ทั้งดานเศรษฐกิจและศักยภาพ
ของทาเรือ ซึ่งเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการแขงขัน การเดินทางศึกษาเสนทางหมายเลข 9 ไดเริ่มตนตั้งแตจังหวัด
มุกดาหารของไทย ผานแขวงสะหวันนะเขต จนมาถึงเมืองทาดานัง เปนระยะทางประมาณ 324 กิโลเมตร ซึ่งตองใช
ระยะเวลา 3 วัน  
 ทาเรือแหลมฉบัง 

ทาเรือแหลมฉบังยังดําเนินงานใชพื้นที่หลังทาเรือตามแผนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และแสวงหารายได ซึ่งที่ผานมาตูสินคาผานทาเรือเพิ่มขึ้น เฉล่ียไมนอยกวารอยละ 8 ตอปเปน 1 ใน 12 ของทาเรือที่มี
จํานวนตูสินคาโดยผานทาเรือแหลมฉบังในระดับสูงสุดในระดับโลกภายใน พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ทาเรือแหลมฉบัง
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ยังจัดหาระบบคอมพิวเตอรที่มีความทันสมัยและเหมาะสม เพื่อใชในการเก็บฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาโครงการตางๆ 
และการบริหารสัญญาก็จะมีประสิทธิภาพ ตั้งแตปงบประมาณ 2549 เปนตนไป   

 

 
ภาพประกอบที่ 2 ทาเรือแหลมฉบัง 

 
 ทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือน้ําลึกหลักในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ประกอบดวยทาเทียบเรือที่เปด
ใหบริการแลวดังนี้ คือ (1) ทาเทียบเรือตูคอนเทนเนอร 7 ทา (2) ทาเทียบเรือเอนกประสงค 1 ทา (3) ทาเทียบเรือ 
Ro/Ro 1 ทา (4) ทาเทียบเรือโดยสารและเรือ Ro/Ro 1 ทา (5) ทาเทียบเรือสินคาทั่วไป ประเภทเทกอง 1 ทา (6) อูตอ
และซอมเรือ 1 ทา 
           ทาเรือแหลมฉบังมีความสามารถรองรับเรือขนาดใหญพิเศษ (Super Post Panamax) ได โดยการทาเรือ
แหงประเทศไทยจะทําหนาที่เปนองคกรบริหารจัดการทาเรือโดยรวม สวนงานดานปฏิบัติการจะตกเปนของเอกชนที่
เชาพื้นที่เพื่อประกอบการ ซึ่งเรียกวา Landlord Port โดยเปนทาเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการใหบริการขนถาย
สินคาสูงที่สุดแหงหนึ่งของโลก จากการจัดอันดับทาเทียบเรือที่เปน World Top Container Port โดยนิตยสารชั้นนํา
ของโลก ทาเรือแหลมฉบังไดเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดจากลําดับที่ 23 ในชวงป พ.ศ. 2541 - 2542 โดยเลื่อนขึ้นเปน
ลําดับที่ 20 และ 18 ใน พ.ศ. 2545 และ 2546 ตามลําดับ  
           เมื่อมีการจัดอันดับทาเรือทั้ง 5 แหงในภูมิภาคอาเซียน (ASIAN) แลวจะพบวา ทาเรือแหลมฉบังมีขีด
ความสามารถในการรับบรรทุกสินคาสูงที่สุด มีเรือเดินสมุทรขนาดใหญเขาจอดมากที่สุด และมีความยาวหนาทาเพื่อ
รองรับการเขาจอดของเรือสินคาในอัตราที่มากที่สุดอีกดวย โดยมีทาเรือดานังเรียงอยูในอันดับที่สาม  

เมื่อเปรียบเทียบในดานความสามารถการรับบรรทุกสินคาแลว จะพบวา ทาเรือแหลมฉบัง รับตูสินคา 
(Twenty Equivalent Unit) ขนาดความยาวตู 20 ฟุต ไดมากถึง 340,000 Deadweight Tonnages เมื่อขนสงดวยเรือ
เดินสมุทรขนาดใหญ สวนทาเรือดานังสามารถรับตูสินคา (Twenty Equivalent Unit) ขนาดความยาวตู 20 ฟุต ได
เพียง 45,000 Deadweight Tonnages เมื่อขนสงดวย เรือเดินสมุทรขนาดใหญ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพดานการ
ขนสงที่แตกตางกันอยางมาก 
 
บทสรุป  

ทาเรือของประเทศเวียดนาม 
 ประเทศเวียดนามมีฝงทะเลยาวกวา 3,000 กิโลเมตร มีชายฝงทะเลแมน้ําหลายสายรวมทั้งแมน้ําโขงซึ่ง
เหมาะสมที่จะเปนทาเรือ กิจการทาเรือทั้งหมดบริหารโดยรัฐบาลในรูปแบบตาง ๆ เชน บริหารโดยกระทรวงคมนาคม
ผาน Vietnam National maritime Group รัฐบาลสวนทองถิ่น หรือกองทัพ ในภาคเหนือทาเรือหลักอยูในกลุม 
Haiphong-Quang Nigh ตอนกลางของประเทศมีทาเรือใหญอยูที่ Da Nang สวนในภาคใตอยูในแมน้ําไซงอน (สวน
หนึ่งของแมน้ําโขง) และบริเวณปากแมน้ําที่วุงเตา ทาเรือในแมน้ํา เชน ทาเรือไฮฟอง (35 กิโลเมตร จากปากแมน้ํา)  
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เชน ทาเรือไซงอน (85 กิโลเมตรจากปากแมน้ํา) ประสบปญหาการตกตะกอน แมน้ําตื้นเขิน ทําใหตองเสียคาใชจาย
ในการขุดลอกสูง ถึงแมจะเปนทาเรือหลักก็ประสบปญหาแออัดไมสามารถใหบริการไดเพียงพอ นอกจากนี้ยังประสบ
ปญหาการขนสงตอเนื่องทางบกเนื่องจากถนนแคบ การจราจรแออัดไมเปนระเบียบโอกาสที่จะใหบริการประเทศจีน
ตอนใต ลาว และกัมพูชา จึงยังมีนอย การพัฒนาทาเรือในภาคเหนือมุงไปที่การสงออกถานหินในบริเวณกวางนินห
และแคมเผา สวนในภาคใตการพัฒนามุงที่จะรองรับความเจริญทางอุตสาหกรรมในบริเวณเมืองโฮจิมินห 
 ทาเรือของประเทศไทย 
 การขยายตัวของการคาระหวางประเทศผลักดันใหมีการสรางทาเรือแหลมฉบังขึ้นที่อําเภอศรีราชาโดยทา
เทียบเรือทั้งหมดใหเอกชนเชาเพื่อดําเนินการทั้งดานการขนสงสินคาตู สินคาทั่วไป และสินคาเทกอง การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงทางถนนและรถไฟทําใหทาเรือแหลมฉบังสามารถใหบริการสินคากับภาค
ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตลอดจนประเทศลาวได ในอนาคตเมื่อเกิดความสงบขึ้นในกัมพูชา
และมีการประสานการขนสงทางถนนและรถไฟกับกรุงพนมเปญได ทาเรือนี้ก็อาจเปนประตูใหกัมพูชาไดอีกดวย 

 
โอกาส ขอจํากัด และขอเสนอแนะ ในการแขงขันดําเนินการของทาเรือไทยและเวียดนาม 

ทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบังมีประสิทธิภาพทางดานการบริหารคาขนสงโดยเปรียบเทียบกับทาเรือ
ดานังและทาเรืออื่นๆ ของเวียดนาม แตดวยระยะการเดินทางในภาคอีสาน มีความใกลชิดกับแขวงสะหวันนะเขต โดย
การเชื่อมโยงสะพานแผนดิน คือ สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแหงที่ 2 ซึ่งจะนําสินคาไทยเขาไปสูเวียดนามและผานเขา
สูเมืองทาดานังดวยระยะทางที่ส้ันกวาเสนทางอื่นๆ จึงเปนที่คาดหมายวาใน 3 – 4 ปขางหนา เมื่อสาธารณูปโภคใน
สปป.ลาว บนเสนทางการขนสงหมายเลข 9 ไดรับการพัฒนามากกวานี้ และสาธารณูปโภคโดยเฉพาะถนนที่เชื่อมตอ
จุดสําคัญและเมืองทาสําคัญแหงตางๆ ในเวียดนามไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น ผูประกอบการในภาคอีสานจึงควรที่จะ
ใหความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะใชทาเรือดานังมากยิ่งขึ้น แตในระยะเวลานี้ การเลือกใชทาเรือแหลมฉบังเพื่อการ
ขนสงสินคาดูจะเปนทางเลือกที่ดีที่สุดจากการศึกษาเปรียบเทียบทาเรือ กรุงเทพ – แหลมฉบัง – ดานัง และโดย
หลักการบริหารตนทุนคาขนสงในแนวการบริหารจัดการโลจิสติกส 

 
บรรณานุกรม 
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (แปลและเรียบเรียง) การจัดการโลจิสติกส. กรุงเทพฯ: แมคกรอฮิลลอินเตอร
 เนชั่นแนล เอ็นเตอรไพรส, อิงค, พิมพครั้งที่ 1, 2001. 
การทาเรือแหงประเทศไทย. อัตราคาภาระของทาเรือกรุงเทพ 2541. กรุงเทพฯ: 2541. 
กิตติ ล่ิมสกุล. การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของทาเรือพาณิชยแหลมฉบังและทาเรือ. กรุงเทพฯ:  

สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.  
คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ จังหวัดปราจีนบุรี (กรอ.) และโครงการสาม
 ประสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค. ลูทางการคา การลงทุน ไทย – กัมพูชา. ปราจีนบุรี: กรอ., มปป.  
ทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง. อัตราคาภาระทาเรือแหลมฉบัง 2535. ชลบุรี: [ม.ป.ป] 
บัญชา วัฒนสินธุ. แผนพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนนโยบายการคากับประเทศในอินโดจีน, กรุงเทพฯ: สถาบัน
 พาณิชยนาวี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 



 
 

375 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

พยุงกิจ จิวะมิตร. การขนสงเพื่อการคาในอินโดจีน. ใน รายงานการสัสสมนาทางวิชาการ เรื่อง การขนสงเพื่อการคา
 ในอินโดจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 
พาณิชยนาวี, สถาบัน. รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การขนสงเพื่อการคาในอินโดจีน. กรุงเทพมหานคร: 
 สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 
พาณิชยนาวี, สถาบัน. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. “ทาเรือและผูใชบริการ” เอกสารประกอบการอบรม. 
รวิพร คูเจริญไพศาล. การกระจายชองทางการตลาดและลอจิสติกส. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
 มหาวิทยาลัย, พิมพครั้งที่ 1, 2549. 
วิทยา สุหฤทดํารง. ลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน อธิบายได...งายนิดเดียว. กรุงเทพฯ: บริษัท ซี เอ็ดยูเคชั่น 
 จํากัด (มหาชน), พิมพครั้งที่ 1, 2546. 
วายุพล ไชยศิริ. การขนสงกับประเทศในอินโดจีนทางรถไฟ. ใน รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การขนสงเพื่อ 
 การคาในอินโดจีน. กรุงเทพฯ: สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 
สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย. สาระนารูสําหรับการปฏิรูประบบลอจิสติกสในองคกรของคุณ.  

ขอนแกน: หจก.โรงพิมพนานาวิทยา, พิมพครั้งที่ 1, 2550. 
สายสมร ปุญญาสวัสดิ์ และคณะ. รายงานการศึกษา เรื่อง รูปแบบการเคลื่อนยายและคาใชจายในการ 

ขนสงขาว. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, 2532.   
อิทธิพล งามปาน และคณะ. การคาและการขนสงในภูมิภาคอินโดจีน. พฤษภาคม 2537. 
อิทธิพล งามปาน และคณะ. การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของทาเรือในภูมิภาคอินโดจีน. 2537. 
Containerisation International Yearbook 1997. 
Coyle, John J.Edward J. Bardi and C.John Langley. The Management of Business Logistics,  
 5th ed. St.Paul: West Publishing Company, 1992. 
Information on Vietnam Seaport. Hanoi: Vieteracht Publications, 1992. 
Lloyd of London Press Ltd. Lloyd Port of the World [1995] 
Ministry of Transport Communication and Post. The Report Port: Port System. Vietnam: Socialist Republic  
 of Vietnam, 1994. 
 



 
 

376 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

รูปแบบทางพื้นที่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
The Pattern of Regional Industrial Development in Thailand 

 
อภิเศก ปนสุวรรณ1  

Apisek Pansuwan1 
 
บทคัดยอ 
 ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม และยกระดับรายไดของประชากรในประเทศให
สูงขึ้น   ซึ่งเปนผลจากนโยบายสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในชวงทศวรรษที่ 2500 สงผลใหประเทศไทยกาวไปสู
การเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม อยางไรก็ตามประเทศไทยยังประสบปญหาความเหลื่อมลํ้าของการพัฒนา
อุตสาหกรรมในภูมิภาคตางๆ โดยผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมไดสงผลใหการกระจุกตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออก ซึ่งแสดงมาในรูปและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขาดความ
สมดุลในเชิงพื้นที่ ไดสงผลสืบเนื่องใหเกิดความยากจน ความเหลื่อมลํ้าระหวางรายได และการพัฒนาของภูมิภาค   
คําสําคัญ : การพัฒนาอุตสาหกรรม, รูปแบบทางพื้นที่ของการพัฒนาอุตสาหกรรม, ความเหลื่อมลํ้าของการพัฒนา   
          อุตสาหกรรม  
 
Abstract 

Thailand is successful in term of industrial development and per capita income.  It means the 
economic  policies related to industrial promotion are efficiency since 1960s, Thai industries have entered 
a new period of rapid growth, as NICs in Asia.  However, Thailand has stilled regional disparity problem, 
especially in term of industrial development. As a result of industrialization, economic growth has 
increased the primacy of Bangkok Metropolis Region and the Eastern. This represents one of the most 
critical problems of economic structural imbalance in Thailand, which relates to many other fundamental 
problems such as poverty, high income inequality and regional disparities. 
Keywords : Industrialization, Regional Industrial development pattern, Industrial development disparities 
 
คํานํา 
 เปนที่ทราบกันดีวาในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นมีสวนสําคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งดานการ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและการปรับเปล่ียนโครงสรางการผลิตของประเทศ นอกจากนั้นยังมีสวนสําคัญในการจาง
งานและสรางรายไดใหแกคนงานโดยตรง และผูเกี่ยวของดวยทั้งภาคการเกษตร และภาคการบริการ (Mishra, 1999; 
UNIDO,2005) นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมยังสงผลใหเกิดการพัฒนาโครงสรางทางสังคมใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง และกาวสูความทันสมัยดวย (UNIDO, 2005) 
                                                 
1 ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Geography, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
  หมายเหตุ บทความนีเ้ปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยโลกาภิวัตนกับการเหลื่อมล้ําในการพฒันาอุตสาหกรรมในภูมิภาคของประเทศไทย                                           
  โดยมีอาจารยแพรพรรณ เหมวรรณ ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหัวหนาโครงการ 



 
 

377 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 สําหรับประเทศไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเริ่มตนอยางจริงจัง ประมาณ ทศวรรษ 2500 
หรือ ภายหลังการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-09)  (Panpiemras, 1988; Biggs, 1990; 
Cuyvers, 1997)โดยสามรถแบงชวงการพัฒนาโดยพิจารณาจากกลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมออกเปน 2 ชวง
คือ ในชวงแรกเปนยุคของการพัฒนาเพื่อการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา (Import substitution) ระหวาง พ.ศ.2504-
2528 และในชวงของการเนนกลยุทธการผลิตเพื่อการสงออก (Export promotion) ตั้งแต พ.ศ.2529 จนถึงปจจุบัน 
สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศไทยปรับเปล่ียนโครงสรางจากประเทศเกษตรกรรมในอดีต มาสูประเทศอุตสาหกรรมใน
ปจจุบัน (UNCTAD, 2005) และทําใหรายไดตอหัวประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 820 เหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ.
2526 เพิ่มเปน 2,990 เหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ.2549 ซึ่งทําใหประเทศไทยถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง 
(World Bank, 2004 และ 2008)  
 สวนหนึ่งจากผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว ไดสงผลใหเกิดการเหลื่อมลํ้าของการพัฒนาในเชิง
พื้นที่กลาวคือ มีการพัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนสวนใหญ ซึ่งมีสาเหตุจากหลายประการเชน       
ความตองการปจจัยพื้นฐานทางดานอุตสาหกรรม ทําใหมีการลงทุนในดานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
(Infrastructure)     โดยเฉพาะการพัฒนาถนนเพื่อเชื่อมการคมนาคมขนสงระหวางกรุงเทพมหานครกับสวนภูมิภาค
ใหกวางขวางมากขึ้น      เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครสงผลใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
อยางกวางขวางซึ่งในระยะตอมาภายหลังจึงกระจายตัวสูเขตปริมณฑล    เพราะการขนสงรถขนสงวัตถุดิบและการ
ยายแรงงานจากภูมิภาคสามารถกระทําไดงาย นอกจากนี้การที่กรุงเทพมหานครเปนตลาดรองรับผลิตภัณฑขนาด
ใหญและเปนศูนยกลางการขนสงสินคาไปยังตางประเทศดวย  รวมทั้งการเปนเมืองหลวงที่เปนศูนยกลางของการ
บริหาร    ดวยเหตุนี้การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  จึง
กอใหเกิดปญหาตามมามากมาย (Biggs, 1990; Hussey, 1993) ทําใหรัฐบาลพยายามที่จะสงเสริมอุตสาหกรรมให
กระจายตัวไปสูภูมิภาค   เพื่อลดความแออัดในเขตกรุงเทพมหานครและเปนการกระจายรายไดไปสูภูมิภาค    
 อยางไรก็ตามจากการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของอุตสาหกรรมของประเทศไทย กลับพบวาการ
กระจายตัวของอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาคยังไมประสบผลอยางแทจริง เชนการศึกษาของ โฆสิต ปนเปยมรัษฎ (2536)  
พบวา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้แมจะอยูในอัตราที่สูงก็ตาม     แตผลของ
ความเจริญทางเศรษฐกิจมิไดกระจายออกไปสูจังหวัดตางๆ ในขนาดหรืออัตราที่เทาเทียมกัน          
 นอกจากนี้จากการศึกษา ของณรงคชัย อัครเศรณี (2533) และ อภิเศก ปนสุวรรณ (2541)  พบวา  การ
กระจายตัวของอุตสาหกรรมยังคงอยูกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยอุตสาหกรรมบางสวนไดเคลื่อนยายที่ตั้งจาก
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จากขอมูลดังกลาวจึง
เปนที่นาสนใจวารูปแบบทางพื้นที่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปจจุบัน เปล่ียนแปลงไปอยางไร ซึ่ง
จะนําไปสูการการกําหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในการสงเสริมอุตสาหกรรมในภูมิภาคตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 ในการศึกษารูปแบบทางพื้นที่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย    โดยศึกษาระดับการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมในแตละจังหวัด ดวยวิธี Composite Index จากเทคนิค Proportional Standardized Mean Method 
และทําการจัดชวงชั้นโดยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                                               (X1W1 + X2W2+ X3W3 + X4W4+ X5W5) 
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            Composite Index (CI)        =                                                                                       
                                                                                      ( W1 + W2 + W3 + W4 +W5  )     

                                            =       Σ (XiWi)/ Σ(Wi) 
 
When,   Wi                        =      Weight of the each indicator of province       
 
                                          =         The average of the series of one particular indicator 
                                                 The corresponding standard deviation for the same series 
 
                                            =     Xi / SD (Xi)  

 
  โดยใชขอมูลจากหนวยงานตางในป พ.ศ. 2539, 2544 และ 2548 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การไฟฟาสวนภูมิภาค และหนวยงานอื่นๆ โดยการพิจารณาตัวชี้วัดที่
เกี่ยวของกับระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมจากงานวิจัยและบทความตางๆอาทิ Shastri (1988); Anuradha and Rao 
(1995); Joshi (1997); Datta and Mukhopadhyay (1999); Mahanty (1999); Lalitha (2003); Agawala and 
Hazarika (2002); Ingale and Pawar (2005); UNIDO (2005) จํานวน 5 ตัวชี้วัดในแตละจังหวัด ซึ่งตัวชี้วัดใน
การศึกษา ไดแก                              

1. ความหนาแนนของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตอพื้นที่  
2. สัดสวนเงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตอคนงานในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
3. รอยละของจํานวนคนงานในภาคอุตสาหกรรมจากคนงานทั้งหมดในพื้นที่ 
4. สัดสวนของมูลคาเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมตอปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
5.     สัดสวนของมูลคาเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมตอเงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
 

ผลและวจิารณ 
 ผลการศึกษาพบวา รูปแบบทางพื้นที่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยแบงระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเปน 4 ชวงชั้น โดยวิธีการใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา ในป พ.ศ.2539 มีจังหวัดที่มีระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสูงมากจํานวน  8 จังหวัด  ไดแก  ระยอง  สมุทรปราการ  ปทุมธานีสมุทรสาคร  ชลบุ รี  สระบุ รี 
พระนครศรีอยุธยา  และฉะเชิง เทรา  ในขณะที่ มีจั งหวัดที่ มี ระดับการพัฒนาสูงจํานวน  2 จังหวัด  ไดแก 
กรุงเทพมหานคร และนครปฐม และกลุมจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับต่ําที่สุด 3 จังหวัดแรก ไดแก 
ศรีสะเกษ นาน และ สกลนคร 
 ในป พ.ศ.2544 มีจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสูงมากจํานวน 10 จังหวัด ไดแก ระยอง 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ สระบุรี และฉะเชิงเทรา 
ในขณะที่มีจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับต่ําที่สุด 3 จังหวัดแรก ไดแก ศรีสะเกษ สกลนคร และ
อํานาจเจริญ  ตอมาในป พ.ศ.2548 มีจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสูงมากจํานวน 9 จังหวัด ไดแก ระยอง 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระบุรี ปทุมธานี และปราจีนบุรี  ในขณะที่มีจังหวัด
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ที่มีระดับการพัฒนาสูงจํานวน 4 จังหวัด ไดแก นครปฐม ลําพูน กรุงเทพมหานคร และราชบุรี ในขณะที่มีจังหวัดที่มี
ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับต่ําที่สุด 3 จังหวัดแรก ไดแก ศรีสะเกษ แมฮองสอน และนครพนม 
 รูปแบบทางพื้นที่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว แสดงใหเห็นวา พื้นที่ที่การพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น
สวนใหญยังอยูแถบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกลเคียง เชน พระนครศรีอยุธยา ในขณะที่
เขตอุตสาหกรรมใหมคือพื้นที่ทางดานตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี 
นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวา มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางชัดเจนในบริเวณกลุมจังหวัดทางภาคเหนือ
โดยเฉพาะจังหวัดลําพูนและเริ่มปรากฏบางในภาคใต อยางไรก็ดีจากการศึกษาพบวาไมปรากฏรูปแบบทางพื้นที่ของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับขอมูลของผลิตภัณฑมวล
รวมภาคตอหัวประชากรในภูมิภาคตางๆ (แผนภูมิที่ 1) ที่พบวามีความแตกตางที่ชัดเจนระหวาง กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออก กับภูมิภาคอื่นๆของประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ซึ่งจากการศึกษานโยบายและมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมในอดีตที่ผานมา พบวา ประเทศไทยมี
นโยบายและมาตรการในการพัฒนาพื้นที่และอุตสาหกรรมในภูมิภาค  โดยรัฐไดใหความสําคัญกับนโยบาย ดังกลาว
ตั้งแตชวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (2515-2519) เปนตนมา         โดยมาตรการการกําหนด
เขตสงเสริมการลงทุนผานมาตรการทางดานภาษี และไดรับการนําไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง   อยางไรก็ตามพบวา
นอกจากนโยบายดังกลาวแลว รัฐไมไดใหการสนับสนุนในนโยบายและมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม      ซึ่งปรากฏการณการ
กระจุกตัวของอุตสาหกรรมในบางพื้นที่อันเปนผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการเปดการคาเสรีนั้น ไดมีการศึกษาทั้งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในทวีปยุโรป (Krugman, 1991; Kim,1995; Brülhart and Torstensson, 
1996; Amiti, 1999) 
 
สรุป 
 อาจกลาวไดวาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยประสบความสําเร็จในการ ยกระดับประเทศเปน
ประเทศอุตสาหกรรมและเพิ่มรายไดของประชากรในระดับหนึ่ง แตการพัฒนาอุตสาหกรรมยังคงมีความเหลื่อมลํ้า
ระหวางภูมิภาคและพื้นที่อยูสูงมาก ซึ่งผลตอการกระจายไดของประชาชนในประเทศ รวมทั้งความแออัดใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    (Biggs 1990; Hussey 1993; Kraas 1998; Kittiprapas 1999; Glassman 2007) 
ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวดังกลาวมีการกระจุกตัวสูง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
รวมถึงภาคตะวันออก  ดังนั้นการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค รัฐจึงมีความจําเปนที่ตองกําหนด
นโยบายและมาตรการอื่นๆ มาเสรมิเพิ่มเติม เชน การสงเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน อยาง
จริงจังเพื่อชวยจูงใจการลงทุนทั้งในและตางประเทศ 
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 แผนภูมิที่ 1 ผลิตภัณฑมวลรวมภาคตอหัวประชากรในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย 
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ที่มา: คํานวณจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
ตารางที่ 1 คา Composite Index ของระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดตางๆ  ระหวางป พ.ศ.2539-48 
 

จังหวัด 2539 Rank 2544 Rank 2548 Rank 
จ.เชียงใหม 2,456.15 1 2,872.86 1 2,762.42 1 
จ.เชียงราย 471.48 1 830.26 1 947.20 1 
จ.เพชรบุรี 4,532.50 1 11,545.47 1 11,044.45 2 
จ.เพชรบูรณ 413.07 1 745.70 1 2,045.35 1 
จ.เลย 321.30 1 533.96 1 640.64 1 
จ.แพร 330.21 1 822.06 1 1,098.17 1 
จ.แมฮองสอน 1,507.62 1 534.85 1 448.94 1 
จ.กระบี่ 852.13 1 1,703.64 1 7,219.80 2 
จ.กรุงเทพมหานคร 19,040.59 3 18,856.31 2 19,384.06 3 
จ.กาญจนบุรี 4,916.72 1 8,698.90 1 7,698.41 2 
จ.กาฬสินธุ 447.27 1 1,372.78 1 1,425.88 1 
จ.กําแพงเพชร 1,343.78 1 4,239.64 1 7,720.93 2 
จ.ขอนแกน 5,558.08 1 8,111.01 1 6,965.39 2 
จ.จันทบุรี 1,758.97 1 1,996.87 1 2,603.68 1 
จ.ฉะเชิงเทรา 22,595.27 4 36,382.36 4 74,744.49 4 
จ.ชลบุรี 38,841.86 4 50,175.57 4 70,586.90 4 
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ตารางที่ 1 คา Composite Index ของระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดตางๆ  ระหวางป พ.ศ.2539-48 (ตอ) 
 
จังหวัด 2539 Rank 2544 Rank 2548 Rank 
จ.ชัยนาท 1,075.99 1 2,787.50 1 2,065.44 1 
จ.ชัยภูมิ 1,067.98 1 1,369.01 1 1,800.42 1 
จ.ชุมพร 2,202.71 1 3,086.39 1 2,550.88 1 
จ.ตรัง 1,542.20 1 2,866.59 1 3,326.33 2 
จ.ตราด 1,401.86 1 1,431.24 1 2,038.38 1 
จ.ตาก 1,757.67 1 4,086.97 1 3,551.27 2 
จ.นครนายก 1,235.74 1 3,232.39 1 3,210.45 2 
จ.นครปฐม 14,526.88 3 22,615.32 2 28,338.24 3 
จ.นครพนม 333.00 1 674.76 1 470.65 1 
จ.นครราชสีมา 3,456.66 1 5,300.71 1 6,621.99 2 
จ.นครศรีธรรมราช 3,148.78 1 5,621.40 1 5,252.09 2 
จ.นครสวรรค 1,812.83 1 3,021.14 1 4,389.56 2 
จ.นนทบุรี 9,210.02 2 14,319.43 2 13,581.54 2 
จ.นราธิวาส 421.04 1 749.32 1 846.45 1 
จ.นาน 208.00 1 540.53 1 741.27 1 
จ.บุรีรัมย 497.09 1 562.03 1 968.64 1 
จ.ปทุมธานี 50,066.03 4 56,163.04 4 48,201.09 4 
จ.ประจวบคีรีขันธ 6,794.88 2 47,583.59 4 11,211.65 2 
จ.ปราจีนบุรี 11,659.74 2 63,471.98 4 34,183.89 4 
จ.ปตตานี 884.44 1 1,616.07 1 1,277.05 1 
จ.พระนครศรีอยุธยา 27,292.01 4 64,176.11 4 96,938.99 4 
จ.พะเยา 418.09 1 716.54 1 796.81 1 
จ.พังงา 965.70 1 1,787.13 1 2,269.56 1 
จ.พัทลุง 348.99 1 766.14 1 1,027.67 1 
จ.พิจิตร 507.47 1 1,357.95 1 2,406.17 1 
จ.พิษณุโลก 1,720.69 1 2,677.32 1 2,205.59 1 
จ.ภูเก็ต 3,862.41 1 3,564.51 1 4,574.77 2 
จ.มหาสารคาม 299.12 1 675.24 1 887.47 1 
จ.มุกดาหาร 793.02 1 1,050.75 1 1,324.89 1 
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ตารางที่ 1 คา Composite Index ของระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดตางๆ  ระหวางป พ.ศ.2539-48 (ตอ) 
 

จังหวัด 2539 Rank 2544 Rank 2548 Rank 
จ.ยโสธร 320.74 1 566.70 1 972.72 1 
จ.ยะลา 1,287.80 1 2,396.01 1 2,646.85 1 
จ.รอยเอ็ด 349.03 1 714.00 1 1,053.19 1 
จ.ระนอง 3,250.27 1 3,926.17 1 2,797.30 1 
จ.ระยอง 66,171.59 4 116,339.42 4 249,161.00 4 
จ.ราชบุรี 7,641.74 2 14,975.68 2 16,433.12 3 
จ.ลพบุรี 3,578.89 1 9,823.76 1 10,639.04 2 
จ.ลําปาง 1,940.25 1 12,082.14 2 9,889.80 2 
จ.ลําพูน 6,211.01 1 11,809.56 1 20,713.19 3 
จ.ศรีสะเกษ 136.84 1 303.48 1 421.82 1 
จ.สกลนคร 293.93 1 438.07 1 569.80 1 
จ.สงขลา 2,824.07 1 8,649.65 1 10,388.41 2 
จ.สตูล 1,109.24 1 2,380.23 1 2,582.08 1 
จ.สมุทรปราการ 55,721.58 4 94,037.88 4 112,096.32 4 
จ.สมุทรสงคราม 2,640.50 1 4,106.30 1 4,960.48 2 
จ.สมุทรสาคร 46,730.02 4 87,266.97 4 115,298.98 4 
จ.สระแกว 854.06 1 1,463.79 1 1,938.89 1 
จ.สระบุรี 28,042.21 4 36,723.03 4 48,618.20 4 
จ.สิงหบุรี 5,336.72 1 9,820.96 1 10,218.01 2 
จ.สุโขทัย 625.78 1 768.65 1 1,176.22 1 
จ.สุพรรณบุรี 2,456.81 1 2,627.14 1 3,329.50 2 
จ.สุราษฎธานี 2,164.35 1 6,119.96 1 6,257.24 2 
จ.สุรินทร 304.86 1 613.89 1 962.17 1 
จ.หนองคาย 678.59 1 629.59 1 975.25 1 
จ.หนองบัวลําภู 475.10 1 919.57 1 4,788.88 2 
จ.อางทอง 4,016.51 1 6,231.70 1 5,795.96 2 
จ.อํานาจเจริญ 301.36 1 529.95 1 578.39 1 
จ.อุดรธานี 1,130.50 1 1,988.43 1 1,666.77 1 
จ.อุตรดิตถ 2,100.11 1 2,541.31 1 2,770.90 1 
จ.อุทัยธานี 679.44 1 1,451.81 1 1,409.07 1 
จ.อุบลราชธานี 754.19 1 1,581.17 1 1,616.92 1 
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ปจจัยที่มีผลตอโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 
กรณศีึกษา ชมุชนบานปะอาว อําเภอเขื่องใน จงัหวัดอุบลราชธาน ี

Factor Affecting One Tambon One Product Project for Sustainable Development               
A Case Study of Ban Pa - ao Village A. Khuang Nai  Ubonrajatanee 

 
กิจจา เตชะศิริธนะกุล1 

Kijja Teachasirithanakul1  
 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือ 1.  เพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลตอโครงการหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2. เพื่อการศึกษาผลกระทบทางตรงและทางออมของโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่มีตอปจจัยตาง ๆ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งผูศึกษาไดวัดระดับผลประโยชนของโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตามเกณฑที่ตั้งไว โดยกําหนดคาเฉลี่ยแบบจัดแบงชวงคะแนน   
3 ระดับ คือ คาเฉลี่ย 0.00 -1.33 หมายความวา ผลการประเมินอยูในระดับต่ํา คาเฉล่ีย 1.34 -2.66 หมายความวา 
ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง และคาเฉลี่ย 2.67 – 4.00 หมายความวาผลการประเมินอยูในระดับสูงผล
การศึกษาพบวา การประเมินผลประโยชนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนมีคะแนน 
เฉล่ียรวมของโครงการอยูที่ 3.40 แสดงวาโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนให
ผลประโยชนในระดับสูง โดยเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงคทั้งสองดาน ไดแก เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต            
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 เพื่อพัฒนาระดับความเขมแข็งของชุมชนมีคาเฉลี่ย  เทากับ 3.59 แสดงวาวัตถุประสงคของ
โครงการทั้ง 2 ดาน สามารถใหผลประโยชนในระดับสูงตามเกณฑที่ตั้งไว ดังนั้นโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
จึงเปนโครงการที่ชวยเหลือพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และระดับความเขมแข็งของชุมชนไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ : หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การพัฒนา ความเขมแข็ง 
 
Abstract 
 The objectives of this study were : (1) To study economic and social factors effecting  One 
Tambon One Product project for sustainable development.  (2) To study direct effective and indirect 
effective for every factors which receive One Tambon One Product project for sustainable development. 
The measure of successful level of One Tambon One Product project for sustainable development had 
been used the effective criteria which assigns the average rate in 3 level of point rang, which are the 
average rate of 0.00 – 1.33 mean that the result of an evaluation is in low level, the average rate of 1.34 -
2.66 mean that the result of an evaluation is in medium level, the average rare of 2.67 – 4.00 mean that 
the result of an evaluation is in high level.The result of this study was found that the gain from operation in 
this One Tambon One Product project for sustainable development has the total average point at 3.40 

                                                 
1 คณะบริหารศาสตร  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี 34000 ประเทศไทย 
  Faculty of Management Science, Ubon Rajathanee University, Ubonratchathani 34000, Thailand 
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which mean One Tambon One Product project for sustainable development can achieve the gain in high 
level.  When we consider the objectives in 2 aspects, we found that there in an average rate at 3.20 to 
rise quality of life level, there is an average rate at 3.59  to rise community empowerment.  The study 
shows that all objectives of this project can achieve  the gain in high  level according to the criteria that 
had been set.  Therefore, One Tambon One Product project can help both of quality of life and 
community empowerment. 
Keywords : One Tambon One Product, Development, Community empowerment 
 
บทนํา 
  พื้นที่บานปะอาว อําเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนพื้นที่ที่ผลิตสินคาหัตถกรรม และการผลิต
สินคาหัตถกรรมนับไดวาเปนกิจกรรมที่สําคัญมากกิจกรรมหนึ่ง  เพราะเปนการผลิตตอเนื่องกับการเกษตรที่ประชากร
สวนใหญก็เปนเกษตรกร และไดใชภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูมาใชในการผลิต ทําใหผลิตภัณฑหัตถกรรมของไทยเปน
ส้ินคาที่มีลักษณะเดนเฉพาะตัว   มีความสวยงาม เปนธรรมชาติ ทรงคุณคาและนาใช เปนที่นิยมของคนทั่วไปทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ปจจุบันผลิตภัณฑหัตถกรรมมีลูทางการตลาดที่แจมใส เนื่องจากมีความตองการของตลาด
ทั้งในประเทศและตางประเทศจากการประเมินผลการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในชวงป 2546-2549 
รายไดหลักของสมาชิกที่อยูในกลุมผลิตสินคาหัตถกรรม เพิ่มขึ้นมากที่สุดกวาทุกกลุมการผลิตสินคาหัตถกรรม 
เพิ่มขึ้นมากที่สุดกวาทุกกลุมการผลิต   ดวยเหตุนี้ทําใหทราบถึงความสําคัญโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑซึ่ง
นอกจากจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนแลว   ยังสามารถปรับเปล่ียนระดับการมีสวนรวม ซึ่งเปนปจจัยในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชนบทไปสูความยั่งยืนและมั่นคงตอไปได และกลุมแมบานนี้จะเปนกรณีตัวอยางที่ดีดวยเหตุผล
หลายประการ ไมวาจะเปนการผลิตใหเปนที่ยอมรับ และเปนโครงการ  อีกทั้งยังมีการรวมกลุมมากอน หนาจะมี
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การศึกษาถึงการปรับเปล่ียนการมีสวนรวมโดยโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษา ปจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลตอโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพื่อการพัฒนา
อยางยิ่งยืน 
 2. เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงและทางออมของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่มีตอปจจัยเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
 
ระเบียบวธิวีจิัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่บานปะอาว อําเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธานี  

ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 1,152 คน  
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
การศึกษาครั้งนี้ทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบงายๆโดยใชกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 297 คน จาก

จํานวนประชากร 1,152 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยสอบถามกับกลุม

ตัวอยางที่ไดเลือกมา 
 

ผลการศึกษา 
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 จํานวนกลุมตัวอยางแบงตามเพศ 
 พบวาเปนเพศหญิงเปนสวนใหญ จํานวน 174 คน เปนรอยละ 59 เปนเพศชาย 123 คน คิดเปนรอยละ 41  
 อายุของกลุมตัวอยาง 
 ผูศึกษาไดจําแนกอายุของกลุมประชาชนตัวอยางไว 5 ชวงพบวา สวนใหญกลุมประชาชนตัวอยางจะมีอายุ
ในชวง 50-41 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 35.5 รองลงมาจะมี อายุอยูในชวง 40-31 ป จํานวน 75 คน คิดเปน
รอยละ 25.3 อายุอยูในชวง1-30 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 21.2 อายุ อยูในชวง 51-60 ป จํานวน 32 คน คิด
เปนรอยละ 10.8 และ อายุ 60 ปขึ้นไป 24 คน คิดเปนรอยละ 7.2 ตามลําดับ 
 สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยาง 
 พบวากลุมประชาชนตัวอยางสวนใหญจะสมรสและอยูดวยกันเปนสวนใหญจํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 
68.4 รองลงมาจะเปนโสด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.8 หยา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.1  มาย จํานวน 
15 คน  คิดเปนรอยละ 5.1 และ สมรส และแยกกันอยู จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 2.6 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 
 ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญ มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 59. 0 มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 26.2 มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 32 คน 
คิดเปนรอยละ 10.8 และมีเพียง 12 คน ที่ไมไดรับการศึกษา คิดเปนรอยละ 4.0 เทานั้น  

รายไดของประชาชนกลุมตัวอยาง 
 ผูที่ศึกษาไดแบงชวงรายไดของกลุมประชาชนตัวอยางไวทั้งหมด 4 ชวง ซึ่งกลุมประชาชนตัวอยางสวนใหญ
จะมีรายไดอยูในชวงไมเกิน 5,000 บาท กลุมประชาชนตัวอยางมีรายไดไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 144 คน คิดเปน
รอยละ 48.5 กลุมประชาชนตัวอยางมีรายได 5,001-10,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 34.3 และมีรายได 
10,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 17.2 
 อาชีพของประชาชนกลุมตัวอยาง 

กลุมประชาชนตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ไดประกอบอาชีพรับจางรายวันเปนสวนใหญ จํานวน 117 คน คิด
เปนรอยละ 39.4 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 35.0 คาขาย  จํานวน 48 คน 
คิดเปนรอยละ 16.2 และอื่นๆ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.4 

ผลการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอโครงการหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
 การประเมินผลประโยชนดานคุณภาพชีวิต 
 การประเมินผลประโยชนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ วาการดําเนินโครงการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคในดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 



 
 

388 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงดานรายได 
 ภายหลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางที่มีการเปล่ียนแปลงรายได
เพิ่มขึ้น มีจํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 81.0 กลุมตัวอยางที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานรายไดภายหลังการดําเนิน
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 19.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงดานการมีงานทํา 
 ภายหลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางที่มีการเปลี่ยนแปลงดานที่อยู
อาศัยเปล่ียนแปลงดีขึ้น มีจํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 65.6 กลุมตัวอยางที่ไมมี การเปลี่ยนแปลงดานที่อยูอาศัย
ภายหลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 34 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงดานสาธารณูปโภค 
ภายหลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางที่มีการเปลี่ยนแปลงดาน

สาธารณูปโภคดีขึ้น  มีจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 71.0 กลุมตัวอยางที่ไมมี การเปลี่ยนแปลงดานสาธารณูปโภค 
ภายหลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 29.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงดานที่อยูอาศัย 
 ภายหลังการดําเนินโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางที่มี การเปลี่ยนแปลงดานที่อยู
อาศัยเปล่ียนแปลงดีขึ้น มีจํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 65.6 กลุมตัวอยางที่ไมมี การเปลี่ยนแปลงดานที่อยูอาศัย
ภายหลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 34 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงดานสุขภาพรางกาย 
 ภายหลังการดําเนินโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางที่มี การเปลี่ยนแปลงดาน
สุขภาพรางกายเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 58.6 กลุมตัวอยางที่ไมมี การเปลี่ยนแปลงดานที่
อยูอาศัยภายหลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 41 ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 
 ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ภายหลังการดําเนินโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑพบวา กลุมตัวอยางที่มี การเปลี่ยนแปลงดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดีขึ้น มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 13.8 กลุมตัวอยางที่ไมมี การเปลี่ยนแปลงดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ภายหลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน 256 คน คิดเปน
รอยละ 86.2 ของกลุมตวัอยางทั้งหมด 
 ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงดานโอกาสในการศึกษา  
 ภายหลังการดําเนินโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑพบวา กลุมตัวอยางที่มี การเปลี่ยนแปลงดานโอกาส
ในการศึกษาดีขึ้น มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.0 กลุมตัวอยางที่ไมมี การเปลี่ยนแปลงดานโอกาสในการศึกษา
ภายหลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 93.0 ของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 
 ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงดานการคมนาคม 

ภายหลังการดําเนินโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑพบวา กลุมตัวอยางที่มี การเปลี่ยนแปลงดานการ
คมนาคมศึกษาดีขึ้น มีจํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 69.0 กลุมตัวอยางที่ไมมี การเปลี่ยนแปลงดานการคมนาคม
ภายหลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 31.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
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             ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงดานรายได 
ภายหลังการดําเนินโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑพบวา กลุมตัวอยางที่มี การเปลี่ยนแปลงดานรายได

ดีขึ้น มีจํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 81.0 กลุมตัวอยางที่ไมมี การเปลี่ยนแปลงดานรายไดภายหลังการดําเนิน
โครงการหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 19.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงดานการมีงานทํา 

ภายหลังการดําเนินโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑพบวา กลุมตัวอยางที่มี การเปลี่ยนแปลงดานการมี
งานทําดีขึ้น มีจํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 65.6 กลุมตัวอยางที่ไมมี การเปลี่ยนแปลงดานการมีงานทําภายหลัง
การดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน56 คน คิดเปนรอยละ 34 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงดานการรับรูขาวสาร 

ภายหลังการดําเนินโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑพบวา กลุมตัวอยางที่มี การเปลี่ยนแปลงดานการ
รับรูขาวสารดีขึ้น มีจํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 86.2 กลุมตัวอยางที่ไมมี การเปลี่ยนแปลงดานการรับรูขาวสาร
หลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 13.8 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

ผลการประเมินตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลงการมีสวนรวมประเพณีและวัฒนธรรม 
ภายหลังการดําเนินโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑพบวา กลุมตัวอยางที่มี การเปลี่ยนแปลงการมีสวน

รวมดานประเพณีและวัฒนธรรม5 คน คิดเปนรอยละ 69.0 กลุมตัวอยางที่ไมมี การเปลี่ยนแปลงดานการคมนาคม
ภายหลังการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 31.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

กลุมประชาชนตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ มีเพศหญิง 174 คน เพศชาย 123 คน คิดเปนรอยละ 59.0 และ 
41.0 ตามลําดับ มีอายุเฉล่ียอยูในชวงอายุเทากับ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 28.3 มีสถานภาพสมรสและอยู ดวยกันคิด
เปนรอยละ 75.0 ประชาชนในกลุมตัวอยางสวนใหญจะประกอบอาชีพรับจางรายวัน คิดเปนรอยละ 39.0 มีรายได
เฉล่ียไมเกิน 5,000 บาท รอยละ 52 มีความเขาใจในเรื่องความเขมแข็งของชุมชนในระดับปานกลาง เปนสวนใหญ 
คิดเปนรอยละ 61.1 และมีความเขาใจในเรื่องคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 58.0 

อภิปรายผลการศึกษา 
ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 
การพัฒนาอยางยั่งยืนมีวัตถุประสงคหลักคือ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชนดานคุณภาพ

ชีวิต ประกอบไปดวยมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม สวนมิติทางสิ่งแวดลอมนั้นตัดออกเพราะโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑนี้ มีผลทางมิติทางสิ่งแวดลอมนอยมาก โดยมิติทางเศรษฐกิจประกอบไปดวย รายไดและการมีงานทํา
มิติทางสังคมประกอบไปดวยที่อยูอาศัย , สาธารณูปโภค,สุขภาพแข็งแรง,สุขภาพจิต,ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน,โอกาสในการศึกษา,การคมนาคม,และการมีเวลาพักผอนหยอนใจ คุณภาพชีวิตโดยรวมจากทั้งสองมิติ อยู
ในระดับปานกลาง ดานความเขมแข็งของชุมชนประกอบไปดวยมิติทางเศรษฐกิจและสังคม เชนกัน โดยมิติทาง
เศรษฐกิจประกอบไปดวย รายไดและการมีงานทําโดยมิติทางเศรษฐกิจ ประกอบไปดวย รายไดและการมีงานทํามิติ
ทางสังคมประกอบไปดวยการรับรูขางสารมีสวนรวมในชุมชน การมีสวนรวมในครอบครัวการมีสวนรวมในประเพณี
และวัฒนธรรม ประสิทธิภาพการทํางานขององคกรในชุมชน กิจกรรมสงเสริมอาชีพและความรู  จากการศึกษาตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตของชุมชน ไดแก รายได มีระดับประสิทธิผลสูง,การมีงานทํา ระดับประสิทธิผลสูง,ที่อยูอาศัย มีระดับ
ประสิทธิผลสูง สาธารณูปโภคมีระดับประสิทธิผลสูง สุขภาพรางกาย ระดับประสิทธิผลสูง , สุขภาพจิต ระดับ
ประสิทธิผลสูง, ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีระดับประสิทธิผลสูง, โอกาสในการศึกษา มีระดับประสิทธิผล
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ปานกลาง , การคมนาคม มีระดับประสิทธิผลสูง , การมีเวลาพักผอนหยอนใจ มีระดับประสิทธิผลต่ําตัวชี้วัดความ
เขมแข็งของชุมชน ไดแก รายได  มีระดับประสิทธิผลสูง ,  การมีงานทํา  มีระดับประสิทธิผลสูง , การรับรูขาวสาร  มี
ระดับประสิทธิผลสูง , การมีสวนรวมในครอบครัว  มีระดับประสิทธิผลสูง , การมีสวนรวมในชุมชน  มีระดับ
ประสิทธิผลสูง , การมีสวนรวมดานประเพณีและวัฒนธรรม  มีระดับประสิทธิผลปานกลาง ประสิทธิภาพขององคกร
ในชุมชน  มีระดับประสิทธิผลสูง , กิจกรรมสงเสริมอาชีพและความรูมีระดับประสิทธิผลสูง ซึ่งจะเห็นไดวาสวนใหญจะ
มีประสิทธิผลในระดับที่สูงมีเพียงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการมีสวนรวมดานประเพณีและวัฒนธรรม
ที่มีประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง สวนการมีเวลาพักผอนหยอนใจเปนตัวชี้วัดเดียว ที่มีประสิทธิผลอยูในระดับต่ํา 
ผลของตัวชี้วัดสวนผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจจะคามีผลกระทบตอระดับคุณภาพชีวิตและความ
เขมแข็งของชุมชน มากกวามิติทางสังคมนอกจากนี้ปจจัยตาง ๆ สวนใหญจะสงผลตอความเขมแข็งของชุมชน
มากกวา ในมิติทางสังคมทําใหคาของระดับความเขมแข็งของชุมชนสูงกวาระดับคุณภาพชีวิต 
 
สรุปผลการวจิัย 

สรุปแนวทางการใชโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนโดยการยกระดับ
คุณภาพชีวิต และการสรางชุมชนใหเขมแข็ง ทําใหทราบวาปจจัยที่มีผลตอโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑสงผลดี
ตอการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยพัฒนาในดานความเขมแข็งของชุมชนมากกวาการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และมิติ
ทางเศรษฐกิจเปนตัวแปรที่สงผลตอระดับคุณภาพชีวิตและระดับความเขมแข็งของชุมชน มากกวามิติทางสังคม
สาเหตุหลักเกิดจากปจจัยในมิติทางเศรษฐกิจ เปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอระดับคุณภาพชีวิตและระดับความ
เขมแข็งของชุมชนมากกวาปจจัยตาง ๆ ในมิติทางสังคม 
 ผลกระทบทางตรงและทางออมของโครงการหนึ่งตําบลหนึง่ผลิตภัณฑที่มีตอปจจัยตางๆ เพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑสงผลตอปจจัยตาง ๆ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยแยกเปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบงเปนปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทาง
สังคม โดยปจจัยทางเศรษฐกิจประกอบไปดวย รายไดและการมีงานทํา  ซึ่งทั้งสองปจจัยไดรับผลกระทบในระดับสูง
โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 0.95 และ 0.92 ตามลําดับ ปจจัยดานสังคมประกอบดวย ที่อยูอาศัย  สาธารณูปโภค  สุขภาพ
กาย,สุขภาพจิต,ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน,โอกาสในการศึกษา,คมนาคมและการมีเวลาพักผอนหยอนใจซึ่ง
ปจจัยทางสังคมนี้ทุกปจจัยตางไดรับผลกระทบในระดับปานกลางโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 0.55, 0.59, 0.44, 0.51, 
0.61, 0.63 และ 0.53  ตามลําดับ ดานการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน แบงเปนปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยปจจัยทางเศรษฐกิจประกอบดวยรายไดและการมีงานทํา ซึ่งทั้งสองปจจัยไดรับผลกระทบในระดับสูงโดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 0.95 และ 0.92 ตามลําดับ ปจจัยทางสังคมประกอบดวย การรับรูขาวสาร,การมีสวนรวมใน
ครอบครัว,การมีสวนรวมในชุมชน,มีสวนรวมดานประเพณีและวัฒนธรรม,ประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรใน
ชุมชน,มีกิจกรรมสงเสริมอาชีพและความรู ซึ่งปจจัยทางสังคมนี้หลาย ๆ ปจจัยตางไดรับผลกระทบในระดับสูง โดย
การรับรูขาวสารไดคะแนนเฉลี่ย 0.88 การมีสวนรวมในครอบครัวได คะแนนเฉลี่ย 0.78 การมีสวนรวมในชุมชน ได
คะแนนเฉลี่ย 0.91 ประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรในชุมชนไดคะแนนเฉลี่ย 0.85 การมีกิจกรรมสงเสริมอาชีพ
และความรูไดคะแนนเฉลี่ย 0.44 และการมีสวนรวมดานประเพณีและวัฒนธรรมไดรับผลกระทบอยูในรับปานกลาง
ไดรับคะแนนเฉลี่ย 0.59 
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บทคัดยอ 
  กลุมผามัดยอมสีธรรมชาติบานนากุนเผชิญกับปญหาการถูกลอกเลียนแบบลวดลายมัดยอม  ในตลาดมี
ผลิตภัณฑผามัดยอมที่มีลักษณะคลายๆ กันจํานวนมาก  รวมทั้งพบวาลูกคาตองการผามัดยอมลายใหมๆ ที่แตกตาง
จากสิ่งที่มีอยู   ดังนั้น  กลุมผูผลิตจึงรวมกับคณะผูวิจัยทําการพัฒนาผลิตภัณฑผามัดยอมเพื่อใหธุรกิจอยูรอดตอไป
ไดในสถานการณเชนนี้       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทชุมชนและบริบทกลุมที่สัมพันธกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ศึกษาการทําผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมเพื่อหาวิธีการสราง
เอกลักษณของผลิตภัณฑ  และศึกษาผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑใหม  ศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ    
ผลการศึกษาพบวา   กลุมผามัดยอมสีธรรมชาติบานนากุนตั้งอยูทามกลางสวนผสม  มีพืชหลายชนิดและแตละชนิดมี
จํานวนมากเพียงพอที่จะนํามาสกัดสีทําบาติกและมัดยอม   ไดแก  มังคุด  หูกวาง  ขนุน  เพกา  เปนตน   แนวคิดของ
การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมบาติกมัดยอมตั้งอยูบนฐานการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจคือการลดกากของเสีย  
และการเพิ่มปริมาณการนํากลับมาใชใหม  สามารถทาํใหผลิตภัณฑผามัดยอมมีมูลคาเพิ่ม    สรางความแตกตางจาก
ผลิตภัณฑผามัดยอมที่มีอยูโดยทั่วไป    ผลที่ตามมาคือ   กลุมมีรายไดเพิ่มขึ้น    เกิดสังคมการเรียนรูวิธีการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม     รูจักการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางคุมคาไมทําลายสิ่งแวดลอม    และผลิตภัณฑผาบาติก
มัดยอมของกลุมบานนากุนไดรับการยอมรับมีตลาดที่กวางขึ้นทําใหกลุมผามัดยอมสีธรรมชาติบานนากุนมีความสุข
ในการทํางาน 
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ หัตถกรรม ผามัดยอม 
 
Abstract 
 Natural Color Tie-Dyeing BanNakun group confronted problem with their ornament of the dyeing 
design was copied, in the market has full of similar product, include the finding that customer like to 
consume the new ornaments that have differentiability. Therefore BanNakun group and researchers 
cooperate to develop tie-dyeing product for survival of community’s business. The objective of this paper 
was to study the contexts of community in related to the studied group for developing green design 
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product. The tie-dye products produced by using natural colors was investigated and discussed in order 
to add value. The ultimate goal of this study was to induce entirely creating the uniqueness of product. 
The qualitative methodology was performed through research. The results showed that Nakun natural 
color tie-dye group was located in an agricultural community within the large areas of mixed plantations 
for example mangosteen, tropical almond, jackfruit tree, Paakar, etc. These kinds of plans are valuable 
for extracting natural color especially preparing as batik and tie dyeing color. Concept design of batik tie-
dyeing product based on ecological design to reduce color  waste and increased reuse color. 
Consequently, of batik tie-dye fabrics of this group were differentiabilities. In conclusion, after finishing 
the research, the group had been learning to develop new product, to utilize worthwhile natural resource, 
resulting in enlarge marketing and increasing of revenue. Subsequently, the group was happy working.  
Keywords : Product, Craft, Tie Dyeing fabric 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 กลุมผามัดยอมสีธรรมชาติบานนากุน  ตั้งอยูที่บานเลขที่  24/1  หมู  6  ตําบลสระแกว  อําเภอทาศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งกลุมขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2543  โดยการรวมตัวกันของแมบานและคณะที่ปรึกษากลุมหนึ่ง
จํานวน  27  คน  ผลิตและจําหนายผามัดยอมสีธรรมชาติ  ผามัดยอมสีสังเคราะห   แปรรูปเปนผลิตภัณฑรูปแบบ
ตางๆ  เชน  ยาม  กระเปาใสมือถือ  กระเปาสะพายขนาดตางๆ  เส้ือผาสําเร็จรูป  ปลอกหมอน  และหมวก   
ผลิตภัณฑผาใยธรรมชาติยอมสีดวยวิธีการยอมรอนของกลุมไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  และไดรับ
การจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนเมื่อป พ.ศ. 2549    นอกจากนั้นทางกลุมยังรับผาบาติกสีสังเคราะหจากกลุม
เครือขายมาแปรรูปเปนเสื้อสําเร็จรูปจําหนายในนามของกลุมอีกดวย    เมื่อครั้งที่รัฐมีนโยบายเรงแกปญหาความ
ยากจนของประชาชนทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง  แนวทางหนึ่งคือการดําเนินงานตามนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ  หนวยงานรัฐหลายองคกรจึงเขาไปอบรมฝกอาชีพใหกับชาวบาน   ทําใหมีการตั้งกลุมอาชีพตางๆ  
มากมาย  รวมทั้งอาชีพการทําผามัดยอมสีธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายชุมชนทั่วประเทศ     จากสถานการณดังกลาวทํา
ใหคุณจุรีวรรณ  คีรีคช (สัมภาษณ  3 มกราคม 2550)  ประธานกลุมสังเกตเห็นวา  ผลิตภัณฑของกลุมถูก
ลอกเลียนแบบ   ในตลาดมีผามัดยอมที่มีรูปลักษณคลายๆ กันจํานวนมาก  คูแขงขันมีมากขึ้น    แมจะเพิ่มจํานวน
การผลิตและออกแบบลวดลายเพิ่มแลว  แตยอดขายยังคงลดลง   รวมทั้งมีกลุมผามัดยอมสีธรรมชาติในชุมชนหลาย
แหงลมเลิกกิจการไป     ซึ่งลูกคาประจําไดใหขอเสนอแนะกับประธานกลุมวาควรพัฒนาผลิตภัณฑใหแตกตางจากสิ่ง
ที่มีอยูแลว  จะทําใหสินคานาสนใจมากขึ้น    วิกฤตการณดังกลาวนี้สอดคลองกับที่  ณัฐพงศ  เกศมาริษ (2546  หนา  
12)  อธิบายถึงสถานการณทางการตลาดไววา   เมื่อตลาดมีขนาดใหญขึ้นคูแขงก็เขามาแยงชิงสวนแบงตลาดมากขึ้น   
ทําใหตองมีการตัดราคา   และรุกเขาสูตลาดกันอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น   แตผลประกอบการกลับตกต่ํา   รวมทั้งคุณภาพก็
ลดลง  ซึ่งปญหานี้เปนเพราะขาดประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมนั่นเอง   ดวยเหตุผลทางการตลาดที่ทําให
ผลิตภัณฑผามัดยอมของกลุมควรไดรับการพัฒนาเพื่อใหธุรกิจนี้สามารถอยูรอด  และสามารถสืบสานตอยอดภูมิ
ปญญาชาวบานตอไปได  ทําใหคณะผูวิจัยและกลุมผามัดยอมสีธรรมชาติบานนากุนรวมมือกันวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑหัตถกรรมผามัดยอมขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการคือ  1) เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและบริบทกลุม    
2) เพื่อศึกษาการทําผา-มัดยอมสีธรรมชาติของกลุมเพื่อวิเคราะหหาวิธีสรางมูลคาเพิ่ม  3)  เพื่อพัฒนารูปแบบ
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ผลิตภัณฑผามัดยอมของกลุมใหมีเอกลักษณของสี ลวดลายและการแปรรูป  และ 4) เพื่อศึกษาผลกระทบของ
ผลิตภัณฑใหมตอเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเลือกกลุมผามัดยอมสีธรรมชาติบานนากุนเปนประชากร
ในการวิจัย  ดวยเหตุผล  2  ประการ  ประการแรกคือ   กลุมมีขอไดเปรียบในดานความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบ  
แรงงาน  ทุน  และการจัดการ  ประการที่สองคือ  กลุมพรอมที่จะปรับเปล่ียนวิธีคิดจากการผลิตเชิงปริมาณเปนเชิง
คุณภาพ  เนนความประณีตและการสรางเอกลักษณผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม    วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน  
3  ชวง  ชวงที่ 1  วิจัยเพื่อหาขอมูลกอนการพัฒนา   ดําเนินการ 2 ขั้นตอนคือ  ศึกษาบริบทชุมชนและบริบทกลุมดวย
วิธีการศึกษาเอกสาร  สํารวจพื้นที่  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  และการสัมภาษณเจาะลึก  และศึกษาการทําหัตถกรรม
ผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมโดยการสัมภาษณเจาะลึกรวมกับการสังเกต   เพื่อวิเคราะหแนวคิดและกระบวนการ
ผลิตผามัดยอมสีธรรมชาติ    ชวงที่  2  พัฒนาผลิตภัณฑผามัดยอมบานนากุน  ดําเนินการ  4  ขั้นตอนคือ  1)  ศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการการผลิตผาบาติกของธุรกิจเอกชน 3  แหง   เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ  2) ประชุมกลุม  
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ   สรุปแนวคิดในการทําผลิตภัณฑผามัดยอม  และทําแผนพัฒนาผลิตภัณฑใหม  
3)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการทดลองผลิตผลิตภัณฑผามัดยอมสีธรรมชาติ  และ 4)  ประชุมกลุมเพื่อวิเคราะห
ผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม   ชวงที่  3  เผยแพรผลงานหัตถกรรมผามัดยอม
ของกลุม  โดยนําเสนอหัตถกรรมผามัดยอมทั้งตลาดในจังหวัดและในกรุงเทพฯ   รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑใหมตอสาธารณะชน  ไดแก  การเสนอบทความประชาสัมพันธผลิตภัณฑผามัดยอมในหนังสือพิมพ 
ทองถิ่น  และการรวมเดินแฟชั่นโชวในงานแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาบริบทชุมชนและบริบทกลุม  พบวา  ตําบลสระแกวมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมเชิงเขา         
มีคลองกลายเปนแหลงน้ําสําคัญที่ทําใหสภาพดินเปนดินรวนปนทราย  เหมาะแกการทําเกษตรกรรม  ประชาชนสวน
ใหญทําสวนผสม  ในสวนมีพืชหลายชนิดที่นํามาสกัดทําสียอมผาได  เชน  มังคุด  หูกวาง ขนุน  และเพกา  เปนตน    
ประชาชนในชุมชนนี้ขยันมีการรวมกลุมกันทําอาชีพเสริมหลายกลุม  เชน  กลุมผามัดยอมสีธรรมชาติ   ตั้งอยูใน 
ชุมชนบานนากุน  ตําบลสระแกว  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กอตั้งขึ้นเมื่อปพ.ศ.2543  ผลิตและ
จําหนายผามัดยอมสีธรรมชาติ  ผามัดยอมสีสังเคราะห  และผาบาติกสีสังเคราะห   ซึ่งแปรรูปเปนผลิตภัณฑเส้ือ
สําเร็จรูป   กระเปารูปแบบตางๆ  ยาม  ปลอกหมอน  ผาปูที่นอน  หมวก  ผลิตภัณฑผาใยธรรมชาติยอมดวย     
วิธีการยอมรอนนี้ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน   จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
ตั้งแตปพ.ศ. 2546  และกลุมไดรับการจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปพ.ศ. 2549   สินคาของกลุมจําหนาย
ประจํา ณ ที่ทําการกลุม  ที่ศูนยโอทอป เมืองนครศรีธรรมราช    ที่โคออป เมืองสุราษฎรธานี  และในเว็บไซดไทย
ตําบลดอทคอม   นอกจากนั้นกลุมผามัดยอมสีธรรมชาติ  บานนากุนยังเปนจุดถายทอดการทํามัดยอมสีธรรมชาติ   
ซึ่งเปนกลยุทธทางการตลาดที่ทําใหกลุมและผลิตภัณฑของกลุมเปนที่รูจักอยางกวางขวาง  และบทสรุปจากเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู  สรุปวาสภาพพื้นที่ของชุมชนที่อุดมสมบูรณ  รวมทั้งความสามัคคีกันในกลุมในการรวมมือกัน
ดําเนินกิจกรรมตางๆ  ปจจัยเหลานี้มีผลตอการดํารงอยูของกลุมซ่ึงสอดคลองกับ  อคิน   รพีพัฒน (2539 หนา 49)    
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ที่กลาวไววา  การที่สมาชิกมีสวนรวมรูปญหา  รวมหาแนวทางแกไข  รวมกันแกปญหา  และประเมินผลการพัฒนา
รวมกันจะทําใหกลุมอยูรอดได  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวดี  นาคะเจริญ (2542 หนาบทคัดยอ)  ที่ได
พบวา  การไดรับความรวมมือจากทุกฝายหรือจากสมาชิกทุกคน  ผนึกกําลังกันในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  ทุกคน
รวมกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจแบบทีมงาน  การพัฒนาผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดก็จะประสบความสําเร็จ   
 2.  การศึกษาการทําหัตถกรรมผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุม   ศึกษา 3  ประเด็นคือ  ปจจัยการผลิต   
กระบวนการผลิต  และผลผลิต  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการผลิตดานแรงงาน   มีผูผลิตผามัดยอมสีธรรมชาติ  8  
คน   มีเครือขายแปรรูปผลิตภัณฑ  และมีเครือขายจัดจําหนายสินคา   ดานเงินทุนนั้นประธานกลุมเปนผูลงทุนเอง
ทั้งหมด     ดานวัตถุดิบพืชที่ใชสกัดสีและฟนเก็บจากสวนไมตองซื้อ  ดานการจัดการกลุม  มีการจายคาแรงเปนราย
ชิ้น  แบงงานกันทําตามความถนัด   สินคาคงคลังเก็บไว ณ ที่ทําการกลุม    กระบวนการผลิตผามัดยอมสีธรรมชาติ  
บานนากุน พบวา   สีที่สกัดไดมี  4  สี  ไดแก  สีสมอมน้ําตาลไดจากใบมังคุด   สีเขียวเหลืองไดจากใบหูกวาง            
สีเหลืองสดไดจากแกนขนุน    และสีเขียวออนไดจากใบเพกา  วิธีการสกัดสีใชภูมิปญญาชาวบานคือใชวิธีการตม
ใบไม  หรือแกนไม  เปนการทําใหสีติดบนผาดวยความรอนหรือเรียกวาการยอมรอน   และใชปูนขาวเปนสารชวยใหสี
ติดแนนทนนาน    วิธีการมัดยอมมี  2  แบบคือ  ใชวิธีจีบผาหรือบิดผาแลวใชไมไผหนีบและมัดดวยยาง   ลายที่ไดจะ
เปนลายดอกแบบตางๆ    อีกแบบหนึ่งเปนการขยําผาอยางอิสระแลวใชยางรัด  ลายที่ไดจะเปนลายอิสระซึ่งตองใช
ความชํานาญในการขยําผาที่พอดีไมแนนหรือหลวมจนเกินไป   วิธีการแปรรูปจะจัดวางลวดลายทั่วทั้งผืนผาใหมี
จังหวะที่สัมพันธกับการแปรรูปเปนผลิตภัณฑดวย    สวนผลผลิตของกลุมเปนผลิตภัณฑของใช  และเสื้อผาสําเร็จรูป     
ลักษณะของผลิตภัณฑมีเอกลักษณแสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเจษฎา  เกษมเศรษฐ  
และคณะ (2545)   ที่พบวาจุดเดนของผายอมสีธรรมชาติคือเปนผลิตภัณฑงานฝมือ  ที่สงเสริมการผลิตที่ปลอดภัย 
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม  และยังแสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่น  และศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นๆ 
 3.  ผลการพัฒนาผลิตภัณฑผามัดยอม  พบวา  กระบวนการสกัดสีเพื่อใชระบายบนผาใชวิธีการลดกากของ
เสีย  เพิ่มการนํากลับมาใชใหม  โดยการนําน้ําสีที่เหลือจากการทํามัดยอมเสร็จแลวแทนที่จะเททิ้งก็นํามากรองให
สะอาด  เติมพืชใหสีและน้ําลงไปอีกเล็กนอย  เคี่ยวใหไดสีเขมขน  กรองเอากากออก  และกรองน้ําสีใหสะอาด  เมื่อสี
เย็นแลวก็เก็บใสภาชนะใหมิดชิดเพื่อปองกันฝุน  ดังนั้นการสกัดสีเพื่อใชระบายบนผาจะไมมีน้ําเสียที่ตองเททิ้งเลย  
สวนกากสามารถเทลงบนพื้นดินเพื่อเปนปุยตอไปได  เพราะไมมีสารเคมีใดเจือปน 
 สวนกระบวนการเพิ่มมูลคาใหกับผามัดยอมดวยการระบายสีเพิ่มตอลวดลายลงไป   มี 2 วิธีคือ  วิธีแรก  
ระบายสีจากธรรมชาติโดยตอลายจากดอกลายมัดยอม ซึ่งเหมาะสมกับการใชสีจากมังคุด   วิธีที่ 2 คือใชโซเดียม      
ซิลิเกตผสมน้ําใหเจือจางเทผสมลงไปในน้ําสีที่สกัดได  คนใหเขากัน  ใชพูกันจุมสีระบายเปนลวดลายตกแตงที่
สัมพันธกับดอกที่เกิดจากการมัดยอม  เนนการวางลายที่สอดคลองกับการแปรรูปผลิตภัณฑ  จัดองคประกอบดวย
ลายซ้ําๆ ในลักษณะจังหวะสลับ  คือสลับระหวางกาน  ใบ  และดอกที่เกิดจากการมัดยอม    (ภาพที่  1)    สีที่สกัดได
จากธรรมชาติเมื่อระบายบนผามัดยอมสีจะไมซึมออกนอกเสนรอบรูป    เพราะผาที่ผานการยอมแลวจะมีเนื้อแนน   
ผนวกกับเนื้อสีที่สกัดไดนั้นมีความหนืดสูง      เพราะมีสารแทนนินสูงสามารถใชระบายใหสีติดบนผาไดทน   แตเมื่อ
ผสมโซเดียมซิลิเกตหรือที่ชาวบานเรียกวา “เกลือ”   ลงไปดวยจะชวยยืดอายุของสีใหติดบนผาแนนทนนานยิ่งขึ้น   
กระบวนการสุดทายคือการนําผาแชน้ําไว  1  คืนเพื่อใหสีสวนเกินจากการมัดยอมและการระบายหลุดออกใหหมด
กอนนําไปแปรูปเปนผลิตภัณฑ      ซึ่งผลิตภัณฑที่แปรรูป  ไดแก   เส้ือสตรี   กระเปาถือสตรีรูปแบบตามสมัยนิยม  
และผาพันคอ   เปนตน   (ภาพที่  2)   โดยทําตลาดเจาะกลุมลูกคาเปาหมายคือกลุมคนวัยทํางาน  ซึ่งจะนําเสนอ
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สินคาเสื้อทํางานคอปกแบบตางๆ ตามที่ลูกคาตองการ  และกระเปาสะพายทั้งขนาดกลางและขนาดใหญตามแบบ
สมัยนิยม    และเจาะกลุมลูกคาวัยรุนที่ชอบบริโภคผลิตภัณฑยาม   และกระเปาสะพายขนาดเล็กและขนาดกลาง   
ผลการศึกษาประเด็นนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของวัฒนา  บันเทิงสุข  (2546  หนาบทคัดยอ)  ที่พบวา  ผลิตภัณฑ
ใหมจะประสบความสําเร็จไดเมื่อมีกลุมเปาหมายรองรับผลิตภัณฑที่ชัดเจน 
 เมื่อพิจารณาการทํามัดยอมผสมกับการระบายสีตอดอกลายแลว   พบวา    กระบวนการทําผามัดยอมและ
ระบายสีบนผา  ดังกลาวนั้น  เปนการคนพบกระบวนการผลิตที่ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา   แมจะใชเวลา    
ในการออกแบบลวดลายเพิ่มขึ้น  แตก็สามารถสรางเอกลักษณแตกตางจากผามัดยอมที่มีอยูโดยทั่วไปไดอยาง 
ชัดเจน      ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับกรมควบคุมมลพิษ (2550)  ที่กลาวถึง  แนวทางเชิงรุกในการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Ecological design)   ซึ่งมุงเนนการลดกากของเสีย   ยืดระยะเวลาการใชงาน  
และเพิ่มปริมาณการนํากลับมาใชใหม    ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   สงผลดีตอธุรกิจ  ชุมชน  และ
ส่ิงแวดลอม  ซึ่งเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 นอกจากนั้นผลการพัฒนานี้วิเคราะหไดวากลุมผามัดยอมสีธรรมชาติ  บานนากุนไดทําวิสาหกิจชุมชน   
แบบกาวหนา   ซึ่งสถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (2550)  อธิบายไววาเปนการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณ     
ของทองถิ่นที่นําเขาสูตลาดบริโภค  โดยปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเพื่อใหสามารถแขงขันได    สําหรับแนวคิดของ
ผูบริหารไทยสมัยใหมนั้น  ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2550 หนา 5-13)  ไดทําวิจัยพบวาผูบริหารไทยเล็งเห็นความสําคัญ
ของการสรางความแตกตางเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ  และมีแนวโนมวาตลาดผลิตภัณฑจากธรรมชาติเปนที่
ตองการของผูบริโภคมากขึ้น  รวมทั้งงานวิจัยของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2458)  พบวา 
แนวทางของการพัฒนาผลิตภัณฑผาบาติกที่นักทองเที่ยวตองการคือ  การมีรูปแบบเปนเอกลักษณทองถิ่น  เปนของที่
ระลึก  ของใช  มีคุณภาพดีเหมาะกับราคา  และไมมีขายในตางประเทศ 
  

       
 

     
 

ภาพที่  1  ตัวอยางการออกแบบลวดลายบาติกบนผามัดยอม 
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ภาพที่   2  ตัวอยางผลิตภัณฑผาบาติกมัดยอม 
 

 4.  ผลการศึกษาผลกระทบของผลิตภัณฑผามัดยอมและระบายสีที่มีตอเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม
ของกลุม   พบวา   เมื่อผลิตภัณฑผามัดยอมของกลุมไดรับการพัฒนาใหมีมูลคาเพิ่ม  ทําใหไดรับรายไดจาก
ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น    สมาชิกในกลุมเกิดสังคมการเรียนรูที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหม  ผลิตภัณฑเปนผาใยธรรมชาติและ
ยอมสีจากธรรมชาติไมเปนพิษตอส่ิงแวดลอม    สวนการนําโซเดียมซิลิเกตมาเปนสวนผสมของสีธรรมชาติ  เพราะมี
ขอมูลทางวิชาการของไทยซิลิเกต เคมิคอล  (2551)  ที่อธิบายวา  สารสีจากธรรมชาติมีความไมแนนอนของ
องคประกอบทางเคมี  ที่ตองขึ้นอยูกับฤดูกาล  แหลงกําเนิดหรือแหลงเพาะปลูก   ในการทํางานก็ทําใหตองใช       
สารอื่นเปนตัวชวย   เชนใชโซเดียมซิลิเกตซึ่งเปนสารอนินทรียเชนเดียวกับสารสีจากธรรมชาติ  และโซเดียมซิลิเกต
เปนสารที่มีความแข็งแรงของพันธะทางเคมีสูงมาก  จึงเปนตัวยึดเหนี่ยวและทําใหติดกัน  ดังจะเห็นไดจากเทคนิคใน
การทําผาบาติกที่ใชสารตัวนี้เคลือบยึดสีใหติดกับผากันสีตกไดเปนอยางดี      ซึ่งผลกระทบจากการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมนี้สอดคลองกับแนวทางการสงเสริมของกรมควบคุมมลพิษ (2550)  ที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอมเนื่องจากผลิตภัณฑเหลานี้สงผลดีตอธุรกิจชุมชนและสิ่งแวดลอม  นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
สรุป 
 ความอุดมสมบูรณของพื้นที่  ความสงบเรียบรอยของชุมชน  ความสามัคคีของสมาชิกในกลุม และ
ความสามารถในการดําเนินงานวิสาหกิจของกลุมทําใหกลุมผามัดยอมสีธรรมชาติบานนากุนอยูรอดในวงการธุรกิจ
และมีโอกาสกาวตอไป  แมการทําหัตถกรรมผามัดยอมสีธรรมชาติของกลุมประสบปญหาดานตลาดตามวิถีวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑที่ตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลา  โดยเฉพาะในระยะอิ่มตัว   แตเมื่อไดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเปน
ผาบาติกมัดยอมโดยดําเนินตามแนวทางการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
คุมคา   ลดตนทุนการผลิตตอหนวย   และทําใหผลิตภัณฑมีเอกลักษณ  มีผลใหรายไดของกลุมเพิ่มขึ้น   เกิดสังคม
การเรียนรูในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม    ไดผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม    ทําใหสมาชิกกลุมและสมาชิกใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข      ซึ่งหนวยงานของรัฐและเอกชนควรใหการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑใน
แนวนี้อยางตอเนื่องเพื่อเปนผลดีตอเศรษฐกิจฐานรากตอไป 
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รูปแบบการใชที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนบนทีสู่งในพื้นที ่
อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน 

Agricultural Land Use Patterns of Highland Communities in  
Phu Kha National Park Area, Nan Province 

 
แพรพรรณ เหมวรรณ1 ปรัชญา เลิกชัยภูมิ2 และจาตุรนต ผักกาด2 

Phraepan Hemwan1, Prudchaya Lerkchaiyaphum2 and Jaturon Pakkard2  
    
บทคัดยอ 
 รูปแบบการใชที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนบนที่สูงในอดีต แสดงถึงระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมของ
ชาวเขาที่เปนระบบเกษตรกรรมแบบยังชีพที่พึ่งพิงธรรมชาติเปนหลักและเปนการเพาะปลูกที่ทิ้งชวงนาน ใชแรงงาน
ภายในครัวเรือน และลงทุนต่ํา ปจจัยดานวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของชนเผามีอิทธิพลอยางยิ่งตอรูปแบบ
การใชที่ดินในชวงเวลานี้ ในปจจุบันรูปแบบการใชที่ดินเพื่อการเกษตรไดเปล่ียนเปนแบบใหมที่เนนเพื่อการคามากขึ้น 
มีการใชที่ดินอยางเขมขน การเพาะปลูกไดทิ้งชวงวางสั้นลงหรือปลูกซ้ําทุกป เนื่องจากปจจัยดานการพัฒนาของแตละ
ชุมชนในพื้นที่ที่ยังเหลื่อมลํ้า โดยสามารถจําแนกได 3 กลุม คือ การเพาะปลูกแบบยังชีพ การเพาะปลูกแบบกึ่งการคา 
และการเพาะปลูกแบบการคา 
คําสําคัญ : รูปแบบการใชที่ดินเพื่อการเกษตร ชุมชนบนที่สูง การเพาะปลูกแบบไรเล่ือนลอย การเพาะปลูกแบบไร 
                   หมุนเวียน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
Abstract 
 Agricultural land use patterns of highland communities in the past indicate the traditional 
agriculture systems of hill tribe. They were the subsistence agriculture that was nature-base, and were 
the long-fallow cultivation, the use of household labor and low cost investment. The cultural, tranditional 
and believable factors of each tribe influenced land use pattern in this time. In the present, agricultural 
land use patterns are changed to be modernized that emphasizes the commercial, intensive land use, 
short-fallow cultivation or annual cropping. Because the development factors of each communities in this 
area are disparity. These are classified in 3 groups; subsistence cultivation, semi-commercial cultivation 
and commercial cultivation.  
Keywords : Agricultural land use patterns, Highland communities, Shifting cultivation, Rotating                    
                    cultivation, Geographic information systems: GIS 
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บทนํา 
 พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยสวนใหญประกอบไปดวยพื้นที่ที่เปนภูเขาและมีความลาดชันสูง ซึ่งพื้นที่

เหลานี้เปนที่อยูอาศัยของชาวเขาเผาตางๆ ที่มีวัฒนธรรมประเพณีและรูปแบบการใชที่ดินที่แตกตางจากชาวไทยพื้น
ราบ ชาวเขาที่อาศัยอยูในพื้นที่สูงของประเทศสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ที่มีความแตกตางกันในเรื่องของ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และรูปแบบการเกษตรกรรม ในกลุมแรกก็คือ ชาวเขากลุมปลูกฝน ไดแก มง เยา ลีซอ 
มูเซอ และอีกอ รูปแบบการทําการเกษตรของชาวเขากลุมนี้เรียกวา “ไรเล่ือนลอย” คือการเกษตรในรูปแบบของการ 
ตัดฟน โคนเผา ตนไมในปาปฐมภูมิที่สมบูรณ แลวทําการเพาะปลูกในพื้นที่ชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือทําการเกษตรซ้ํา
พื้นที่ จนดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ ก็จะไปเลือกใชพื้นที่แหงใหมเพื่อทําการเกษตรที่เลือกความเหมาะสมตามจารีต
ประเพณีที่ยึดถือกันมาชานาน สวนอีกกลุมคือ ชาวเขากลุมที่ไมปลูกฝน ไดแก กะเหรี่ยง ลัวะ ถิ่น และขมุ ที่มี
การเกษตรแบบ “ไรหมุนเวียน”  เปนการเกษตรในรูปแบบที่มีการตัดฟน โคนเผา ตนไมในปาทุติยภูมิ และทําการ
เพาะปลูกในพื้นที่ชั่วระยะเวลาหนึ่งประมาณ 1-4 ป  แลวมีการทิ้งใหพื้นที่มีการพักฟนตัวประมาณ 4-10 ป จนสภาพ
ปาไดกลับคืนสูพื้นที่จึงจะกลับมาทําการเกษตรแบบเดิมหมุนเวียนกันไปเชนนี้เรื่อยๆ จึงทําใหชาวเขากลุมนี้มีการตั้ง
ถิ่นฐานอยูเปนหลักแหลงไมมีการโยกยาย ผลของการเกษตรแบบนี้จะทําใหพื้นที่ที่เคยถูกใชประโยชนมากอน 
สามารถฟนตัวกลับสภาพเปนปาไดดังเดิม (จันทบูรณ สุทธิ, 2539; Kunstadter, 1978; Keen, 1992)  

จากสถานการณในปจจุบันจะเห็นไดวาจํานวนประชากรชาวไทยภูเขาเหลานี้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และการเขามาของพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชยทําใหมีการขยายพื้นที่เกษตรกรรมบนที่สูงอยางกวางขวาง สงผลใหเกิด
การบุกรุกแผวถางในพื้นที่ปาสมบูรณมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีการลักลอบตัดไมทําลายปาจากการสนับสนุนของกลุม
นายทุน ส่ิงเหลานี้ลวนแตใหระบบนิเวศบนที่สูงไดถูกทําลายที่สงผลเชื่อมโยงทําใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
กอใหเกิดความเสียหายอยางมากมาย อาทิ น้ําทวม ดินถลม ไฟปา หมอกควัน เปนตน จนเปนผลกระทบลูกโซตอผู
อาศัยที่อยูปลายน้ําหรือชาวไทยพื้นราบที่เปนคนสวนใหญของประเทศดวยเชนกัน 

การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานดาน “การกําหนดแนวเขตพื้นที่ผอนปรนอยางมีสวนรวม 
(Participatory Special Use Zone Demarcation)” ภายใตโครงการจัดการพื้นที่คุมครองอยางมีสวนรวม (Joint 
Management of Protected Area: JoMPA) ในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน มีระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 4 ป ตั้งแต พ.ศ. 2549-2552 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองคการความชวยเหลือดานการพัฒนา
ระหวางประเทศแหงประเทศเดนมารค (DANIDA) รวมกับรัฐบาลไทยผานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ซึ่งการดําเนินงานในพื้นที่นี้เปนการทํางานรวมกันของภาคี 3 องคกร อันไดแก อุทยานแหงชาติดอยภูคา มูลนิธิรักษ
ไทย และสถาบันทรัพยากรและสิ่งแวดลอมลุมน้ําแมโขง โดยที่โครงการฯ มีเปาหมายหลักเพื่อใหความหลากหลาย
ทางชีวภาพและหนาที่เชิงระบบนิเวศของพื้นที่คุมครองนั้น ไดรับการอนุรักษไวโดยการรวมรับผิดชอบและรวมรับ
ผลประโยชนจากการจัดการอยางยั่งยืนของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ และสาธารณชนทั่วไป  

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อพัฒนาและสรางระบบฐานขอมูลภูมิศาสตรเชิงพื้นที่บนที่สูง (Highland Geo-spatial Database 
Systems) 

2) เพื่อศึกษารูปแบบการใชที่ดินทั้งในสภาพอดีตและปจจุบันของชุมชนเปาหมาย  
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พื้นที่ศกึษา 

พื้นที่อุทยานแหงชาติดอยภูคา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,065,000 ไร หรือ 1,704 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ 8 อําเภอ ของจังหวัดนาน การศึกษาไดเลือกศึกษาชุมชนชาวเขาในพื้นที่อุทยาน จํานวน 28 ชุมชน 
เปนชาวเขาเผาลัวะ 25 ชุมชน และชาวเขาเผามง 3 ชุมชน ที่มีอาณาเขตของพื้นที่ทํากินอยูในเขตพื้นที่ของอุทยานฯ 
ซึ่งจนถึงในขณะนี้โครงการฯ ไดดําเนินการศึกษาไปแลว 14 ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษา: อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ก) การสัมภาษณ เปนการหาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุมชาวบาน ทั้งที่เปน
ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา หัวหนาครัวเรือน และชาวบานทั่วไป ที่ทําใหทราบถึงขอมูลทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม 
สังคม เศรษฐกจิ ระบบการเกษตร ฯลฯ ของชุมชนเปาหมาย 

ข) การสํารวจ เปนการเดินสํารวจในภาคสนามรวมกับชาวบานในชุมชนเปาหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
สภาพการใชที่ดินปจจุบัน ซึ่งการสํารวจใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ดังนี้ แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 
ขยายเปนมาตราสวน 1:10,000 เครื่องระบุคาตําแหนงโลกดวยดาวเทียม (GPS) แบบนําหน แผนที่รูปถายทางอากาศ 
(Ortho photo) ป 2545 มาตราสวน 1:4,000 และภาพถายดาวเทียม Spot5 รายละเอียดเชิงพื้นที่ 10 เมตร ป 2549 

2. การสรางฐานระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่บนที่สูง (Highland Geo-spatial Database Systems) 
การสรางระบบฐานขอมูลภูมิศาสตรเชิงพื้นที่บนที่สูงดําเนินงานภายใตกระบวนของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (Geographic Information Systems: GIS) ดวยซอฟทแวรปฏิบัติการ Arc GIS 9.1 ซึ่งรูปแบบของขอมูล
จะถูกจัดเก็บในแบบขอมูลเชิงเสน (Vector Data) ในระบบพิกัดแผนที่แบบพิกัดกริด UTM (Universal Transverse 
Mercator) อางอิงบนพื้นหลักฐานทางราบแบบ WGS 84 ซึ่งจัดสรางเปนชุดของชั้นขอมูล (Feature Class) ในดาน
ตางๆ ทั้งในระดับอุทยานและระดับชุมชนที่สามารถสนับสนุนการจัดการพื้นที่ภายในพื้นที่อุทยานฯ ไดอยางมี

สูง : 2,081 เมตร 

ต่ํา :   198 เมตร 

ความสูงของพื้นที่จาก 
ระดับทะเลปานกลาง 

ชุมชนเปาหมาย 

สัญลักษณ 
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ประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทําเปนแผนที่การใชที่ดินและแนวเขตของชุมชนเปาหมาย ซึ่งนําไปสูการสรางกฎระเบียบ
การใชที่ดินของชุมชนที่ไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ สงผลใหเกิดการจัดการพื้นที่คุมครองที่ยั่งยืนตลอดไป 
 
รูปแบบการใชที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนบนทีสู่ง 

1. รูปแบบการใชที่ดินในอดีต 
ก) การเพาะปลูกระยะสั้น-ทิ้งพ้ืนที่ระยะยาว (Short Cultivation-Long Fallow)  
เปนตัวแทนของรูปแบบการใชที่ดินของชุมชนชาวเขาเผาลัวะในพื้นที่ โดยมักอาศัยอยูบนพื้นที่สูงตั้งแต 700-

1,200 เมตรจากทะเลปานกลาง ซึ่งเปนชุมชนดั่งเดิมในพื้นที่ที่ไมมีการยายถิ่นฐานไปไหน รูปแบบการใชที่ดินเพื่อ
การเกษตรจึงเปนแบบไรหมุนเวียน (rotating cultivation) โดยจะทําการเตรียมพื้นที่กอนการเพาะปลูกโดยการตัดฟน
ตนไมออกไปจากพื้นที่เฉพาะตนไมเล็กเทานั้นสวนตนไมใหญนั้นยังคงเหลือไวในพื้นที่ เมื่อถึงฤดูเพาะปลูกในปหนึ่งๆ 
พวกเขาก็จะทําการเลือกพื้นที่เพาะปลูกของทั้งหมูบานที่เปนแปลงรวมใหญหรือในบางชุมชนจะเลือกเปนแปลงเล็กที่
กระจายอยูโดยรอบหมูบาน ซึ่งในแตละครัวเรือนก็จะทําการจับจองพื้นที่เปนแปลงเล็กๆ เพื่อทําการเพาะปลูกพืชตาม
ฤดูกาลนั่นคือ ขาวไรและพืชผักอาหารเสริมในครัวเรือน สวนในปตอไปก็จะไปเลือกพื้นที่อื่นเปนไรหมุนเวียนเพื่อทํา
การเพาะปลูกในปถัดไป ซึ่งระบบไรหมุนเวียนนี้สามารถจําแนกได 2 แบบ คือ แบบแปลงรวมหรือแปลงใหญ และแบบ
แปลงยอยหรือแปลงเล็ก ซึ่งสวนมากแลวพื้นที่เหลานี้จะมีระยะทางไมไกลจากหมูบานมากนัก โดยที่พื้นที่ที่ใชในการ
หมุนเวียนจะมีอยูประมาณ 7-8 พื้นที่ พื้นที่เหลานี้จะถูกเรียกวา “ไรเหลาหรือไรหมุนเวียน (rotated field)” ที่จะถูกทิ้ง
ใหพักฟนความอุดมสมบูรณ ซึ่งจะสามารถฟนฟูสภาพกลับไปเปนปาไมไดเหมือนเดิม   

อีกทั้งในแตละครัวเรือนมักมีการครอบครองที่นาไวปลูกขาวเพื่อใชบริโภคภายในครัวเรือน และสวนมากการ
ตั้งถิ่นฐานนั้นก็จะอยูใกลกับพื้นที่นาที่พวกเขาครอบครอง และมีพื้นที่ปาตามประเพณีที่เปนกรรมสิทธิ์ของชุมชนหรือ
เปนของสวนรวม อันไดแก  ปาตนน้ําหรือปาขุนน้ํา ปาชา ฯลฯ ซึ่งปาเหลานี้จะถูกเก็บรักษาหรืออนุรักษไวไมใหมีการ
ตัดตนไมในปาบริเวณนี้ จึงทําใหการใชที่ดินของชาวเขานี้จะมีการกําหนดอาณาเขตที่แนนอนสําหรับพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่ปาของพวกเขาเอง 
 
  
 
 
 
 
 
  รูปที่ 2  รูปแบบการใชที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนลัวะ 
 

ข) การเพาะปลูกระยะยาว-ทิ้งพ้ืนที่ระยะยาว (Long Cultivation-Very Long Fallow)  
เปนตัวแทนของรูปแบบการใชที่ดินของชุมชนชาวเขาเผามงในพื้นที่ ซึ่งเปนชุมชนที่อพยพมาอาศัยอยูใน

พื้นที่นี้ทีหลัง มักอาศัยอยูบนพื้นที่สูงตั้งแต 1,200-1,500 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง รูปแบบของการใชที่ดินเพื่อ
การเกษตรจึงถือไดวาเปนแบบไรเล่ือนลอย (shifting cultivation) เนื่องจากในรูปแบบการเกษตรประเภทนี้จะทําการ
โคน ถาก เผา ตนไมออกจากพื้นที่ทั้งหมดจนโลงเตียนในบริเวณพื้นที่ที่ใกลหมูบาน จนไมมีส่ิงปกคลุมพื้นดินเหลืออยู

ที่อยูอาศัย 
พื้นที่นาขาว 
ไรเหลาหรือไรหมุนเวียน 
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และทําการเพาะปลูกพืชการคาที่ยึดถือปลูกตามประเพณี คือ ฝน ซ้ําๆ กันในทุกๆ ป ในชวงระยะเวลาตั้งแต 1-10 ป
ขึ้นไป จนพื้นดินเหลานี้ไดขาดความอุดมสมบูรณและเสื่อมสภาพ จนไมสามารถที่จะทําการปลูกพืชใหไดผลผลิตดี
เหมือนเชนเคยอีกตอไป พวกเขาก็จะละทิ้งพื้นที่บริเวณนี้ไปแลวไปทําการเลือกพื้นที่ใหมที่อยูใกลกับหมูบานเชนกัน
และจะกระทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนพื้นที่ในบริเวณที่ใกลหมูบานสูญเสียความอุดมสมบูรณไปทั้งหมด พวกเขาจึงไปทํา
การเสาะแสวงหาที่ดินในบริเวณใหมที่มีความอุดมสมบูรณ  

พวกเขามักโยกยายที่อยูอาศัยของตนไปตามไรฝนในบริเวณที่ใหมดวยเพื่อทําใหการเดินทางไปไรฝนของตน
นั้นระยะทางที่ส้ันลง และเมื่อพื้นที่ใหมนี้หมดความอุดมสมบูรณแลวพวกเขาก็จะละทิ้งพื้นที่นี้ไป พื้นที่ที่ถูกละทิ้งไป
นั้นเรียกวา “ไรราง (abandoned field)” พวกเขาจะกระทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนไรรางที่ถูกละทิ้งไปนั้นขยายเพิ่มขึ้น
อยางมากในบริเวณพื้นที่ภูเขา และพื้นที่เหลานั้นก็ไมสามารถกลับกลายไปเปนปาไดในเวลาอันส้ัน หลงเหลือสภาพ
พื้นที่มีพืชประเภทหญาขึ้นปกคลุมเทานั้นโดยไมสามารถฟนสภาพกลับมาเปนปาไมไดอยางเดิม 

 
 
 
 
 
 

 
 รูปที่ 3  รูปแบบการใชที่ดินแบบไรเล่ือนรอยของชุมชนมง 
 

2. รูปแบบการใชที่ดินในปจจุบัน 
ก) การเพาะปลูกแบบยังชีพ (Subsistence Cultivation)  
เปนรูปแบบของชุมชนที่ไดรับการพัฒนานอยในพื้นที่และมีวัฒนธรรมที่ยึดถืออยางเครงครัด เนื่องจากเปน

พื้นที่หางไกลที่มีการเขาถึงชุมชนไมสะดวก รถยนตไมสามารถเขาถึงชุมชนไดจําเปนตองใชการเดินเทาและทางเดิน
รถจักรยานยนตเทานั้น จึงทําใหชุมชนไมสามารถติดตอกับโลกภายนอกไดอยางสะดวก ไมมีการรับเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาทําใหระบบเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจึงไมสามารถเขาถึงได กอปรกับปจจัยทางดานวัฒนธรรมการถือผี
ที่ชุมชนยังคงใหความสําคัญยิ่ง สงผลใหรูปแบบการใชที่ดินของชุมชนกลุมนี้ยังคงมีลักษณะคลายกับรูปแบบเดิมใน
อดีตที่ยังคงมีเพียงการปลูกเฉพาะพืชยังชีพเทานั้นคือ ขาวไรและพืชผักที่ใชบริโภคในครัวเรือน ชุมชนที่มีการใชที่ดิน
ในลักษณะนี้มีจํานวน 3 ชุมชน จาก 14 ชุมชนที่ศึกษา ซึ่งเปนชุมชนลัวะ การถือครองไรเหลาก็ยังคงทําการหมุนเวียน
พื้นที่ทั้งแปลงใหญซึ่งมีรอบหมุนเวียนประมาณ 4-6 ป และแปลงเล็กที่กระจายรอบหมูบาน โดยจะทําการเพาะปลูก 
1-2 ป แลวจะหมุนเวียนไปใชในพื้นที่ไรเหลาซึ่งยังมีรอบของการหมุนเวียนพื้นที่อยูประมาณ 2-11 ป (รูปที่ 4) 

ข) การเพาะปลูกแบบกึ่งการคา (Semi-commercial Cultivation) 
เปนรูปแบบของชุมชนลัวะที่ไดรับการพัฒนาในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีถนนที่สามารถเขาถึงชุมชนไดอยาง

สะดวก ไดรับการพัฒนาจากหนวยงานรัฐอยางตอเนื่อง จึงทําใหสามารถรับเทคโนโลยีและนวกรรมของระบบการผลิต
ในแบบใหมของพืชเศรษฐกิจที่นําไปสูการคาไดมากยิ่งขึ้น ทั้งพืชไร คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชสวน คือ ล้ินจี่ กาแฟ 
พลับ และพืชผักระยะสั้น คือ ขิง มันสําปะหลัง ดังนั้น ระบบการเพาะปลูกพืชของชุมชนกลุมนี้จึงมีความซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น มีการลงทุนมากขึ้น มีแนวโนมที่จะใชที่ดินแบบเขมขนมากยิ่งขึ้น แตชุมชนกลุมนี้ก็ยังคงมีการเพาะปลูกพืชยัง

ที่อยูอาศัย 

ไรฝนและพื้นที่เกษตรกรรม 
5–10 ป 

ยาย 

5–10 ป 

5–10 ป 

ยาย 
ยาย 
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ชีพ ซึ่งก็คือ ขาวไร และทํานาอยูเชนเดิม ซึ่งถือวาเปนพืชตามวัฒนธรรม ที่มีการใชพื้นที่ในระบบหมุนเวียนพื้นที่อยู
เชนเดิม แตจะมีจํานวนรอบของการหมุนเวียนลดลงจากในอดีต ซึ่งเหลือประมาณ 4-6 ป ชุมชนในกลุมนี้ถือวามี
จํานวนมากที่สุด ซึ่งเปนชุมชนลัวะจํานวน 8 ชุมชน (รูปที่ 5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 4 แผนที่การใชที่ดินบานปูดู ตัวอยางของชุมชนที่ยังคงเพาะปลูกแบบยังชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 5 แผนที่การใชที่ดินของบานปางยาง ตัวอยางของชุมชนที่มีการเพาะปลูกแบบกึ่งการคา 
 

ค) การเพาะปลูกแบบการคา (Commercial Cultivation) 
 เปนรูปแบบของชุมชนมงที่จะใหความสําคัญกับการปลูกพืชเศรษฐกิจในอดีตคือ ฝน สวนในปจจุบันได
ปรับเปล่ียนมาเปนพืชระยะสั้น คือ กะหล่ําปลี ขิง มันสําปะหลัง ซึ่งในหนึ่งรอบปสามารถปลูกไดผลผลิตหลายรุนและ
เปนพืชเงินสดที่สามารถทํารายไดมาสูครัวเรือนเปนอยางมาก พืชไร คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว และพืชสวน คือ ล้ินจี่ 
กาแฟ พลับ ทอ มะมวง จึงทําใหมีระบบการเพาะปลูกพืชมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น มีการเรียนรูนวกรรม มีทักษะ มี
การลงทุนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีการจางแรงงานและการเชาที่ดิน เพื่อการเพาะปลูกเศรษฐกิจที่มุงหวังผลกําไร สงผลใหมี
รูปแบบการใชที่ดินในลักษณะที่เขมขนมากขึ้น โดยเฉพาะพืชผักระยะสั้นที่ในหนึ่งรอบปสามารถปลูกพืชไดหลายครั้ง 
ซึ่งพวกเขาจะทําการหมุนเวียนเพาะปลูกในพื้นที่ที่ถือครองอยูแทน สวนการเพาะปลูกพืชยังชีพ ไดแก ขาวไร ขาวโพด 
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นั้นพวกเขาจะไมคอยใหความสําคัญ ดังนั้นพื้นที่ที่ไมมีคุณภาพมักจะถูกนํามาใชเพื่อเพาะปลูกพืชเหลานี้เปนสวน
ใหญ ซึ่งเปนชุมชนมงจํานวน 3 ชุมชน (รูปที่ 6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รูปที่ 6  แผนที่การใชที่ดินของบานมณีพฤกษ 1 ตัวอยางชุมชนที่เพาะปลูกแบบการคา 
 
สรุปผลการศกึษา 

ลักษณะการใชที่ดินเพื่อการเกษตรของชาวเขาในชวงเวลาอดีตนี้  แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของการเกษตร
แบบด้ังเดิมที่ลาหลังหรือรูปแบบที่ยังไมมีการพัฒนา ปจจัยทางดานวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของชนเผามี
อิทธิพลอยางมากตอการเพาะปลูก รูปแบบการใชที่ดินของชาวเขาเผาลัวะและเผามงจึงมีลักษณะที่แตกตางกัน  อัน
เนื่องมาจากวัฒนธรรมประเพณีที่พวกเขายึดถือมาปฏิบัติสืบทอดกันมาชานานนั้นมีความแตกตางกัน และระบบพืชที่
ชาวเขานิยมปลูกในชวงเวลานี้เปนพืชที่ปลูกตามวัฒนธรรมของตนเอง วิธีการและระบบการเพาะปลูกยังไมซับซอน  
แสดงถึงระบบการเพาะปลูกแบบเกาที่ยังไมไดรับการพัฒนา ลัวะนั้นเปนชาวเขาที่ใหความสําคัญกับการทํานาและ
การปลูกขาวไรและพืชผักในไรขาวเทานั้น สวนมงเปนชาวเขาที่ใหความสําคัญกับการปลูกฝนที่เปนพืชหลักในการ
เพาะปลูกที่เนนเพื่อการคา รวมถึงการปลูกพืชยังชีพ ไดแก ขาวไร ขาวโพด และพืชผักอื่นๆ ซึ่งพวกเขามักจะไมไดให
ความสําคัญตอการปลูกพืชพวกนี้มากนัก  
 สวนรูปแบบการใชที่ดินเพื่อการเกษตรของชาวเขาในปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ปจจัยดานการพัฒนาที่แตกตางกัน ทั้งความสามารถในการติดตอกับโลกภายนอกไดอยางสะดวก การพัฒนาระบบ
คมนาคมเพื่อการเขาถึงพื้นที่ การพัฒนาจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสงเสริมในดานตางๆ จึงเปนสาเหตุที่ทําให
รูปแบบการใชที่ดินของชาวเขาในพื้นที่นี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมถึงจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และ
สภาวะที่บีบบังคับของกฎหมายอุทยานแหงชาติ  ทําใหชาวเขาไมสามารถทําการใชที่ดินแบบไรหมุนเวียนหรือแบบไร
เล่ือนลอยไดเหมือนเชนอดีต ซึ่งสามารถจําแนกการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใชที่ดินในสภาพปจจุบันไดใน 3 กลุม 
ดังนี้ 

กลุมแรก ชุมชนลัวะที่ยังใหความสําคัญกับการทํานาและการปลูกขาวไรที่เปนพืชยังชีพอยูเชนเดิม ปจจัย
ทางดานการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อการเขาถึงชุมชน และวัฒนธรรมการถือผีอยางเครงครัดของชุมชน มีผลอยาง
มากที่ทําใหชุมชนเหลานี้ยังคงมีระบบการเพาะปลูกพืชที่คลายคลึงในอดีต จึงจัดอยูในกลุมที่มีการเพาะปลูกเพื่อยัง
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ชีพอยางเดียว โดยที่ไมมีการปลูกเศรษฐกิจเพื่อการคา ระบบเกษตรกรรมจึงยังคงมีลักษณะที่ลาหลัง ไมมีการลงทุนซึ่ง
มีความคลายคลึงกับรูปแบบในอดีตอยูเชนเดิม ซึ่งถือวาเปนชุมชนสวนนอยในพื้นที่อุทยาน เนื่องจากยังคงวัฒนธรรม
การใชพื้นที่ที่มีระบบหมุนเวียนในระยะเวลายาวนานเหมือนในอดีต แตในสภาพปจจุบันนี้ พื้นที่เหลานี้ถูกบรรจุอยูใน
พื้นที่อุทยาน ซึ่งมักเกิดการเขาใจผิดกันอยูเสมอเนื่องจากหนวยงานรัฐมองวาเปนระบบการใชที่ดินแบบนี้มีผลกระทบ
ตอการทําลายปาและระบบนิเวศบนที่สูง เพราะชาวบานจะทําการถากเพื่อเปดพื้นที่ปาไมใหเปนที่ทํากินอยูเปน
ประจํา แตหากพิจารณาอยางแทจริงแลวพื้นที่เหลานั้นก็คือพื้นที่ไรหมุนเวียนเดิมที่ทิ้งไวนานจนมีตนไมขนาดใหญขึ้น
ปกคลุมของชุมชนนั่นเอง 

กลุมสอง ชุมชนลัวะที่อยูในกลุมการเพาะปลูกแบบกึ่งการคา ซึ่งถือวามีจํานวนมากที่สุด โดยจัดวาเปน
ชุมชนที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบคมนาคมที่สามารถเขาถึงชุมชนไดอยาง
สะดวกทําใหติดตอกับโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น มีการสงเสริมพัฒนาจากหนวยงานรัฐ จึงทําใหรับเอาระบบพืช
เศรษฐกิจมาเพาะปลูก สงผลใหรูปแบบการใชที่ดินที่เปล่ียนไปสูระบบการผลิตเพื่อการคามากขึ้น มีการลงทุน ใช
เทคโนโลยีในการผลิต แตก็ยังคงมีการปลูกพืชยังชีพนั่นคือ ขาวไร และทํานา ซึ่งถือวาเปนระบบเพาะปลูกตาม
วัฒนธรรม โดยยังมีการหมุนเวียนพื้นที่เพาะปลูกขาวไรในแตละรอบป แตจะมีจํานวนรอบหมุนเวียนลดลงไปจากอดีต 
ดังเชน จากหมุนเวียนรอบ 7-8 ป ลดลงเหลือ 3-4 ป  จึงเห็นไดวารูปแบบการใชที่ดินของชุมชนชาวเขาในกลุมนี้จัดอยู
ในภาวะที่เส่ียงตอการบุกรุกพื้นที่ทํากินใหมในพื้นที่ปาสมบูรณที่อยูขางเคียงชุมชน เนื่องจากระบบพืชเศรษฐกิจที่ให
ผลตอบแทนสูงจึงเปนแรงจูงใจทําใหชุมชนนั้นบุกรุกที่ทํากินใหมเพื่อนํามาเพาะปลูกพืชเงินสดมากยิ่งขึ้น 

กลุมสาม สวนชุมชนมงเปนชาวเขาที่ใหความสําคัญการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการคาอยูแลว กอปรกับที่ตั้ง
ชุมชนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบายมีถนนที่คุณภาพดี จึงทําใหงายตอการรับเอาพืชเศรษฐกิจที่เปนพืชระยะสั้น
เขามาปลูกทดแทนการปลูกฝนในอดีต ทําใหระบบการผลิตมีความซับซอนมากขึ้นและเปลี่ยนเปนลักษณะที่
ตอบสนองตอความตองการของตลาด มีการเรียนรูเทคโนโลยีและนวกรรมทางการเกษตร มีทักษะในการผลิต มีการใช
ตนทุนที่สูง ใชเครื่องมือที่ทันสมัย มีการกูยืมเงินหรือทําการเชาพื้นที่เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหรือพืชเงินสด จึงสงผล
ทําใหมีการขยายพื้นที่ทํากินอยางกวางขวางไปไกลจากที่อยูอาศัยมาก รูปแบบการใชที่ดินชุมชนชาวเขาในกลุมนี้จึง
จัดอยูในกลุมที่มีภาวะเสี่ยงสูงตอการบุกรุกพื้นที่ปา จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดูแลและสงเสริมไมใหมีการบุกรุก
พื้นที่ทํากินใหมอยางใกลชิด 
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รูปแบบการดําเนินธรุกิจเหลาปนในพืน้ที่โดยรอบหอพักนอกมหาวิทยาลัยศลิปากร 
Form of whisky frappe business in the area around dorms outside Silpakorn University 

 
                                     กัญญรัตน พัทธรัตน1 ธนาพงศ มงคลวรวรรณ1 และนภกานต ศรีอุนรี 1 

Kanyarat Pattarat1, Thanaphong Mongkonvorawan1 and Napakan Sriounree1 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการดําเนินธุรกิจเหลาปนโดยรอบหอพักนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจรานเหลาปน พฤติกรรมการดื่มเหลาปนและ
สาเหตุในการดื่ม รวมถึงปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่กําหนดการดํารงอยูของรานเหลาปน วิธีการศึกษาใชการ
วิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก ผลการศึกษาพบวา รานเหลาปนในบริเวณรอบหอพักนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนรานที่
เปดจําหนายในลักษณะของราน ”อาหารกึ่งผับ” โดยมีการตกแตงรานใหเสมือนวาเปนรานสําหรับขายสุราโดยตรง ใช
เทคนคิการเปดไฟสลัวภายในราน มีการใชโตะไมเพื่อใหบรรยากาศแบบสบายๆ และมีเสียงเพลงคลอภายในราน กลุม
ผูมาใชบริการรานเหลาปนสามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆคือ นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งมักมาใช
บริการเปนกลุม และกลุมผูใหญซึ่งเปนบุคคลในวัยทํางาน จะมาใชบริการเปนคูโดยนั่งดื่มกินกันอยางเงียบๆ และ
เครื่องดื่มที่ส่ังสวนมากเปนสุราหรือเบียร ปจจัยที่กําหนดการดํารงอยูของรานเหลาปนนั้นเกิดจากชองโหวทาง
กฎหมายที่กําหนดใหรานเหลาปนเปนเพียงรานอาหารกึ่งผับ ทําใหรานเหลาปนนี้มิใชรานจําหนายเหลาโดนตรง 
เจาหนาที่มิสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางจริงจัง และกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการที่ใชหลัก 4P’s ใน
การประกอบธุรกิจ ประกอบกับวัยรุนมีคานิยมในการบริโภคเหลาปนเพราะเหลาปนเปนสัญลักษณของการแสดงออก
ถึงความเปนผูใหญ 
คําสําคัญ : เหลาปน, รานเหลาปน, รานอาหารกึ่งผับ 
 
Abstract 
 The research on the form of the whisky frappe business in the area around dorms outside 
Silpakorn University aim to study form of whisky frappe business, drinking behavior, and social and 
cultural factors which support the existence of whisky frappe bar. The qualitative approach was utilized. 
The research found that whisky frappe bars around dorms outside Silpakorn University open as “pub and 
restaurant”. The places are decorated like the alcoholic bar with dimming light, wooden tables and light 
music. The consumers are two groups, the first is the group student and young adults; the other one is 
working man which come as couple. The factors effecting the existence of the whisky frappe business 
are the definition of the whisky frappe as pub and restaurant, the law enforcement, the market strategy of 
the entrepreneur and teenagers’ value. 
Keywords:  whisky frappe, whisky frappe bar, pub and restaurant. 
                                                 
1 ภาควิชาสังคมศาสตร คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Social Science, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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คํานําและวัตถุประสงค 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ตั้งอยูที่จังหวัดนครปฐม บริเวณโดยรอบของ

มหาวิทยาลัยนั้นประกอบไปดวยรานคาและหอพักตางๆรวมไปถึง รานอุปกรณเครื่องเขียน รานหนังสือ ราน
อินเตอรเนต โดยรวมแลวจะเปนรานคาที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งส้ิน แตในจํานวนหลายรานที่ตั้งอยูรอบมหาวิทยาลัยนั้น
ยังมีรานที่ไมเกี่ยวของกับการศึกษาเปดใหบริการอยูไมนอย หนึ่งในนั้นคือ “รานเหลาปน” 
 “เหลาปน” คือ การนําสุรามาผสมกับน้ําหวานกลิ่นผลไมตางๆปนกับน้ําแข็ง วิธีนี้จะทําใหความขมของสุรา
จางหายไปราวกับวาผูดื่มกําลังดื่มเพียงแตน้ําผลไมเทานั้น เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลลอาจจะเปนเหลาสี 
เหลาขาว วอดกา รัม หรือจิน ผสมกับเครื่องดื่มที่เปนน้ําหวานกลิ่นผลไมนานาชนิด นํามาปนใสเหยือก ขายในราคา
ประมาณเหยือกละ 79 ถึง 120 บาท ปจจุบันกําลังไดรับความนิยมจากวัยรุนเปนอยางมาก เพราะเหลาปนนั้นมี
รสชาติหวานคลายน้ําผลไม สามารถดื่มไดโดยไมมีรสชาติขมเหมือนเหลา หรือเบียร 
 รานเหลาปนนี้จะใชพื้นที่ไมมากเมื่อเทียบกับผับที่ขายเหลายกชุด โดยการใชพื้นที่สําหรับการเปดรานเหลา
ปนขั้นต่ําประมาณ 20 ตรม. สามารถจัดโตะไดประมาณ 5-6 โตะ บางรานอาจมีอาหารประเภทของวางจําหนายดวย 
รานที่เปดใหบริการจะตองเสียภาษีสรรพสามิต โดยตองเสียภาษีปละ 1,650 บาท และไดรับการอนุญาตอยางถูกตอง
จึงจะเปดขาย 
 การบริโภคเหลาปนไดแพรหลายในหมูนักศึกษาอยางกวางขวาง โดยเฉพาะบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ซึ่ง
นักศึกษานั้นยังไมมีรายไดเปนของตนเอง ตองขอเงินผูปกครองใช ทั้งๆที่เงินจํานวนนั้นควรเปนเงินที่นําไปใชดาน
การศึกษา แตนักศึกษากลับตองเจียดเงินจํานวนนั้นไปใชกับส่ิงฟุมเฟอยอื่น หนึ่งในนั้นก็คือ เหลาปน เมื่อนักศึกษาดื่ม
เหลาปนแลว บางคนเกิดอาการเมาคาง ไมสามารถตื่นมาเรียนในตอนเชาได หรือชวงเวลากลางคืนที่นักศึกษานัดกัน
ไปดื่มเหลานั้นควรจะเปนเวลาสําหรับการทบทวนบทเรียนแตนักศึกษานําเวลาชวงนั้นไปอยูที่รานเหลาปน ซึ่งทั้งสอง
สาเหตุนี้มีผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษา 
 การนําสุราผสมกับเครื่องดื่มเปนเหลาปนนี้ ยิ่งทําใหการจําหนายและการดื่มเปนไปในวงกวาง มีการเปดให
จําหนายสุราอยางแพรหลายบริเวณรอบสถานศึกษา การเติบโตและขยายตัวของธุรกิจเหลาปนทําใหทางกลุมผูวิจัย
สงสัยวา เหตุใดรานเหลาปนบริเวณรอบสถานศึกษาจึงสามารถดํารงอยูได 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 คณะผูวิจัยไดเริ่มจากการเลือกพื้นที่ศึกษา โดยเลือกจากบริเวณที่มีรานเหลาปนตั้งอยูใกลกับหอพักนอก
มหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ บริเวณซอยจันทรคามพิทักษ และเลือกรานที่ศึกษาทั้งหมด 3 ราน เพราะทั้ง 3 รานนี้มี
ความแตกตางกันคือ  เปนรานที่เจาะกลุมผูใหญ รานที่เจาะกลุมวัยรุน และรานที่จําหนายสุราเปนหลัก (purposive 
sampling) หลังจากนั้นคณะผูวิจัยจึงไดกําหนดกลุมตัวอยางใหเปนกลุมที่มีความเกี่ยวของกับธุรกิจเหลาปนเพื่อให
ไดรับขอมูลจากผูที่มีความรูและมีประสบการณโดยตรง กลาวคือ เลือกเฉพาะผูประกอบการธุรกิจรานเหลาปน และ
พนักงานบริการภายในราน, ผูใชบริการรานเหลาปน และกลุมคนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเหลาปน 
ตัวอยางเชน เจาหนาที่ตํารวจ รวมไปถึงการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ วิธีการเก็บขอมูลใชผูที่มีความรูและ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับเรื่องเหลาปนโดยตรง (key informants) หลังจากไดกลุมตัวอยางแลว ใชวิธีการสนทนา
และการสังเกตการณอยางมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง และเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยเก็บขอมูลเหลานี้จากผูมีความรูและมีประสบการณโดยตรง 70 
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คน และจากเจาหนาที่ตํารวจ 5 คน 
 
ผลการวิจัย 
1. รูปแบบการดําเนินธุรกิจรานเหลาปน 
 รูปแบบการดําเนินธุรกิจรานเหลาปนรอบหอพักนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ศึกษานั้นพบวา รานเหลาปนใน
บริเวณที่ทําการวิจัย (บริเวณซอยจันทรคามพิทักษ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม) จดทะเบียนรานในรูปแบบของ 
“รานอาหารกึ่งผับ” ซึ่งจัดอยูในสถานบริการประเภทที่ 4 ของ พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2542 คือ สถานบริการที่มี
อาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายโดยมีการแสดงดนตรี หรือแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ใหกระทําได
ทุกวันระหวางเวลา 11.00 – 14.00 และเวลา 18.00-01.00 ดังนั้นจึงตีความตามขอกฎหมายไดวา รานเหลาปนนี้มิใช
รานจําหนายเหลาโดยตรง หากแตเปนรานอาหารที่จําหนายอาหาร สุรา และเครื่องดื่มตางๆอันรวมไปถึงเหลาปนดวย 
เพราะฉะนั้นรานอาหารประเภทนี้จึงสามารถเปดใหคนทุกเพศทุกวัยเขามาใชบริการไดโดยถูกกฎหมาย เพราะถือวา 
ใชรานเหลาแตเปนเพียงรานอาหารเทานั้น 
 รานเหลาปนนี้สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามลักษณะทางกายภาพ คือ รานเหลาปนที่โฆษณา
สินคาเดนเปนเหลาปน ซึ่งรานเหลานี้มักจะเจาะตลาดเพื่อขายกลุมลูกคาวัยรุน และรานที่มุงเนนลูกคากลุมผูใหญ 
โดยมีพนักงานเสริฟสาวสวย และขายสุราเปนหลัก มีเหลาปนเปนสวนหนึ่งของรายการเครื่องดื่มภายในรานเทานั้น 
หากสังเกตภายในรานจะพบความแตกตางระหวางรานที่เนนกลุมวัยรุนเพราะจะมีพนักงานเปนนักศึกษาทั่วไป สวน
รานที่เนนกลุมลูกคาผูใหญจะมีพนักงานเสริฟสาวสวย ซึ่งจากการศึกษาพบวารานประเภทแรกจะมีมากกวาประเภท
ที่สอง เนื่องมาจากเปนรานเหลาปนที่ตั้งใกลมหาวิทยาลัยจึงตองการกลุมลูกคาวัยรุนเสียสวนมาก 
 หลักการตลาดซึ่งผูประกอบกิจการใชเพื่อผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจเหลาปน ไดแกหลัก 4P’s  ซึ่ง
ประกอบไปดวย สถานที่ (place) ราคา (price) การสงเสริมการตลาด (promotion) และผลิตภัณฑ (product) 
 กลยุทธเกี่ยวกับสถานที่ (place) ที่รานเหลาปนใชเพื่อเรียกรองใหลูกคาเขาใชบริการคือ การตกแตงรานให
เสมือนวาเปนรานสําหรับขายสุราโดยตรง โดยใชเทคนิคการเปดไฟสลัวภายในราน มีการใชโตะไมเพื่อใหเกิด
บรรยากาศแบบสบายๆ และเสียงเพลงคลอภายในราน ซึ่งเสียงเพลงนั้นอาจจะเกิดจากการเลนดนตรีสด เชน ราน
สบาย รานเบลอ-เบลอ หรือการเปดเพลงจากแผนซีดี สาเหตุของการตกแตงรานเหลาปนใหมีบรรยากาศดังที่กลาวมา
นี้ เพราะผูประกอบการนั้นตองการใหผูมาใชบริการเกิดความรูสึกวาสถานที่นี้คือรานสําหรับจําหนายสุราจริงๆ และ
เกิดความอยากใชบริการเพื่อแสดงออกวาพวกเขาไดบรรลุถึงความเปนผูใหญแลว ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้ถือไดวา
เปนการแสดงอัตลักษณอยางหนึ่งของวัยรุนในปจจุบัน นอกจากนี้แลว การตกแตงรานใหมีบรรยากาศที่เปล่ียนแปลง
ไปตามเทศกาลตางๆ เชน วันปใหม วันวาเลนไทน หรือการแสดงดนตรีสดที่เกิดขึ้นในรานนั้น ลวนเปนองคประกอบที่
แสดงความเปนรานเหลา จนจึงทําใหผูมาใชบริการมีความรูสึกวาตนไดเขามานั่งในรานเหลามากกวารานอาหาร และ
จากการศึกษาพบวาแทบทุกรานจะมีจอ projector ขนาดใหญเพื่อถายทอดสดการแขงขันฟุตบอล ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่ง
ในการเรียกลูกคาที่เปนคอบอลเขามาใชบริการ ลูกคากลุมนี้จะเกิดขึ้นในชวงเวลาพิเศษ เชน การแขงขันบอลโลก  
 และจากการที่ผูประกอบการตองการดึงดูดลูกคาโดยเฉพาะกลุมวัยรุนใหเขามาใชบริการรานเหลาปนของ
ตน จึงมีการนํา “เหลาปน” มาเปนสินคาเดนในราน เพราะตามกฎหมายแลวจะหามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ไมใหดื่ม
สุรา แตเหลาปนมีดีกรีของความเปนสุราไมถึงที่กฎหมายกําหนดจึงถือเปนเพียงแคเครื่องดื่มชนิดหนึ่งเทานั้น ซึ่งจาก
ชองวางทางกฎหมายนี้จึงทําใหเด็กวัยรุนที่อายุต่ํากวา 18 ป ที่อยากแสดงความเปนผูใหญดวยการดื่มสุราสามารถ
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เขามาใชบริการรานเหลาปน และส่ังเหลาปนมาดื่มไดโดยไมผิดกฎหมาย  
กลยุทธประการที่สองคือ ราคา ในการใชบริการรานเหลาปนแตละครั้งนั้น ผูใชบริการจะเสียเงินเปนจํานวน

ไมมากเมื่อเทียบกับการบริโภคสุราในทางอื่น เพราะเหลาปนจะคิดราคาเปนเหยือก แตละเหยือกจะมีราคาตั้งแต 70-
90 บาทโดยราคาของเหลาปนจะขึ้นอยูกับการตั้งราคาของแตละราน ซึ่งถือเปนกลยุทธทางดานราคา (price) จํานวน
เงินในระดับนี้ถือเปนจํานวนเงินที่กลุมวัยรุน เชน นักเรียน นักศึกษา สามารถเขามาใชบริการได เพราะการบริโภค
เหลาปนนั้นจะบริโภคเปนเหยือก และนักศึกษาสวนใหญมักจะมาเปนกลุมและจายคาอาหารทั้งหมดโดยการเฉลี่ยกัน 
และผูใหสัมภาษณคนหนึ่งไดบอกกับเราวา “หากมีเพื่อนไปดวยเยอะในบางครั้งก็สามารถเมาไดในราคาเพียง 20 
บาทเทานั้นเอง” 
 นอกจากราคาที่เปนหนึ่งในเหตุผลที่ทําใหผูใชบริการเลือกบริโภคเหลาปนแลว กลยุทธทางการตลาดอีก
อยางหนึ่งของผูประกอบการคือ การเสนอโปรโมชั่นตางๆแกลูกคาเพื่อดึงดูดความสนใจใหเขามาใชบริการ เชน 
สําหรับรานเหลาปนที่เปดใหมจะมีโปรโมชั่นวาหากลูกคามากอนหนึ่งทุมตรงจะไดเหลาปนฟรีหนึ่งเหยือก หรือบาง
รานจะใชวิธีซื้อหนึ่งเหยือกแถมหนึ่งเหยือก เปนตน แตการใชโปรโมชั่นเหลานี้มักจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเทศกาลที่
เกิดขึ้นในรอบป เชน วันปใหม วันวาเลนไทน หรือเทศกาลการแขงขันฟุตบอลตางๆ   
 ผลิตภัณฑเหลาปนจะเกิดจากนําสุรามาผสมกับน้ําหวานกลิ่นผลไมตางๆปนกับน้ําแข็ง ทําใหเกิดรสชาติ
ตางกันตามน้ําหวานที่นํามาผสม อาจมีการใสเยลล่ีลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติและสรางความแปลกใหม ซึ่งทําใหเกิด
ทางเลือกที่หลากหลายสําหรับผูบริโภค ส่ิงนี้คือกลยุทธทางดานผลิตภัณฑ (product) นั่นเอง 
2. พฤติกรรมการดื่มเหลาปนและสาเหตุการดื่ม 
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคเหลาปนของคณะผูวิจัยพบวา กลุมผูมาใชบริการรานเหลาปนนั้น
สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมวัยรุน ซึ่งประชากรในกลุมนี้จะมีทั้งนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย
ลักษณะของการเขาใชบริการของผูใชบริการกลุมนี้คือ มักจะมาเปนกลุมใหญ ตั้งแต 4 คนขึ้นไป มักจะส่ังเหลาปนเพื่อ
นํามาดื่มกันระหวางกลุม อาจจะมีการเพิ่มชอท (เพิ่มปริมาณความเขมขนของสุรา) ของเหลาปนมากหรือนอยตาม
ปริมาณคนที่มาในครั้งนั้น และจากการสังเกตพบวามีความแตกตางของการเขาใชบริการระหวางกลุมนักเรียนและ
นักศึกษาคือ หากเปนกลุมนักเรียนจะไมมีกลุมที่มีเฉพาะเพศหญิงเขามาใชบริการ แตหากเปนกลุมนักศึกษาจะมีทั้ง
กลุมที่มีทั้งเพศหญิงและชาย กลุมชายลวน และกลุมหญิงลวน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางวัยที่
เขาใชบริการ ในขณะที่บริโภคนั้นก็จะมีกิจกรรมที่เปนการสรางความบันเทิงภายในกลุม เชน การพูดคุยกันภายใน
กลุม และมักจะสงเสียงดังระหวางการใชบริการ สวนในกลุมผูใหญนั้นมักจะเขามาใชบริการเปนคู มักจะนั่งดื่มกินกัน
อยางเงียบๆ และเครื่องดื่มที่ส่ังก็มักจะเปนสุราหรือเบียร  นอกจากนี้แลวยังมีลูกคากลุมที่มาในกรณีเทศกาลพิเศษ 
เชน การแขงขันฟุตบอล หากเปนเทศกาลพิเศษนั้นลูกคาทุกกลุมจะส่ังสุราเปนสวนใหญ 
 เวลาในการเขาใชบริการรานเหลาปนของทั้งสองกลุมนั้นเปนเวลาเดียวกัน คือ ตั้งแต 19.00 เปนตนไป และ
ผูมาใชบริการจะมีจํานวนมากขึ้นตั้งแตชวงเวลา 21.30 เนื่องจากในชวงเวลานี้ทางรานเหลาปนบางรานจะมีการแสดง
ดนตรีสดภายในราน ซึ่งลูกคาสามารถขอเพลงจากนักดนตรีตามที่ตนตองการได 
 จากการสัมภาษณเด็กนักเรียนมัธยมจํานวน 2 กลุมและนักศึกษาจํานวน 5 กลุมที่เขามาใชบริการรานเหลา
ปนถึงสาเหตุของการดื่มเหลาปน พบวา สาเหตุของการดื่มเหลาปนในที่นี้ก็เพื่อตองการสังสรรคกันในหมูเพื่อน ที่เลือก
เหลาปนเปนสินคาหลักที่บริโภคเพราะดื่มงายและมีหลายรสชาติใหเลือก อีกทั้งราคาไมแพงเกินไป ซึ่งตกเหยือกละ 
80 -100 บาทเทานั้น และเหลาปนถาดื่มในจํานวนมากๆก็สามารถทําใหเกิดอาการมึนเมาไดเชนเดียวกับการดื่มเหลา
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หรือเบียร ซึ่งมีรสชาติที่ขมกวาจึงดื่มไดยากกวา จึงเปนเหตุใหเลือกเหลาปนมาบริโภคกันเปนสวนใหญ และจากการ
สัมภาษณนักศึกษาหญิงคนหนึ่งถึงเหตุผลในการดื่มเขารานเหลาปน เราไดรับคําตอบวา “มันดูดีกวาเขาผับนะพี่ 
เหลาปนมันดูเด็กๆ ใสๆ แตถาเขาผับไปกินเหลาจริงมันก็ดูไมดี จริงมั้ย?” และจากการสัมภาษณนักเรียนที่นั่งอยูใน
รานก็ไดคําตอบวา “ถาเราสั่งเหลาบางรานเคาก็ไมใหเรากิน แตถาเปนเหลาปนไปรานไหนเราก็ไดกิน แลวมันก็เมา
เหมือนกันดวย”สวนกลุมวัยผูใหญ รวมถึงผูที่มาดูการแขงขันฟุตบอล จากการสัมภาษณ จํานวน 7 คน พบวาเลือกที่
จะดื่มเบียรและเหลามากกวา เนื่องจากเหมาะสมกับวัย และกลุมวัยทํางานสวนใหญคิดวา การดื่มหรือบริโภคเหลา
ปนนั้น เปนการบริโภคของเด็กที่เริ่มหัดดื่มเหลา อีกทั้งเหลาหรือเบียรที่บริโภคมีรสชาติที่หนักกวาเหลาปน และสราง
ความมึนเมาไดมากกวาดวย 
3. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่กําหนดการดํารงอยูของเหลาปน  
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่ทําใหรานเหลาปนดํารงอยูไดนั้น สาเหตุประการแรกคือ กฎหมายที่ยินยอมให
ธุรกิจรานเหลาปนจดทะเบียนในรูปแบบของรานอาหารกึ่งผับ ตามขอกฎหมายนั้น รานอาหารกึ่งผับจัดอยูในสถาน
บริการประเภทที่ 4 ของ พ.ร.บ.สถานบริการ คือ “สถานบริการที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย
โดยมีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ใหกระทําไดทุกวันระหวางเวลา 11.00-14.00 และเวลา 
18.00-01.00” นอกจากนี้แลว เหลาปนยังถือวามิใชสุราตามนิยามของกฎหมาย เนื่องจากสุราจะตองแอลกอฮอลล
เกินกวา 15 ดีกรีขึ้นไป แตกรณีของเหลาปนนั้นมีดีกรีต่ํากวา 15 ดีกรี ซึ่งไมจัดวาเปนสุรา ดังนั้นเยาวชนอายุไมถึง 18 
ปจึงสามารถบริโภคได และการที่รานเหลาปนสามารถเปดไดโดยเสรี จนบางครั้งไดเลยกําหนดเวลาที่ทางกฎหมาย
ระบุไวเนื่องจากเหลาปนมิไดถูกควบคุมเวลาการขาย โดยภาครัฐอาจจะระบุคําวา “เหลาปน” ใหปรากฎขึ้นใน
กฎหมายเพื่อจะไดมีการควบคุมการบริโภคเหลาปนในหมูเยาวชนตอไป 
 สาเหตุประการที่สองคือ การประกอบธุรกิจรานเหลาปนมีกําไรสูงกวาธุรกิจอื่น จึงเปนแรงจูงใจสําหรับ
ผูประกอบการ เนื่องจากการทําเหลาปนนั้น ใชสุราเพียงเล็กนอยปนผสมกับน้ําผลไม ทําใหราคาของตนทุนตอเหยือก
นั้นมีราคาต่ํา จึงใชกลยุทธทางการตลาดตางๆมาใชในการประกอบธุรกิจของตนเพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ 
โดยการโฆษณาใหเหลาปนกลายเปนเครื่องดื่มชนิดใหมที่สามารถตอบสนองความตองการของคนบางกลุมที่ตองการ
แสดงอัตลักษณของตนเอง ซึ่งสามารถทําใหเกิดกลุมผูบริโภคไดมากในระดับหนึ่ง 
 สาเหตุประการสุดทายคือ คานิยมในหมูวัยรุน เพราะเหลาปนเปนส่ิงแปลกใหมที่สามารถตอบสนองการ
แสดงอัตลักษณของกลุมคนบางกลุมได การที่เหลาปนถูกจัดอยูในประเภทของเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่สามารถทําใหเกิด
ความมึนเมาได และบุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถบริโภคเหลาปนโดยไมผิดกฎหมาย จึงเปนเหตุจูงใจใหกลุมลูกคาที่
ชอบลองของใหมและตองการเขาถึงความมึนเมาเลือกที่จะบริโภคเหลาปน 
 
สรุป 
 ลักษณะทางกายภาพของรานเหลาปนคือ เปนรานที่เสมือนวาเปนรานขายสุราโดยตรง โดยใชเทคนิคการ
เปดไฟสลัวภายในราน มีการใชโตะไมเพื่อใหเกิดบรรยากาศแบบสบายๆ และเสียงเพลงคลอภายในราน มักตั้งอยูใน
รอบสถานศึกษาเพราะมีกลุมลูกคาเปนจํานวนมาก หากสังเกตภายในรานจะพบความแตกตางระหวางรานที่เนนกลุม
วัยรุนเพราะจะมีพนักงานเปนนักศึกษาทั่วไป สวนรานที่เนนกลุมลูกคาผูใหญจะมีพนักงานเสริฟสาวสวย รูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจรานเหลาปนสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ รานเหลาปนที่โฆษณาสินคาเดนเปนเหลาปน ซึ่งราน
เหลานี้มักจะเจาะตลาดเพื่อขายกลุมลูกคาวัยรุน และรานที่มุงเนนลูกคากลุมผูใหญ โดยมีพนักงานเสริฟสาวสวย และ
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ขายสุราเปนหลัก โดยมีเหลาปนเปนสวนหนึ่งของรายการเครื่องดื่มภายในรานเทานั้น ซึ่งจากการศึกษาพบวาราน
ประเภทแรกจะมีมากกวาประเภทที่สอง เนื่องมาจากเปนรานเหลาปนที่ตั้งใกลมหาวิทยาลัยจึงตองการกลุมลูกคา
วัยรุนเสียสวนมาก นอกจากนี้แลว หากมีเทศกาลพิเศษ เชน ฟุตบอลโลก จะมีลูกคาอีกหนึ่งกลุมที่มาเพื่อดูบอล และ
ในชวงเทศกาลนั้นลูกคาทุกกลุมจะส่ังสุรามากกวาเหลาปน 
  พฤติกรรมการดื่มเหลาปนและสาเหตุการดื่มนั้น คณะผูวิจัยพบวา กลุมผูมาใชบริการรานเหลาปนนั้น
สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมวัยรุน ซึ่งประชากรในกลุมนี้จะมีทั้งนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย
ลักษณะของการเขาใชบริการของผูใชบริการกลุมนี้คือ มักจะมาเปนกลุมใหญ ตั้งแต 4 คนขึ้นไป มักจะส่ังเหลาปนเพื่อ
นํามาดื่มกันระหวางกลุม สวนในกลุมผูใหญมักจะเขามาใชบริการเปนคู มักจะนั่งดื่มกินกันอยางเงียบๆ และเครื่องดื่ม
ที่ส่ังก็มักจะเปนสุราหรือเบียร นอกจากนี้แลวยังมีกลุมลูกคาอีกหนึ่งกลุมซึ่งเขาใชบริการเพื่อดูฟุตบอลที่ทางรานเปด
ให ลูกคากลุมนี้จะดื่มสุราเปนหลักและสงเสียงดังมากระหวางการแขงขันฟุตบอล 
 ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่กําหนดการดํารงอยูของเหลาปน เนื่องจากธุรกิจรานเหลาปนนั้นจด
ทะเบียนในรูปแบบของรานอาหารกึ่งผับ จึงไมสามารถกําหนดอายุบุคคลที่เขาใชบริการได กลยุทธที่ผูประกอบการใช
ในการประกอบธุรกิจนี้คือ หลักการตลาด 4P’s การที่ธุรกิจเหลาปนเปนธุรกิจที่ใชตนทุนต่ําแตมีกําไรสูงยังเปน
แรงจูงใจสําหรับผูประกอบอีกทางหนึ่งดวย อีกทั้งเหลาปนเปนเครื่องดื่มที่ไมมีรูปแบบตายตัว สามารถประยุกตสูตรได
หลากหลาย จึงทําใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งของวัยรุนที่ตองการความแปลกใหม ทําใหเหลาปนยังคงดํารงอยูใน
สังคมไทย 
 
คําขอบคุณ  
 คณะผูวิจัยตองขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยสุวิดา ธรรมมณีวงศ ที่ไดกรุณาใหขอแนะนํา ความรู รวมทั้ง
ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตางๆจนกระทั่งสําเร็จลงดวยดี คณะผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ ที่นี้ 
 นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยฉบับนี้ทุกทาน ขอขอบคุณผูประกอบการธุรกิจราน
เหลาปน ผูมาใชบริการรานเหลาปน และบุคคลอื่นๆที่ชวยเหลือในการใหขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้  
 ทายที่สุด ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวของนักวิจัยทุกทาน ที่คอยใหกําลังใจและให
การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาวิจัยฉบับนี้มาโดยตลอด  
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เพศวิถีของวยัรุนหญิง 
Female Adolescent Sexuality 

 
สุพนิดา ชัยวิทย1 

Supanida Chaiwit1 
    
บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปรากฏการณเพศวิถีของวัยรุนหญิง ภายใตบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมในเขตชุมชนเมือง ที่เปนเงื่อนไขของเพศวิถี  รวมทั้งศึกษากระบวนการที่นําไปสูการตัดสินใจเลือกเพศวิถี
ของวัยรุนหญิง การใหความหมายเพศวิถี ผลกระทบและวิธีการปรับตัวที่วัยรุนหญิงเลือกใช โดยใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม ผูใหขอมูล เปนวัยรุน
หญิงอายุ 12-18 ป ศึกษาอยูในระบบโรงเรียน จํานวน 26 คน เก็บขอมูลระหวางเดือน พฤศจิกายน 2550-เมษายน 
2551 รวมเวลา 6 เดือน 
 ผลการวิจัย พบวา  

  1. บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองที่นําไปสูเพศวิถี ไดแก บริบทที่อยูอาศัย วิถีการดําเนิน
ชีวิต คานิยมทางเพศ การรับรูบทบาททางเพศ และ การรับรูเรื่องเพศ กระบวนการนําไปสูเพศวิถี  แบงเปน 2 ประเภท
คือ การมีเพศสัมพันธดวยความเต็มใจและไมเต็มใจ ซึ่งมีขั้นตอนไมแตกตางกัน ไดแก การรูจักชอบพอ การนัดหมาย 
การอยูดวยกันตามลําพัง และ การมีเพศสัมพันธ โดยวัยรุนหญิงใชความรักเปนเหตุผลอันดับแรกในการอธิบาย
พฤติกรรมทางเพศ รองลงมาคือ ความอยากรูอยากลอง ความรูเรื่องเพศที่ไดรับจากสื่อ คลิปวีดีโอ และ กลุมเพื่อน  

2. ความหมายของเพศวิถี คือ ความรัก และเพศสัมพันธ เปนส่ิงที่สวยงาม อบอุน เปนเรื่องของธรรมชาติ       
มีคุณคาสําหรับชีวิต ชวยวัดระดับความรัก ความผูกพัน และจําเปนสําหรับความรัก ผลกระทบจากเพศวิถีมี 6 รูปแบบ
คือ 1) แสวงหาความรักตลอดเวลา ไมสนใจเรียน 2) เปนแมวัยรุน ทําแทง  3) เพศวิถีไรรูปแบบ เปนฝายรุกและเลือก
ผูชาย 4) ชอบขับรถมอเตอรไซดเที่ยว เสพติดเซ็กซแบบตื่นเตน 5) หญิงรักหญิง แมเลาเด็ก และ 6) เพศสัมพันธตาง
ตอบแทน 

3. วิธีการปรับตัวคือ 1) ยอมรับเพศวิถีของตนเอง 2) หาเหตุผลเขาขางตนเอง 3) ใชสติปญญาและ
ประสบการณ สรางคานิยมใหม 4) เลือกคบเพื่อนที่มองโลกในแงดี และเพศวิถีคลายกัน ผลวิจัยนําไปสูขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายคือ กําหนดนโยบายดานการศึกษาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเปนวาระเรงดวน ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมมือ
กัน และ กําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว โดยใชกลไกของกฎหมาย และระบบสวัสดิการครอบครัว  
คําสําคัญ  : วัยรุนหญิง, เพศวิถี, หญิงรักหญิง 
 
Abstract 

The objectives of This research has were to study sexuality of female adolescence appeared  
under the context of city society, including to study the process of selecting  sexuality , the interpretation 

                                                 
1  วิทยาลัยนาฏศลิปเชยีงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม  50100  ประเทศไทย 
   Chiangmai Dramatic Art College, Chiangmai  50100, Thailand 
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of sexuality, the effects of sexuality interpretation of sexuality, the effects of sexuality and the chosen 
adaptation of female  adolescent.  The qualitative method was used for this research data were gathered 
by in-depth interview, participant and non- participant observation, and related person interview. Key 
informants were 26 12-18 year-old students. The duration of gathering data was between November 2007 
to April 2008.                                                                                                   
 The finding were as fallen                                                                                                                      

 1.  The social and cultural context that the female adolescent to the sexuality were dwelling, 
way of life, sex role and sexual receptivity. The process  brought to sexuality were divided into 2 types 
that were  willing and unwilling intercourse which were not  different process, for instance, being in love, 
having date, being a live-in partner, the first  reason of female adolescent to explain sexual behaviors was 
being in love . The second was eagerness to sexual receptivity from media video clip and friends.                                                

 2. The interpretation of sexuality by female adolescent were love and intercourse, it was 
beautiful, warm, natural, worth for live, helping to measure the level love and binding and necessary for 
love. The 6 types of effects from the sexuality were 1) endless of seeking love and uninterested in class 2) 
to be young mum or aborted 3) free style sexuality; cajolery and selecting a boy 4) spend leisure time on 
motorcycles saddles, sex addict in exited style 5) to be a lesbian, and young manager whore and 6) 
repay each other intercourse.                                                                                                                                 

 3) In adaptations of female adolescent were 1)  conceding their sexuality, 2) seeking the 
reasons to support themselves 3) using their senses and experiences to create new  value and 4) relating 
with a friend who had good sight and similar sexuality. Research Finding brought to policy 
recommendation that were to regulate the child and youth agenda rapidly. Both in state and private 
sectors and to regulate the policy for developing quality of family lives using law and family welfare 
systems. 
Keywords : Female Adolescent, Sexuality, Lesbian 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

สภาวการณเด็กไทยในรอบป พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2549 จากการสํารวจของ Child watch  (2549, หนา 26) 
พบแนวโนมของวัยรุนไทยที่นาวิตกหลายประการ  ทั้งดานสุขภาพอนามัย การศึกษา และภาวะสังคม กลาวคือ ดาน
สุขภาพ วัยรุนพยายามฆาตัวตายมากขึ้น จากภาวะความเครียดทางจิต ตัวเลขเฉลี่ยปละ 78,000 คน สวนดาน
การศึกษา วัยรุนมีอัตราเรียนตอสูงขึ้น หนีเรียนนอยลง จากการที่ระบบการเรียนการสอนมีความหลากหลาย แตดาน
ภาวะสังคม กลับมีทิศทางที่สวนทาง กับความคาดหวังของสังคม ไดแก วัยรุนมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น เชน การเสพ
ส่ือลามก เด็กมัธยม-อุดมศึกษา ดูวีซีดีโป เว็ปโป เปนครั้งคราวถึงประจําเพิ่มขึ้นจากรอยละ 39 และ 27 เปนรอยละ 41 
และ 30 ตามลําดับ มีเพศสัมพันธเพิ่มขึ้น จากรอยละ 16 เปนรอยละ 20 โดยอายุเฉล่ียของการมีเพศสัมพันธลด
นอยลง    Child watch ไดรายงานถึงผลที่ตอเนื่องจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของวัยรุน คือ วัยรุนอายุต่ํา
กวา 19 ป    มาทําคลอดเพิ่มขึ้น จาก 52,000 คนในป พ.ศ.2548 เปนกวา 70,000 คน ในป พ.ศ. 2549  หรือเฉลี่ยวัน
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ละเกือบ 200 คน ในจํานวนนี้ เปนเด็กอายุต่ํากวา 14 ป จํานวนราวเกือบ 2,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 5 คน และที่นา
ตระหนกมากขึ้น คือ สถิติการติดเชื้อเอดส  ซึ่งกองกามโรค กระทรวงสาธารณสุข  (2549, หนา 10) ประมาณการวาผู
ติดเชื้อเอดสสะสมในปพ.ศ. 2549 จะมีประมาณ 1,109,000 ราย ในจํานวนนี้เปนเด็กที่ติดเชื้อประมาณ 53,400 ราย 
และจากจํานวน  ผูติดเชื้อ พบวา ผูที่มีอายุระหวาง 15-24 ปติดเชื้อกวา 30,000 คน โดยรอยละ 84 ของเยาวชนกลุมนี้
ไดรับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ และมีแนวโนมวาจะเพิ่มมากขึ้น  สถิติการติดเชื้อเอดสดังกลาว ไมไดทําใหวิถีทางเพศ 
หรือเพศวิถี (Sexuality)  ของวัยรุนมีทิศทางที่ดีงามอยางที่ควรจะเปน วัยรุนยังเลือกมีพฤติกรรมตอบสนองความสุข  
ความพึงพอใจของตนเอง โดยไมคํานึงผลตอเนื่องที่ติดตามมา 

ศิริไชย หงษสงวนศรี (2549, หนา 1) กลาวถึงสาเหตุที่วัยรุนมีเพศวิถี ดานการมีเพศสัมพันธต้ังแตอายุยัง
นอยวา เกิดจากปจจัยสามดาน ดานที่หนึ่ง คือ ปจจัยดานชีวภาพ และจิตสังคม สวนดานจิตสังคมที่เกี่ยวของ ไดแก 
ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองต่ํา การพัฒนาคุณธรรมต่ํา อารมณที่ผูกพันตอพอแมไมม่ันคง ความรูสึกขาดรัก           
ดานที่สอง คือ ปจจัยดานครอบครัว ไดแก โครงสรางครอบครัวที่มีพอหรือแมคนเดียว การหยารางของพอแม ระดับ
การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา ความสัมพันธในครอบครัว เชน การสื่อสารเร่ืองเพศระหวาง พอแม 
และ ลูกไมดี พอแมไมถายทอดคานิยมดานพฤติกรรมทางเพศแกวัยรุน และ ดานที่สาม ปจจัยดานสังคม ไดแก       
กลุมเพื่อน ส่ือ คานิยมสวนตัวดานพฤติกรรมทางเพศ ลวนแตมีสวนเกี่ยวของกับเพศวิถีของวัยรุน ไมอาจระบุไดวา 
ปจจัยดานใดสงผลมากกวากัน เนื่องจากบริบทดานสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งระยะเวลาที่ เกี่ยวของกับ
ปรากฏการณเพศวิถีแตกตางกัน และ หากพิจารณาถึงปจจัยที่เปนเงื่อนไขของเพศวิถี  สรุปไดกวางๆ 3 ประเด็น คือ 
ปจจัยดานชีววิทยา  ปจจัยดานจิตสังคม และปจจัยดานสังคม  

การศึกษาพฤติกรรมของวัยรุน โดยเฉพาะดานเพศวิถี  ที่มีความหมายถึง ระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศ 
รวมถึงการแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ  ความปรารถนา ความพึงพอใจ ในเรื่องเพศ การสรางจินตนาการทาง
เพศ และ การมีเพศสัมพันธ (กฤตยา อาชวนิจกุล และ กนกวรรณ  ธาราวรรณ., 2548, หนา 23) เปนการศึกษาใน
ดานความรูสึกนึกคิดภายในจิตใจ ดังนั้น จึงตองศึกษาอยางลึกซึ้งถึงความรูสึกนึกคิด และ การใหความหมายเพศวิถี 
เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณทางเพศ โดยเฉพาะการศึกษาในกลุมวัยรุน ที่มีวัฒนธรรมยอย  (Sub Culture) ของ
ตนเอง จะตองมองภาพรวมของพฤติกรรมประกอบกับบริบทในสังคม  และ การวิเคราะหเพศวิถีของมนุษยจะตอง
หลุดพนเรื่องของธรรมชาติ (Vance, 1992, p.5; Week, 1986, p.5)   

การที่เพศวิถีของวัยรุน มีความหลากหลาย และมีผลกระทบตอเนื่อง ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนทํางานและ
ใกลชิดกับวัยรุน ตลอดระยะเวลาของการทํางาน ไดพบเห็นเพศวิถีของวัยรุนยุคใหม ทั้งการมีเพศสัมพันธกับเพศ
เดียวกัน ตางเพศ หรือขามเพศ (หมายถึง กระเทยมีความสัมพันธกับผูหญิง) ผลที่ตามมามีหลายประการ เชน         
การตั้งครรภในวัยเรียน  การลาออกจากการสถานศึกษากลางคัน และ จากการรวบรวมของ สํานักขาวกรม
ประชาสัมพันธ (2550, หนา 1) ในเรื่องสถานการณเอดสในจังหวัดที่ศึกษา พบวา เยาวชนชวงอายุ 15-24 ป               
มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีสูง เพราะมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และ ไมนิยมสวมถุงยางอนามัย  

จากปรากฏการณเพศวิถีและผลกระทบที่ตอเนื่องดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาถึงเพศวิถีของวัยรุน       
เปนการศึกษาอยางเจาะจงโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในกลุมวัยรุนหญิง จังหวัดแหงหนึ่ง ที่มีบริบทความ
เจริญตามแบบสังคมเมือง สําหรับการเลือกศึกษาเฉพาะในกลุมวัยรุนหญิง  เนื่องจากผูหญิงเปนผูไดรับผลกระทบที่
ตอเนื่องจากเพศวิถีอยางมาก  อาทิเชน การตั้งครรภ การลาออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมทั้ง การติดเชื้อจากการมี
เพศสัมพันธ เพราะโครงสรางทางสังคมเปนส่ิงที่กําหนดความไมเทาเทียมกันระหวางเพศหญิงและเพศชาย  โดยให
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คุณคาความเปนเพศชายที่มีอํานาจเหนือเพศหญิง  ซึ่งความไมเทาเทียมกันทางเพศ เมื่อมองผานเพศวิถีและรูปแบบ
ความสัมพันธทางเพศ ผูหญิงจึงเปนฝายรับผลกระทบจากเพศวิถีมากกวาผูชาย (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2539, หนา 
70) นอกจากนี้ สังคมยังมีความคาดหวังใหผูหญิงรักษาความบริสุทธิ์ไวจนถึงวันแตงงาน และเชื่อวาเพศวิถีควรเปน
เรื่องของผูชายเทานั้น  

การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาถึงเพศวิถีของวัยรุนหญิง  เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณสังคมทางเพศที่เกิดขึ้น 
และ กระบวนการที่นําไปสูเพศวิถี การตีความ การใหความหมายเพศวิถีของวัยรุน รวมถึงผลกระทบที่ตอเนื่องจาก   
เพศวิถี และวิธีการปรับตัวของวัยรุนหญิง เพื่อทําความเขาใจกับปรากฏการณ และเปนขอมูลเชิงลึก ที่สามารถนําไป
เปนขอมูลพื้นฐานในการสรางองคความรูในสังคม นํามาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของวัยรุน คําตอบจากการวิจัยจึงนาจะเปนประโยชนตอวงการศึกษาและการพัฒนาสังคมตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจยั 
วัตถุประสงคหลัก 
 ศึกษาปรากฏการณเพศวิถีของวัยรุนหญิง ภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมือง 
วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. ศึกษากระบวนการที่นําไปสูการตัดสินใจเลือกเพศวิถีของวัยรุนหญิง 
2. ศึกษาการใหความหมายเพศวิถีของวัยรุนหญิง 
3. ศึกษาผลกระทบจากเพศวิถี และวิธีการปรับตัวที่วัยรุนหญิงเลือกใช 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้นําระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณวิทยา ของ Husserl มาใชใน
การศึกษา เพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลเชิงประจักษ ไดแก ปรากฏการณเพศวิถีผานประสบการณ มุมมอง ทัศนะของ
เจาของประสบการณ ไดแก วัยรุนหญิง มีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ 
 พ้ืนที่ศึกษาวิจัย (Study Site)  
 เลือกพื้นที่ในการศึกษาอยางเจาะจง โดยกําหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
 1. เปนพื้นที่ในเขตสังคมเมือง ประเภทชุมชนเมือง (City) จังหวัดหนึ่ง ในภาคตะวันออก โดยใชเกณฑการ
จัดลําดับเมืองขององคการสหประชาชาติ ที่จัดลําดับความเปนเมืองตามจํานวนประชากร 
 2 มีความหลากหลายของเพศวิถี และผลกระทบรูปแบบตางๆ เชน เพศสัมพันธเสรีของกลุมวัยรุน และ สถิติ
การแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุมวัยรุน 
 ผูใหขอมูล 
 กําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูล เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้ 
 1. วัยรุนหญิงอายุ 12-18 ป อยูในระบบการศึกษา 
 2. มีคนรัก หรือ เคยมีคนรัก และไดรับผลกระทบจากเพศวิถี เชน ตั้งครรภ ผลการเรียนตกต่ํา ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน และ เพศสัมพันธเสรี 
 
 



 
 

419 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 
 วิธีการเลือกผูใหขอมูล 
 ใชวิธีการคัดเลือกอยางเจาะจง  จากผูที่สมัครใจใหขอมูลจํานวน 26 คน จากคุณสมบัติที่ระบุไวโดยไมได
กําหนดจํานวนไวลวงหนา วิธีการคัดเลือกผูใหขอมูล มีขั้นตอน คือ  
 1. ใชวิธีการสังเกตดวยตนเอง จํานวน 5 คน 
 2. สํารวจขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ เชน อาจารยที่ปรึกษา ครูผูสอนในรายวิชา และ ครูแนะแนว จํานวน 5 คน 
 3. ใช Snowball Technique คือ สอบถามผูใหขอมูลหลักถึงกลุมเพื่อนที่มีพฤติกรรมคลายกัน หรือมีรูปแบบ
เพศวิถีที่นาสนใจ นําไปสูผูใหขอมูลรายตอไป จํานวน 16 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู ( Method of Data Compilation) 
 ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการหลากหลาย เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลที่ได   โดยใช
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนหลัก การสังเกตแบบมีสวนรวม ไมมีสวนรวม และ การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
 การตรวจสอบความตรงและความนาเช่ือถือของขอมูล 
 1. ใชระยะเวลานานในการสรางความสัมพันธ เพราะความสัมพันธที่ดีระหวางผูวิจัย และ ผูใหขอมูลชวยให
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดรับขอเท็จจริงมากขึ้น 
 2. ระมัดระวังในการถอดเทปคําสัมภาษณ และ บันทึกภาคสนาม โดยไมมีการเปล่ียนแปลงคําพูดของผูให
ขอมูล และ หลังจากสัมภาษณทุกครั้ง ผูวิจัยกลับมาบันทึกขอมูลทันที 
 3. สอบถามหลายๆครั้งในประเด็นเดิม วิธีการนี้ผูวิจัยกระทําทุกระยะของการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อความ
ถูกตองของขอมูล 
 4. ตรวจสอบขอมูล ดวยวิธีการโยงสามเสา (Triangulation Technique)        
ผูวิจัยตรวจสอบขอมูล ดวยวิธีการโยงสามเสา (Triangulation Technique) 
 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis Process) 
 การวิเคราะหขอมูล ใชรูปแบบของ Miles & Huberman (1987, pp. 21-22 อางถึงใน    นิศา ชูโต, 2545, 
หนา 230-238) และ ประยุกตใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
 1. การลดทอนขอมูล (Data Reduction) คือ การเลือกเฟนหาจุดที่นาสนใจของขอมูลดิบที่ไดมา จากวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล และนํามาจัดหมวดหมู 
 2. การแสดงขอมูล (Data Display) คือ การเลือก การวิเคราะห และ จัดลําดับความตอเนื่องของขอมูล โดย
สรุปจากบันทึกในขั้นตอนการลดทอนขอมูล ขั้นตอนนี้เปนการคัดเลือกหาตัวอยางคําพูดที่อธิบายสาเหตุ หรือ 
สนับสนุนประเด็นที่ศึกษา 
 3. สรางขอสรุป และยืนยันผลสรุป (Conclusion and Verification) คือ การสังเคราะหโดยการเชื่อมโยง
ขอสรุปยอยๆในแตละประเด็นเขาดวยกัน และยืนยันเปนผลการศึกษา 
 
การแปลผลและการนําเสนอขอมลู (Interpretation and Presentation)   
 ผูวิจัยใชแนวคิดและทฤษฎีปฏิสัมพันธสัญลักษณนิยม  ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม  และ ทฤษฎีสตรี
นิยมหลังสมัยใหม เปนกรอบอยางกวางๆ มาใชในการแปลผลเกี่ยวกับแนวคิดหลักไดแก การใหความหมาย และ การ
ตีความเพศวิถี โดยวิธีการพรรณนารายละเอียดขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล การเลารายละเอียดเกี่ยวกับ   การคบ
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เพื่อน การรับรูบทบาททางเพศ คานิยมทางเพศ และบริบทตางๆที่เกี่ยวของ เปนกระบวนการที่ทําใหวัยรุนหญิง
ตัดสินใจเลือกเพศวิถีที่เปนอิสระจากการครอบงําของสังคม โดยนําเสนอเปนขั้นตอน ตามวัตถุประสงคและคําถาม  
การวิจัย และเพื่อใหเขาใจชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณเพศวิถีของวัยรุนหญิง  ผูวิจัยนําเสนอชีวประวัติของ
วัยรุนหญิงประกอบรายงานการวิจัย 
  
ผลการวิจัย 
 ปรากฏการณเพศวิถีของวัยรุนหญิง 
 รูปแบบเพศวิถีของวัยรุนหญิง มี 3 รูปแบบ คือ เพศสัมพันธเสรี เพศวิถีแบบหญิงรักหญิง และ เพศวิถีแบบ
เพศสัมพันธตางตอบแทน โดยรูปแบบพฤติกรรมของวัยรุนหญิงบางรายอาจจะมีเพศสัมพันธเสรีควบคูกับเพศสัมพันธ
ตางตอบแทน 
 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่นําไปสูเพศวิถี 
 จากการศึกษาพบวา วัยรุนหญิงนิยมเที่ยวสถานบันเทิงประเภทผับมากที่สุด เพราะเปนสถานที่ที่เปนอิสระ
บรรยากาศในผับมีแสงสี เสียงเพลง การเตนรํา เครื่องดื่มแอลกอฮอล และ บุหรี่  และในผับอีกเชนเดียวกัน เปน
สถานที่แลกเปล่ียนสิ่งตอบแทนจากการมีเพศสัมพันธ วัยรุนหญิงบางรายเปนทั้งนายหนาขายบริการ ในลักษณะแม
เลาเด็ก และ บางรายขายบริการทางเพศ ถึงแมวา วัยรุนหญิงยังมีอายุไมเกิน 18 ป แตสามารถเขาไปเที่ยวและใชชีวิต
กลางคืนในผับได เพราะใชวิธีการปลอมบัตรประจําตัวประชาชน  ตีสนิทกับผูดูแลผับ และ ยินยอมเปดเหลาในผับ
จํานวนมากกวาปกติ แตสวนใหญ ผูดูแลผับมักจะปลอยใหวัยรุนหญิงเขาไปเที่ยวได เพื่อดึงดูดนักเที่ยวชาย 
 สําหรับวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเปนเด็กกอย หรือ เด็กสกอย โดยวัยรุนหญิงนิยมขับรถมอเตอรไซด
เที่ยวเวลากลางคืน บางครั้งหากพบบุคคลที่พึงพอใจ นําไปสูการสรางเครือขายความสัมพันธทางเพศได 

การใหความหมายเพศวิถี คานิยมทางเพศ และ การรับรูบทบาททางเพศ 
 วัยรุนหญิงใหความหมายของเพศวิถี รวมกับเพศสัมพันธ โดยไมแยกออกจากกัน เพศวิถีในทัศนะของวัยรุน
หญิงจึงหมายถึง ความรักและเพศสัมพันธเทานั้น วัยรุนหญิงใหความหมายเพศวิถีเปนส่ิงที่สวยงาม อบอุน เปนเรื่อง
ของธรรมชาติ เปนกิจกรรมตอเนื่องที่ทําใหคูรักรักกันมากขึ้น วัยรุนหญิงจินตนาการเพศวิถีถึงความรักแบบ โรแมนติก 
จินตนาการถึงความลึกซึ้งไมแตกตางกัน ถึงแมวาไมไดเปนการมีเพศสัมพันธครั้งแรก เพศสัมพันธเปนส่ิงจําเปน
สําหรับความรักในทัศนะของวัยรุนหญิง 
 สําหรับคานิยมทางเพศในดานการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน วัยรุนหญิงเห็นเปนเรื่องปกติธรรมดา ยอมรับได
หากเพื่อนมีคนรักและมีเพศสัมพันธ  ความรักที่แทจริงตองมีเพศสมัพันธมาเกี่ยวของ สวนทัศนะเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ 
เปนเรื่องที่ไมตรงกับยุคสมัย เพราะไมมีใครรักษาความบริสุทธิ์ไวได หากมีคนรัก และ คานิยมของวัยรุนหญิงยังเปน
คานิยมเชิงซอน คือ เชื่อในสิทธิ์ของผูหญิง ทั้งดานการเลือกคบผูชาย การเริ่มตนจีบผูชายที่พึงพอใจ แต ยังมีคานิยม
วาสถานภาพของผูชายสูงกวาผูหญิง 
 คานิยมทางเพศอีกดานหนึ่งของวัยรุนหญิง คือ การมีเพศสัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งตอบแทน เปนเรื่องที่ไม
ผิดแปลกอีกเชนเดียวกับคานิยมดานอื่น  แมแตการเปน “เด็กเสี่ย”  วัยรุนหญิงใหคุณคาความเปนผูหญิงดี และ 
ผูหญิงไมดี ไมแนนอนตายตัว เพราะมีองคประกอบในดานพฤติกรรมระหวางเพื่อนมาเปนตัวแปร เพราะ หากวัยรุน
หญิง     คนนั้นรักเพื่อน ปฏิบัติดีตอเพื่อน จะถือวาเปนผูหญิงดี รวมทั้ง แนวคิดเกี่ยวกับรักรวมเพศหญิงรักหญิงไดรับ
การยอมรับมากขึ้น จากการประมวลคานิยมทางเพศของวัยรุนหญิง การมีคนรักหลายคน มีเพศสัมพันธกับบุคคลที่
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ไมใชแฟนที่เรียกวา “กิ๊ก”  ขายบริการทางเพศ ทําแทง มีความสัมพันธกับผูหญิงควบคูกับคนรักผูชาย หรือ การถาย
คลิปวีดีโอ  ลวนแตเปนเรื่องปกติธรรมดา รับไดทุกเรื่อง ขอเพียงมีเหตุผลวากระทําไปดวยความรัก เปนมาตรฐาน
ตัดสินความดีและความไมดีทุกดานของวัยรุนหญิง  และคานิยมทางเพศของวัยรุนหญิง ยังสัมพันธกับการรับรู
บทบาททางเพศ  โดยวัยรุนหญิงบางกลุมรับรูวาผูชาย ผูหญิงทุกวันนี้มีความเทาเทียมกัน แตบางกลุมมีความคิดวาไม
เทาเทียมกัน แตไมไดเทาเทียม หรือ ไมเทาเทียมกันทุกดาน ในสวนที่เทาเทียมกันคือ พฤติกรรมใดที่ผูชายกระทํา 
ผูหญิงยอมกระทําไดเชนเดียวกัน  ไมวาจะเปนการเริ่มตนความสัมพันธกับผูชาย การเที่ยวกลางคืน การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล การ   สูบบุหรี่ หรือ คาใชจาย รวมถึงการจายคาหองพักในโรงแรม แตในดานการมีความสัมพันธ วัยรุน
หญิงยังรับรูบทบาทความเปนใหญของผูชาย โดยถือเปนหนาที่ของผูหญิงที่ตองตอบสนองหากผูชายตองการมี
เพศสัมพันธ  “ความรัก” และ “หนาที่” ยังเปนเหตุผลที่ใชอธิบายถึงคานิยมดังกลาว รวมความถึงการปองกันตนเอง
จากการตั้งครรภยังเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูหญิง ผูหญิงมีหนาที่จะตองเรียนรูเรื่องการปองกันตนเอง
มากกวาผูชาย เพราะผูหญิงเสียเปรียบในดานสรีระ ดังนั้น อํานาจการตอรองในเรื่องเพศ ยังคงเปนของผูชาย 
 
 กระบวนการที่นําไปสูเพศวิถ ี
 วัยรุนหญิงมีเพศสัมพันธดวยความเต็มใจ และ ไมเต็มใจ สวนใหญไมสามารถหักหามใจที่จะปฏิเสธการ
ขอรองของคนรัก กระบวนการที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน คือ เริ่มตนจาก
ความใกลชิด มีนัดหมาย มีสถานการณตองอยูดวยกันเพียงลําพัง และมีเพศสัมพันธ สําหรับวัยรุนหญิงกลุมที่มี
เพศสัมพันธดวยความไมเต็มใจ เปนการถูกลวงละเมิดทางเพศจากคนรัก และ ผูใกลชิด เปนเพราะความไววางใจ 
และ มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับสารเสพติดเปนองคประกอบ วัยรุนหญิงที่ถูกคนรักกดดัน ใชกําลังใหมีเพศสัมพันธ ให
คํานิยามวา “ถูกกด” เพื่อบรรเทาความรูสึกคับของใจ จากการถูกขมขืน เพราะเปนการกระทําของบุคคลใกลชิด 
เหตุผล   ที่วัยรุนหญิงยินยอมมีเพศสัมพันธ  คือ ความรัก ความอยากรูอยากลองตามสื่อ ตามเพื่อน  และ ความเหงา  
 
ผลกระทบจากเพศวิถีและการปรับตัว 

วัยรุนหญิงไดรับผลกระทบจากเพศวิถีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางครั้งไมอาจจะแยกประเภทได เพราะคาบ
เกี่ยวกัน จากการศึกษาพบวา วัยรุนหญิงไดรับผล กระทบ 6 รูปแบบคือ 1) แสวงหาความรักตลอดเวลา ไมสนใจเรียน 
2) เปนแมวัยรุน ทําแทง  3) เพศวิถีไรรูปแบบ เปนฝายรุกและเลือกผูชาย 4) ชอบขับรถมอเตอรไซดเที่ยว เสพติดเซ็กซ
แบบตื่นเตน 5) หญิงรักหญิง แมเลาเด็ก และ 6) เพศสัมพันธตางตอบแทน 
 สําหรับวิธีการปรับตัวที่เลือกใช แบงเปน 2 กลุมคือ ปรับตัวในทิศทางที่ดี และไมด ี การปรับตัวในทางดี คือ 
กลับมาเรียนหนังสือ ตั้งใจเรียน สวนกลุมที่ปรับตัวในทิศทางที่ไมดี คือ ประชดชีวิตและยังคงมีเพศวิถีรูปแบบเดิม     
แสดงพฤติกรรมตรงกันขามกับความชื่นชมของสังคม กลายเปนคนกาวราว ไมสนใจเรียน หมกมุนเรื่องเพศ ใช สุรา 
ยาเสพติดเปนหนทางออก  วิธีการปรับตัวที่วัยรุนหญิงเลือกใชเพื่อทําใหชีวิตมีความสุข ดํารงชีวิตอยูได มี 4 วิธีการ 
คือ 1) ยอมรับเพศวิถีของตนเอง 2) หาเหตุผลเขาขางตนเอง 3) ใชสติปญญาและประสบการณ สรางคานิยมใหม 4) 
เลือกคบเพื่อนที่มองโลกในแงดี และเพศวิถีคลายกัน  
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สรุป 
 ผลการศึกษานําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ  

1. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเปนวาระแหงชาติอยางเรงดวน โดยใหทุกภาค ทุกสวนของ
สังคมทั้งภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการเสนอแนะวิธีการปองกันและแกไขปญหาทางเพศที่เกิดกับเด็กและ
เยาวชน  

2. กําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว สรางครอบครัวเขมแข็ง อาจใชกลไกของกฎหมาย ระบบ
สวัสดิการชวยเหลือครอบครัว เชน กฎหมายลาคลอด การจูงใจดานภาษีแกสถานประกอบการที่มีสวัสดิการใหกับ
ผูหญิงที่มีภาระเลี้ยงดูลูกหรือ เงินชวยเหลือพอ-แมเล้ียงเดี่ยว เพื่อสรางคุณภาพครอบครัว  
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จิตสํานกึของเจาหนาที่หนวยงานรฐัตอการแกไขปญหาสาธารณะ 
ที่ไดรับการรองเรียนผานสื่อมวลชน 

The Consciousness of Thai Government Officials in Solving Public Problems Informed  
By Mass Media 

 
พิทักษศักดิ์  ทิศาภาคย1  

Phithaksak Thisaphak1 
 
บทคัดยอ 

งานวิจัยหัวขอนี้ ใชแนวคิด    ทฤษฎี    จากศาสตรหลายสาขา  ไดแก    จิตวิทยา     การบริหาร                      
การสื่อสารมวลชน  ตลอดจนเอกสารราชการ คือ พระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนกรอบความคิด
ในการวิจัยอันประกอบดวยปจจัย 3  ดาน  ไดแก   ปจจัยดานบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ     ปจจัยดาน
การแกไขปญหา   และปจจัยดานบทบาทหนาที่ของส่ือมวลชน    ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความรูสึกนึกคิด    
และพฤติกรรมของเจาหนาที่หนวยงานรัฐที่มีตอการแกไขปญหาสาธารณะ โดยมีส่ือมวลชนเปนตัวแทนในการ       
บอกกลาวปญหาความเดอืดรอนตาง ๆ  ที่ไดรับแจงมาจากประชาชน  

ระเบียบวิธีวิจัยใชรวมกัน 2 วิธี ไดแก การสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (Structured Interview) และ
การสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบวัดจิตสํานึกมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)  กลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่
หนวยงานรัฐ  16  หนวยงานที่คัดเลือกมาจากการประมวลเนื้อหาในรายการรองทุกขทั้งทางสถานีวิทยุและโทรทัศน  

 ผลการวิจัยดานความรูสึกนึกคิด  พบวา  เจาหนาที่หนวยงานรัฐคิดวาบทบาทหนาที่ของตน  คือ  การ
เปนตัวกลางของปญหาที่ไดรับแจงจากประชาชน เมื่อไดรับทราบแลวก็จะแจงไปยังผูที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรงอีกตอ
หนึ่ง  ทั้งนี้เจาหนาที่หนวยงานรัฐตระหนักดีถึงบทบาทหนาที่ในฐานะเปนผูทํางานเพื่อประชาชน แตกลับพบวาความ
ตระหนักนั้น  ลวนแตเปนขอกําหนดที่ปรากฏอยูในเอกสารการทํางานทั้งส้ิน  มีเจาหนาที่หนวยงานรัฐสวนนอยมาก    
ที่กลาววาการทํางานเพื่อประชาชนเปน  “หนาที่”  หรือ  “จิตสํานึก”   ที่ตองปฏิบัติ 

เจาหนาที่หนวยงานรัฐคิดวาบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน   คือ   การทําใหประชาชนไดรับทราบขาวสารและ
ความเปนไปของสังคม   โดยสวนตัวเจาหนาที่หนวยงานรัฐไมคอยไดติดตามรายการรองทุกขที่ออกอากาศในปจจุบัน    
แตเสนอแนะวาผูผลิตรายการจะตองตรวจสอบขอมูลใหชัดเจนในเชิงลึก    ระมัดระวังขอมูลที่นําเสนอและกลั่นกรอง
ใหดีกอนออกอากาศ  นอกจากนี้ควรปรับปรุงการทํางานดานการรับขอมูลจากประชาชนใหละเอียดมากขึ้น   เพื่อจะ
ไดนํามาแจงตอเจาหนาที่ไดอยางครบถวนชัดเจน   และแกไขปญหาไดรวดเร็ว  

ดวยเหตุผลนี้เจาหนาที่หนวยงานรัฐจึงคิดวาเวลามีเรื่องเดือดรอน   ประชาชนควรแจงหนวยงานผูรับผิดชอบ
โดยตรงมากกวาแจงไปที่ส่ือมวลชน    โดยไมคิดวาส่ือมวลชนคือที่พึ่งของประชาชนยามเกิดปญหาเดือดรอน    ไมคิด
วาส่ือมวลชนชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานของตนกับประชาชน  ไมอยากใหมีส่ือมวลชนทําหนาที่       
รองทุกขแทนประชาชนดังที่เปนอยู   และไมคิดวาตนและสื่อมวลชนคือเพื่อนรวมงานกัน    

                                                 
1 ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย 
  Department of Radio and Television, Faculty of Communication Arts, Dhurakij Pundit University, Bangkok 10210, Thailand 



 
 

425 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

ผลการวิจัยดานพฤติกรรม  พบวา  เจาหนาที่หนวยงานรัฐมีกระบวนการแกไขปญหาใหกับประชาชน   4   
ขั้นตอน   โดยใชเวลาดําเนินการตางกันขึ้นอยูกับสภาพปญหา   ทั้งนี้ปญหาตาง ๆ   ที่ไดรับแจงมาจากสื่อมวลชน     
เจาหนาที่หนวยงานรัฐไมถือวาเปนเรื่องปกติในการทํางานประจําวัน  และชี้ชัดวาเรื่องเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับ
แจงจากสื่อมวลชนมักจะไดรับการแกไขที่รวดเร็วกวา    ขอคนพบที่นาสนใจประการหนึ่งคือ   เจาหนาที่หนวยงานรัฐ
เปดเผยวาตนเองอาจทําหนาที่ไดอยางไมมีประสิทธิภาพนักหากขาดสื่อมวลชน  อีกทั้งตองการใหภายในหนวยงาน  
มีการจัดอบรม   หรือมีวิธีการทํางานที่กําหนดไวเปนพิเศษเพื่อพรอมรับการแจงเรื่องจากสื่อมวลชน 

นอกจากนี้ในสวนอภิปรายผล  ผูวิจัยยังไดนําเสนอขอคนพบเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ  ที่ไดรับจากการวิจัย   
พรอมกับนําแนวคิด ทฤษฎีอีกหลากหลายมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น  เพื่อเปนขอเสนอแนะแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงการทํางานของเจาหนาที่หนวยงานรัฐและสื่อมวลชนผูผลิตรายการรองทุกขในการสราง           
ความเขาใจซึ่งกันและกัน  รวมถึงใหบริการประชาชนอยางสมบูรณตามหนาที่ เพราะแตละฝายตางเปนภาคีในการ                    
ขับเคล่ือนประเทศไปสูการปฏิบัติ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับลาสุด  (ฉบับที่ 10)  
คําสําคัญ : จิตสํานึก, ขาราชการ, รายการรองทุกขทางสื่อมวลชน 
 
Abstract 
 The objectives of this research are to survey government official’s thoughts and behaviors 
towards the solution of public distress problems complained by people through the media. 
 The method of study deployed 2 methods jointly including In-depth Interview and Opinion 
Surveying by using Consciousness Rating Scale on the sampling groups i.e. government officials of       
16 agencies chosen from the complaints through radio and television stations. 
 It was found from the study on the thought respect that government officials realized their roles 
as service workers. It was found that such the realization was exactly imposed in the job description. 
There were few government officials saying that their work to serve people was their “duty” or 
“consciousness”  to do. 
 Currently government officials seldom paid attention to the complaints broadcast. However, they 
suggested that programme producers should be careful about the information aired and improve their 
complaint reception more meticulously. Then the complaints would be notified to the officials clearly and 
solved rapidly. 
 Government officials suggested that people notify their distress to the responsible agency 
directly rather than the media. They did not think people could rely on the media when having problems. 
They did not need the media to complain on behalf of people. 
 It was found from the study on the behavior respect that government officials have 4 processes 
to solve people’s problems. Interestingly, government officials accepted that they would not have worked 
efficiently without the media. Besides, they needed on-the-job training within their organizations or setting 
up a special job procedure to receive complaints from the media.  
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Keywords : Consciousness, Thai Government Officials, Broadcast Media in Thailand - Functions and  
                   Influences 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 เจาหนาที่หนวยงานรัฐ  ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนบุคคลกลุมใหญที่มีบทบาทอยางสูงใน
สังคมไทย  รวมทั้งเปนพลังสําคัญตอการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเกือบทุกดาน  ตลอดระยะที่ผานมารัฐบาลเอง         
ใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ  และดําเนินการหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานของเจาหนาที่  
แตผลปรากฏวาเสียงสวนใหญจากประชาชนผูใชบริการสะทอนกึกกองวา การใหบริการของหนวยงานรัฐยังขาด
คุณภาพ งานวิจัยหลายโครงการแสดงผลสรุปสอดคลองตรงกันวา ความดอยประสิทธิภาพนั้นสวนหนึ่งเกิดจาก
เจาหนาที่หนวยงานรัฐขาด  “จิตสํานึก”   ในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม    

ในขณะที่ส่ือมวลชนก็เปนสถาบันหนึ่งที่สําคัญตอความเปนไปในสังคมไทยเชนกัน   เนื่องจากทําหนาที่
ส่ือสารและเปนตัวเชื่อมโยงระหวางผูสงสารกับผูรับสารจํานวนมาก         ส่ือมวลชนจึงมีบทบาทและอิทธิพลอยางสูง   
เพราะขอมูลขาวสารที่นําเสนอเผยแพรออกไปนั้น  เปนภาพสะทอนของสังคมไดอยางชัดเจน    โดยเฉพาะปจจุบัน      
มีส่ือมวลชนรับอาสาทําหนาที่  “รองทุกข” แทนประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศนถึง               
5 รายการ    และนําขอรองทุกขเหลานั้นรองเรียนไปยังหนวยงานรัฐเพื่อใหคลายทุกขหรือแกไขปญหา ฉะนั้น
วัตถุประสงคของงานวิจัยหัวนี้   จึงไดแก 

1. เพื่อสํารวจความรูสึกนึกคิดของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ  ที่มีตอการแกไขปญหาสาธารณะที่ไดรับการ
รองเรียนผานสื่อมวลชน  

2. เพื่อสํารวจพฤติกรรมของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ  ที่มีตอการแกไขปญหาสาธารณะที่ไดรับการรองเรียน
ผานสื่อมวลชน  

นอกจากนี้   ขอคนพบและผลสรุปที่ไดจากงานวิจัย   จะนําไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ของทั้ง
ผูผลิตรายการรองทุกขและเจาหนาที่หนวยงานรัฐ    ในการสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน      รวมถึงใหบริการ
ประชาชนอยางสมบูรณแบบตามหนาที่ของแตละฝาย   เพราะทั้งส่ือมวลชนและหนวยงานรัฐ  ตางก็เปนทุนทางสังคม
ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ      ผลักดันใหเปนวาระแหงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ดานระเบียบวิธีวิจัยนั้น   ใชรวมกันระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 จดบันทึกเนื้อหารายการรองทุกขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศนทั้ง 5 รายการ

ชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2550 ไดแก รายการสวพ.91 / รายการรวมดวยชวยกัน / รายการจส.100 / รายการ   
ชวยชาวบาน / รายการรวมมือรวมใจ   เพื่อนําขอมูลที่บันทึกไวมาประมวลดูรายชื่อหนวยงานรัฐที่มีความถี่มากในการ   
รับแจงเรื่องจากสื่อมวลชน    จนกระทั่งไดกลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่หนวยงานรัฐ  16  คนจาก 16 หนวยงาน   ไดแก 
การไฟฟานครหลวง / การประปานครหลวง / ศูนยบพิธ / ศูนยอมรินทร / ศูนยรับแจงทุกข กรุงเทพมหานคร / 191 / 
การไฟฟานครหลวงเขตบางกะป / สํานักงานเขตราชเทวี / สถานีตํารวจนครบาลโชคชัย / ศูนยวิทยุปราการ               
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จ.สมุทรปราการ / นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา / องคการอุตสาหกรรมปาไม / ปลัดอาวุโส            
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี / กรมทางหลวงชนบท /  กรมชลประทาน /  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จ.สุรินทร  

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง (Structured Interview)  กับกลุมตัวอยางทั้ง 16 คนดังกลาว          
โดยใชแบบสอบถามที่ตั้งขอคําถามไวแลว 18 ขอเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลใชวิธีจัดกลุม   
คําตอบ  และนํากลุมคําตอบที่มีคะแนนสูงสุด  3  อันดับแรกมาสรุปเปนผลวิจัยสวนนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 หลังเสร็จส้ินการสัมภาษณเชิงลึก   ผูวิจัยจะใหกลุมตัวอยางและเจาหนาที่คนอื่น ๆ ในสังกัด
เดียวกันกับกลุมตัวอยางกรอกขอมูลลงแบบสํารวจความคิดเห็น   เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมดานทัศนคติเชิงลึก
ซึ่งเจาหนาที่หนวยงานรัฐอาจไมไดเปดเผยในขั้นตอนสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชคือแบบวัดจิตสํานึกมาตราสวนประเมิน
คา (Rating Scale) 5 ระดับ มีขอความจํานวน  30  ขอ  ใหเจาหนาที่หนวยงานรัฐแสดงความคิด  ความรูสึก         
และพฤติกรรมตอการแกไขปญหาสาธารณะที่ไดรับการรองเรียนผานสื่อมวลชน  แบบวัดจิตสํานึกที่สมบูรณมีทั้งส้ิน 
118 ชุด  สถิติที่ใชคือ  คารอยละ (Percentage)  และคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) เพื่อประมวลผลเปนระดับจิตสํานึก
ดานความรูสึกนึกคิด   และพฤติกรรมของเจาหนาที่หนวยงานรัฐที่มีตอส่ือมวลชน   
 
ผลการวิจัย 

ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก ดานความรูสึกนึกคิดของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ 
เจาหนาที่หนวยงานรัฐคิดวาบทบาท หนาที่ของตนคือการเปนตัวกลางของปญหาและความเดือดรอนตาง ๆ 

ที่ไดรับแจงจากประชาชน  เมื่อไดรับทราบปญหาแลวก็จะตองประสานงานกันเปนการภายใน   อีกทั้งรายงานให
หัวหนาฝายรับทราบ    และแจงบอกปญหานั้นตอไปยังผูปฏิบัติงานที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง   รวมไปถึงการให
ขอมูลหรือตอบปญหาเพื่อชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ ผานศูนยขอมูลทางโทรศัพท (Call Center) ประจําหนวยงาน  
นอกจากนี้จากการประมวลคําตอบในภาพรวมสรุปไดวา    เจาหนาที่หนวยงานรัฐตระหนักดีถึงบทบาทหนาที่ในฐานะ
เปนผูทํางานเพื่อประชาชน   อันมีสวนสําคัญตอประเทศโดยชวยอํานวยใหระบบงาน และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ในชีวิตเปนไปอยางปกติ ไมหยุดชะงักงัน  อยางไรก็ตามกลับพบวาการทําหนาที่เพื่อประชาชนนั้น  ลวนแตเปน
ขอกําหนดที่ปรากฏอยูในเอกสารการทํางานทั้งส้ิน   มีเจาหนาที่หนวยงานรัฐสวนนอยเทานั้นที่กลาววา   การทํางาน
เพื่อประชาชนเปน “หนาที่”  หรือ  “จิตสํานึก” ที่ตองปฏิบัติอยูแลวแมจะมีหรือไมมีระเบียบขอบังคับมากําหนดไว 

ในสวนปญหาของประชาชนนั้น    เจาหนาที่หนวยงานรัฐสวนหนึ่งกลาวตรงกันวา   ปญหาของประชาชน   
คือเหตุรําคาญใจ   เรื่องที่กระทบกับชีวิตความเปนอยูของผูรองทุกขและความเดือดรอนที่ประชาชนไดรับ  ตลอดจน
ความไมพึงพอใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบริการหรือการใหบริการของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ    นอกจากนี้
เรื่อง  “จิตสํานึก” ก็เปนส่ิงสําคัญ   หากทุกคนมีวินัย   มีความรับผิดชอบ  ปญหาจะไมเกิด 

เจาหนาที่หนวยงานรัฐคิดวาบทบาท หนาที่ของสื่อมวลชนคือ การใหขอมูลขาวสารกับประชาชนตาม
ขอเท็จจริง  ซึ่งมีความสําคัญตอประเทศ  ทําใหประชาชนไดรับทราบขาวสารและความเปนไปของสังคม  

โดยสวนตัวเจาหนาที่หนวยงานรัฐไมคอยไดติดตามรับชม  หรือรับฟงรายการรองทุกขที่ออกอากาศอยู      
แตการที่รายการเหลานี้ประสานงานเรื่องรองทุกขของประชาชนมาแจงใหทราบ   คิดวาเปนประโยชนมาก   ชวยเปนหู
เปนตา  ทําใหหนวยงานรัฐไดรับทราบปญหาของประชาชนเพิ่มมากขึ้น    อีกทั้งชวยใหเขาถึงปญหาของประชาชนใน
พื้นที่ไดอยางทั่วถึงจากที่อาจไมเคยไดรูมากอน 
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ทั้งนี้ เจาหนาที่หนวยงานรัฐ ตางมีทัศนคติดานบวกตอส่ือมวลชนที่ทํารายการรองทุกข  แตขอแนะวา
รายการจะตองตรวจสอบขอมูลใหชัดเจนในเชิงลึก ระมัดระวังขอมูลที่นําเสนอและกลั่นกรองใหดีกอนออกอากาศ   
นอกจากนี้ควรปรับปรุงการทํางานดานการรับขอมูลจากประชาชนใหละเอียดมากขึ้น    เพื่อจะไดนําขอมูลนั้นมาแจง
ตอเจาหนาที่ไดอยางครบถวนชัดเจน    กระทั่งเจาหนาที่สามารถจะประสานงานแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

 
ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก  ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ 

 พฤติกรรมของเจาหนาที่หนวยงานรัฐสะทอนออกมาเปนกระบวนการทํางาน เพื่อแกปญหาใหประชาชน  
อธิบายไดเปน 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คือ   รับแจงรายละเอียดและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหานั้นใหไดมากที่สุด  จากนั้น     
จะจดบันทึกขอมูลหรือพิมพขอมูลลงคอมพิวเตอรไว  ทั้งนี้หากเปนเจาหนาที่ระดับผูบริหาร  ผูอํานวยการฝายหรือ
หัวหนาหนวย    กระบวนการนี้จะเปนลักษณะประชุมเพื่อระดมขอมูล   วิเคราะห  วางแผน   และประเมินสถานการณ
เพื่อกําหนดทางออกของปญหา   

ขั้นตอนที่ 2 คือ   ประสานงาน   โดยสงขอมูลนั้นไปยังผูเกี่ยวของกับปญหาเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบและ
ดําเนินการแกไข ลักษณะการสงขอมูลจากเจาหนาที่ผูรับแจงปญหาไปยังเจาหนาที่ผูดําเนินการแกปญหามีหลาย
รูปแบบ   แตกตางกันไปตามเทคโนโลยีและระเบียบปฏิบัติของแตละหนวยงาน 

ขั้นตอนที่ 3   คือ  ติดตามผลการแกปญหา  โดยหลังจากประสานงานเรื่องรายละเอียดและขอมูลที่เกี่ยวของ
กับปญหานั้นไปยังพื้นที่และสวนงานที่รับผิดชอบโดยตรงแลว   จะตองติดตามผลการแกปญหาดวยวาดําเนินการ     
ไปถึงไหน    อยางไร   สําเร็จเรียบรอยหรือไม   โดยมีเวลาเปนตัวกําหนด 

ขั้นตอนที่ 4  (แตกตางกันไปตามแตละหนวยงาน)   ไดแก   ประเมินผล     ปรับปรุงการทํางาน     แจงผลกับ
ประชาชนเจาของปญหาและรายงานผลใหผูบังคับบัญชา    ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ    ตลอดจนแจงผล
ใหประชาชนทั่วไปทราบ 

 
ผลจากการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบวัดจิตสํานึก  ดานความรูสึกนึกคิดของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ 
1. เจาหนาที่หนวยงานรัฐคิดวาเวลามีเรื่องเดือดรอน ประชาชนควรแจงหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรง  

มากกวาแจงไปที่ส่ือมวลชน 
2. เจาหนาที่หนวยงานรัฐไมคิดวาส่ือมวลชนคือที่พึ่งของประชาชนยามเกิดปญหาเดือดรอน 
3. เจาหนาที่หนวยงานรัฐไมคิดวาส่ือมวลชนชวยสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานของตนกับ

ประชาชน 
4. เจาหนาที่หนวยงานรัฐรูสึกยินดีเมื่อไดยินชื่อหนวยงานของตนออกอากาศ 
5. เจาหนาที่หนวยงานรัฐไมอยากใหมีส่ือมวลชนที่ทําหนาที่รองทุกขแทนประชาชนดังที่เปนอยู     
6. เจาหนาที่หนวยงานรัฐไมรูสึกเบื่อหนายเมื่อมีส่ือมวลชนติดตอเขามาเพื่อแจงเรื่องเดือดรอนของประชาชน    
7. เจาหนาที่หนวยงานรัฐคิดวาตนเองอาจทําหนาที่แกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ    

หากขาดสื่อมวลชน 
8. เจาหนาที่หนวยงานรัฐไมคิดวาตนและสื่อมวลชน   คือเพื่อนรวมงานกัน   
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ผลจากการสํารวจความคิดเห็นดวยแบบวัดจิตสํานึก  ดานพฤติกรรมของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ  
1. เจาหนาที่หนวยงานรัฐตองการใหหนวยงานของตนมีการจัดอบรม หรือมีวิธีการทํางานที่กําหนดไวเปน      

พิเศษ   เพื่อพรอมรับการแจงเรื่องจากสื่อมวลชน 
2. ไมวาจะดวยปจจัยใด ๆ ในองคกร  เจาหนาที่หนวยงานรัฐพบวาเรื่องเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับแจง

จากสื่อมวลชน  มักจะไดรับการแกไขที่รวดเร็วกวา   
3. การรับแจงเรื่องจากสื่อมวลชนดวยตนเองของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ  มีผลกระทบทางใดทางหนึ่งไมวา   

ตอตนเองหรือตอหนวยงาน  
4. เจาหนาที่หนวยงานรัฐไมไดติดตามรายการรองทุกขทางสื่อมวลชนเปนประจํา  ทําใหไมไดรับทราบ

ปญหาหรือเรื่องเดือดรอนของประชาชนที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตนเอง 
 5. ปญหาตาง ๆ ที่ไดรับแจงมาจากสื่อมวลชน เจาหนาที่หนวยงานรัฐไมถือวาเปนเรื่องปกติในการทํางาน

ประจําวัน 
6. เรื่องเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับแจงจากประชาชนโดยตรง   และไดรับแจงผานสื่อมวลชน  เจาหนาที่

หนวยงานรัฐมีขั้นตอนดําเนินการเพื่อแกไขปญหาตางกนั  
 
สรุป 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน สรุปวาเรื่อง “จิตสํานึก” เปนแนวทางยั่งยืนที่จะชวยลดปญหาในสังคมไทย 
หากทุกคน ทุกฝายมี “จิตสํานึกแหงตน” ประกอบกับมี “จิตสํานึกสาธารณะ” ในการใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่น ฉะนั้น
หนวยงานรัฐทุกแหงตองกําหนดนโยบายและแผนระยะยาวในการ “ปลูกจิตสํานึก” ใหแกคนไทย  ตามบทบาทและ
ความรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่ของหนวยงาน 
 นอกจากหนวยงานรัฐจะตองมีนโยบายและแผนในการปลูกจิตสํานึกแกคนไทยแลว   ภายในหนวยงานเอง
ยังจะตองมีแนวทางสรางจิตสํานึกการทํางาน  และจิตสํานึกความรับผิดชอบแกเจาหนาที่ในองคกร  ปลูกฝงคานิยม
แหงการทํางานดวยใจ     จนเกิดความภูมิใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   อีกทั้งสรางจิตสํานึกความมีคุณคา
ในตัวเองใหเกิดขึ้นในฐานะเปนกลุมคนที่ทํางานเพื่อพัฒนาประเทศ  ไมใชเปนขารับใชแผนดิน (ขาราชการ)  อยางที่
เปนทัศนคติฝงลึกมานานกวา 100 ป 

หนวยงานรัฐทุกหนวย  ควรมีฝายรับแจงเรื่องรองทุกขอยางเปนกิจจะลักษณะประจําหนวยงานของตนเอง  
ซึ่งไมใชฝายประชาสัมพันธ   แตเปนฝายที่ทําหนาที่โดยเฉพาะในการรับแจงปญหาความเดือดรอน   และใหขอมูลแก
ประชาชนหากมผูีติดตอสอบถาม     จัดสถานที่ที่มีอุปกรณครบครัน   มีหมายเลขโทรศัพทจดจํางาย  หรือชองทางการ
ติดตอที่เขาถึงงายแกประชาชนทุกระดับการศึกษา   อีกทั้งประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักโดยบรรจุขอมูลลงในคูมือ     
นามสงเคราะหสวนราชการไทย  เพื่อแจกจายไปทั่วประเทศ     

หนวยงานรัฐตองจัดบุคลากรที่มีความรูลึกในขอมูลของหนวยงานไวเปนเจาหนาที่ประจํา   ซึ่งบุคลากรนี้
อาจเปนเจาหนาที่ในหนวยใดหนวยหนึ่งที่เวียนมารับหนาที่หมุนเปลี่ยนกันทุก ๆ เดือน  ดวยเหตุที่การหมุนเวียนงาน
เปนลักษณะหนึ่งของการจูงใจในการทํางาน  โดยใหผูปฏิบัติเห็นความสําคัญของงาน  จึงทําใหไมรูสึกซ้ําซากจําเจกับ
การทํางานรับแจงปญหา    และยังรับรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของงานทั้งระบบ 

นอกจากจะมีฝายรับแจงเรื่องรองทุกขอยางเปนกิจจะลักษณะแลว  ยังตองพัฒนาการทํางานแกไขปญหา
เปนแนวทางเชิงรุก  (Proactive Approach)   รับรูปญหาหรือความเดือดรอนของประชาชนจากการใสใจติดตาม   
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โดยลงพื้นที่เพื่อรับรูรับฟงดวยตนเอง  สํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนเปนระยะและเปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติงานในหนวยงานของตนเองกับหนวยงานรัฐอื่น ๆ (Benchmarking) โดยนําผลการเปรียบเทียบมาใช
ปรับปรุงองคกร   อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)  ของหนวยงานอื่นเพื่อนํามาใช    
กับหนวยงานของตน 

อีกวิธีหนึ่งของการทํางานเชิงรุกคือ  หนวยงานรัฐตองจัดระบบการติดตามเนื้อหาในรายการรองทุกขทาง      
วิทยุและโทรทัศนเปนประจํา    โดยมีผูรับผิดชอบในการดู / ฟงอยางเปนกิจจะลักษณะ   รวมทั้งทําสรุปเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับความรับผิดชอบในหนวยงานเสนอตอผูบริหาร   วิธีการนี้ถือเปนการรับรูขาวสารที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
นอกเหนือไปจากการตัดเก็บขาวจากหนังสือพิมพ  (News Clipping) 

ดานสื่อมวลชนจําเปนตองจัดอบรมเพื่อเรียนรูแนวทาง  หรือวิธีการประสานงานกับหนวยงานรัฐ  จัดใหมี
การพบปะเสวนา หรือแลกเปลี่ยนทัศนคติระหวางหนวยงานรัฐและสื่อมวลชนที่ตองทํางานรวมกัน วิธีนี้จะชวยกระชับ
ความสัมพันธ  จนเกิดความเขาอกเขาใจบทบาทหนาที่ของแตละฝาย  และที่สําคัญสรางความเปน  “เพื่อนรวมงาน”      
แกกันและกัน 

ส่ือมวลชนตองปรับปรุงการทํางาน   โดยกลั่นกรองขอมูลที่เปนประเด็นปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
ใหชัดเจนกอนนําเสนอออกอากาศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการกลาวพาดพิงถึงชื่อหนวยงานรัฐหรือตัวบุคคล   ยิ่งจะตอง
ระมัดระวังใหมากที่สุด    เพราะมีผลตอความเสียหายของผูที่ถูกพาดพิงถึง    รวมถึงการนําเสนอขอมูลแวดลอมที่เปน
บริบทของประเด็นปญหานั้นเพื่อเปนความรูเสริมแกประชาชน   นอกจากนี้ในการประสานงานเพื่อแจงเรื่องรองทุกข
ของประชาชนไปยังหนวยงานรัฐ    ส่ือมวลชนจําเปนตองรวบรวมรายละเอียดใหครบถวนมากที่สุด   เพื่อเจาหนาที่
หนวยงานรัฐจะไดดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว    อีกทั้งไมเกิดทัศนคติดานลบตอการทําหนาที่ของสื่อมวลชน  

องคกรส่ือมวลชนแตละแหง และผูนําเสนอเนื้อหาในการรองทุกขทั้งหมดไมวาทางสื่อวิทยุ   โทรทัศน  และ        
หนังสือพิมพตองกําหนดใหมีคูมือการทํางาน  และจรรยาบรรณวิชาชีพประจําหนวยงานของตน   ตลอดจนใหมี
มาตรการที่ชัดเจนในการแสดงความรับผิดชอบตอการทํางาน  หากเนื้อหาสาระที่นําเสนอผานสื่อไปนั้นไมถูกตองตาม
ความเปนจริงหรือสรางความเสียหายแกบุคคลที่เกี่ยวของ  

ส่ือมวลชนตองใหเกียรติผูอื่นและนอบนอมถอมตน  ไมควรคิดวาตนคือผูยิ่งใหญ  มีอํานาจหรืออิทธิพล     
ยิ่งไปกวานั้น   ควรตระหนักวาส่ือมวลชนเปนสถาบันหนึ่งในการขัดเกลาทางสังคมเชนเดียวกับสถาบันการศึกษา  
และสถาบันศาสนา   รวมทั้งสังคมจะดีหรือเลวเปนผลจากการบมเพาะปลูกฝงของสื่อมวลชนนั่นเอง   
 
คําขอบคุณ 
 งานวิจัยนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณา ความเอื้อเฟอ และไมตรีจิต จากผูเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ผูมอบเงินทุนสนับสนุน  
 ศาสตราจารยสุกัญญา  สุดบรรทัด  (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย) รองศาสตราจารย  ดร.พรทิพย   ดีสมโชค  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)  และดร.อัญชลี  จุฬาพิมพพันธุ   (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)   ผูใหคําแนะนําและ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งแกงานวิจัย 
 เจาหนาที่หนวยงานรัฐกลุมตัวอยางทุกทาน  ผูใหขอมูลและประสบการณอันมีคุณคา 
 ผูวิจัยซาบซึ้ง  และขอขอบคุณทุกทานไว ณ ที่นี้อีกครั้ง 
 



 
 

431 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

เอกสารอางอิง 
กระจกสะทอนขาราชการไทย  ขาดไอเดีย-หวงวิชา-อีคิวต่ํา.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: (http://ssnet.doae.go.th/ 
 ssnet2/ knowledgebase/kb_nok/2547/gov_research/).  สืบคนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550.  
กระมล  ทองธรรมชาติ และพรศักดิ์ ผองแผว. 2541.  ขาราชการไทย ความสํานึกและอุดมการณ.  พิมพครั้งที่ 2.   
 กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม  วุฒิสภา.  2540.  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเสริมสราง 
 คุณภาพในการใหบริการประชาชนโดยรัฐ.  ไมปรากฏสถานที่พิมพ.  
สุรพงษ  โสธนะเสถียร.  2533.  การสื่อสารกับสังคม.  กรุงเทพมหานคร:  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
 สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10. (พ.ศ. 2550-2554) 
 
 



 
 

432 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

การศึกษาเปรียบเทียบความเครียด สาเหตุของความเครียด และการจัดการกับความเครยีด
ระหวางพยาบาลในโรงพยาบาลของรฐับาลและโรงพยาบาลของเอกชนในจงัหวัดสพุรรณบุร ี

A Comparative Study of Stress, Cause of Stress and Stress Management between 
Nurses in State and those in Private-Owned Hospitals in Suphanburi Province 

 
ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร1 และวนิดา ชั่งนิ่ม1  

Dowloy Kanjanamaneesathian1 and Wanida Chungnim1 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาเปรียบเทียบความเครียด สาเหตุของความเครียด และการจัดการกับความเครียดระหวาง

พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความเครียด สาเหตุของความเครียด และวิธีการจัดการกับความเครียด  ของพยาบาล
ในโรงพยาบาลของรัฐบาลและพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรที่ใชใน
การศึกษารวมทั้งส้ิน 90 คน  คือพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล จํานวน 58 คน และพยาบาลในโรงพยาบาล
เอกชนจํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามประกอบดวย  ขอมูลสวนบุคคล  สาเหตุความเครียด
จากการทํางาน ขอมูลดานความเครียด และขอมูลดานการจัดการกับความเครียด สถิติที่ใชในการศึกษา คือ         
การแจกแจงความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาเฉลี่ยประชากรดวยสถิติซี (z-test)   

ผลการวิจัยพบวา คะแนนความเครียดของพยาบาลทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน  สวนสาเหตุของความเครียด
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลมีมากที่สุด  คือ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมี
ความเครียดมากที่สุด คือ เงินเดือน สาเหตุของความเครียดที่แตกตางกันมี 7 ดาน คือ เพื่อนรวมงาน  การแขงขันในที่
ทํางาน  ส่ิงแวดลอมในการทํางาน  การเดินทางในการทํางาน  ความพึงพอใจในการทํางาน  ความปลอดภัยในการ
ทํางาน  ความกาวหนาในการทํางาน  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในเรื่องวิธีการจัดการกับความเครียด พบวาพยาบาล
ในโรงพยาบาลของรัฐบาลจะใชวิธีฟงเพลง  รองเพลง  เลนดนตรี  มากที่สุด  และพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน     
จะใชวิธีไปดูหนัง  ดูโทรทัศน  และนอน มากที่สุด 
คําสําคัญ : ความเครียด, สาเหตุของความเครียด, การจัดการความเครียด, พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาล,  
                  พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน 
 
Abstract 
  This quantitative study investigated the stress in term of  stress, cause  of stress, and stress 
management in nurses working in the state and private-owned hospitals in Suphanburi province. The 
subjects were 90 nurses, 58 of which working in the state-owned and 32 nurses working in the private-
owned hospitals. They were asked to answer the questionnaire to collect the data with respect to their 
personal data, and cause of stress arising from work. Data on stress and how the nurses managed the 

                                                 
1 สาขาวิชาการจดัการธรุกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
  Division of General Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand 
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stress was also compiled using this questionnaire. Data was analyzed in term of frequency, percentage, 
mean, and standard deviation (S.D.). Means’ difference was tested using z-test. The analysis showed that 
there was no difference in the level of stress between these two groups. Duty was the main cause of 
stress of the nurses in the state-owned hospital, while salary was the main cause of stress of the nurses in 
the private-owned hospital. There were 7 aspects of difference in stress between these two subjects. 
They were the difference in (1) colleague, (2) competition in the work place, (3) hospital surrounding, (4) 
commuting between home and hospital, (5) job satisfaction, (6) safety during carrying out the duty, and 
(7) advancement in career path. Nurses in state-owned hospital used singing and listening to the music, 
and playing a musical instrument as the tools to alleviate their stress. Those in the private-owned hospital 
opted to going to the cinema, watching the TV and sleeping.    
Keywords : Stress, Stress Management  
 
บทนํา 

ความเครียด (Stress)  หมายถึง ภาวะทางจิตใจที่กําลังเผชิญกับปญหาตางๆ  ไมวาจะเปนปญหาภายในตัว
บุคคลหรือภายนอกตัวคน  เปนปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้น เปนปญหามาจากความผิดปกติทางรางกายหรือ
ความผิดปกติทางจิตใจ  เปนความรูสึกที่ไมสบายใจ  ไมพอใจ  เหมือนจิตใจถูกบีบบังคับใหเผชิญกับส่ิงเรา ความรูสึก
ดังกลาวทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งทางรางกายและจิตใจ (ชูทิตย ปานปรีชา, 2550) ส่ิงที่ เปนสาเหตุของ
ความเครียดที่สําคัญคือ 1) สภาพแวดลอมทั่วไป  2)สภาพเศรษฐกิจที่ไมนาพอใจ  3) สภาพแวดลอมทางสังคม 4) 
การเขาทํางาน  เล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง 5) นิสัยการกิน การดื่มที่สงเสริมความเครียด 6) การมีสัมพันธภาพกับคนอื่น
ไมราบรื่น 7) ความรูสึกตนเองต่ําตอยกวาคนอื่น  และ8) ตองการมีอํานาจเหนือผูอื่น (กรมสุขภาพจิต,  2550) 

ในการปฏิบัติงานที่ทําอยูเปนประจําทุกๆ วัน   เปนสาเหตุหนึ่งของความเครียด  ความกดดันทั้งจากภายใน
ตนเองจากผูบังคับบัญชา   จากเพื่อนรวมงาน  จากผูใตบังคับบัญชา  จากกฎระเบียบขอบังคับตางๆ จากผูมาใช
บริการหรือลูกคา  จากความกดดันในสังคมที่เขาไมอาจดําเนินการใดๆได ทําใหเขาเกิดความเครียดหงุดหงิด วิตก
กังวล  และหวั่นไหวไมม่ันคงปลอดภัย 

การจัดการกับความเครียด หรือ การบริหารความเครียด (Stress Management) หมายถึง วิธีการที่เปน
ระบบ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใหบุคคลมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการใชชีวิตรวมกันภายใตความเครียดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่เขาจะสามารถดํารงชีวิตดวยคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ  (มัลลิกา 
ตนสอน , 2544) 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความเครียด สาเหตุความเครียด และวิธีการจัดการกับความเครียดของ
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคของการ
วิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความแตกตางของความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและความเครียดของ
พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน 2) เพื่อศึกษาความแตกตางของสาเหตุของความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาล
ของรัฐบาลและความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน 3) เพื่อศึกษาความแตกตางของวิธีการจัดการกับ
ความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล จํานวน 58 คน และพยาบาล

ในโรงพยาบาลเอกชนจํานวน 32 คน   รวมทั้งส้ิน 90 คน   
               เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน  สวนที่ 1 คือขอมูลสวนบุคคล   
สวนที่ 2 คือขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดจากการทํางาน  สวนที่ 3 คือแบบประเมินความเครียด ซึ่งเปนแบบ
วัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2543) โดยกรมสุขภาพจิตไดเผยแพรในหนังสือคูมือคลายเครียด  
และสนับสนุนใหประชาชนนํามาใชสํารวจความเครียดของตนเอง  โดยแบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิตนี้มี   
ขอคําถามรวม 20 ขอ เปนขอคําถามเกี่ยวกับความเครียดที่จะสงผลใหเกิดความผิดปกติทางรางกาย  จิตใจ และ
พฤติกรรม  และสวนที่ 4 คือขอมูลดานวิธีการจัดการกับความเครียดของผูตอบแบบสอบถาม  

วิธีการวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การแจกแจง ความถี่  รอยละ   คาเฉลี่ย   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และการทดสอบคาเฉลี่ยประชากรดวยสถิติซี (z-test)    โดยทําการวิเคราะห ดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหนงงาน และรายไดตอเดือนของผูตอบ 
แบบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่   และหาคารอยละ 

2. ขอมูลสาเหตุของความเครียดที่เกิดจากการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและพยาบาล
ในโรงพยาบาลของเอกชน นํามาแจกแจงความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ
คาเฉลี่ยประชากรดวยสถิติซี  (z-test)     

3. ขอมูลดานความเครียดซึ่งสอบถามเกี่ยวกับอาการ ความรูสึก และ พฤติกรรมตางๆ ของพยาบาลใน
โรงพยาบาลของรัฐบาลและพยาบาลในโรงพยาบาลของเอกชน  นํามาแจกแจงความถี่   รอยละ และคาเฉลี่ย  และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของแตละอาการที่เกิดขึ้นในแตละขอ  

4. ขอมูลวิธีการจัดการกับความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและพยาบาลใน 
โรงพยาบาลของเอกชน วิเคราะหโดยใชวิธีการแจกแจงความถี่  และรอยละ   หลังจากนั้นนําแตละวิธีมาจัด

อันดับเพื่อทราบถึงวิธีการจัดการกับเครียดวาพยาบาลทั้งสองแหงวาเลือกใชแตละวิธีมากนอยเพียงใด และใชวิธีใด
มากที่สุด  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคลของประชากร  2) ขอมูลสาเหตุของความเครียด    
3) ขอมูลความเครียด   และ 4) ขอมูลวิธีจัดการกับความเครียด  

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของประชากร  พบวาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลทั้งหมดเปนผูหญิง    
สวนใหญมีอายุมากกวา 36 ป  มีสถานภาพแตงงาน  รายไดตอเดือน 15,000 บาทขี้นไป   มีตําแหนงงานอยูในระดับ
ปฏิบัติการ  การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ป (รอยละ  77.6, 65.5, 
86.2, 86.2, 93.1 และ 58.6 ตามลําดับ)   พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเปนผูหญิงทั้งหมดเชนกัน สวนใหญอายุ
ระหวาง 26-30 ป  มีสถานภาพแตงงาน รายไดตอเดือน 15,000 บาทขึ้นไป  มีตําแหนงงานที่ตองอาศัยความชํานาญ  
การศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ป (รอยละ 37.5, 59.4, 65.6, 34.4, 93.8 และ 
43.8 ตามลําดับ)  
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สวนที่  2  สาเหตุของความเครียดจากการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล   เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ  พบวา  สาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดจากการทํางานสูงสุด 5 อันดับแรก  มีดังนี้  อันดับแรก คือ ลักษณะ
ในการทํางาน  อันดับที่สองคือ ความปลอดภัยในการทํางาน  อันดับที่สามคือ ปริมาณภาระงาน  อันดับที่ส่ี คือ
เงินเดือน และอันดับที่หาคือ ความพึงพอใจในการทํางาน (µ = 3.24, 3.17, 3.10, 2.88  และ 2.86 ตามลําดับ)  
พยาบาลในโรงพยาบาลของเอกชน พบวาสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดจากการทํางานสูงสุด 5 อันดับแรก  คือ
อันดับแรกคือ เงินเดือน  อันดับที่สองคือ ปริมาณภาระงาน   อันดับที่สามคือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  อันดับที่ส่ี คือ
เจานาย/หัวหนางาน และอันดับที่หาคือ เพื่อนรวมงาน (µ = 3.09, 3.09, 2.88, 2.56  และ 2.34 ตามลําดับ )  

สวนที่ 3 ขอมูลดานความเครียด  พบวา พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล มีอาการ  พฤติกรรมหรือ
ความรูสึก ซึ่งเปนผลกระทบอันเนื่องมาจากความเครียด  โดยรวมพบอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึก เปนครั้งคราว  
5 อันดับแรก ดังนี้  อันดับแรก  คือรูสึกหงุดหงิดรําคาญใจ  อันดับที่สอง คือรูสึกกลัวผิดพลาดในการทําส่ิงตางๆ อันดับ
สามคือ ปวดหัวขางเดียวหรือบริเวณขมับทั้งสองขาง  อันดับส่ี คือนอนไมหลับเพราะคิดมาก กังวล ตื่นเตนกับ
เหตุการณที่ไมคุนเคยและมึนงงหรือเวียนศีรษะ   อันดับที่หา คือ รูสึกวาตัวเองไมมีสมาธิ (รอยละ 86.2, 73.9, 77.6, 
74.1 และ 72.4 ตามลําดับ)  นอกจากนี้พบวาอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นเปนประจํา ไดแก ความรูสึก
ทางเพศลดลงจํานวน 2 คน ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย หลัง หรือไหล และมึนงงหรือเวียนศีรษะจํานวน  
1 คน  พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน มีอาการ  พฤติกรรมหรือความรูสึก ซึ่งเปนผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ความเครียด  โดยรวมพบอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึก เปนครั้งคราว  5 อันดับแรก ดังนี้  อันดับแรก  คือนอนไม
หลับเพราะคิดมาก หรือกังวล และรูสึกหงุดหงิดรําคาญใจ  อันดับที่สอง คือ  รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไรและ  
รูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทําอะไร  อันดับสามคือ รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ  อนัดับส่ี คือ  มึนงงหรือเวียนศีรษะ   อันดับ
ที่หา คือ มีความวุนวายใจและตื่นเตนกับเหตุการณที่ไมคุนเคย (รอยละ 84.4, 78.1, 75.0, 71.9 และ 65.6 
ตามลําดับ)  นอกจากนี้พบวาอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นเปนประจํา ไดแก นอนไมหลับเพราะคิดมาก
หรือกังวลจํานวน 1 คน รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําส่ิงตางๆ จํานวน 1 คน  และปวดเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย 
หลังหรือไหล จํานวน 1 คน 

ผลรวมของคะแนนความเครียดซึ่งแบงเปน 5 ชวงคะแนน ตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต พบวา สวนใหญ
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน มีระดับคะแนนความเครียดอยูเกณฑปกติ คือในระดับชวงคะแนน    
6-17 คะแนน (รอยละ 67.24 และ 71.88 ตามลําดับ) 

สวนที่  4 ขอมูลการจัดการความเครียด  พบวา พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล มีวิธีการจัดการกับ
ความเครียด 5 อันดับแรก ดังนี้  อันดับแรก คือ ฟงเพลง  รองเพลง   เลนดนตรี  อันดับที่สอง ไปดูหนัง  ดูโทรทัศน และ
นอน  อันดับที่สาม ไปเที่ยวพักผอน  อันดับที่ส่ี อานหนังสือ  และอันดับที่หา คุยโทรศัพท (รอยละ75.86, 68.77, 
63.79, 53.45 และ 39.66 ตามลําดับ  พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน มีวิธีการจัดการกับความเครียด 5 อันดับแรก 
ดังนี้  อันดับแรก คือ ไปดูหนัง  ดูโทรทัศน และนอน  ฟงเพลง  รองเพลง   เลนดนตรี  อันดับที่สอง ไปเที่ยวพักผอน 
อันดับที่สาม เขารานเสริมความงาม อันดับที่ส่ี อานหนังสือ และฟงเพลง รองเพลง เลนดนตรี และอันดับที่หา         
คุยโทรศัพท (รอยละ87.5, 71.88, 68.75, 65.63 และ 43.75 ตามลําดับ) 

จากการศึกษาความแตกตางของสาเหตุความเครียดระหวางพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลและพยาบาล 
ในโรงพยาบาลเอกชน  พบวา พยาบาลของรัฐบาลและเอกชนมีสาเหตุของความเครียดที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน  ความกาวหนาในการทํางาน  การเดินทางไปทํางาน  ความพึงพอใจ
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ในการทํางาน  ส่ิงแวดลอมในที่ทํางาน  การแขงขันในที่ทํางาน  และ เพื่อนรวมงาน  (z = 4.323, 3.786, 3.031, 
2.747, 2.651, 2.433  และ 2.011 ตามลําดับ p < .05) 
 
การวิจารณงานวิจัย 

จากการวิจัยพบวาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลมีประสบการณและระยะเวลาในการทํางานนานกวา
พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน  และมีอายุเฉล่ียมากกวาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน  แสดงถึงลักษณะของ
บุคลากรของทั้ง 2 องคกรแตกตางกัน  พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลมีความชํานาญมากกวาเพราะอายุและ
ประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน 

ขอมูลสาเหตุของความเครียด ของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนมีความแตกตางกัน 7 ดาน คือ 
เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน  ความกาวหนาในการทํางาน  การเดินทางไปทํางาน  ความพึงพอใจในการทํางาน  
ส่ิงแวดลอมในที่ทํางาน  การแขงขันในที่ทํางาน  และ เพื่อนรวมงาน  อธิบายไดวา ลักษณะของการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลในภาครัฐ  และโรงพยาบาลเอกชนมีบริบทการบริหารงานบางอยางที่แตกตางกัน  เชน สวัสดิการจะเห็น
ไดวาโรงพยาบาลของรัฐบาลสวนใหญมีงบประมาณในการสรางหอพักใหกับเจาหนาที่แพทยและพยาบาลสามารถ
พักอาศัยอยูในบริเวณโรงพยาบาลและสามารถเดินทางมาทํางานในการเขาประจําการเวรบาย   เวรดึก ไดสะดวก  
ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนสวนใหญจะไมมีหอพักใหเจาหนาที่แพทยและพยาบาล  บางแหงพยาบาลตองเชาบาน  
และตองรับผิดชอบในการเดินทางไปทํางานเอง ทําใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนในเรื่องความปลอดภัย  และการ
เดินทางไปทํางาน  ตลอดจนมีผลกระทบไปถึงความพอใจในการทํางานที่ทําใหแตกตางกัน  นอกจากนี้สวัสดิการดาน
ความกาวหนาในที่ทํางาน  จะเห็นไดวาการสนับสนุนเพื่อใหกาวหนาในการทํางานและมีความมั่นคงในระยะยาวของ
โรงพยาบาลของรัฐบาลนั้นจะมีความมั่นคงและสนับสนุนอยางชัดเจนมากกวาเอกชน เชน การสนับสนุนใหเขารับการ
อบรมและการพัฒนาตนเอง  ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนจะเนนการบริหารงานที่มุงผลผลิตดานคุณภาพที่เปนการ
ตอบรับทางการบริการจึงมุงใหพยาบาลตองทํางานเต็มเวลา ตามการจางงาน 

ขอมูลความเครียด พบวาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลมีอาการหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงความเครียด
อยูเปนประจําและจะตองใหความสนใจแมเปนจํานวนไมมากแตผูบริหารตองใหความสนใจคือผูที่มีอาการปวด หรือ
เกร็งทายทอย หลังหรือไหล  มึนงงหรือเวียนศีรษะ และมีความสุขทางเพศลดลง  และยังพบบุคคลรวม 12 คน ที่มี
ความเครียดสูงกวาปกติเล็กนอย  สวนพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน  ก็มีอาการหรือพฤติกรรมแสดงถึงความเครียด
ที่เกิดขึ้นเปนประจํา  คือรูสึกกลัวผิดพลาดในการทําส่ิงตางๆ และปวดเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย  หลังหรือไล  
และยังพบบุคคลอีก 1 คน ที่มีความเครียดในระดับปานกลางหรือคอนขางสูง  ถึงมีจํานวนไมมากแตผูบริหารก็ไมควร
ละเลยเพราะอาจเกิดผลเสียตามมาภายหลัง  ซึ่งบุคคลเหลานี้ควรตองไดรับการใสใจดูแลอยางใกลชิด  และอาจตอง
ใหเขาไดพักงาน  หรือหาแนวทางชวยเหลือแกไขเพื่อใหอาการของความเครียดลดลง  เพราะความเครียดที่ยังคงอยูใน
ตัวบุคคลเปนระยะเวลานานจะสงผลใหเกิดความเจ็บปวยไดในอนาคต  ซึ่งเทิดศักดิ์ เดชคง (2545 : 25-42) กลาววา 
ความเครียดจากการทํางานมีผลตอคนงานบางกลุม  โดยเฉพาะพวกที่ทํางานซึ่งตนเองไปชอบ  ไมวาจะเปนสภาวะที่
ตนเองไมถูกใจ   หรือเพื่อรวมงานที่เขากันไมได  จนทําใหเกิดความเครียด  เพียงแตอาจจะไมรุนแรง  แตวาถาคงอยู
เปนเวลานานๆ ก็อาจทําใหเกิดผลเสียตอรางกายและจิตใจตามมาได 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้  พบวาพยาบาลสวนใหญทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาล
เอกชนมีความเครียดอยูในระดับเดียวกัน คือระดับปกติ  หมายความวาสวนใหญสามารถจัดการกับความเครียดที่
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เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  รูสึกพึงพอใจกับตนเองและ
ส่ิงแวดลอม  รูสึกมีพลัง  มีชีวิตชีวา  กระตือรือรน  มองส่ิงเราหรือเหตุการณรอบตัววาเปนส่ิงที่ทาทายความสามารถ  
มีความสามารถในการจัดการสิ่งตางๆไดอยางเหมาะสม  ความเครียดในระดับนี้ถือวามีประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  เปนแรงจูงใจนําไปสูความสําเร็จได 

ในดานการจัดการกับความเครียดพยาบาลในโรงพยาบาลรับบาลจะใชวิธีฟงเพลง  รองเพลง  เลนดนตรีมาก
ที่สุด  รองลงมาคือไปดูหนัง/ดูโทรทัศน  นอน  ไปเที่ยวพักผอน  อานหนังสือ  คุยโทรศัพท  ตามลําดับ  และพยาบาล
ในโรงพยาบาลเอกชนจะใชวิธีไปดูหนัง/ดูโทรทัศน นอน มากที่สุด  รองลงมาคือ ไปเที่ยวพักผอน  เขารานเสริมความ
งาม  อานหนังสือ  ฟงเพลง รองเพลง  เลนดนตรี  คุยโทรศัพท ตามลําดับ  จะเห็นวาทั้งพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชนมีลักษณะวิธีการจัดการความเครียดคลายคลึงกัน  เปนการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสม 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากงานวิจัยเรื่อง ความแตกตางของความเครียด สาเหตุของความเครียด และวิธีการจัดการกับ
ความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดเปนผูหญิง   มีสถานภาพแตงงาน  
รายไดตอเดือน 15,000 บาทขี้นไป   มีตําแหนงงานอยูในระดับปฏิบัติการ  การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันคือพยาบาลรัฐบาลอยูระหวาง 11-20 ป  พยาบาลเอกชนมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 6-10 ป  สาเหตุของความเครียดจากการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล    พบวา  สาเหตุที่
กอใหเกิดความเครียดจากการทํางาน คือ ลักษณะในการทํางาน  ความปลอดภัยในการทํางาน   ปริมาณภาระงาน  
เงินเดือน และ ความพึงพอใจในการทํางาน  พยาบาลในโรงพยาบาลของเอกชน พบวาสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียด 
คือ เงินเดือน   ปริมาณภาระงาน   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  เจานาย/หัวหนางาน และ เพื่อนรวมงาน  ขอมูลดาน
ความเครียด  พบวา พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล มีอาการ  พฤติกรรมหรือความรูสึก ซึ่งเปนผลกระทบ        
อันเนื่องมาจากความเครียด   เปนครั้งคราว   คือรูสึกหงุดหงิดรําคาญใจ   รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําส่ิงตางๆ     
ปวดหัวขางเดียวหรือบริเวณขมับทั้งสองขาง   นอนไมหลับเพราะคิดมาก กังวล ตื่นเตนกับเหตุการณที่ไมคุนเคยและ
มึนงงหรือเวียนศีรษะ   และรูสึกวาตัวเองไมมีสมาธิ  พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน มีอาการ  พฤติกรรมหรือ
ความรูสึก ซึ่งเปนผลกระทบอันเนื่องมาจากความเครียด  เปนครั้งคราว  คือนอนไมหลับเพราะคิดมาก หรือกังวล และ
รูสึกหงุดหงิดรําคาญใจ    รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไรและรูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทําอะไร  รูสึกวาตนเองไมมี
สมาธิ  คือ  มึนงงหรือเวียนศีรษะ   และมีความวุนวายใจและตื่นเตนกับเหตุการณที่ไมคุนเคย  ขอมูลการจัดการ
ความเครียด  พบวา พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล มีวิธีการจัดการกับความเครียด คือ ฟงเพลง  รองเพลง    
เลนดนตรี  ไปดูหนัง  ดูโทรทัศน และนอน  ไปเที่ยวพักผอน  อานหนังสือ  และ คุยโทรศัพท พยาบาลในโรงพยาบาล
เอกชน มีวิธีการจัดการกับความเครียด คือ ไปดูหนัง  ดูโทรทัศน และนอน  ฟงเพลง  รองเพลง   เลนดนตรี  ไปเที่ยว
พักผอน เขารานเสริมความงาม  อานหนังสือ และฟงเพลง รองเพลง เลนดนตรี และ คุยโทรศัพท 

ประโยชนของงานวิจัยคือการนําผลการนําผลการวิจัยไปใชในการใหฝายทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
ในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ใหกลับมาสนใจเจาหนาในกลุมระดับปฏิบัติงานเพราะถือเปนทรัพยากรบุคคลที่เปน
กําลังสําคัญในการขับเคลื่อนขององคกร  โดยจัดอบรมสงเสริมวิธีการจัดการกับความเครียดใหกับเจาหนาที่เปนกลุม
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เส่ียงตอความเครียด  และเปนการปองกันปญหาของโรคภัยไขเจ็บของพนักงานที่มีตําแหนงสูงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระยะยาวที่เปนผลตามมาจากการเกิดความเครียด   

 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป คือ  ควรศึกษาเปรียบเทียบความเครียดระหวางบุคลากรภาครัฐ
และภาคเอกชนอื่นๆที่มีลักษณะการทํางานใกลเคียงกันเพิ่มขึ้น  เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและ         
มาปรับปรุงระบบการทํางานใหดีขึ้น  และควรศึกษาวิธีการหรือเทคนิคตางๆ ในการผอนคลายความเครียดใหกับ
บุคคลในสถานที่ทํางาน  หรือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับพนักงานในการผอนคลายความเครียดใหกับพนักงาน 
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การพัฒนาผนังซีเมนตเสนใยพืช สาํหรับอาคารไมปรับอากาศ 
Development of Cement-Cellulose Wall for Passive Building 

 
สิริพร วาสนาประเสริฐ1 พันธุดา พุฒิไพโรจน2 และวรธรรม อุนจิตติชัย3  

Siriporn Vasanaprasert1, Pantuda Puthipiroj2 and Woratham Oonjittichai3 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาถึงกระบวนการผลิตวัสดุแผนซีเมนตเสนใยพืชที่ผลิตจากเสนใยพืชที่ไดมาจาก
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรในทองถิ่น  ดวยกรรมวิธีที่ชาวบานในชนบทสามารถทําไดเอง  เพื่อใหไดวัสดุที่มีคุณภาพดี
ใชงานไดจริง  ราคาถูก และชวยลดการถายเทความรอนเขาสูภายในอาคาร   สงผลใหมีการสงเสริมการนําวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  การดําเนินงานวิจัยนี้มี 4 ขั้นตอน คือ   1) ผลิตเสนใย
เซลลูโลสจากพืช โดยในงานวิจัยนี้จะครอบคลุมพืชเพียง 3 ชนิด คือ ฟางขาว  เปลือกขาวโพด และตนกลวย  2) ผลิต
แผนซีเมนตเสนใยพืช  ในสัดสวน เสนใยพืช : ปูนซีเมนต 3 สูตร คือ 20:80  30:70  และ 40:60   3) ทดสอบคุณสมบัติ
ของแผนซีเมนตเสนใยพืช  ในดานสมบัติเชิงกายภาพ  เชิงกล และเชิงความรอน  4) เปรียบเทียบราคา 
 ผลการวิจัยพบวา  พืชที่ไดจากสวนเหลือใชทางการเกษตรที่สามารถผลิตเปนเสนใยเซลลูโลสไดในงานวิจัยนี้ 
คือ ตนกลวย  สวนพืชอีก 2 ชนิด ไมสามารถยอยสลายเปนเสนใยเซลลูโลสไดในสูตรการผลิตที่ใชสารเคมี และ
ชวงเวลาที่จํากัดของงานวิจัยนี้   นําเสนใยเซลลูโลสที่ไดมาผลิตเปนแผนซีเมนตเสนใยพืชทั้ง 3 สูตร   แลวจึงนําไป
ทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ  และเชิงกล  พบวาสูตรการผลิตที่มีคุณสมบัติของวัสดุเฉล่ียดีที่สุดเรียงตามลําดับคือสูตร 
20:80  40:60 และ 30:70  มีความหนาแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 1,348  1,290 และ 1,232 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ตามลําดับ   และทําการทดสอบสมบัติเชิงความรอน  พบวาแผนซีเมนตเสนใยพืช (20:80) มีคาสัมประสิทธิ์การนํา
ความรอน (k-Value) เทากับ 0.30 W/m. K    เปรียบเทียบกับแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ อยู
ลําดับที่ 2  และการทดสอบการตานทานความรอนเขาสูภายในอาคาร  เปรียบเทียบกับแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายใน
ทองตลาด 2 ยี่หอ   พบวาแผนซีเมนตเสนใยพืชยังมีประสิทธิผลในการตานทานความรอนเขาสูอาคารไดนอยกวาแผน
วัสดุชนิดเดียวกันที่มีขายในทองตลาดทั้ง 2 ยี่หอ  ในชวงเวลา 6.00-18.00 น. ตลอดทั้งสามวันที่ทําการทดลอง   ซึ่งมี
อุณหภูมิอากาศภายในกลองสูงสุด สูงกวาประมาณ 2.57o C   อุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉลี่ยสูงกวาประมาณ 
1.67o C   มีอุณหภูมิผิวผนังดานในกลองเฉลี่ยสูงกวาประมาณ 2.07o C   และมีอุณหภูมิผิวผนังดานนอกกลองเฉลี่ย
สูงกวาประมาณ 1.29o C   เมื่อทําการเปรียบเทียบดานราคา  พบวาราคาตนทุนการผลิตของแผนซีเมนตเสนใยพืช 
(20:80)  ถูกกวาแผนวัสดุยี่หอที่ 1  อยูที่ 39.40 บาท (คิดเปน 58%) และแผนวัสดุยี่หอที่ 2  อยูที่ 51.45 บาท (คิดเปน 
64%)  ทําใหการพัฒนาการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชนมีความคุมคา  ไดวัสดุกอสรางที่

                                                 
1 ภาควิชาสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 
  Department of  Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Tha Phra Palace, Bangkok 10200, Thailand 
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แข็งแรงมีมาตรฐานสามารถใชงานไดจริง มีราคาถูกกวาวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาดและสามารถผลิตใชได
เองในทองถิ่น 
คําสําคัญ : แผนซีเมนตเสนใยพืช, วัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
 
Abstract 

The objective of this research is to develop the cement-cellulose wall from agricultural wastes. 
The advantages of this panel compared to the conventional ones are low cost, simple to produce, and 
having a good thermal property. The development can be divided into four steps: 1.) producing the 
cellulose fibers from straw, corn peel, and banana chunk; 2.) producing  the cement-cellulose panels by 
using the cellulose fiber-and-cement ratios of 20:80, 30:70 and 40:60; 3.) testing the physical, 
mechanical, and thermal properties of the cement-cellulose walls; and 4.) price comparison. 

From the research, it was found that only the banana chunk can be used to produce the 
appropriate cellulose fiber for the development of the cement-cellulose panel. The straw and corn peel 
can not be used since they can not be broken into the cellulose fiber by using the chemical process used 
in this study. From the testing of the physical and mechanical properties of the cement-cellulose walls 
produced from banana chunk, it was found that the cellulose fiber-to-cement ratio of 20:80 gave the best 
properties and the ratios of 40:60 and 30:70 had  less preferable properties, respectively. Also, the 
density of the walls was found to be 1,348, 1,290 and 1,232 kilogram per cubic meter, respectively. From 
the testing of the thermal properties, the wall with the cellulose fiber-and-cement ratio of 20:80 has the 
thermal conductivity coefficient (k-value) of 0.30 W/m.K. Comparing to two commercial walls with the 
same type, the obtained     k-value is in number two. Also, from the results of the heat resistance test and 
comparing to those of the two commercial panels, the cement-cellulose wall has a lower efficiency. 
During those 3 day experiment with time range from 6 am to 6 pm, the maximum temperature measured 
in the box is 2.57 degree Celsius higher, the average temperature measured in the box is 1.67 degree 
Celsius higher, the average  temperature measured at the inner side wall of the box is 2.07 degree 
Celsius higher and the average temperature measured at the outside wall of the box is 1.29 degree 
Celsius higher.   

For the price comparison, the production cost of the wall with 20:80 cellulose fiber-to-cement 
ratios is lower than the commercial wall 1 and 2 of 58% and 64%, respectively. Finally, it can be 
concluded that the cement-cellulose wall from banana chunk used in this study is appropriate for real 
world application. It has good physical, mechanical, and thermal properties and is cheaper when 
compared to the commercial walls. 
Keywords : Cement-Cellulose Wall, Agricultural Wastes 
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คํานําและวัตถุประสงค 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษากระบวนการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช  ที่ไดจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใน

ทองถิ่น  ลดการใชเสนใยจากตนไม และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  เพื่อนํามาใชทดแทน
แผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด   

วัตถุประสงค 
1. ศึกษาความเปนไปไดในการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในทองถิ่นมาผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช  

เพื่อใชทดแทนแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด  โดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ชาวบานสามารถทําไดเอง  ไม
ยุงยากซับซอน  ทั้งดานกรรมวิธี และสัดสวนการผสมเสนใย 

2. ศึกษาประสิทธิผลในการปองกันความรอนของแผนซีเมนตเสนใยพืชที่ทําจากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรเปรียบเทียบกับแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 

3. ศึกษาเปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืชกับแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายใน
ทองตลาด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยนี้เปนการศึกษาการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช  เพื่อใหไดวัสดุที่มีความแข็งแรงนําไปใช
งานไดจริงและหาความสามารถในการลดความรอน  ซึ่งมีการทํางานหลักๆ 4 ขั้น ดังนี้ 

1. การผลิตเสนใยพืช  โดยทําการแยกเสนใยจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 3 ชนิด คือ ฟางขาว  
เปลือกขาวโพด และตนกลวย 

2. การผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช   โดยทําการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช  จากเสนใยที่ผลิตไดผสมกับ
ปูนซีเมนตในอัตราสวนที่ตางกัน แตละอัตราสวนจะผลิตจํานวน  5 แผน  โดยนําไปทดสอบสมบัติเชิงกายภาพและ
เชิงกล  จํานวน  3 แผน   ทดสอบสมบัติเชิงความรอน จํานวน 1 แผน และเปนแผนสํารอง จํานวน 1 แผน 

3. การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ   โดยการนําแผนซีเมนตเสนใยพืชที่ไดไปทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ 
(Physical properties tests) และทดสอบสมบัติเชิงกล (Mechanical properties tests)   เพื่อหาแผนที่มีอัตรา
สวนผสมและชนิดของพืชที่มีคุณสมบัติดีที่สุด  โดยการเปรียบเทียบกับวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ  
จากนั้นนําแผนที่มีคุณสมบัติดีที่สุดไปทดสอบสมบัติเชิงความรอน (Thermal conductivity properties test)   โดย
นําไปทดสอบหาคาการนําความรอน  และหาความสามารถในการลดความรอนของแผนซีเมนตเสนใยพืช 
เปรียบเทียบกับวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ 

4. เปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืชกับวัสดุชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ 
 
ผลการวิจัย 

1. การผลิตเสนใยพืช 
กระบวนการผลิตเสนใย   โดยการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด คือ ฟางขาว  เปลือก

ขาวโพด และตนกลวย   มาผลิตดวยการใชกรรมวิธีกึ่งเคมี (Semi-chemical Process)   โดยครั้งที่ 1  สูตรการใช
สารเคมี คือ น้ําละลายสารสมที่ความเขมขนรอยละ 0.75 โดยน้ําหนักเสนใย  ผลการผลิตไมสามารถแยกสวนอื่นๆ 
ของพืชออกใหเหลือเฉพาะเสนใยเซลลูโลสได  ทําใหตองเปลี่ยนสูตรการใชสารเคมี เปนสารโซเดียมไฮดรอกไซด : น้ํา : 
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พืชแหง ( 200 กรัม : 40 ลิตร : 4 กิโลกรัม )   ใชเวลาแชสารเคมี  5 วัน   ซึ่งการผลิตเสนใยตามสูตรดังกลาวสามารถ
แยกสวนอื่นๆ ของพืชออกใหเหลือเฉพาะเสนใยเซลลูโลสไดเฉพาะ ตนกลวย    

สวนพืชอีก 2 ชนิด คือ ฟางขาว  และเปลือกขาวโพด  ไมสามารถแยกสวนอื่นๆ ของพืชออกได   ซึ่ง
จําเปนตองใชสารเคมีจํานวนที่มากขึ้น และตองมีการปรับปรุงการทํางานในขั้นตอนตางๆ เชน  เพิ่มชวงเวลาในการแช
สารเคมี และการใชเครื่องทุนแรงที่สามารถแยกเสนใยออกจากเนื้อพืชไดแทนแรงงานคนขยี้ทุบเสนใย เปนตน จึงจะ
สามารถแยกใหเหลือเฉพาะเสนใยเซลลูโลสได 
 

2. การผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช 
การผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช  ดวยกรรมวิธีการหลอและอัดแรงดวยเครื่องอัดเย็น ไฮดรอลิคอัดแผน   

สูตรสัดสวนการผลิต  เสนใยพืช : ปูนซีเมนต มีอยู 3 สูตร คือ 20:80, 30:70, 40:60   กําหนดความหนาแนนของแผน
ทดลองอยูที่ 1,300 กก./ลบ.ม. (ตามมาตรฐานแผนไมอัดซีเมนต)   มีขนาดแผนทดลอง 45 x 45 x 1.2 เซนติเมตร   
การผลิตแผนจากเสนใยตนกลวย   พบวาสามารถผลิตเปนแผนซีเมนตเสนใยพืชไดทุกสูตร   แตแผนที่มีคุณภาพดี
ที่สุด คือ แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80 
 

3. การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 
3.1 การทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ 

3.1.1 จากผลการทดสอบหาคาความหนาแนน   พบวาขึ้นอยูกับปริมาณเสนใยที่นํามา
ผสม  เมื่อปริมาณเสนใยมากขึ้นทําใหความหนาแนนของแผนลดลง  ซึ่งแผนที่อยูในเกณฑที่กําหนด คือ แผนซีเมนต
เสนใยพืช สูตร 20:80   ที่มีความหนาแนนของแผนสูงสุดเฉลี่ยอยูที่ 1,348 กก./ ลบ.ม. (ดูตารางที่ 1)  และเปนแผนที่มี
ปริมาณเสนใยนอยที่สุดจากทั้ง 3 สูตรที่ทําการทดสอบ (วัสดุที่มีขายในทองตลาด 2 ยี่หอ  ไมไดระบุปริมาณเสนใยที่
นํามาผสมในแผน) 

3.1.2 จากผลการทดสอบหาคาปริมาณความชื้น   พบวาเมื่อมีปริมาณเสนใยมากขึ้นจะ
ทําใหปริมาณความชื้นในแผนมากขึ้นตามไปดวย   ซึ่งทําใหไดแผนที่มีคุณสมบัติดีที่สุด คือ แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 
20:80  ที่มีปริมาณความชื้นในแผนนอยที่สุดเฉลี่ยอยูที่ 6.13% (ดูตารางที่ 1)   

3.1.3 จากผลการทดสอบหาคาการขยายตัวเมื่อแชน้ําและการดูดซึมน้ํา   โดยแชน้ําเปน
เวลา 2 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง  พบวาการขยายตัวจะลดลงเมื่อมีปริมาณเสนใยนอยลง  แตในการดูดซึมน้ําไมปรากฏ
แนวโนมที่ชัดเจนถึงความสัมพันธระหวางการดูดซึมน้ํากับปริมาณเสนใยตามแนวโนมที่นาจะเปน   อยางไรก็ตามเมื่อ
เปรียบเทียบแผนซีเมนตเสนใยพืช ทั้ง 3 สูตรกับสินคาชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ  จะพบวาแผนซีเมนต
เสนใยพืช สูตร 20:80  มีคาการขยายตัวเมื่อแชน้ําในเวลา 2 ชั่วโมง อยูที่ 0.60% และ 24 ชั่วโมง อยูที่ 1.17%  และใน
สวนของคาการดูดซึมน้ําในเวลา 2 ชั่วโมง อยูที่ 15.38% และ 24 ชั่วโมง อยูที่ 19.01%  ทําใหมีคุณสมบัติทั้ง 2 ดานดี
ที่สุด 

3.2 การทดสอบสมบัติเชิงกล 
3.2.1 จากผลการทดสอบหาคาความตานทานมอดูลัสแตกราวและมอดูลัสยืดหยุน   

พบวาความหนาแนนของแผนที่เพิ่มขึ้น มีผลทําใหคาความตานทานมอดูลัสยืดหยุนสูงขึ้น   โดยแผนซีเมนตเสนใยพืช 
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สูตร 20:80   จะมีความหนาแนนสูงสุด เฉล่ียที่  1,469 กก./ลบ.ม.   และมีคามอดูลัสยืดหยุนเฉลี่ยสูงที่สุด อยูที่ 5,377 
MPa.   ซึ่งสูงที่สุดจากทั้ง 3 สูตร 

นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณเสนใยที่มากขึ้นทําใหแนวโนมของคามอดูลัสแตกราว
สูงขึ้น  ทําใหพบวาแผนที่มีคุณสมบัติดีที่สุด คือ แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 40:60   โดยมีคาความหนาแนนเฉลี่ยอยูที่ 
1,307 กก./ลบ.ม.  คามอดูลัสแตกราวเฉลี่ยอยูที่ 11.36 MPa.  ซึ่งเปนแผนที่มีปริมาณเสนใยมากที่สุดจากทั้ง 3 สูตร
การผลิต 

3.2.2 จากผลการทดสอบหาคาความตานทานแรงยึดเหนี่ยวภายใน  พบวาเมื่อปริมาณ
เสนใยนอยและมีความหนาแนนสูง   จะทําใหแผนซีเมนตเสนใยพืชที่ไดมีแนวโนมของคาความตานทานแรงยึดเหนี่ยว
ภายในสูงขึ้นมาก   ซึ่งทําใหไดแผนที่มีคุณสมบัติดีที่สุด คือ แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80   ที่มีคาความตานทาน
แรงยึดเหนี่ยวภายในสูงสุด เฉล่ียอยูที่ 1.05 MPa.   ซึ่งเปนแผนที่มีปริมาณเสนใยนอยที่สุด  และมีคาความหนาแนน
สูงสุดเฉลี่ยอยูที่ 1,380 กก./ลบ.ม. 

จากการศึกษาการนําเสนใยจากตนกลวยมาเปนตัวเสริมแรงใหกับปูนซีเมนต  
พบวาจากทั้ง  3 สูตรที่ทําการผลิตและเปรียบเทียบโดยวิธีการใหคะแนน (ดูตารางที่ 1) แผนที่มีคุณสมบัติดีที่สุด คือ 
แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80   แตหากตองการใหแผนที่ไดมีประสิทธิภาพในการนําไปใชงานจริงไดดีขึ้น   
จําเปนตองมีการปรับปรุงคุณสมบัติของแผนในดานสมบัติเชิงกล ไดแก  การเพิ่มคามอดูลัสแตกราว และมอดูลัส
ยืดหยุน  สวนการยึดเกาะภายในระหวางเสนใยพืชกับปูนซีเมนต  ตองมีการใสสารเติมแตง เพื่อชวยทําใหเกิดแรงยึด
เกาะภายในวัสดุระหวางสารพื้น และสวนเสริมแรงมากขึ้น  ทําใหแผนที่ไดมีความแข็งแรงสูงขึ้น 
 

ตารางที่1  แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของแผนซีเมนตเสนใยพืช กับสินคาชนิดเดียวกันที่ขายในทองตลาด 2 ยี่หอ 
 

แผนซีเมนตเสนใยตนกลวย* แผนวัสดุทดลอง** ลํา 
ดับ รายการเปรียบเทียบ 

20 : 80 คะแนน 30 :70 คะแนน 40 : 60 คะแนน ยี่หอที่ 1 ยี่หอที่ 2 
หนวย 

1 น้ําหนักแผน ขนาด10x10x1.2 ซม. 158.00 2 161.00 1 157.00 3 187.50 181.30 กรัม 
2 ความหนาแนน 1,348.00 3 1,290.00 2 1,232.00 1 1,350.00 1,300.00 กก./ม3 
3 มอดูลัสยืดหยุน 5,377.00 3 3,748.00 1 4,387.00 2 7,000.00 7,500.00 นิวตัน/ม2 
4 ความตานทานแรงดัดโคง 9.81 2 6.97 1 11.36 3 17.00 __ MPa. 
5 ปริมาณความชื้นในแผน 6.13 3 6.26 2 6.95 1 13.00 +-3 % 
6 การขยายตัวเมื่อแชน้ํา ( 2 ชม.) 0.60 3 1.66 1 1.26 2 __ __ % 
7 การขยายตัวเมื่อแชน้ํา ( 24 ชม.) 1.17 3 2.13 2 2.66 1 0.19 __ % 
8 การดูดซึมน้ําเมื่อแชน้ํา ( 2 ชม.) 15.38 2 21.48 1 8.18 3 
9 การดูดซึมน้ําเมื่อแชน้ํา ( 24 ชม.) 19.01 2 24.22 1 17.11 3 

30-34 30 %ของ
น้ําหนัก 

10 ความตานทานแรงดึงต้ังฉากกับผิวหนา 1.05 3 0.38 2 0.29 1 1.43 __ MPa. 
 รวมคะแนน  26  14  20    

หมายเหตุ   ใหคะแนนคุณสมบัติของแผน  1 = ดีนอยที่สุด    2 = ดีปานกลาง   3 = ดีมากที่สุด 
  * เปนขอมูลจากการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.            ** เปนขอมูลจากผูผลิต “__” ไมมีขอมูล  
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3.3 การทดสอบสมบัติเชิงความรอน 
3.3.1 จากผลการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k-Value)   ของแผน

ซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80  ซึ่งทําการทดสอบที่หองปฏิบัติการวิเคราะหสมบัติทางความรอนของวัสดุ   งาน
หองปฏิบัติการเครื่องมือทดสอบทั่วไป ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  ไดคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k-
Value) เทากับ 0.2988 W/m. K   มีคาอยูลําดับที่ 2 จากการเปรียบเทียบวัสดุทั้ง 3 ตัวอยาง (แผนวัสดุทดลองยี่หอที่ 1 
มีคา k-Value = <0.40 W/m. K  และแผนวัสดุทดลองยี่หอที่ 2 มีคา k-Value = 0.22 W/m. K ) 

3.3.2 จากผลการทดสอบหาความสามารถในการลดความรอน ของแผนซีเมนตเสนใย
พืช สูตร 20:80  ดวยกลองทดลอง  พบวายังมีความสามารถในการลดความรอนไดนอยกวาแผนวัสดุทดลองยี่หอที่ 1-
2   โดยมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองสูงสุด  ณ ชวงเวลา 13.00-15.00 นาฬิกา  ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง  สูงกวา
แผนวัสดุทดลองยี่หอที่ 1-2  เฉล่ียอยูที่ 2.57 oC   และมีอุณหภูมิอากาศภายในกลองเฉลี่ย  ในชวงกลางวัน เวลา 
6.00-18.00 นาฬิกา ของทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง   สูงกวาแผนวัสดุทดลองยี่หอที่ 1-2   เฉล่ียอยูที่ 1.67 oC 

 
4. การเปรียบเทียบราคา 

การพิจารณาเปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80   ที่คิดเฉพาะราคา
วัสดุ  ไมไดคิดคาแรงงานที่ทํางาน (ดูตารางที่ 2)   เปรียบเทียบดานราคาตนทุนการผลิตกับราคาขายในทองตลาดของ
วัสดุชนิดเดียวกันที่มีขายในทองตลาดทั้ง 2 ยี่หอ  พบวาแผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80  ถูกกวาแผนวัสดุยี่หอที่ 1  
อยูที่ 39.40 บาทตอแผน (1 แผน ขนาด 45x45x1.2 ซม.) (คิดเปน 58%) และถูกกวาแผนวัสดุยี่หอที่ 2  อยูที่ 51.45 
บาทตอแผน (คิดเปน 64%)   เมื่อตองคิดรวมคาแรงงาน  กําไร เพิ่ม 50% ของราคาตนทุนการผลิต   จะมีราคาเทากับ 
57.68 บาทตอแผน    ซึ่งยังมีราคาถูกกวาแผนวัสดุยี่หอที่ 1 อยู 10.56 บาทตอแผน  และถูกกวาแผนวัสดุยี่หอที่ 2 อยู     
22.61 บาทตอแผน 

และเมื่อการผลิตวัสดุมีจํานวนมากขึ้น  จะทําใหราคาตนทุนการผลิตลดลงไดมาก   อาทิเชน 
น้ําประปาที่ใชแชสารโซเดียมไฮดรอกไซด  เมื่อการทํางานที่มีปริมาณมากขึ้นน้ําที่ใชบางสวนจะสามารถนํากลับมาใช
ใหมไดเปนการลดตนทุนการผลิตและลดการใชทรัพยากรน้ํา  ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตตอแผนลดลงกวานี้ได 
 

ตารางที่ 2   แสดงการเปรียบเทียบราคาตนทุนการผลิตของแผนซีเมนตเสนใยพืชกับแผนทดลอง 

รายการแผน ราคาตอแผน 
ขนาด 45x45x1.2 ซม. (บาท) ถูกกวาคิดเปนเปอรเซ็นต (%) 

แผนซีเมนตเสนใยตนกลวย 20:80 28.84 __ 
แผนทดลองยี่หอที่ 1. 
(1.20x2.40x0.012ม.ราคา 980 บาท) 

68.24 58 

แผนทดลองยี่หอที่ 2. 
(1.22x2.44x0.012ม.ราคา 1,180 บาท) 

80.29 64 
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สรุป 
1. ดานการผลิตเสนใย ดวยสูตรการผลิตที่กําหนด วัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่มีความเหมะสมในการ

นํามาผลิตเสนใย  ควรจะเปนพืชที่มีลักษณะการยึดเกาะกันเสนใยไมแนนมาก  ซึ่งจะทําใหการแยกพืชแหงใหเหลือ
เฉพาะเสนใยเซลลูโลสงายขึ้น 

2. ดานการผลิตแผนซีเมนตเสนใยพืช   การผลิตแผนดวยสูตร  เสนใยพืช : ปูนซีเมนต (20:80)  ทําใหแผนมี
ความแข็งแรง และมีคุณสมบัติของแผนวัสดุใกลเคียงกับแผนวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขายในทองตลาด 

3. ดานสมบัติเชิงความรอน  ยังมีความสามารถในการลดความรอนไดนอยกวาแผนวัสดุที่มีขายใน
ทองตลาดทั้ง 2 ยี่หอ   ซึ่งจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (ลําตนกลวย) ที่นํามาผลิตจะตองหาคาความหนาแนนที่
เหมาะสมคาหนึ่งของวัสดุนั้นๆ  ที่จะทําใหแผนวัสดุนั้นมีสมบัติในการเปนฉนวนกันความรอนไดดีที่สุด 

4. ดานราคาตนทุนการผลิตของแผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80  มีราคาต่ํากวาวัสดุชนิดเดียวกันที่มีขาย
ในทองตลาดที่นํามาเปรียบเทียบมากกวารอยละ 50  หากมีจํานวนการผลิตมากขึ้นก็จะทําใหตนทุนการใชสารเคมี 
และน้ํานอยลง  เนื่องจากสามารถนําสารเคมี และน้ํากลับมาใชใหมได 

5. วัสดุที่นํามาผลิตเปนวัสดุฉนวนกันความรอนใดๆ นั้น จะมีคาความหนาแนนที่เหมาะสมคาหนึ่งเทานั้น  
ที่จะทําใหแผนวัสดุนั้นมีคุณสมบัติในการเปนฉนวนกันความรอนดีที่สุด  แตเนื่องจากในงานวิจัยนี้มีการผลิตแผน
ซีเมนตเสนใยพืชที่คาความหนาแนนคาเดียวเทานั้น   จึงไมสามารถบอกไดถึงคาความหนาแนนที่เหมาะสมที่จะทําให
แผนซีเมนตเสนใยพืช สูตร 20:80   แตมีแนวโนมที่วัสดุจะสามารถพัฒนาคุณสมบัติใหเทียบเทากับวัสดุชนิดเดียวกัน
ที่มีขายในทองตลาดได 
 
คําขอบคุณ 

การทํางานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   ผูวิจัยตองขอกราบขอบพระคุณในความชวยเหลือที่ดียิ่ง
จาก  ผศ.ดร.พันธุดา  พุฒิไพโรจน  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ที่กรุณาใหแนวความคิด คําแนะนําในการ
ดําเนินการวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ และการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น   อาจารยวรธรรม  อุนจิตติชัย นักวิชาการ 8ว.  
สํานักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม  กรมปาไม  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ที่กรุณาใหคําแนะนําการ
ผลิต การทดสอบแผนซีเมนตเสนใยและชี้แนะขอมูลที่เปนประโยชน  พรอมทั้งใหความอนุเคราะหอุปกรณ เครื่องมือที่
ใชในงานวิจัยครั้งนี้  และ ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช ประธานกรรมการ   ผศ.ดร.ปรีชญา  มหัทธนทวี  กรรมการสอบ
วิทยานิพนธที่ไดกรุณาใหคําชี้แนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงงานวิจัยนี้จนเสร็จสมบูรณไดดวยดี 

 
เอกสารอางอิง 

กิตติศักดิ์  บัวศรี.  “การผลิตแผนฉนวนกันความรอนจากฟางขาว.”  วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  คณะพลังงานและวัสดุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2544. 

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน. “การใชฉนวน”  กรุงเทพ : โรง
พิมพคอมฟอรม, 2543. 

กรมปศุสัตว  กองอาหารสัตว, การใชเศษวัสดุเหลือใชของขาวโพดฝกออนและขาวโพดหวานเปนอาหารสัตว 
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 16 June 2006. เขาถึงไดจากhttp://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_ 
Knowlage/ARTICLE/ArtileQ.htm 



 
 

446 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

กรมปศุสัตว  กองอาหารสัตว, การนําผลิตผลจากตนกลวยมาใชเล้ียงสัตว [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 16 June 2006. 
เขาถึงไดจาก  http://www.dld.go.th/nutrition/Nutrition_Knowlage/ 
ARTICLE/ArtileF.htm 

คณะทํางานศึกษาวิจัยวัสดุ  แบบอาคารและวิธีการกอสรางในโครงการพัฒนาเคหะชนบท. “โครงการศึกษาวิจัยวัสดุ   
แบบอาคารและวิธีการกอสรางในโครงการพัฒนาเคหะชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ หมูที่ 4  บานวัง
กะทะ และหมูที่ 7  บานคลองปาหมู  อบต.วังกะทะอ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา” กรุงเทพ : ม.ป.ท., 
2546. 

จักริน  พรหมจิรสุข.  “การออกแบบวัตถุดิบและการผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุผสมขี้เล่ือยไมและพีวีซีในกระบวนการอัด
รีด.”  วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  คณะพลังงานและวัสดุ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2546. 

ฉัตรชัย  แถมเงิน, วิชัย  สังวรปทานสกุล และ สุวิมล  อัศวพิศิษฐ. “การศึกษาความเปนไปไดในการนํากากตะกอน
ชานออยและกากตะกอนยูคาลิปตัสจากระบบบําบัดน้ําเสียของอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษมาใชใน
การผลิตวัสดุซีเมนตเสริมเสนใย.”  วารสารเทคโนโลยีสุรนาร ี 11, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2547) : 130. 

ตระการ  กาวกสิกรรม. คูมือฉนวนความรอน. กรุงเทพฯ : เอ็มแอนดอี, 2537. 
บุรฉัตร  ฉัตรวีระ และคณะ. “การประยุกตใชเสนใยผักตบชวาเสริมในแผนหลังคา.” วารสาร สจธ. 17, 2(2537):71-

90. 
บุรฉัตร  ฉัตรวีระ และพิชัย  นิมิตยงสกุล.  “ผลของการปรับปรุงเสนใยปานศรนารายณทางเคมีที่มีตอความตงทนของ

ผลิตภัณฑ.”  วารสารขาวชาง  275, (2538) : 40-71. 
บริษัท โอลิมปคกระเบื้องไทย จํากัด.  “คุณสมบัติเดน”   เอกสารแจกผลิตภัณฑแผนเซลลูโลสไฟเบอรซีเมนต เฌอรา 

เฟลกซี่ บอรด, (แผนพับ) 
เพ็ญศรี  อติวรรณาพัฒน.  เคมีของไมและการผลิตเยื่อไมและกระดาษ  กรุงเทพ : ม.ป.ท., 2540. 
ไพฑูรย  ประสมศรี.  วัสดุศาสตร.  เพชรบุรี : สถาบันราชภัฎเพชรบุรี, 2542. 
วิจิตรา  เจริญชัย.  “การศึกษาการใชเสนใยธรรมชาติเปนวัสดุเสริมแรงในโพลีโพรพิลีน”  วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี,  2543. 

ศิริรัตน  อภัยโส. “แผนประกอบจากพลาสติกกับขี้เล่ือย.” วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วนศาสตร)  สาขาวน
ศาสตร  ภาควิชาวนผลิตภัณฑ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2539. 

สมชัย  เบญจชย.  “ผลกระทบของลักษณะชิ้นไม  การปรับสภาพไมและอัตราสวนของไมตอซีเมนตตอสมบัติของแผน
ไมอัดซีเมนต”  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วนศาสตร)  สาขาวนศาสตร  ภาควิชาวน
ผลิตภัณฑ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2535. 

Bledzki, A.K. and Gassan, J., “Composites Reinforced with Cellulose based Fibers,” Progress in Polymer 
Science Vol.24 (1999), 221-274.  

efunda engineering fundamentals, Composite Materials [Online], accessed 8 June 2007. Available from 
http://www.efunda.com/formulae/solid_mechanics/composites/ comp_intro.cfm 



 
 

447 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

Matthews, F.L. and Rawlings, R.D., Composite Materials : Engineering and Science, (London : Chapman 
& Hall,  1994. 

Moslemi, A.A. and S.C. Pfister.,  “The influence of cement/wood ratio and cement type on bending 
strength and dimensional stability of wood-cement composite panels,”  Wood and Fiber Sci.  
19, 2(1987) : 165-175. 

MTEC a member of NSTDA, คอมโพสิท (composites) [Online], accessed 29 July 2007. Available from 
http://www.mtec.or.th/th/news/word/mat_word13.html 

 
 
 



 
 

448 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

การศึกษาและพัฒนากระบวนการทําไวโอลินจากไมยางพารา ตามมาตรฐานสากล 
ในเชิงฝมือชางและศิลปกรรมไทย เพื่อการผลิตเชงิพาณิชย 

The Study and Development Process of The Rubber-wood Violin Production  
by Applying in Thai arts & design and Mechanisian skill Individual for  

Commercial Purpose According to World Standard 
 

ปยพันธ  แสนทวีสุข1 

Piyapun Santaveesuk1 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทําไวโอลินจากไมยางพาราและเพื่อผลิต
ไวโอลินตามมาตรฐานสากลในเชิงฝมือชางและศิลปกรรมไทย เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ 
ตองการสรางไวโอลินจากไมยางพาราโดยใชกรรมวิธีการ ฝมือชางของชาวอีสานและเครื่องมือที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งหา
ไดงายและราคาถูก ตนแบบไวโอลิน ยึดแบบจากไวโอลินตนแบบยี่หอสตารซันที่ผลิตในประเทศจีน เปนไวโอลินขนาด 
4/4  การทําไวโอลินจะศึกษาเฉพาะตัวไวโอลินเทานั้น ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
   ขั้นตอนการทําไวโอลินจากไมยางพารา โดยใชฝมือชางชาวบานอีสานและเครื่องมือที่หาไดในทองถิ่น มี
ขั้นตอนการทําตั้งแตตนจนจบกระบวนการ 52 ขั้นตอน  เทคนิคสําคัญในการทําไวโอลินไมยางพารา ปญหาและ
อุปสรรคในการทําไวโอลินคือ ไมมีเครื่องดัดแผนไมใหโคงมน จึงตองทําขึ้นเอง แตยังไมสามารถทําไดดีพอ  การทํา
แผนหนาและแผนหลังของไวโอลินใหเปนรูปทรงที่มาตรฐาน จะตองใชส่ิว และเครื่องขุดใหโคงมนตามรูปทรง แตก็ยัง
มีขนาดความหนาที่ไมสมํ่าเสมอทั้งสองดาน ทําใหการกําทอนของเสียงยังไมดีพอ  ไมยางพารามีเซลลของเนื้อไม
ขนาดใหญ ทําใหการดัดโคงเปนส่ิงที่ทําไดยาก เพราะไมจะหักไดงาย ถามีการดัดแรงๆ จึงจําเปนตองใชเวลาในการ
ดัดคอนขางนาน 
  การวิเคราะหเสียงไวโอลินตนแบบดวยโปรแกรม Sound Forge  พบวา ลักษณะความกวางและความยาว
คล่ืนเสียงไวโอลินจากไมยางพาราเปรียบเทียบกับไวโอลินจากจีน และจากยุโรป มีลักษณะแตกตางกันคือ ความกวาง
และความยาวคลื่นของไวโอลินไมยางพาราและไวโอลินจีน มีลักษณะใกลเคียงกัน สวนไวโอลินจากยุโรป จะมี
ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นเสียงมากกวา  ความคิดเห็นตอคุณลักษณะไวโอลินตนแบบไมยางพาราอยูใน
ระดับปานกลางในทุกดานคือ ดานฝมือการทํารูปราง/รูปทรง ความสวยงาม ความสมดุลของสัดสวนตาง ๆ และดาน
การตอบสนองของสายของไวโอลิน รองลงมาคือ ดานความตอเนื่องในการเลนขามสาย และความตอเนื่องในการเลน
แตละสาย  และดานคุณภาพเสียง ตามลําดับ  การประเมินคุณภาพเสียงและความไพเราะจากผูเชี่ยวชาญในดาน
ความไพเราะในน้ําเสียง น้ําหนักเสียง และคุณภาพเสียงตามมาตรฐานสากล พบวา สวนใหญอยูในระดับพอใช 
 คําสําคัญ : การศึกษาและพัฒนา,  การทําไวโอลิน, ไมยางพารา  
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Abstract 
 The aim of this research is for studying the development process of the rubber-wood violin 
production and for producing violins by applying in Thai arts & design and mechanical skill for 
commercial purpose according to the world standard. The boundary is to producing the rubber-wood 
violin by using northeastern people skill and local tools which is easily to find and cheap. The original of 
violin is stick to Startion violin, which was produced in China, was a 4/4 sized violin. The studying is only 
the producing of the violin only. The result of this research is as the following. 
 The steps of producing the rubber-wood violin, by using northeastern people skill and local 
tools, are 52 steps from the start to the end. The important thing for producing the rubber-wood violin, the 
problem and obstacle of producing violins is no tool for bending wood board, have to make it themselves 
but it was not good enough. The making of front and back violins’ board at the standard shape has to use 
a wedge or digging tool to make it in the standard shape, but still not smooth both side and it causes the 
clamor of the sound is not good enough. Rubber-wood has big wood cells and causes the hard bending 
because the woods are easily to break. It takes long time if using hard bending. 
 The original violin sound analysis by using Sound Forge program has found that the width and 
the length of sound wave from the rubber-wood violin, when compare with Chinese violin and European 
violin, are the width and the length of the sound wave of the rubber-wood violin and Chinese violin are 
similar but European violin has more width and length of the sound wave. 
 The opinion of the rubber-wood violin’s quality is the normal in every way: craftsmanship, 
attractiveness, shape balance and strings satisfactory. Secondary is crossing string playing continuity, 
each string playing continuity and the sound quality in order. 
 The evaluation of the sound quality and the melodious from the professor in the way of 
melodious from the voice, the weight and the standard sound quality, has found that mostly of all are 
fairly good. 
Keywords : The Study and Development, Rubber-wood,  Violin Production  
  
คํานําและวัตถุประสงค 
      เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายชิ้นแรก ๆ เกิดขึ้นในสมัยกอนประวัติศาสตร ผูเชี่ยวชาญจํานวนมากเชื่อวา
เริ่มจากคันธนูของพรานลาสัตวในสมัยโบราณ เสียงของสายธนูในขณะที่สงลูกธนูคงจะเปนเสียงที่นาฟง และการที่
เสียงยังคงกระหึ่มอยูระยะหนึ่งภายหลังจากที่ลูกธนูถูกสงออกแลวนาจะทําใหนายพรานรูสึกพอใจ  ในเวลาตอมาคนก็
พากันดีดสายธนูเพียงเพื่อที่จะฟงเสียงที่ไพเราะที่เกิดขึ้น อีกหนึ่งพันปตอมาคันธนูของนายพรานก็ไดกลายเปนเครื่อง
ดนตรีไปเสียแลว มีการนําเอาสายขนาดและความยาวตาง ๆ มาเพิ่มเพื่อทําใหเกิดเสียงมากขึ้น สายเหลานี้นํามาขึง
ตึงติดกับแผนหรือกลองขนาดตาง ๆ เพื่อใหเสียงดังและใหไพเราะขึ้น ตลอดจนหาวิธีใหม ๆ ที่จะทําใหสายเกิดการ
ส่ันสะเทือนมากขึ้น 
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ไวโอลิน เปนเครื่องดนตรีที่ทําใหเกิดเสียงระดับเสียงสูงในกลุมเครื่องดนตรีคลาสสิกประเภทเครื่องสาย
(String instruments) ซึ่งมีตนกําเนิดมาจากโลกตะวันตก เปนเครื่องดนตรีตระกูลไวโอลินที่เล็กที่สุด อันประกอบไป
ดวย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส เมื่อนําทั้งหมดมาเลนรวมกันแลวจะเรียกวา วงเครื่องสาย(string) ซึ่งเปน
ตระกูลเครื่องดนตรีหลักของ วงออรเคสตรา ไมมีหลักฐานที่แนชัดไวโอลินไดปรากฏขึ้นเมื่อชวงเวลาใด แตคาดวา
ปรากฏขึ้นครั้งแรกในประเทศอิตาลีชวงตนคริสตศตวรรษที่ 16 ซึ่งเชื่อกันวาผูผลิตนั้นดัดแปลงมาจากเครื่องดนตรียุค
กลาง 3 ชนิด อันไดแก เรเบค (rebec) ซอเรอเนซองซ (the Renaissance fiddle) และ ลีรา ดา บรากโก (lira da 
braccio) ซึ่งเครื่องดนตรีทั้ง 3 ชนิดนี้มีลักษณะใกลเคียงกับไวโอลิน แตหลักฐานที่แนนอนที่สุดก็คือ มีหนังสือที่ตีพิมพ
เกี่ยวกับไวโอลินในป พ.ศ.2099 (ค.ศ.1556) แลว โดยไดตีพิมพที่เมืองลีออน ประเทศฝรั่งเศส และคาดวาชวงนี้เปน
ชวงเวลาที่ไวโอลินนาจะเผยแพรไปทั่วทวีปยุโรป   ไวโอลินที่ถือวาเปนคันแรกของโลกถูกสรางขึ้นโดย อันเดร อมาตี
(Andrea Amati) ในชวงครึ่งศตวรรษแรกของคริสตศตวรรษที่ 16 โดยการวาจางของครอบครัวเมดิซี ซึ่งตองการเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องสาย ตอมาดวยคุณภาพที่ดีของเครื่องดนตรี พระเจาชาลสที่ 4 แหงฝรั่งเศส จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯให อันเดร ประดิษฐไวโอลินขึ้นมาอีก เพื่อมาเปนเครื่องดนตรีบรรเลงประเภทใหมของวงออรเคสตรา
ประจําของพระองค และไวโอลินที่เกาแกสุดและยังใหเห็นอยู คือไวโอลินที่ อันเดร ประดิษฐขึ้นในเมืองเครโมนา
(Cremona) ประเทศอิตาลี   
 ดวยคุณสมบัติไมยางพาราที่มีสีสัน และลวดลายสวยงาม ตลอดจนเปนไมเนื้อออนงายตอการขึ้นรูปทรงตาง 
ๆ ซึ่งสามารถนํามาสรางเครื่องดนตรีได โดยผานกรรรมวิธีทางวิทยาศาสตรเขาชวย และใชหลักทางสวนะศาสตรเขา
มาชวย จะสามารถทําใหไมยางพาราเพิ่มคุณคา ตลอดจนทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องไดอยางมากมาย เชน โรงอบ
ไม โรงแปรรูปไม สรางงานสรางรายไดใหแกชุมชนเปนอยางดี    
 ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนการนําไมยางพาราที่ไดผานกระบวนการวิจัยไปแลวในระดับหนึ่ง เปน
วัตถุดิบสําคัญในการทําไวโอลินซึ่งถือวาเปนเครื่องดนตรีชิ้นเอกในวงออเคสตรา เปนเครื่องดนตรีที่มีผูนิยมเลนกัน
อยางมากมาย หากสามารถทําได คาดวางานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนตอวงการดนตรี วงการศึกษา และระบบธุรกิจ
ดนตรีอยางมากมายตอไป  โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาคนควาคือ    เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทําไวโอลิน
จากไมยางพารา  และเพื่อผลิตไวโอลินตามมาตรฐานสากลในเชิงฝมือชางและศิลปกรรมไทย เพื่อการผลิตเชิง
พาณิชย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ไวดังนี้ 

1. ดานวัสดุของการทําไวโอลิน คือ ใชไมยางพารา 
2. ดานกรรมวิธีการทําไวโอลิน ใชฝมือชางของชาวอีสานและเครื่องมือที่มีอยูในทองถิ่น หา 

ไดงายราคาถูก 
3. ดานตนแบบไวโอลิน ยึดแบบไวโอลินจากเอกสารตําราทั้งในและตางประเทศ และจาก 

ไวโอลินตนแบบยี่หอ Star ที่ผลิตในประเทศจีน 
4. การทาํไวโอลินที่ทําจากไมยางพารา จะทําเฉพาะตัวไวโอลินเทานั้น   
5. ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต เดือน 1 ตุลาคม 2549- 30 กันยายน 2550 
6. สถานที่ทําการวิจัย ใชสถานที่และเครื่องมือ ณ โรงงานผลิตเครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน  
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บานปอแดง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย มีดังนี้ 

  ขั้นตอนที ่1 
                1.1 ศึกษารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของจากวารสาร งานวิจัย หนังสือ บทความ จากฐานขอมูลตาง 
ๆ เกี่ยวกับไวโอลิน 
                   1.2 สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการทําไวโอลินทั้งในและตางประเทศ  
     1.3 คัดเลือกเครื่องดนตรีตนแบบ โดยเลือกไวโอลินในทองตลาดที่หางาย ราคาถูกคุณภาพเสียง
มาตรฐาน และใชเทคโนโลยีการผลิตไมสูงมาก เลือกไวโอลินจากประเทศจีน ย่ีหอSrarSun   
       1.4 จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ สําหรับการทําไวโอลิน โดยจัดเตรียมไมยางพาราที่ผานการอบแหง
มาแลว 
  ขั้นตอนที่ 2 
  2.1 ถอดแบบไวโอลิน เพื่อนํามาวัดขนาด และดูเปนตัวอยาง 
  2.2 วาดแบบไวโอลินลงบนกระดาษแบบ โดยยึดตัวอยางจากเอกสารตํารา และตัวอยางไวโอลิน
จากประเทศจีน 

2.3 วาดแบบลงแผนไมยางพารา แลวทําการขึ้นรูป ตามสัดสวนจากแบบและตัวอยางไวโอลิน 
  ขั้นตอนที่ 3 
                3.1 นําเครื่องไวโอลินตนแบบไมยางพารา เขาสูหองปฏิบัติการทางดานสวนะศาสตร (MUSICAL 
ACOUSTICS) เพื่อวิเคราะหโครงสรางพื้นฐานของเสียงโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  
  3.2 นําเสนอลักษณะของเสียงไวโอลินในรูปแบบภาพคลื่นเสียง 

ขั้นตอนที่ 4 
        4.1 นําไวโอลินตนแบบไมยางพารา ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และประเมิน 
    4.2 สรุปผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 
  ขั้นตอนที่ 5 

5.1 รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ  และเผยแพร  
 

ผลการวิจัย  
1. เครื่องมือการทําไวโอลินไมยางพาราตามฝมือชางแบบชาวบาน มีเครื่องมือในการทําไวโอลิน 1 ชนิด 

ประกอบดวย เล่ือยวงเดือน กบไสไมไฟฟา ส่ิว มีดแกะสลักไม มีดตอก  มีดพรา กาวรอน กาวลาเท็กซ  ลูกหมู คอน 
เลาเตอร  เล่ือยฉลุ  เล่ือยฉลุแทน ไมฉาก กระดาษทราย สวานมือ และสวานแทน 

2. วัสดุในการทําไวโอลินจากไมยางพารา จะใชไมยางพาราขนาด กวาง 12 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว หนา 1 นิ้ว  และ
ไมที่ทําคอไวโอลินจะใชไมยางพาราขนาด กวาง 2 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว หนา 2 นิ้ว  หากพิจารณาถึงความแตกตางระหวาง
ไมยางพาราและไมสนสปรูซที่ใชทําไวโอลินในตางประเทศ พบวา ลักษณะของเซลไมของไมสนสปรูซ จะมีเซลที่ใหญ
กวาไมยางพารา และมีลักษณะของเซลเรียงตรงตามแนวยาวของไม และพบวาน้ําหนักไมยางพารามีน้ําหนักมากกวา
ไมสนสปรูซเล็กนอย 
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 3. แบบที่นํามาใชเปนตนแบบในการทําไวโอลินจากไมยางพารา นอกจากการศึกษาจากเอกสารตําราทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแลว ผูวิจัยไดเลือกไวโอลินยี่หอสตารซัน ผลิตในประเทศจีน มาเปนตนแบบในการทํา
ไวโอลินจากไมยางพารา เปนไวโอลินขนาด 4/4  
  4. ขั้นตอนการทําไวโอลินจากไมยางพารา โดยใชฝมือชางชาวบานอีสานและเครื่องมือที่หาไดในทองถิ่น มี
ขั้นตอนการทําตั้งแตตนจนจบกระบวนการ 52 ขั้นตอน  

5. เทคนิคสําคัญในการทําไวโอลินไมยางพารา มีเทคนิคในการทําสวนประกอบตางๆ ที่สําคัญดังนี้ 
  5.1 การดัดไมใหโคงเพื่อทําฝาปดดานขางของกลองเสียง ชางชาวอีสานไดประยุกตโดยใชวิธีการ
นําแผนไมดัดรูปทรงที่จัดทําขึ้นเองติดแผนเหล็กดัด จากนั้นนําไมที่ไสใหมีขนาดบางตามขนาด มาประกบเขาไป แลว
จึงนําไปลนไฟโดยใชเปลวไฟจากเตาแกส เพื่อดัดใหเนื้อไมคงที่ไมคืนสภาพ   
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การตัดโคงไมดวยเตาแกส 
 

  5.2 การประกอบไมดานขางไวโอลินที่โคงไดที่แลว จะใชเทคนิดการดัด โดยประกอบเขากับหุนเพื่อ
ปองกันการบิดตัวของไม โดยใชไมทอนเล็กๆ สอดเขาไปแลวใชยางรัดตามสวนโคงตางๆ ปลอยทิ้งไวจนกวาไมจะคงตัว   

 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การประกอบไมเขากับหุนไวโอลิน 
 

  5.3 สวนหัวไวโอลินเปนสวนที่ตองระมัดระวัง เนื่องจากเปนสวนที่สวยงามของไวโอลิน จะใชส่ิว
ตกแตงบริเวณสวนหัวของไวโอลิน เพื่อใหไดลวดลายที่สวยงาม   

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การเจาะสวนหัวไวโอลิน 
  5.4 เทคนิคการทําหัวไวโอลินเรียบและสวยงามจะใชตะไบตกแตงอยางระมัดระวัง  
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ภาพที่ 4 การตะไบแตงหัวไวโอลินดวยบุงขัดไม 
 

6. ปญหาและอุปสรรคในการทําไวโอลินไมยางพารา   
  6.1 ไมมีเครื่องดัดแผนไมใหโคงมน จึงตองทําขึ้นเอง แตยังไมสามารถทําไดดีพอ 
  6.2  การทําแผนหนาและแผนหลังของไวโอลินใหเปนรูปทรงที่มาตรฐาน จะตองใชส่ิว และเครื่อง
ขุดใหโคงมนตามรูปทรง แตก็ยังมีขนาดความหนาที่ไมสมํ่าเสมอทั้งสองดาน ทําใหการกําทอนของเสียงยังไมดีพอ 
  6.3 ไมยางพารามีเซลลของเนื้อไมขนาดใหญ ทําใหการดัดโคงเปนส่ิงที่ทําไดยาก เพราะไมจะหัก
ไดงาย ถามีการดัดแรงๆ จึงจําเปนตองใชเวลาในการดัดคอนขางนาน 
  6.4 กาวที่ใชติด ยังมีความหนืดมากไป เวลาแกะออกมาซอมแซมทําใหแผนไมแตกหัก หรือพังไดงาย 
 7. การวิเคราะหเสียงไวโอลินตนแบบดวยโปรแกรม Sound Forge  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเสียง
ไวโอลินตนแบบไมยางพารา พบวา   
  7.1 ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นเสียงไวโอลินจากไมยางพาราเปรียบเทียบกับไวโอลิน
จากจีน และจากยุโรป ในเสียงซอล พบวา ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นของไวโอลินไมยางพาราและ
ไวโอลินจีน มีลักษณะใกลเคียงกัน สวนไวโอลินจากยุโรป จะมีลักษณะความกวางและความยาวคลื่นเสียงมากกวา  
  7.2 ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นเสียงไวโอลินจากไมยางพาราเปรียบเทียบกับไวโอลิน
จากจีน และจากยุโรป ในเสียงเร พบวา ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นของไวโอลินไมยางพารามีลักษณะ
ความกวางและความยาวคลื่นนอยกวาไวโอลินจีน และไวโอลินจากยุโรป   
  7.3 ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นเสียงไวโอลินจากไมยางพาราเปรียบเทียบกับไวโอลิน
จากจีน และจากยุโรป ในเสียงลา พบวา ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นของไวโอลินไมยางพารานอยกวา
ไวโอลินจีน  แตจะมีลักษณะความกวาง และความยาวคลื่นเสียงมากกวาไวโอลินยุโรป 
   7.4 ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นเสียงไวโอลินจากไมยางพาราเปรียบเทียบกับไวโอลิน
จากจีน และจากยุโรป ในเสียงมี พบวา ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นของไวโอลินไมยางพารานอยกวา
ไวโอลินจีน มีลักษณะใกลเคียงกัน สวนไวโอลินจากยุโรปมีลักษณะของความกวางและความยาวคลื่นมากกวา
ไวโอลินไมยางพาราเชนเดียวกัน    

8. การประเมินและแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตไวโอลินจากไมยางพาราผูเชี่ยวชาญที่ 
ไดใหคําแนะนําในกระบวนการทําโวโอลินดังนี้ 
 ไมที่นํามาขึ้นรูปไวโอลินควรเลือกไมที่มีลายไมที่เรียบ มีลายไมสมํ่าเสมอทั้งแผน และมี 
ความแหงใหมากที่สุด 
 ไมแผนหนาจะมีความออนและบางกวาไมแผนหลัง 
 ในการตั้งขอบไมไวโอลิน ควรใชกาวที่สามารถแกะออกไดเมื่อมีการซอมบํารุงโดยไมเสียเนื้อไม 
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 รูเอฟโฮล ของไวโอลินควรทําใหเล็กกวาเดิม เนื่องจากตัวที่ทํามามีขนาดรูใหญเกินไป 
 ลูกบิดควรเลือกไมเนื้อแข็งใหมาก ๆ  
 การลงสีไวโอลินตองใชน้ํามันวานิชเคลือบเสียงจะมีคุณภาพมากขึ้น 

9. การประเมินจากผูเชี่ยวชาญตอไวโอลินตนแบบไมยางพารา พบวา ความคิดเห็นตอคุณลักษณะ 
ไวโอลินตนแบบไมยางพาราดานฝมือการทํารูปราง/รูปทรง ความสวยงาม ความสมดุลของสัดสวนตาง ๆ และดาน
การตอบสนองของสายของไวโอลนิ มีคาเฉล่ียความคิดเห็นอยูที่ 3.00  รองลงมาคือ  ดานความตอเนื่องในการเลน
ขามสาย และความตอเนื่องในการเลนแตละสาย มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูที่ 2.20 สวนดานที่มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับ 2.00 คือ ดานคุณภาพเสียง 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ไวโอลินไมยางพาราในมุมมองตาง ๆ 
 

10. การทดสอบการบรรเลงไวโอลินตนแบบไมยางพาราโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา คุณภาพเสียง และ 
ความไพเราะจากผูเชี่ยวชาญไดประเมินความไพเราะในน้ําเสียง น้ําหนักเสียง และคุณภาพเสียงตามมาตรฐานสากล 
โดยรวมอยูในระดับพอใช 

11. การออกแบบโลโกมีหลักการแนวคิดในการออกแบบคือ เปนชื่อไทย ๆ จํางาย ไมซ้ํากับแบรนดเนม 
อื่น เรียบงาย ใชเทคนิคในการออกแบบที่ไมซับซอน โดยมีกระบวนการออกแบบโลโกคือ สืบคนขอมูลในอินเทอรเน็ต
เกี่ยวกับชื่อแบรนเนมตางๆ ของไวโอลินทั่วโลก คิดหาคําไทย ๆ โดยไดคําวา “Thai” และหาคําที่บงบอกชนิดสินคา ได
คําวา “Violin” และนําคําสองคํามารวมกัน ไดคําวา “ThaiViolin” หาสัญลักษณที่นาสนใจประเภทลายเสน ลวดลาย 
และคําอธิบายที่เกี่ยวของ เชน made in Thailand มาประกอบ   
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 โลโก ThaiViolin 
 
12. แนวทางการผลิตไวโอลินไมยางพาราเชิงพาณิชย พบวา ราคาตนทุนทั้งหมดของไวโอลินไม

ยางพารา 1 ตัว ใชงบประมาณในการทํา ประมาณ 1,740 บาท  ซึ่งอยูในราคาสามารถผลิตในเชิงพาณิชยไดในระดับ
หนึ่ง ทั้งนี้ตองมีการปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการทําใหมีตนทุนต่ํา และใชเวลานอย ซึ่งปจจุบันพบวายังใชเวลามาก
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เกินไป ทั้งนี้เนื่องจากชางยังขาดความชํานาญ หากไดทําในปริมาณมากและมีชั่วโมงการทํางานมากขึ้น จะเกิดความ
ชํานาญ และลดระยะเวลาในการทําไวโอลินลงได 
  
สรุป 
 การทําไวโอลินจากไมยางพารา โดยใชฝมือชางชาวบานอีสานและเครื่องมือที่หาไดในทองถิ่น มีขั้นตอนการ
ทําตั้งแตตนจนจบกระบวนการ 52 ขั้นตอน   

เทคนิคสําคัญในการทําไวโอลินไมยางพารา ปญหาและอุปสรรคในการทําไวโอลินคือ ไมมีเครื่องดัดแผนไม
ใหโคงมน จึงตองทําขึ้นเอง แตยังไมสามารถทําไดดพีอ   

การทําแผนหนาและแผนหลังของไวโอลินใหเปนรูปทรงที่มาตรฐาน จะตองใชส่ิว และเครื่องขุดใหโคงมน
ตามรูปทรง แตก็ยังมีขนาดความหนาที่ไมสมํ่าเสมอทั้งสองดาน ทําใหการกําทอนของเสียงยังไมดีพอ   

ไมยางพารามีเซลลของเนื้อไมขนาดใหญ ทําใหการดัดโคงเปนส่ิงที่ทําไดยาก เพราะไมจะหักไดงาย ถามีการ
ดัดแรงๆ จึงจําเปนตองใชเวลาในการดัดคอนขางนาน 
  การวิเคราะหเสียงไวโอลินตนแบบดวยโปรแกรม Sound Forge  พบวา ลักษณะความกวางและความยาว
คล่ืนเสียงไวโอลินจากไมยางพาราเปรียบเทียบกับไวโอลินจากจีน และจากยุโรป มีลักษณะแตกตางกันคือ ความกวาง
และความยาวคลื่นของไวโอลินไมยางพาราและไวโอลินจีน มีลักษณะใกลเคียงกัน สวนไวโอลินจากยุโรป จะมี
ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นเสยีงมากกวา   

ความคิดเห็นตอคุณลักษณะไวโอลินตนแบบไมยางพาราอยูในระดับปานกลางในทุกดานคือ ดานฝมือการ
ทํารูปราง/รูปทรง ความสวยงาม ความสมดุลของสัดสวนตาง ๆ และดานการตอบสนองของสายของไวโอลิน 
รองลงมาคือ ดานความตอเนื่องในการเลนขามสาย และความตอเนื่องในการเลนแตละสาย  และดานคุณภาพเสียง 
ตามลําดับ   

การประเมินคุณภาพเสียงและความไพเราะจากผูเชี่ยวชาญในดานความไพเราะในน้ําเสียง น้ําหนักเสียง 
และคุณภาพเสียงตามมาตรฐานสากล พบวา สวนใหญอยูในระดับพอใช 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปคือ ควรมีการทําวิจัยการทําไวโอลินจากไมชนิดอื่นของอีสาน หรือไม
ในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพเสียง  ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับน้ํามันวานิชที่ใชทาไวโอลิน เพราะน้ํามันวา
นิชเปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของกับคุณภาพเสียงไวโอลิน  และควรศึกษาถึงการนําเครื่องมือสมัยใหมมาใชใน
กระบวนการผลิตไวโอลิน เพื่อใหไดไวโอลินที่มีคุณภาพ ราคาไมแพง และตอบสนองการผลิตเชิงธุรกิจได 
  
คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ไดใหทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ 
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ศูนยศลิปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน 
Esan Folk Cultural Heritage Center 

ปองพล ยาศรี1  
Pongpon Yasri1 

บทคัดยอ 
การศึกษาและการออกแบบมีวัตถุประสงคเพื่อทําการคนควาขอมูล ประวัติศาสตร ความเปนมาของ

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน รวมทั้งตัวอยางทาง ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประติมากรรม  งานจักสาน  งานถักทอ
ประเพณีตางๆ (ดนตรีการละเลนและรองรํา) เพื่อนําพัฒนาการและสวนผสานระหวางวิถีชีวิตชาวบาน วิธีคิด          
(ภูมิปญญา)และความเชื่อที่สัมพันธกับรูปแบบแหงศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของภาคอีสานเปนขอมูลในการ
สรางกรอบแนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมสําหรับบริบทใหมแหงปจจุบันและอนาคตแสดงออกทาง ที่วาง 
รูปทรงและองคประกอบตางๆทางสถาปตยกรรมไทยประยุกตเพื่อใหงานสถาปตยกรรมเกิดความเหมาะสมสอดคลอง
และนําไปสูการสรางภูมิความรูในการออกแบบงานสถาปตยกรรมที่มีความสัมพันธทั้งบริบทที่ตั้งและสื่อถึงเนื้อหา
หรือประโยชนใชสอยภายในโครงการ และสรางเอกลักษณแหงสถาปตยกรรมรวมสมัยในภูมิภาคอีสาน 
คําสําคัญ : ศิลปวัฒนธรรม, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ประเทศไทย 
 
Abstract 
 The study and design aim to discover the historical information of the local Northeastern art and 
culture as well as the art objects, architectural, sculptural arts, textile weaving or fabric, and traditions      
(folk song, activities and music). This mean to illustrations any of development and integration of local 
wisdom knowledge and  the art and culture. The results  which were  assemble to the thinking process of 
design for spatial organization and architectural forms. 
 The research findings indicate the local art and cultural values, which lead to the origin of 
thinking and wisdom knowledge of Northeastern habitants. Furthermore,they could also be adjusted for 
the new circumstance at the present time and in the future to develop a method of thoughts and learning 
in Northeastern architecture, forms, spatial organization and regional appropriateness. 
 As the results of the study and design demonstrate the historical,lifestyle,local wisdom, even the 
local knowledge that influence to the art and culture which have been descended for periods until the 
present . These also affect the architectural design and programs for conforming to the locational  
circumstance, as well as to the combination between spatail organization and the  art objects according 
to the Thai architecture to creat the unique among the contemporary architecture. in the northeastern part 
of Thailand. 
Keywords : Art & Cultural center / Northeastern 

                                                 
1 ภาควิชาศลิปะสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศลิปากร วังทาพระ กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 
  Department of Architecture and Related Arts, Faculty of Architecture, Graduate School, Silpakorn University, Tha Phra Palace, Bangkok 10200,   
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คํานําและวัตถุประสงค 
ที่มาของโครงการเกิดจากปญหาการยายถิ่นฐานของชาวอีสานเพื่อเดินทางมาทํางานบริเวณที่ราบ        

ภาคกลาง เพื่อการหาเงินเปนปจจัยสําคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพฯ ซึ่งชวงแรก คือ ชาวบานที่จะออกจากถิ่นฐาน
เพื่อไปทํางานที่อื่น ตอนนอกฤดูทํานา  คือ หลังการเก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม ชาวอีสานไมตั้งใจจะจากหมูบานของตน
อยางถาวร สวนใหญในยุคแรกจะเปนวัยกลางคน ( ทํางานหาเลี้ยงครอบครัว )  ยุคตอมารูปแบบการยายถิ่นของชาว
อีสานไดเปล่ียนแปลงไปอยางชาๆแตม่ันคง เด็กหนุมเด็กสาวชาวชนบท อายุตั้งแต 14 ปขึ้นไป ไดจากหมูบานไป
ทํางานและในขณะเดียวกันก็มีอีกสวนหนึ่งที่เขาไปศึกษาตอในระดับสูงขึ้นตามเมืองใหญ  และปจจัยที่สําคัญสูง คือ 
ชาวบานมุงหนาเขาไปเปนแรงงานในเมืองใหญ อันเนื่องมาจากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดความแหงแลง
คอนขางรุนแรง แตในขณะเดียวกันการที่มีการติดตอคมนาคมที่ดีขึ้น มีการขนสงที่สะดวกและโอกาสทางดาน
การศึกษามีมากขึ้น ชาวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงใกลชิดกับเมือง นครหลวง และโลกภายนอกมากขึ้น
โดยเฉพาะคนหนุมสาวพรอมที่จะถูกชักจูงใหเขาไปตามเมืองใหญมากขึ้น ซึ่งไดรับทั้งเงิน ชีวิตชาวเมือง และ       
อารยธรรมที่กาวหนาในระบอบทุนนิยม 

การจากไปของคนหนุม-สาว ( ชาวอีสาน ) เขาสูเมืองใหญละทิ้งถิ่นฐานบานเกิด เขามาทํางานหรือ     
ศึกษาตอ สูโลกแหงการพัฒนาลุมหลงกับวัฒนธรรมสากลอันรุงเรือง ทันสมัย และเจริญทางดานวัตถุนิยม และนําส่ิง
ที่รับมาโดยไมมีการกลั่นกรองกับส่ิงที่รับมากลับมาสูถิ่นฐานเดิม ทําใหจิตวิญญาณอันแทจริงของพื้นถิ่นอีสาน ความ
เจริญทางภูมิปญญาของบรรพบุรุษในอดีตถูกลืมเลือนสงผลตอวิกฤติที่เกิดกับวิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 

อีสานดินแดนที่ราบสูง ลักษณะที่ปรากฏโดยทั่วไป คือ ความแหงแลงกันดารของภูมิประเทศ และความ
ยากจนของผูคนไดบดบังความสําคัญทางประวัติศาสตร ที่ซอนอยูในแผนดินนี้มานาน เรื่องราวของชุมชนโบราณ หรือ
แวนแควนนอยใหญในภาคอีสาน ไมไดรับการกลาวถึงนักในประวัติศาสตร  ตอเมื่อมีการคนพบหลักฐานทาง
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรบานเชียง แหลงโบราณคดีบานปราสาท รูปวาดสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัย
ประวัติศาสตรบนผนังถ้ําในจังหวัดตางๆ การพบซากฟอสซิลไดโนเสาร การพบซากคูเมือง กําแพงเมือง เนินโคกที่ตั้ง 
ศาสนสถาน ปรางคกูตางๆ จึงทําใหดินแดนที่ราบสูงแหงนี้กลับกลายเปนแหลงอารยธรรม ที่สําคัญของไทย แมยังไมมี
คําตอบเกี่ยวกับการเชื่อมตอหรือการขาดตอนของอารยธรรมในภาคอีสานแตละชวงอยางชัดเจน  และไมอาจกลาวได
วาวัฒนธรรมอีสานปจจุบันนี้สืบตอยาวนาน มาจากตนสมัยกอนประวัติศาสตร แตก็เปนส่ิงที่นาแปลกใจวา เหตุใด
ดินแดนอีสานที่แหงแลงกันดารนี้ ผูคนกลับรํ่ารวยทางวัฒนธรรม และเปนวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง 
เหมือนกับมีการสั่งสมและสืบทอดกันมานาน 
ภูมิปญญาอีสาน  คือ พัฒนาการการปรับตัวปรับวิถีชีวิต ที่อยูรวมกันกับธรรมชาติแวดลอม 
- แองสกลนคร( อีสานบน ) รากฐานรวมกันมากับอาณาจักรลานชาง 
- อีสานใต- รับอิทธิพลขอม 
- แองโคราช- อิทธิพลอารยธรรม อยุธยาและรัตนโกสินทร 

สังคมวัฒนธรรมและภูมิปญญาอีสานมีความหลากหลายมิใชนอยตามเหตุปจจัยทางภูมิประเทศและ
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร ลักษณะรวมของภูมิอากาศ ระบบนิเวศอิทธิพลของพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรมขาวและ
สายพันธุ ลวนเปนองคประกอบสําคัญสําคัญที่มีอิทธิพลตอการหลอหลอมวิถีชีวิตของชาวอีสานโดยรวม และเกื้อกูล
ใหเกิดพัฒนาการทางภูมิปญญาที่มีลักษณะเดนเปนของอีสานและเกื้อกูลใหเกิดพัฒนาการทางภูมิทําใหเกิด
พัฒนาการทางภูมิปญญาที่มีลักษณะเดนจําเพาะโลกทัศนของคนอีสาน ความเชื่อในสวนที่เกี่ยวกับชวงหัวเลี้ยว 
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หัวตอหรือชวงวิกฤติของชีวิต เปนความเชื่อที่ผสมผสานกันระหวางคติดั้งเดิมเรื่องขวัญ เรื่องพราหมณและเรื่อง
พระพุทธศาสนาชาวอีสานไดผสานความเชื่อทุกอยางไวในพิธีกรรมตามสังคมประเพณีของชาวบาน แลวสืบสานภูมิ
ปญญาเหลานั้นมาผลิตซ้ํา ในวิถีชีวิตอยางมั่นคง 
iทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในโลกของการคาเสรีของระบบทุนนิยม ไดกอใหเกิด
ผลกระทบตอศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบาน ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นไดถูกทําลายลงจนอยูในขั้น “วิกฤติ” ดวยเหตุนี้
จึงเห็นสมควรรวบรวมขอมูล หลักฐานและศึกษา เผยแพรส่ิงดีงามเพื่อเปนการ ตออายุทางศิลปวัฒนธรรม 
วัฒนธรรม ตางๆ ของภาคอีสานมีจุดเดนตางจากวัฒนธรรมประเพณีของภาคอื่น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ 
สามารถบอกเรื่องราว ความเปนมาของชนชาติไดเปนอยางดีไมวาจะเปนวัฒนธรรมทางดานหัตถศิลป นาฏศิลป 
อาหาร ที่อยูอาศัย จนกระทั่งถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับศาสนา ความเชื่อตางๆ 

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของอีสานเกิดขึ้น จากผลงานของชาวบานอีสานซึ่งมีคุณสมบัติในการสราง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานไดอยางสมบูรณ เชน 

มีความเรียบงายในความเปนอยู 
มีความสมถะในการยึดมั่น 
มีความมั่นคงในทางความเชื่อ ( พุทธ – ผี ) 

องคประกอบเหลานี้ ไดส่ังสมอยูในตัวชาวบาน มานับหลายชั่วอายุคน 
 ศิลปะพื้นบานหลายๆแขนงของชาวอีสาน ไดบอกกลาวเรื่องราวขึ้นจากพื้นฐานเหลานี้ ไดแก 
คุณคาทางศิลปะ            คุณคาทางวัฒนธรรม                   
- สถาปตยกรรม                      - ภาษา 
- ศิลปกรรม     - ประเพณีพื้นบาน                          
- หัตถศิลป      - อาหาร 
- นาฏศิลป                  - วรรณกรรมพื้นบาน 
ความเจริญทางวัตถุ   ความรวดเร็วทางการสื่อสาร   คานิยมที่เปล่ียนแปลงในปจจุบันไดนําพาเอาศิลปวัฒนธรรม
พื้นบานกลืนหายไปในไมถึงชวง 2 ทศวรรษนี้ 

 แมวาสภาพในปจจุบันไดถูกรบกวนทางดานวัฒนธรรมจากประเทศที่เจริญแลวทางดานเทคโนโลยีก็ตาม 
ลักษณะความเปนพื้นบาน พื้นถิ่น  ของชาวบานในภาคอีสานก็ยังคงเหลือใหเห็นอยูจํานวนมาก แตขาดการสนับสนุน 
สงเสริม ใหแพรหลายและเห็นคุณคาดั้งเดิม ดังนั้นจึงควรจะมีการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงไว  และ
สามารถปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสภาพในปจจุบันได  

โครงการศูนยศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน จึงเปนโครงการในแนวคิดที่ตองการผสานเรื่องราวทาง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับสภาพการถดถอยของสังคมในปจจุบัน เปนแหลงเชื่อมโยงความสัมพันธและจิตสํานึกของคนรุน
หลังไดเขาใจในภูมิปญญาแหงบรรพบุรุษที่ไดรังสรรคมรดกทางศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม  สงเสริมความภาคภูมิใจใน
สมบัติอันมีคาของภูมิภาค รวมทั้งเปนศูนยกลางของการเผยแพรรวบรวมเนื้อหา ขอมูล ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี และศิลปะในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนการเชื่อมตออดีตกับปจจุบันพัฒนาสานตอเนื่องไปยังอนาคต 
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วัตถุประสงค 
- เพื่อศึกษาคนควาขอมูล ประวัติศาสตร ความเปนมาของศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน รวมทั้งตัวอยางทาง

สถาปตยกรรม ประติมากรรม  งานจักสาน  งานถักทอ ประเพณีตาง (  ดนตรี การละเลนและรองรํา )  
- พัฒนาการและจุดผสานกันระหวางวิถีชีวิตชาวบาน วิธีคิด ( ภูมิปญญา ) และความเชื่อที่สัมพันธกับ

รูปแบบแหงศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในกระบวนการคิดในการออกแบบที่วางและรูปแบบ
สถาปตยกรรม 

- ศึกษาลักษณะรูปแบบการใชพื้นที่รวมไปถึงการกําหนดพื้นที่ ที่เหมาะสมกับรูปแบบของตัวเนื้อหาในสิ่งที่
ตองการสื่อ เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบที่ถูกตองตามสภาพการใชงานจริง 

-   เพื่อศึกษาออกแบบสถาปตยกรรมที่มีรูปแบบสอดคลองกับประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม  และ
สถาปตยกรรมพื้นบานอีสาน 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 
ขั้นขอมูล  
1. คนควาและรวบรวมขอมูล 

1.1 ขอมูลขั้นปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลภาคสนามจากการสํารวจ  บันทึก ถายภาพ สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ หรือ
ชาวบาน 

1.2 ขอมูลขั้นทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลจากเอกสารวิชาการ สถิติ รายงาน ภาพถาย โบราณเปนตน 
2. วิเคราะหขอมูลตางๆโดยละเอียด และหาความตองการพื้นที่ใชสอย รวมถึงการวิเคราะหสภาพสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และรูปแบบเพื่อนําเปนพื้นฐานในการจัดทําโครงการ 
3. สรุปขอมูลที่ไดวิเคราะหมาจัดทําโปรแกรมทางสถาปตยกรรม  เพื่อนําไปใชในการออกแบบ 
ขั้นตอนการออกแบบ  

1. วิเคราะหที่ตั้งโครงการ  และการจัดทําความสัมพันธของพื้นที่ใชสอยระหวางสวนตางๆในโครงการ 
2.เริ่มทําการออกแบบขั้นตน และความสัมพันธกับบริบทของอีสานที่เลือกสรร โดยประมวลขอมูลที่ไดศึกษา
เปนแนวทางไวแลวนํามาพิจารณาในการออกแบบ 
3. ทําแบบราง และพัฒนาแบบ 
4. นําเสนอขั้นสุดทาย 
5. จัดทําเอกสารวิทยานิพนธ 
 

ผลการศึกษา 

งานสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการทั้งที่วาง รูปทรง หรือองคประกอบตางๆมาจากการสังเคราะะห
เนื้อหาและคุณคาของศิลปวัฒนธรรมพื้นบานในแตละสวน แลวนํามาผนวกกันกับลักษณะสถาปตยกรรมรวมสมัย 
เพื่อใหการออกแบบที่เกิดขึ้นในโครงการ  เปนงานออกแบบที่เกิดจากการนําศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ
เขามาเปนสวนสําคัญในกระบวนการสรางสรรคแนวความคิดในการออกแบบงานสถาปตยกรรม เชน การสราง
ความสัมพันธของพื้นที่ใชสอยในโครงการไดมาจาก  วิถีปฏิบัติของฤดูกาลแบบพื้นบานของงานประเพณีและพิธีกรรม
ของชาวอีสาน  นํามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาการนําเสนอของโครงการสรางลําดับการเขาถึงในแตละสวนตางๆ เพื่อใหผูใช
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สอยโครงการเขาถึงแตละสวนพื้นที่ตามลําดับเนื้อหาที่ตองการสื่อตอผูเขาชมพื้นที่  คือในชวงฤดูกาล ทั้ง 3 ฤดู มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวนา  นอกจากนั้นในแตละชวงเวลา ในแตละรอบเดือนก็จะมีพิธีกรรมที่
เชื่อมโยงกับ ประเพณีทางศาสนาและความเชื่อที่มีอิทธิพลตอผูคนและวิถีการดํารงชีวิต  ซึ่งงานสรางสรรคทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม จะถูกสอดผสานเขาไปอยูในสวนตางๆของพิธีกรรมและฤดูกาล  

เมื่อนําขอมูลมาจัดลําดับแสดงสวนตางๆจะมีการแบงเปน ชวงเวลาตามระบบฤดูกาล คือ  ฤดูรอน  ฤดูฝน  
ฤดูหนาว โดยแตละรอบเดือนแบงเปนประเพณีและพิธีกรรม และในชวงปลายของฤดูรอน และใกลส้ินสุดฤดูหนาวเปน
ชวงฤดูกาลทํานา  โดยในชวงระหวางการทํานาและชวงเวนวางจากการทํานา ก็จะมีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติภายใน      
แตละชุมชนที่มีความสัมพันธกันระหวางครอบครัว คุม หมูบาน สวนในชวงพิธีกรรมก็จะมีการประกอบกิจกรรมตางๆ
ที่สัมพันธกันระหวางหมูบานและวัด การนําแตละกิจกรรมที่เกิดการซอนทับกันมาแสดงใหเห็นถึงการสรางสวนพื้นที่
ในหนึ่งป โดยแบงกรอบหลักออกเปน 5 ขอบเขตพื้นที่  

      1.ชวงฤดูรอนที่ จะแสดงลักษณะวิถีชีวิตความเปนอยู  กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหมูบาน  
2. ภมิูปญญาพื้นบานเปนชวงฤดูวางเวนจากการทํานา มาทํางานฝมือ งานหัตถกรรมพื้นถิ่น   
3. ชวงฤดูกาลทํานา ฤดูเก็บเกี่ยว  ใหเห็นถึงวิถีการดํารงชีวิตแบบการเกษตร 
4. ชวงฤดูกาลคาบเกี่ยวชวงที่มีงานบุญหรือประเพณีทางศาสนาเชื่อโยงถึงพิธีกรรมและความเชื่อ 
5. การซอนทับของพื้นที่ทางกิจกรรมของสวนประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกสอดผสานในแตละชวงฤดูกาล 

สวนงานออกแบบลักษณะรูปทรงทางสถาปตยกรรมเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับลักษณะสถาปตยกรรม
พื้นถิ่นอีสาน การสรางเอกลักษณทางดาน ที่วาง รูปทรง โครงสรางและวัสดุ ที่สอดคลองและกลมกลืน  พรอมทั้งการ
สรางสรรครูปแบบใหมใหตอบสนองพื้นที่ใชสอยที่รวมสมัย  จึงจําเปนตองผสานทั้ง 2 รูปแบบวิธีคิดเขาดวยกัน โดยขั้น
แรกคือ การศึกษาและประยุกตรูปแบบทางสถาปตยกรรม  อาคารในโครงการในสวนของหลังที่จําเปนตองใชพื้นที่ 
ขนาดใหญลักษณะทั้งที่วางและรูปแบบสถาปตยกรรมจําเปนเกิดการลดทอนของมวลอาคารหลักและมีการสรางพื้นที่
เชื่อมตออาคาร  การซอนชั้นของหลังคาใหดูโปรงและสรางสัดสวนที่ไมบดบังบริบทโดยรอบ โดยการศึกษากรณี
ตัวอยางอาคารซึ่งแสดงถึงเอกลักษณพื้นบานอีสานแลวนํามาคลี่คลายและสรางกรอบแนวความคิดในการออกแบบ
โดยวิเคราะหรูปแบบสถาปตยกรรมพื้นถิ่นหอไตรอีสาน ของพื้นที่ตางๆในภูมิภาคอีสานโดยวิธีการปฏิบัติงานเริ่ม
ตั้งแตหาขอมูลเบื้องตน เพื่อเปนการสะดวกในการปฏิบัติงานขั้นตอไป   และขอมูลภาคสนาม คือ 

- ขอมูลจากการสอบถาม พระสงฆ ภายในวัด 
- ขอมูลจากการสอบถามชาวบานในพื้นที่โดยรอบ 
-  ขอมูลจากการสอบถามจากศูนยขอมูลในพื้นที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสํารวจรังวัด 
- เก็บขอมูลโดยการถายภาพ 
- ทํา measure drawing หอไตร 
- สํารวจผังบริเวณโดยรวมของวัด 

หลังจากนั้น  จึงนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห และเรียบเรียงเนื้อหา พรอมจัดทําแบบ และวิเคราะห
โครงสรางอาคารแตละหลังรูปแบบสถาปตยกรรมทั้งลักษณะหลังคา  ผนัง สัดสวน รวมทั้งโครงสรางที่สะทอนสูพื้นที่
วางภายใน แมวาสถาปตยกรรมหอไตรอีสานจะสรางขึ้นเพื่อรองรับพื้นที่ทางการศึกษาพระธรรมในพระคัมภีร และเก็บ
หลักรักษาพระคัมภีร แตรูปทรงที่สะทอนทั้งบริบท เอกลักษณ รูปแบบที่สะทอนผานอิทธิพลทางประวัติศาสตร และ
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ชางพื้นบานสรางสรรคขึ้นเปนเอกลักษณที่โดดเดนเฉพาะตัว โดยการออกแบบตัวอาคารในโครงการนั้น  จะผสาน
รูปแบบลักษณะของพื้นที่ตามการใชสอยในแตละสวน โดยออกแบบใหสามารถสอดคลองกับรูปทรงภายนอก สราง
เอกลักษณในแตละหลัง สัดสวนระเบียงรอบ เสาระเบียงรับหลังคากันสาด  การ กําหนดระยะสวนผนังอาคาร เวนชวง
เปนระเบียงรอบชวยทําใหอาคารที่มีขนาดใหญ ลดทอนความหนักลง และถือเปนการนําเอกลักษณเรื่องที่วางแบบมี
ระเบียงรอบมาใช การใชลักษณะการซอนชั้นหลังคาในอาคารที่มีขนาดใหญเพื่อรูปทรง 

 
สรุป 

งานสถาปตยกรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ที่จะแสดงออกถึงภูมิปญญาและความ
เจริญรุงเรืองของแตละชุมชน  เราสามารถศึกษาประวัติศาสตรและความเปนอยูของแตละกลุมชนไดจากงาน
สถาปตยกรรม การศึกษาถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน อันจะนําไปสูรากเหงาทางความคิดและความรู      
ของคนอีสานที่ควรคาแกการทําความเขาใจและนํามาสืบสานหรือประยุกตใหเกิดประโยชนสําหรับบริบทใหมแหง
ปจจุบันและอนาคตเพื่อเปนแนวความคิดในและศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมอีสาน ที่วาง รูปแบบ และความ
เหมาะสมสอดคลองกับภูมิภาคการศึกษาทั้งประวัติศาสตร วิถีชีวิต ภูมิปญญาพื้นบาน ที่สงผลตอ ศิลปวัฒนธรรมที่
สืบสานผานกาลเวลามาสูปจจุบัน สงใหเกิดผลทางการออกแบบงานสถาปตยกรรมและเนื้อหาโครงการ ที่สอดคลอง
กับบริบทที่ตั้ง ดึงเอาเอกลักษณของภูมิภาคผสานกับรูปแบบที่วาง งานโครงสรางที่นํารูปแบบภูมิปญญาชางพื้นบาน
เปนกรอบในการออกแบบและประโยชนใชสอยรวมสมัยเพื่อใหเกิดความลงตัวในแงการออกแบบและสานตอ
วิวัฒนาการของสถาปตยกรรมอีสานพื้นบาน ใหคงเอกลักษณเฉพาะตัว 

ศิลปะชาวบานมีลักษณะที่สําคัญ คือสรางโดยชาวบาน หรือประชาชน หรือศิลปน ( นักวิชาการศิลปะ
ชาวตะวันตกบางคนเรียก people art  โดยไดรับความบันดาลใจมาจากขนบประเพณี ความเชื่อของชาวบานที่สืบตอ
กันมาแตโบราณ จนเปนงานศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นชางหรือศิลปนชาวบานเปนผูถายทอดความรูสึกนึกคิด
เหลานั้นใหปรากฏออกมาอยางเรียบงายและแสดงใหเห็นภูมิปญญาของกลุมชนนั้นๆ  ดังนั้นลักษณะเฉพาะซึ่งเปน
ลักษณะพิเศษของชาวบาน  คือ ความเรียบงาย เพราะสรางขึ้นโดยชาวบานหรือชางพื้นบานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ     
ใชสอย ( utilitarian ) หรือสนองความตองการตองการตามสภาพทองถิ่น ขนบประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมชน 
ความงาม ความไพเราะของศิลปะชาวบานเกิดจากความชํานาญและการขัดเกลาสืบตอกันมาเปนเวลานาน ตางจาก
งานศิลปะที่สราง โดยชางหลวงหรือชางไดรับการศึกษาอยางเปนระบบในสถาบันการศึกษา ซึ่งมักใหความสําคัญกับ
ความวิจิตรงดงามเปนพิเศษ 

ศิลปะชาวบาน หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับขนบประเพณี วัฒนธรรมที่สะทอนภูมิปญญาของทองถิ่น 
การใหคํานิยาม ศิลปะชาวบาน ของนักวิชาการชาวตะวันตกมีประเด็นที่นาสนใจอยูหลายประการ เชน คําวา             
“ชาวบาน”  ( folk ) หมายถึงชาวชนบทที่ยังรักษาวัฒนธรรมของตนเองไวได แตนักวิชาการสมัยใหมเห็นวาคํานี้    ควร
จะกินความกวางกวาความเปนชาวบานหรือชาวชนบทเพราะในโลกตะวันตกยังมีกลุมชนด่ังเดิมที่อาศัยอยูในเมือง
และสรางงานศิลปะตามประเพณีดั้งเดิมที่มีลักษณะเฉพาะของกลุมอยูไมนอย ศิลปะของกลุมชนเหลานี้มีลักษณะที่
เกิดจากศิลปะของชุมชนเมือง เชน การเย็บปกถักรอยของชนเผาอินเดียนแดงที่อาศัยอยูในเมืองในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการรองเพลงหรือเตนรําตามแบบดั้งเดิม ของชนเผาที่อาศัยอยูในเมือง ศิลปะเหลานี้นาจะเปน
ศิลปะชาวบานดวย 
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ศิลปะชาวบานมีหลายประเภทตามวัฒนธรรมของกลุมชน แตโดยทั่วไปมักแบงประเภทตามการแบง
ประเภทของ วิจิตรศิลป ไดแก จิตรกรรม ( painting )  ประติมากรรม (  sculpture ) สถาปตยกรรม(architecture) 
วรรณกรรม ( literature)  ดนตรี ( music)  นาฏศิลป ( drama)  ศิลปะชาวบานอีกประเภทหนึ่งที่ทํากันมากก็คือ 
ศิลปหัตถกรรม ( arts and crafts )  ซึ่งแบงออกเปนประเภทตางๆไดแก งานถักทอ( weaving )  งานเย็บปกถักรอย    
( embroidery )  งานจักสาน ( wickerwork )  เครื่องปนดินเผา ( ceramic )งานโลหะ ( metalwork ) งานกระดาษ     
( paperwork ) และอื่นๆเปนตน 

ในการศึกษาและออกแบบโครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ไดแนวความคิดในการออกแบบเพื่อให
เกิดความสอดคลองกับลักษณะสถาปตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน การสรางเอกลักษณทางดาน ที่วาง รูปทรง โครงสรางและ
วัสดุ ที่สอดคลองและกลมกลืน   พรอมทั้งการสรางสรรค รูปแบบใหมใหตอบสนองพื้นที่ใชสอยที่รวมสมัย                 
จึงจําเปนตองผสานทั้ง 2 รูปแบบวิธีคิดเขาดวยกัน โดยขั้นแรกคือ การศึกษาและประยุกตรูปแบบทางสถาปตยกรรม  
อาคารในโครงการในสวนของหลังที่จําเปนตองใชพื้นที่ขนาดใหญลักษณะทั้งที่วางและรูปแบบสถาปตยกรรมจําเปน
เกิดการลดทอนของมวลอาคารหลักและมีการสรางพื้นที่เชื่อมตออาคาร  การซอนชั้นของหลังคาใหดูโปรงและสราง
สัดสวนที่ไมบดบังบริบทโดยรอบ โดยตัวโครงการมีทั้งสวนที่เปนการจักแสดงงาน สวนสาธิต และสวนขอมูล 
เพราะฉะนั้นจําเปนตองใหแตละสวนของโครงการเกิดวิถีแหงการเคลื่อนไหวของเนื้อหาโครงการโดยตลอดเพื่อมิให
เปนโครงการที่ตายนิ่งอยูกับที่  แตมีพัฒนาการขับเคลื่อนทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบานควบคูกับพัฒนาการทางสังคม  
ตัวโครงการในแตละสวน จึงแบงเปนทั้งกึ่งพิพิธภัณฑที่สะทอนคุณคาทางจิตใจและสวนแสดงงานแบบนิทรรศการ
หมุนเวียน  จนถึงลานแสดงศิลปวัฒนธรรมกลางแจง ตลอดจนการจัดแสดงสวนสาธิตวิถีชีวิตจริงของสวนหมูบาน
หัตถศิลปทําใหตัวโครงการมีชีวิตขึ้นมาสรางความสัมพันธทางการรับรูระหวางผูเขาชมโครงการและผูประกอบการ
สาธิตวิธีการตางๆตามจริงในโครงการ เห็นตัวอยางตั้งแตกรรมวิธีการผลิตรวมทั้งสะทอนวิถีชีวิตจริงไปจนถึงการ
เขาถึงซึ่งตัวงานพุทธศิลปพื้นบานผานการรับรูและเขาถึงซึ่งจุดประสงคโดยใหเกิดความสัมพันธตั้งแตการออกแบบ
ที่วางรวมจนถึงการสรางลําดับการรับรู ผานทางงานสถาปตยกรรม 

การออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อใหเกิดความสัมพันธกับลักษณะของแตละภูมิภาค ดึงและสรางเอกลักษณ
เฉพาะตัวของแตละภูมิภาค เพื่อใหงานสถาปตยกรรมเปนตัวสะทอนชีวิตและจิตวิญญาณอันแทจริงของพื้นที่ที่ตั้ง     
ที่เกิดจากการไดศึกษาทั้งดานชีวิตความเปนอยูและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งความเชื่อและศรัทธาในพระศาสนา และ
สัมพันธกับสภาพดินฟาอากาศสอดคลองกัน กรอบความคิดทั้งหมดนี้ถาไดนํามาสังเคราะะหกอนการออกแบบแลว 
ลําดับการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมก็จะเกิดคุณคาในตัวของมันเอง  
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค  คือ 1) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการกําหนด
มาตรฐาน ความโปรงใสและเกณฑชี้วัดในการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่มีความความเหมาะสม
กับการบริหาร  สวนภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย  2)  เพื่อสังเคราะหผลการสนทนา
กลุมผูใหบริการและผูรับบริการของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานราชการภูมิภาคในจังหวัด
บุรีรัมย และ 3) เพื่อสังเคราะห ผลการพัฒนาตัวชี้วัดรูปแบบวิธีการในการประเมินผลและเกณฑในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ  โดยใชเกณฑมาตรฐานความโปรงใส ที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในการศึกษาไดใชวิธีการสัมภาษณอภิปรายกลุม (Focus group interview) จากการสุมตัวอยางโดยวิธีสุม                   
แบบเจาะจง ซึ่งแยกตามองคกร 4 องคกร มีผูรวมอภิปรายกลุมคือผูใหบริการจํานวน 47 คนและผูรับบริการ จํานวน  
27 คน  รวมทั้งส้ิน 74 คน และกลุมตัวอยางที่ใชแบบสํารวจประเมินผลจาก 4 องคกร ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจงเชนเดียวกัน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ คือผูใหบริการจํานวน 100 คนและผูรับบริการจํานวน 
100  คน รวมทั้งส้ิน  จํานวน 200 คนจาก 4 หนวยงาน สวนการเก็บขอมูลภาคสนามไดใชแบบสํารวจประเมินผลจาก
ภาคประชาชนผูใชบริการและหนวยงานผูใหบริการผลการเก็บขอมูลไดนําไปประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
และสรุปการวิเคราะหขอมูล   โดยใชคาทางสถิติคือ การประมวลผล สวนขอมูล   เชิงคุณภาพจะใชวิธีการประมวล
ขอความ เนื้อหา  เพื่อสรุปเปนสาระสําคัญ ที่คนพบและประมวลผล โดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียง แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ควบคูบริบท (Context)  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคทั้ง              
3  ประเด็น  สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS FOR WINDOWS เปนเครื่องมือในการ
ประมวลผลเพื่อวิเคราะหสถิติที่ใชในการศึกษา   

                                                 
1 ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 31000 ประเทศไทย 
  Department of Social Development, Faculty of Humanities and Social Science, Buriram Rajabhat University, 31000 Thailand 
2 ภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 31000 ประเทศไทย 
  Department of Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Buriram Rajabhat University, 31000 Thailand 
3 ภาควิชาศิลปกรรม (ออกแบบนเิทศศลิป) คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 31000 ประเทศไทย 
  Department of Design, Faculty of Humanities and Social Science, Buriram Rajabhat University, 31000 Thailand 
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ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้ 
ผูที่ใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือองคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ รองลงมาคือ  เทศบาล

ตําบลโนนสุวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยและองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงอายุระหวางประมาณ 40- 49 ป รองลงมาคือ อายุระหวาง 50 ปขึ้นไป และ
อายุระหวาง 20-29 ป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับราชการมากที่สุด รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร อาชีพ
นักการเมืองและ อาชีพอื่นๆ  

สวนระดับความคิดเห็นตอตัวชี้วัดและการใชเกณฑในการประเมินและความเห็นทั่วไปในมาตรฐานตางๆมี
ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 เรื่องความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  มาตรฐานที่ 2  เรื่องความโปรงใสในการ
บริหารงาน  มาตรฐานที่ 3 ความโปรงใสในการใหบริการแกประชาชน มาตรฐานที่ 4 ความโปรงใส ในการ
บริหารงานบุคลากร  มาตรฐานที่ 5 ความโปรงใสดานงบประมาณ มาตรฐานที่6 ความโปรงใสในการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล  และมาตรฐานที่ 7 ความโปรงใสในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญ มีระดับความเห็นที่ตัวชี้วัดจะทําใหเกิดความโปรงใสอยูในระดับ มาก 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแบบแผนพฤติกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  และหนวยราชการสวนภูมิภาคทั้งในสวนผูไดบริการและผูรับบริการในเรื่องทาที การตอบรับ การมีสวนรวม  
การรับรู  ความเขาใจที่มีตอ  ตัวชี้วัดความโปรงใส ควรศึกษาเรื่องสาเหตุและปญหาที่เกิดขึ้น  เรื่องเปดเผยขอมูล
ขาวสารและการเขาถึงขอมูล  เพราะกลุมตัวอยางโดยเฉพาะผูรับบริการไมคอยมีสวนรวมและ ไมคอยใหความสนใจ
นัก   การวิจัยเชิงประเมินผลที่จัดลําดับความโปรงใสของหนวยงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรแหงความโปรงใส
และเปน Best Practice ใหกับหนวยงานอื่น ๆ ตอไป  
Keywords :  ธรรมภิบาล, มาตรฐานความโปรงใส ตรวจสอบได  
 
Abstract  
 The purpose of this research was 1) to analyze personal factor’s relations to the standards of the 
transparency and indicators in evaluating government sector’s transparency which was appropriate to 
the regional and the local administrations in Buriram, 2) to synthesize the conversation results of 
participants who offered services and participants who received services, and 3) to synthesize the 
development results of the indicators of the models and methods of the government sector’s operating 
evaluation with the clear and effective standards in relation to the social and cultural contexts.  
  From the purposive random sampling method, the focus group interview was used in the 
discussion in focus, consisting of 4 organizations in which there were totally 74 participants: that is, there 
were 47 participants who offered services and 27 participants who received services. The purposive 
random sampling method was also used in the observation from 4 organizations consisting of 2 sampling 
groups: 100 participants who offered services and 100 who received services. The collected data via the 
field work with assessment investigation from those who received services and gave services were 
analyzed with computer and summarized with statistic value of output processing. The quality data were 
used with content processing for summarizing important essentials that were found and output 
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processing; whereas, the quantity data were used with SPSS for Windows as a tool for output processing 
education data.  

The findings were as follows: 
   The data were collected via the questionnaire, given by Tambon Wangnua Local Administration 
Organization at the most level, then by Tambon Nonsuwan municipality, Buriram Public Health Office, 
and Buriram Provincial Administration Organization, respectively. The most subjects were male more 
than female, mostly aged between 40-49 years old and secondly aged between 50 up, and 20-29, 
respectively. About occupation, most of them joined government services; they are farmers, politicians 
and others, respectively.  

The assessment standards and the levels of opinion on the indicators were as follows:-Indicator 
Standard 1: Transparency of purchase: Indicator Standard 2: Transparency of administration  Indicator 
Standard 3: Transparency of public services  Indicator Standard 4: Transparency of personnel 
administration  Indicator Standard 5: Transparency of budget Indicator Standard 6: Transparency of 
follow-up and assessment, and Indicator Standard 7: Transparency of revealing and accessing 
information. Most of people who answered the questionnaires in the levels of opinion on the indicators 
which would make the transparency were at ‘much’ level.  
  Concerning suggestions in the future research; there should be a comparative research of the 
local administration organization’s behavior tradition and regional government sectors in both sections 
that served a service and section that received a service. In transparency indicators, there should be a 
research of causes and problems about revealing and accessing information because sampling groups, 
especially those who received a service, rarely participated in administration and were not interested in 
it. Assessment research of transparency level was to develop the transparency organization and the best 
practice for other sectors.    
Keywords : Good Governance, Transparency and Accountability 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 รายงานฉบับนี้เปนรายงานการศึกษาและสํารวจภาคสนามของโครงการการประเมินผลเบื้องตนมาตรฐาน
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งไดรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณในการดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  (สขร.) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  คือ 1) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการกําหนด
มาตรฐาน ความโปรงใสและเกณฑชี้วัดในการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่มีความความเหมาะสม
กับการบริหารสวนภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย  2)  เพื่อสังเคราะหผลการสนทนา
กลุมผูใหบริการและผูรับบริการของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานราชการภูมิภาคในจังหวัด
บุรีรัมย และ 3) เพื่อสังเคราะห ผลการพัฒนาตัวชี้วัดรูปแบบวิธีการในการประเมินผลและเกณฑในการประเมินผล 
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การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ          โดยใชเกณฑมาตรฐานความโปรงใส ที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาเชิงพรรณนา และวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยคณะผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ
วิจัย  ในครั้งนี้ไว ดังนี้ 1)  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) การทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม
ที่ผานมารวมทั้งจากเอกสารตาง ๆ และจากแหลงทุติยภูมิ  2) จัดเวทีสนทนาเพื่อระดมสมอง ในการพัฒนาเกณฑ 
มาตรฐาน   ความโปรงใส ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินความโปรงใส  สําหรับหนวยงานภาครัฐ โดยเชิญ                
( Stakeholder ) ที่เกี่ยวของเขามารวมระดมสมอง  3) จัดทําเกณฑมาตรฐานความโปรงใส  ตัวชี้วัด  และเกณฑ การ
ประเมินความโปรงใส สําหรับหนวยงานภาครัฐ  4) จัดเวทีสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อหารูปแบบและ
กระบวนการทดสอบประเมินผลมาตรฐานความโปรงใสในกลุมเปาหมาย 4 หนวย ดังนี้  หนวยงานภาครัฐสวน
ภูมิภาค(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย)  1 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย   1   หนวย  เทศบาล
โนนสุวรรณ   1   หนวย และ องคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ  1  หนวย   โดยการจัดสนทนากลุม( Focus group) 
แยกกลุมผูใหบริการ หนวยละ 1 ครั้ง ผูรับบริการ หนวยละ 1 ครั้ง รวมทั้ง  4  หนวยงาน ในจังหวัดเทากับ 8 ครั้ง      
5)  ดําเนินการประเมินความโปรงใส หนวยงานราชการ โดยใชแบบสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากภาค
ประชาชนผูใชบริการและหนวยงานผูใหบริการ รวมหนวยงาน   ละ 50 คน รวมทั้งส้ิน 200 คน  จาก 4 หนวยงาน    
6) วิเคราะหขอมูลจากขอ 4 และ 5 เพื่อเขียนรายงานการวิจัย นําเสนอมาตรฐานความโปรงใส และเกณฑ ชี้วัดในการ
ประเมินความโปรงใส รูปแบบ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งแนวทางในการ
สนับสนุนและผลักดันใหการปฏิบัติการตามกฎหมายขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
7) จัดการนําเสนอผลการศึกษาและรับฟงความคิดเห็น โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูที่มีสวนไดสวนเสียใน
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย  ศรีสะเกษ  ชัยภูมิ อุดรธานีและนครพนม  และ 8) เขียนรายงานการวิจัย  

 
ผลการวิจัย 

ผูที่ใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือองคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ รองลงมาคือ  เทศบาล
ตําบลโนนสุวรรณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมยและองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ผูตอบแบบสอบถาม     
สวนใหญ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงอายุระหวางประมาณ 40- 49 ป รองลงมาคือ อายุระหวาง 50 ปขึ้นไป และ
อายุระหวาง 20-29 ป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับราชการมากที่สุด รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร อาชีพ
นักการเมืองและอาชีพอื่นๆ  

สวนระดับความคิดเห็นตอตัวชี้วัดและการใชเกณฑในการประเมินและความเห็นทั่วไปในมาตรฐานตางๆมี
ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 เรื่องความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  มาตรฐานที่ 2  เรื่องความโปรงใสในการ
บริหารงาน  มาตรฐานที่ 3 ความโปรงใสในการใหบริการแกประชาชน มาตรฐานที่ 4 ความโปรงใส ในการ
บริหารงานบุคลากร  มาตรฐานที่ 5  ความโปรงใสดานงบประมาณ มาตรฐานที่6 ความโปรงใสในการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล  และมาตรฐานที่ 7 ความโปรงใสในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ มีระดับความเห็นที่ตัวชี้วัดจะทําใหเกิดความโปรงใสอยูในระดับ มาก 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวามีประเด็นที่มีการนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้  1)  ความโปรงใสในการบริหารงาน 

ระเบียบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานราชการไมเหมือนกัน เชน การจัดซื้อจัดจาง 
ความเปนอิสระในการใชจายงบประมาณการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
องคกรและการมีหนวยงานภายในภายนอกในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล   2)   ความโปรงใสในการ
ใหบริการประชาชน ผูรับบริการไมเขาใจบทบาทหนาที่ขององคกรทําใหผูรับบริการไมไดรับสิทธิ์ที่พึ่งมีพึ่งไดดวย       
3)  ความโปรงใสในการบริหารงานบุคลากรการสรรหาบุคลากรเขามาทํางาน ไมวาจะมีกฎเกณฑหรือระเบียบปฏิบัติ
อยางไร ผูรับบริการก็ยังเขาใจวายังคงใชระบบอุปถัมภ    4)  ความโปรงใสในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ทุกองคกรใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรจัดขึ้นในทางภาคปฏิบัติเปนการมีสวนรวมแตในนาม         
5)  ความโปรงใสในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปไดยาก เชน  ถาประชาชนที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับ
เรื่องนั้นแตตองการขอมูลมาดูหรือศึกษาจะเปนไปไดยาก  6)  เกณฑการประเมินที่มี  3  แบบ  ผูใหบริการมักชอบ
แบบคะแนนเพราะการปฏิบัติงานถึงไมครบ ทุกขั้นตอน ก็ยังไดคะแนน  และไมชอบเกณฑการประเมินแบบขั้น เพราะ
ตองปฏิบัติทุกขั้นตอน 7)  ผูรับบริการมักชอบเกณฑประเมินแบบขั้นคือตองปฏิบัติทุกขั้นตอน   จึงจะเกิดความ
โปรงใสจริง  8)  ความแตกตางดานความคิดของ  บุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานราชการ
สวนภูมิภาค ดานตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสในการบริหารงาน ดานขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน  
จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  มาตรฐานการใหบริการเรื่องการใชเทคโนโลยี และชองทางการใหบริการ แก
ประชาชน   การรองเรียน ทั้งมาตรฐานดานการใหบริการ  มาตรฐานดานการบริหารบุคลากร และมาตรฐานความ
โปรงใสในการติดตามตรวจสอบ  และประเมิน สวนมาตรฐานที่ 1  คือ การจัดซื้อจัดจางและการใชจายงบประมาณ
เปนเรื่องที่ตามมาภายหลัง  และ  9)  ความแตกตางกันในดานสถานภาพของผูตอบที่เปนผูใหบริการและผูรับบริการ
และผูมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีกับผูที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งมีความคิดเห็นตางกันเรื่องตัวชี้วัด
มาตรฐานทุกตัวชี้วัดตั้งแตมาตรฐาน 1 ถึง 7 โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 1 (ความโปรงใสในการจัดซื้อ     จัดจาง) มีความ
คิดเห็นแตกตางกันถึง 4 ประเด็น  รองลงมาคือมาตรฐานที่ 4 (ความโปรงใสกับการบริหารบุคลากร) มีความคิดเห็น
แตกตางกัน  ถึง  3 ประเด็น  นอกนั้นพบวาความคิดเห็นตางกันในมาตรฐานตัวชี้วัด 2 ประเด็น (มาตรฐานที่ 3,5,6,7) 
และมาตรฐานตัวชี้วัด  1 ประเด็น (มาตรฐานที่ 2)  จะพบวา  ผูใหบริการกับผูรับบริการ มีความคิดเห็นตางกันใน
ประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจางและการบริการบุคลากรประมาณมากที่สุด  (4 และ 3  ประเด็น ตามลําดับ) เมื่อ
พิจารณาถึงระดับการศึกษาก็เชนเดียวกัน  ผูมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (ผูใหบริการ) เห็นดวยกับความ
โปรงใสในมาตรฐานตัวชี้วัดดังกลาว  ขณะที่ชาวบานหรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (ผูรับบริการ)  มีความ
คิดเห็นในประเด็นดังกลาววาตนนาจะมีสวนรวมในเรื่องที่กลาวมา  

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องการประเมินผลมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              
(จังหวัดบุรีรัมย)  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ควรมีปรับปรุงตัวชี้วัดมาตรฐานทั้ง  7  แยกสวน                       
มีรายละเอียดตางงานภาครัฐสวนกลาง  สวนภูมิภาค  กับองคองคการปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากหนวยงาน สอง
ภาคสวน  มีความเปนอิสระในการบริหารงาน ควรปรับปรุงตัวชี้วัดวิธีการประเมินและเกณฑ การประเมิน  ทั้ง          
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3  แบบ  คือ   ใหมีความหนักเบาหรือรายละเอียดในแตละประเด็นยอยในแตละตัวชีวัด ใหใชไดทั้งเกณฑทั้ง 3 แบบ 
วิธีการติดตามประเมินผล   ความโปรงใสควรมีขอมูลจากการสัมภาษณ ผูที่มีสวนได สวนเสีย (Stakeholder )         
ที่เกี่ยวของไมควรไดหลักฐานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รายงานได ดานหนึ่งเพียงอยางเดียว  ควรใชหลักฐานการ
ตรวจสอบเปนบุคคล  สถานที่ รายงานผล ภาพถาย  คําสัมภาษณ  การถูกรองเรียน การมีสวนรวมของทุกฝายที่
เกี่ยวของเปนตน ในสวนขององคการปกครอง สวนทองถิ่นนั้น   มีศักยภาพ ตามมาตรฐานความโปรงใส ทั้ง 7 
มาตรฐานไมเหมือนกัน  ดังนั้นวิธีการประเมินและเกณฑ  การประเมินในองคการบริหาร สวนตําบล เทศบาล (ตําบล/
เมือง/นคร) และองคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรใชแบบคะแนน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เรื่องการจัดซื้อ จัดจาง การ
ใหบริการแกประชาชน งบประมาณ  การติดตาม  ตรวจสอบ   และประเมินผล  การเปดเผยและการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร  ในเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในงาน ของขาราชการ สวนภูมิภาคที่ตางกันบางหนวยงาน เปน
งานบริหารบางหนวยงาน  เปนงานบริการ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีความแตกตางกัน  ดังนั้น จึงเปด
โอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ควรใหประชาชนเขามามีสวนในทุกตอน รวมทั้งการเปดเผย
ขอมูลขาวสารโครงการพัฒนาตาง ๆ  ของหนวยงานภาครัฐซึ่งประชาชนไมมีสวนรวม ซึ่งกอใหเกิดการทุจริต   
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแบบแผนพฤติกรรมขององคกรปกครอง                  
สวนทองถิ่น  และหนวยราชการสวนภูมิภาคทั้งในสวนผูไดบริการและผูรับบริการในเรื่องทาที การตอบรับ การมี   
สวนรวม  การรับรู ความเขาใจที่มีตอ  ตัวชี้วัดความโปรงใส ควรศึกษาเรื่องสาเหตุและปญหาที่เกิดขึ้น เรื่องเปดเผย
ขอมูลขาวสารและการเขาถึงขอมูล  เพราะกลุมตัวอยางโดยเฉพาะผูรับบริการไมคอยมีสวนรวมและไมคอยใหความ
สนใจนัก   การวิจัย เชิงประเมินผล ที่จัดลําดับความโปรงใสของหนวยงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรแหงความ
โปรงใสและเปน  Best Practice ใหกับหนวยงานอื่น ๆตอไป  
 
คําขอบคุณ 

รายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาจากบุคคลหลายฝาย ที่ไดใหความรวมมือ คําแนะนํา 
ตลอดจนขอคิดเห็นตาง ๆ คณะผูวิจัยของกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ อันประกอบดวย  สํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ(สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ใหโอกาสและสนับสนุนในดาน
งบประมาณในการทําวิจัยเชิงประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ดร.ปรีชา  อุยตระกูล อาจารยทวี  วัชระเกียรติศักดิ์และ
คุณนลินี กังศิริกุล คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไดใหโอกาสใหเปนทีมวิจัยรวมและใหคําปรึกษา 
แนะนํา สนับสนุนในดานตาง ๆ ในการทําโครงการ ขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ที่เอื้อเฟอ
ในการอนุมัติใหผูวิจัยไดมีสวนรวมและสนับสนุนในการทําวิจัยในโครงการนี้ หนวยงานภาครัฐและผูประสานงานใน
จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 4 หนวยงาน  อันประกอบไปดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมย  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโนนสุวรรณ จากเทศบาลตําบลโนนสุวรรณ  นายกองคการบริหาร
สวนตําบลวังเหนือ จากองคการบริหารสวนตําบลวังเหนือและนายแพทยใหญสํานักงานสาธารณสุขและนางนิภา 
สุทธิพันธ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย และผูประสานงานของทุกหนวยงาน ที่ไดใหความอนุเคราะหใน
เรื่องการจัดเตรียมความพรอมและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล และผูใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาที่ทําใหการประเมินโครงการในครั้งนี้มีความ
สมบูรณครบถวน 
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การทําวิจัยในครั้งนี้  จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได  ถาขาดความสามัคคี  ความรวมมือ รวมใจ  ในการ
ทํางานของทีมงานทุกทาน  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยชิ้นนี้ จะเกิดประโยชนอยางมากใหกับผูที่จะ
นําไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางสูงสุดกับประเทศชาติตอไป 
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บทคัดยอ 
การศึกษาเปรียบเทียบความเครียด สาเหตุของความเครียด และการจัดการกับความเครียดระหวาง

พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความเครียด สาเหตุของความเครียด และวิธีการจัดการกับความเครียด  ของพยาบาล
ในโรงพยาบาลของรัฐบาลและพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรที่ใชใน
การศึกษารวมทั้งส้ิน 90 คน  คือพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล จํานวน 58 คน และพยาบาลในโรงพยาบาล
เอกชนจํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามประกอบดวย  ขอมูลสวนบุคคล  สาเหตุความเครียด
จากการทํางาน ขอมูลดานความเครียด และขอมูลดานการจัดการกับความเครียด สถิติที่ใชในการศึกษา คือ         
การแจกแจงความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาเฉลี่ยประชากรดวยสถิติซี (z-test)   

ผลการวิจัยพบวา คะแนนความเครียดของพยาบาลทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน  สวนสาเหตุของความเครียด
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลมีมากที่สุด  คือ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมี
ความเครียดมากที่สุด คือ เงินเดือน สาเหตุของความเครียดที่แตกตางกันมี 7 ดาน คือ เพื่อนรวมงาน  การแขงขันในที่
ทํางาน  ส่ิงแวดลอมในการทํางาน  การเดินทางในการทํางาน  ความพึงพอใจในการทํางาน  ความปลอดภัยในการ
ทํางาน  ความกาวหนาในการทํางาน  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในเรื่องวิธีการจัดการกับความเครียด พบวาพยาบาล
ในโรงพยาบาลของรัฐบาลจะใชวิธีฟงเพลง  รองเพลง  เลนดนตรี  มากที่สุด  และพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน     
จะใชวิธีไปดูหนัง  ดูโทรทัศน  และนอน มากที่สุด 
คําสําคัญ : ความเครียด, สาเหตุของความเครียด, การจัดการความเครียด, พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาล,  
                  พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน 
 
Abstract 
  This quantitative study investigated the stress in term of  stress, cause  of stress, and stress 
management in nurses working in the state and private-owned hospitals in Suphanburi province. The 
subjects were 90 nurses, 58 of which working in the state-owned and 32 nurses working in the private-
owned hospitals. They were asked to answer the questionnaire to collect the data with respect to their 
personal data, and cause of stress arising from work. Data on stress and how the nurses managed the 

                                                 
1 สาขาวิชาการจดัการธรุกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
  Division of General Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand 
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stress was also compiled using this questionnaire. Data was analyzed in term of frequency, percentage, 
mean, and standard deviation (S.D.). Means’ difference was tested using z-test. The analysis showed that 
there was no difference in the level of stress between these two groups. Duty was the main cause of 
stress of the nurses in the state-owned hospital, while salary was the main cause of stress of the nurses in 
the private-owned hospital. There were 7 aspects of difference in stress between these two subjects. 
They were the difference in (1) colleague, (2) competition in the work place, (3) hospital surrounding, (4) 
commuting between home and hospital, (5) job satisfaction, (6) safety during carrying out the duty, and 
(7) advancement in career path. Nurses in state-owned hospital used singing and listening to the music, 
and playing a musical instrument as the tools to alleviate their stress. Those in the private-owned hospital 
opted to going to the cinema, watching the TV and sleeping.    
Keywords : Stress, Stress Management  
 
บทนํา 

ความเครียด (Stress)  หมายถึง ภาวะทางจิตใจที่กําลังเผชิญกับปญหาตางๆ  ไมวาจะเปนปญหาภายในตัว
บุคคลหรือภายนอกตัวคน  เปนปญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้น เปนปญหามาจากความผิดปกติทางรางกายหรือ
ความผิดปกติทางจิตใจ  เปนความรูสึกที่ไมสบายใจ  ไมพอใจ  เหมือนจิตใจถูกบีบบังคับใหเผชิญกับส่ิงเรา ความรูสึก
ดังกลาวทําใหเกิดความแปรปรวนทั้งทางรางกายและจิตใจ (ชูทิตย ปานปรีชา, 2550) ส่ิงที่ เปนสาเหตุของ
ความเครียดที่สําคัญคือ 1) สภาพแวดลอมทั่วไป  2)สภาพเศรษฐกิจที่ไมนาพอใจ  3) สภาพแวดลอมทางสังคม 4) 
การเขาทํางาน  เล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง 5) นิสัยการกิน การดื่มที่สงเสริมความเครียด 6) การมีสัมพันธภาพกับคนอื่น
ไมราบรื่น 7) ความรูสึกตนเองต่ําตอยกวาคนอื่น  และ8) ตองการมีอํานาจเหนือผูอื่น (กรมสุขภาพจิต,  2550) 

ในการปฏิบัติงานที่ทําอยูเปนประจําทุกๆ วัน   เปนสาเหตุหนึ่งของความเครียด  ความกดดันทั้งจากภายใน
ตนเองจากผูบังคับบัญชา   จากเพื่อนรวมงาน  จากผูใตบังคับบัญชา  จากกฎระเบียบขอบังคับตางๆ จากผูมาใช
บริการหรือลูกคา  จากความกดดันในสังคมที่เขาไมอาจดําเนินการใดๆได ทําใหเขาเกิดความเครียดหงุดหงิด วิตก
กังวล  และหวั่นไหวไมม่ันคงปลอดภัย 

การจัดการกับความเครียด หรือ การบริหารความเครียด (Stress Management) หมายถึง วิธีการที่เปน
ระบบ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใหบุคคลมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการใชชีวิตรวมกันภายใตความเครียดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่เขาจะสามารถดํารงชีวิตดวยคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี และปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ  (มัลลิกา 
ตนสอน , 2544) 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความเครียด สาเหตุความเครียด และวิธีการจัดการกับความเครียดของ
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคของการ
วิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความแตกตางของความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและความเครียดของ
พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน 2) เพื่อศึกษาความแตกตางของสาเหตุของความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาล
ของรัฐบาลและความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน 3) เพื่อศึกษาความแตกตางของวิธีการจัดการกับ
ความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล จํานวน 58 คน และพยาบาล

ในโรงพยาบาลเอกชนจํานวน 32 คน   รวมทั้งส้ิน 90 คน   
               เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน  สวนที่ 1 คือขอมูลสวนบุคคล   
สวนที่ 2 คือขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดจากการทํางาน  สวนที่ 3 คือแบบประเมินความเครียด ซึ่งเปนแบบ
วัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2543) โดยกรมสุขภาพจิตไดเผยแพรในหนังสือคูมือคลายเครียด  
และสนับสนุนใหประชาชนนํามาใชสํารวจความเครียดของตนเอง  โดยแบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิตนี้มี   
ขอคําถามรวม 20 ขอ เปนขอคําถามเกี่ยวกับความเครียดที่จะสงผลใหเกิดความผิดปกติทางรางกาย  จิตใจ และ
พฤติกรรม  และสวนที่ 4 คือขอมูลดานวิธีการจัดการกับความเครียดของผูตอบแบบสอบถาม  

วิธีการวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การแจกแจง ความถี่  รอยละ   คาเฉลี่ย   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และการทดสอบคาเฉลี่ยประชากรดวยสถิติซี (z-test)    โดยทําการวิเคราะห ดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหนงงาน และรายไดตอเดือนของผูตอบ 
แบบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่   และหาคารอยละ 

2. ขอมูลสาเหตุของความเครียดที่เกิดจากการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและพยาบาล
ในโรงพยาบาลของเอกชน นํามาแจกแจงความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ
คาเฉลี่ยประชากรดวยสถิติซี  (z-test)     

3. ขอมูลดานความเครียดซึ่งสอบถามเกี่ยวกับอาการ ความรูสึก และ พฤติกรรมตางๆ ของพยาบาลใน
โรงพยาบาลของรัฐบาลและพยาบาลในโรงพยาบาลของเอกชน  นํามาแจกแจงความถี่   รอยละ และคาเฉลี่ย  และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของแตละอาการที่เกิดขึ้นในแตละขอ  

4. ขอมูลวิธีการจัดการกับความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและพยาบาลใน 
โรงพยาบาลของเอกชน วิเคราะหโดยใชวิธีการแจกแจงความถี่  และรอยละ   หลังจากนั้นนําแตละวิธีมาจัด

อันดับเพื่อทราบถึงวิธีการจัดการกับเครียดวาพยาบาลทั้งสองแหงวาเลือกใชแตละวิธีมากนอยเพียงใด และใชวิธีใด
มากที่สุด  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคลของประชากร  2) ขอมูลสาเหตุของความเครียด    
3) ขอมูลความเครียด   และ 4) ขอมูลวิธีจัดการกับความเครียด  

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของประชากร  พบวาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลทั้งหมดเปนผูหญิง    
สวนใหญมีอายุมากกวา 36 ป  มีสถานภาพแตงงาน  รายไดตอเดือน 15,000 บาทขี้นไป   มีตําแหนงงานอยูในระดับ
ปฏิบัติการ  การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-20 ป (รอยละ  77.6, 65.5, 
86.2, 86.2, 93.1 และ 58.6 ตามลําดับ)   พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเปนผูหญิงทั้งหมดเชนกัน สวนใหญอายุ
ระหวาง 26-30 ป  มีสถานภาพแตงงาน รายไดตอเดือน 15,000 บาทขึ้นไป  มีตําแหนงงานที่ตองอาศัยความชํานาญ  
การศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 ป (รอยละ 37.5, 59.4, 65.6, 34.4, 93.8 และ 
43.8 ตามลําดับ)  
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สวนที่  2  สาเหตุของความเครียดจากการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล   เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ  พบวา  สาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดจากการทํางานสูงสุด 5 อันดับแรก  มีดังนี้  อันดับแรก คือ ลักษณะ
ในการทํางาน  อันดับที่สองคือ ความปลอดภัยในการทํางาน  อันดับที่สามคือ ปริมาณภาระงาน  อันดับที่ส่ี คือ
เงินเดือน และอันดับที่หาคือ ความพึงพอใจในการทํางาน (µ = 3.24, 3.17, 3.10, 2.88  และ 2.86 ตามลําดับ)  
พยาบาลในโรงพยาบาลของเอกชน พบวาสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดจากการทํางานสูงสุด 5 อันดับแรก  คือ
อันดับแรกคือ เงินเดือน  อันดับที่สองคือ ปริมาณภาระงาน   อันดับที่สามคือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  อันดับที่ส่ี คือ
เจานาย/หัวหนางาน และอันดับที่หาคือ เพื่อนรวมงาน (µ = 3.09, 3.09, 2.88, 2.56  และ 2.34 ตามลําดับ )  

สวนที่ 3 ขอมูลดานความเครียด  พบวา พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล มีอาการ  พฤติกรรมหรือ
ความรูสึก ซึ่งเปนผลกระทบอันเนื่องมาจากความเครียด  โดยรวมพบอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึก เปนครั้งคราว  
5 อันดับแรก ดังนี้  อันดับแรก  คือรูสึกหงุดหงิดรําคาญใจ  อันดับที่สอง คือรูสึกกลัวผิดพลาดในการทําส่ิงตางๆ อันดับ
สามคือ ปวดหัวขางเดียวหรือบริเวณขมับทั้งสองขาง  อันดับส่ี คือนอนไมหลับเพราะคิดมาก กังวล ตื่นเตนกับ
เหตุการณที่ไมคุนเคยและมึนงงหรือเวียนศีรษะ   อันดับที่หา คือ รูสึกวาตัวเองไมมีสมาธิ (รอยละ 86.2, 73.9, 77.6, 
74.1 และ 72.4 ตามลําดับ)  นอกจากนี้พบวาอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นเปนประจํา ไดแก ความรูสึก
ทางเพศลดลงจํานวน 2 คน ปวดหรือเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย หลัง หรือไหล และมึนงงหรือเวียนศีรษะจํานวน  
1 คน  พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน มีอาการ  พฤติกรรมหรือความรูสึก ซึ่งเปนผลกระทบอันเนื่องมาจาก
ความเครียด  โดยรวมพบอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึก เปนครั้งคราว  5 อันดับแรก ดังนี้  อันดับแรก  คือนอนไม
หลับเพราะคิดมาก หรือกังวล และรูสึกหงุดหงิดรําคาญใจ  อันดับที่สอง คือ  รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไรและ  
รูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทําอะไร  อันดับสามคือ รูสึกวาตนเองไมมีสมาธิ  อนัดับส่ี คือ  มึนงงหรือเวียนศีรษะ   อันดับ
ที่หา คือ มีความวุนวายใจและตื่นเตนกับเหตุการณที่ไมคุนเคย (รอยละ 84.4, 78.1, 75.0, 71.9 และ 65.6 
ตามลําดับ)  นอกจากนี้พบวาอาการ พฤติกรรมหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นเปนประจํา ไดแก นอนไมหลับเพราะคิดมาก
หรือกังวลจํานวน 1 คน รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําส่ิงตางๆ จํานวน 1 คน  และปวดเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย 
หลังหรือไหล จํานวน 1 คน 

ผลรวมของคะแนนความเครียดซึ่งแบงเปน 5 ชวงคะแนน ตามเกณฑของกรมสุขภาพจิต พบวา สวนใหญ
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน มีระดับคะแนนความเครียดอยูเกณฑปกติ คือในระดับชวงคะแนน    
6-17 คะแนน (รอยละ 67.24 และ 71.88 ตามลําดับ) 

สวนที่  4 ขอมูลการจัดการความเครียด  พบวา พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล มีวิธีการจัดการกับ
ความเครียด 5 อันดับแรก ดังนี้  อันดับแรก คือ ฟงเพลง  รองเพลง   เลนดนตรี  อันดับที่สอง ไปดูหนัง  ดูโทรทัศน และ
นอน  อันดับที่สาม ไปเที่ยวพักผอน  อันดับที่ส่ี อานหนังสือ  และอันดับที่หา คุยโทรศัพท (รอยละ75.86, 68.77, 
63.79, 53.45 และ 39.66 ตามลําดับ  พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน มีวิธีการจัดการกับความเครียด 5 อันดับแรก 
ดังนี้  อันดับแรก คือ ไปดูหนัง  ดูโทรทัศน และนอน  ฟงเพลง  รองเพลง   เลนดนตรี  อันดับที่สอง ไปเที่ยวพักผอน 
อันดับที่สาม เขารานเสริมความงาม อันดับที่ส่ี อานหนังสือ และฟงเพลง รองเพลง เลนดนตรี และอันดับที่หา         
คุยโทรศัพท (รอยละ87.5, 71.88, 68.75, 65.63 และ 43.75 ตามลําดับ) 

จากการศึกษาความแตกตางของสาเหตุความเครียดระหวางพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลและพยาบาล 
ในโรงพยาบาลเอกชน  พบวา พยาบาลของรัฐบาลและเอกชนมีสาเหตุของความเครียดที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน  ความกาวหนาในการทํางาน  การเดินทางไปทํางาน  ความพึงพอใจ
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ในการทํางาน  ส่ิงแวดลอมในที่ทํางาน  การแขงขันในที่ทํางาน  และ เพื่อนรวมงาน  (z = 4.323, 3.786, 3.031, 
2.747, 2.651, 2.433  และ 2.011 ตามลําดับ p < .05) 
 
การวิจารณงานวิจัย 

จากการวิจัยพบวาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลมีประสบการณและระยะเวลาในการทํางานนานกวา
พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน  และมีอายุเฉล่ียมากกวาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน  แสดงถึงลักษณะของ
บุคลากรของทั้ง 2 องคกรแตกตางกัน  พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลมีความชํานาญมากกวาเพราะอายุและ
ประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน 

ขอมูลสาเหตุของความเครียด ของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนมีความแตกตางกัน 7 ดาน คือ 
เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน  ความกาวหนาในการทํางาน  การเดินทางไปทํางาน  ความพึงพอใจในการทํางาน  
ส่ิงแวดลอมในที่ทํางาน  การแขงขันในที่ทํางาน  และ เพื่อนรวมงาน  อธิบายไดวา ลักษณะของการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลในภาครัฐ  และโรงพยาบาลเอกชนมีบริบทการบริหารงานบางอยางที่แตกตางกัน  เชน สวัสดิการจะเห็น
ไดวาโรงพยาบาลของรัฐบาลสวนใหญมีงบประมาณในการสรางหอพักใหกับเจาหนาที่แพทยและพยาบาลสามารถ
พักอาศัยอยูในบริเวณโรงพยาบาลและสามารถเดินทางมาทํางานในการเขาประจําการเวรบาย   เวรดึก ไดสะดวก  
ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนสวนใหญจะไมมีหอพักใหเจาหนาที่แพทยและพยาบาล  บางแหงพยาบาลตองเชาบาน  
และตองรับผิดชอบในการเดินทางไปทํางานเอง ทําใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนในเรื่องความปลอดภัย  และการ
เดินทางไปทํางาน  ตลอดจนมีผลกระทบไปถึงความพอใจในการทํางานที่ทําใหแตกตางกัน  นอกจากนี้สวัสดิการดาน
ความกาวหนาในที่ทํางาน  จะเห็นไดวาการสนับสนุนเพื่อใหกาวหนาในการทํางานและมีความมั่นคงในระยะยาวของ
โรงพยาบาลของรัฐบาลนั้นจะมีความมั่นคงและสนับสนุนอยางชัดเจนมากกวาเอกชน เชน การสนับสนุนใหเขารับการ
อบรมและการพัฒนาตนเอง  ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนจะเนนการบริหารงานที่มุงผลผลิตดานคุณภาพที่เปนการ
ตอบรับทางการบริการจึงมุงใหพยาบาลตองทํางานเต็มเวลา ตามการจางงาน 

ขอมูลความเครียด พบวาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลมีอาการหรือพฤติกรรมที่แสดงถึงความเครียด
อยูเปนประจําและจะตองใหความสนใจแมเปนจํานวนไมมากแตผูบริหารตองใหความสนใจคือผูที่มีอาการปวด หรือ
เกร็งทายทอย หลังหรือไหล  มึนงงหรือเวียนศีรษะ และมีความสุขทางเพศลดลง  และยังพบบุคคลรวม 12 คน ที่มี
ความเครียดสูงกวาปกติเล็กนอย  สวนพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน  ก็มีอาการหรือพฤติกรรมแสดงถึงความเครียด
ที่เกิดขึ้นเปนประจํา  คือรูสึกกลัวผิดพลาดในการทําส่ิงตางๆ และปวดเกร็งกลามเนื้อบริเวณทายทอย  หลังหรือไล  
และยังพบบุคคลอีก 1 คน ที่มีความเครียดในระดับปานกลางหรือคอนขางสูง  ถึงมีจํานวนไมมากแตผูบริหารก็ไมควร
ละเลยเพราะอาจเกิดผลเสียตามมาภายหลัง  ซึ่งบุคคลเหลานี้ควรตองไดรับการใสใจดูแลอยางใกลชิด  และอาจตอง
ใหเขาไดพักงาน  หรือหาแนวทางชวยเหลือแกไขเพื่อใหอาการของความเครียดลดลง  เพราะความเครียดที่ยังคงอยูใน
ตัวบุคคลเปนระยะเวลานานจะสงผลใหเกิดความเจ็บปวยไดในอนาคต  ซึ่งเทิดศักดิ์ เดชคง (2545 : 25-42) กลาววา 
ความเครียดจากการทํางานมีผลตอคนงานบางกลุม  โดยเฉพาะพวกที่ทํางานซึ่งตนเองไปชอบ  ไมวาจะเปนสภาวะที่
ตนเองไมถูกใจ   หรือเพื่อรวมงานที่เขากันไมได  จนทําใหเกิดความเครียด  เพียงแตอาจจะไมรุนแรง  แตวาถาคงอยู
เปนเวลานานๆ ก็อาจทําใหเกิดผลเสียตอรางกายและจิตใจตามมาได 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้  พบวาพยาบาลสวนใหญทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาล
เอกชนมีความเครียดอยูในระดับเดียวกัน คือระดับปกติ  หมายความวาสวนใหญสามารถจัดการกับความเครียดที่
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เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  รูสึกพึงพอใจกับตนเองและ
ส่ิงแวดลอม  รูสึกมีพลัง  มีชีวิตชีวา  กระตือรือรน  มองส่ิงเราหรือเหตุการณรอบตัววาเปนส่ิงที่ทาทายความสามารถ  
มีความสามารถในการจัดการสิ่งตางๆไดอยางเหมาะสม  ความเครียดในระดับนี้ถือวามีประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  เปนแรงจูงใจนําไปสูความสําเร็จได 

ในดานการจัดการกับความเครียดพยาบาลในโรงพยาบาลรับบาลจะใชวิธีฟงเพลง  รองเพลง  เลนดนตรีมาก
ที่สุด  รองลงมาคือไปดูหนัง/ดูโทรทัศน  นอน  ไปเที่ยวพักผอน  อานหนังสือ  คุยโทรศัพท  ตามลําดับ  และพยาบาล
ในโรงพยาบาลเอกชนจะใชวิธีไปดูหนัง/ดูโทรทัศน นอน มากที่สุด  รองลงมาคือ ไปเที่ยวพักผอน  เขารานเสริมความ
งาม  อานหนังสือ  ฟงเพลง รองเพลง  เลนดนตรี  คุยโทรศัพท ตามลําดับ  จะเห็นวาทั้งพยาบาลของรัฐบาลและ
เอกชนมีลักษณะวิธีการจัดการความเครียดคลายคลึงกัน  เปนการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสม 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากงานวิจัยเรื่อง ความแตกตางของความเครียด สาเหตุของความเครียด และวิธีการจัดการกับ
ความเครียดของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาลและพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดเปนผูหญิง   มีสถานภาพแตงงาน  
รายไดตอเดือน 15,000 บาทขี้นไป   มีตําแหนงงานอยูในระดับปฏิบัติการ  การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันคือพยาบาลรัฐบาลอยูระหวาง 11-20 ป  พยาบาลเอกชนมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 6-10 ป  สาเหตุของความเครียดจากการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล    พบวา  สาเหตุที่
กอใหเกิดความเครียดจากการทํางาน คือ ลักษณะในการทํางาน  ความปลอดภัยในการทํางาน   ปริมาณภาระงาน  
เงินเดือน และ ความพึงพอใจในการทํางาน  พยาบาลในโรงพยาบาลของเอกชน พบวาสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียด 
คือ เงินเดือน   ปริมาณภาระงาน   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  เจานาย/หัวหนางาน และ เพื่อนรวมงาน  ขอมูลดาน
ความเครียด  พบวา พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล มีอาการ  พฤติกรรมหรือความรูสึก ซึ่งเปนผลกระทบ        
อันเนื่องมาจากความเครียด   เปนครั้งคราว   คือรูสึกหงุดหงิดรําคาญใจ   รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําส่ิงตางๆ     
ปวดหัวขางเดียวหรือบริเวณขมับทั้งสองขาง   นอนไมหลับเพราะคิดมาก กังวล ตื่นเตนกับเหตุการณที่ไมคุนเคยและ
มึนงงหรือเวียนศีรษะ   และรูสึกวาตัวเองไมมีสมาธิ  พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน มีอาการ  พฤติกรรมหรือ
ความรูสึก ซึ่งเปนผลกระทบอันเนื่องมาจากความเครียด  เปนครั้งคราว  คือนอนไมหลับเพราะคิดมาก หรือกังวล และ
รูสึกหงุดหงิดรําคาญใจ    รูสึกเพลียจนไมมีแรงจะทําอะไรและรูสึกเหนื่อยหนายไมอยากทําอะไร  รูสึกวาตนเองไมมี
สมาธิ  คือ  มึนงงหรือเวียนศีรษะ   และมีความวุนวายใจและตื่นเตนกับเหตุการณที่ไมคุนเคย  ขอมูลการจัดการ
ความเครียด  พบวา พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐบาล มีวิธีการจัดการกับความเครียด คือ ฟงเพลง  รองเพลง    
เลนดนตรี  ไปดูหนัง  ดูโทรทัศน และนอน  ไปเที่ยวพักผอน  อานหนังสือ  และ คุยโทรศัพท พยาบาลในโรงพยาบาล
เอกชน มีวิธีการจัดการกับความเครียด คือ ไปดูหนัง  ดูโทรทัศน และนอน  ฟงเพลง  รองเพลง   เลนดนตรี  ไปเที่ยว
พักผอน เขารานเสริมความงาม  อานหนังสือ และฟงเพลง รองเพลง เลนดนตรี และ คุยโทรศัพท 

ประโยชนของงานวิจัยคือการนําผลการนําผลการวิจัยไปใชในการใหฝายทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน
ในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ใหกลับมาสนใจเจาหนาในกลุมระดับปฏิบัติงานเพราะถือเปนทรัพยากรบุคคลที่เปน
กําลังสําคัญในการขับเคลื่อนขององคกร  โดยจัดอบรมสงเสริมวิธีการจัดการกับความเครียดใหกับเจาหนาที่เปนกลุม
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เส่ียงตอความเครียด  และเปนการปองกันปญหาของโรคภัยไขเจ็บของพนักงานที่มีตําแหนงสูงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระยะยาวที่เปนผลตามมาจากการเกิดความเครียด   

 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป คือ  ควรศึกษาเปรียบเทียบความเครียดระหวางบุคลากรภาครัฐ
และภาคเอกชนอื่นๆที่มีลักษณะการทํางานใกลเคียงกันเพิ่มขึ้น  เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและ         
มาปรับปรุงระบบการทํางานใหดีขึ้น  และควรศึกษาวิธีการหรือเทคนิคตางๆ ในการผอนคลายความเครียดใหกับ
บุคคลในสถานที่ทํางาน  หรือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับพนักงานในการผอนคลายความเครียดใหกับพนักงาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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รองศาสตราจารยมานะ  กาญจนมณีเสถียร  ที่ไดกรุณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองของงานวิจัยดวยความเอาใจใส      
จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ 

 
เอกสารอางอิง 
กรมสุขภาพจิต. 2543. คูมือคลายเครียด.  กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข.  
กรมสุขภาพจิต. แบบประเมินและทดสอบความเครียด [online]  Accessed 12 สิงหาคม 2550. Available  from  
  http://www.dmh.go.th/test/ 
จิตวิทยาอุตสาหกรรม. ผูบริหารงานอุตสาหกรรม  [online]  Accessed 22 February 2007. Available  from  
  http://dit.dru.ac.th/home/023/psychology/chap2.html 
ชูทิตย  ปานปรีชา. ความเครียด [online]  Accessed 10 สิงหาคม 2550.  Available  from  

http://www.odi.stou.ac.th/main/fulltext/winsur/Chap2.pdf 
เทอดศักดิ์  เดชคง. 2545. วิถีแหงการคลายเครียด. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน. 
พรรณราย  ทรัพยประภา. 2548. จิตวิทยาประยุกตในชีวิตและการทํางาน. กรุงเทพมหานคร : พรเนรศวร. 
มัลลิกา ตนสอน. 2544.พฤติกรรมองคการ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท . 
รังสรรค ประเสริฐศรี.  2548. พฤติกรรมองคการ.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร. 
สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ.  2545. พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต. พิมพครั้งที่ 3.  
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  
สุพานี สฤษฎวานิช.  2549. พฤติกรรมองคการสมัยใหม : แนวคิดและทฤษฎี.  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ 
กกกก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.    
 



 
 

479 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

การศึกษาเปรียบเทียบความผาสกุทางจิตใจระหวางนักศกึษาญีปุ่นกับนกัศกึษาไทย 
A comparison of psychological well-being between Japanese and Thai students 

 
พีรเทพ รุงคุณากร1  

Bheeradhev  Rungkhunakorn1 
 
บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผาสุกทางจิตใจ และคุณลักษณะทางจิตใจบาง
ประการ  ที่เกี่ยวของกับความผาสุกทางจิตใจของนักศึกษาญี่ปุนและนักศึกษาไทย  อันไดแก  สุขภาวะทางจิต
วิญญาณ  การยอมรับตนเอง  และความสัมพันธกับผูอื่น  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 
2006 ที่ไดรับการสุมเขารวมการวิจัยครั้งนี้ จํานวนทั้งส้ิน 1,800 คน เปนชาวญี่ปุน 900 คน และชาวไทย 900 คน  ใช
เครื่องมือในการศึกษาประกอบดวย แบบสํารวจขอมูลสวนบุคคล  มาตรวัดความผาสุกทางจิตใจ  แบบสอบถามสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ  มาตรวัดการยอมรับตนเอง  และมาตรวัดระดับความสัมพันธกับผูอื่น  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความแตกตางระหวางความผาสุกทางจิตใจของนักศึกษาญี่ปุนและนักศึกษาไทยใน
การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และไมมีความแตกตางระหวางคุณลักษณะทางจิตใจ ที่เกี่ยวของกับ
ความผาสุกทางจิตใจ อันไดแก สุขภาวะทางจิตวิญญาณ การยอมรับตนเอง และความสัมพันธกับผูอื่นของนักศึกษา
ญี่ปุนและนักศึกษาไทยในการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ : ความผาสุกทางจติใจ   สุขภาวะทางจิตวิญญาณ การยอมรับตนเอง ความสัมพันธกับผูอื่น กลุมตัวอยาง 
                  เปนนักศึกษาญี่ปุนและนักศึกษาไทย 
 
Abstract 

The purpose of this study was to compare a psychological well-being and some psychological 
characteristics related to the psychological well-being; spiritual health, self-acceptance and interpersonal 
orientation of Japanese and Thai students.  The subjects were 900 Japanese students and 900 Thai 
students which randomized from Japanese and Thai undergraduates in academic year 2006.  The 
instruments were a Personal Data Sheet, a Psychological Well-Being Scale, a Spiritual Health 
Questionnaire, a Self-Acceptance Scale and an Interpersonal Orientation Scale used to collect the data 
from the subjects.  The statistical techniques used in the study were mean, standard deviation and t-test.  

The findings of the study were as follows: There was no significantly different between the 
psychological well-being of Japanese and Thai students at the .05 level and there was no significantly 

                                                 
1 คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Faculty of Education, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 32000,Thailand 
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different between the psychological characteristics related to the psychological well-being; spiritual 
health, self-acceptance and interpersonal orientation of Japanese and Thai students at the .05 level. 
Keywords :  psychological well-being, spiritual health, self-acceptance, interpersonal orientation,  
                   Japanese students, Thai students  
 
Introduction and Objective  

Comparison study  is  as  a  broad  framework  to provides  an  opportunity  to  go  beyond the  
limited  boundaries.  This  approach  is  a special  way to examine person’s self-related  cognitions  such 
as  Psychological  Well-being,  Spiritual  Health,  Self  Acceptance and Interpersonal  Orientation  in 
cultural differences.  

Psychological well-being is known as a broad category of happiness and life satisfaction and 
always reviewed in the concept of subjective well-being empirically (Diener, 1984).  The psychological 
well–being is  made  up  of  two  components,  an  affective  component  and  a  cognitive-evaluative 
component (Diener & Emnons, 1984).  One  of  the  most widespread  finding  literature  said  the 
psychological well-being consists  of  three  primary  components:  positive  affect,  negative  affect  and  
life  satisfaction. Positive  affect  consists  of  pleasant  emotions  or  feelings  such  as  joy  and  
happiness and negative  affect  consists  of    unpleasant  feelings  or  emotions  such as  anger  or  
anxiety.  Life satisfaction refers to a  cognitive, judgmental  process  a  global  assessment  of  one’s life  
as  a  whole (Diener, 1984).  Several factors influencing psychological well-being are found.  Spiritual 
health, self-acceptance and other subjective satisfaction with  standard  of  living,  family,  work  and  
health, all  are  contributing  to  psychological  well-being state.  In  addition,  satisfaction with  family  life  
is  considered  to  be  of  a  strong  predictor  in  psychological  well-being as well as relationship  with  
friends  and  other  social  contacts (interpersonal orientation) have  definitely  a  bearing  on  
psychological  well-being  too.   

 Spiritual  health  is  a  human need  for  meaning,  purpose  and  fulfillment  in  life,   will  to  live,  
belief  and  faith. In  its  definition  of  health,  the  WHO  has  included  spirituality  as  one  of  the  most  
important  components.  (Nagpal & Sell, 1985)  It  was  Durkheim  (1951 cited in Satpretpry, 2000)  who  
initiated  empirical  studies  to  establish  a  relationship  between  spiritual  aspects  and  well-being state  
while  he  was  investigating  the  causes  of  suicide. The  term  spiritual  dimension  has  been  defined  
in  different  ways  by  different  researchers. However the  best  definition  that  captures  and  
summarizes  the  basic  idea  of  the  spiritual  dimension  is  probably  the  one  given  by  Renetzky 
(1979) who  has  defined  the  spiritual   dimension  using  three  terms  namely,  the  power  within  man  
giving  meaning,  purpose  and  fulfillment  to  life,  suffering  and  death,  the  individual’s  will  to  live,  
and  the  individual’s  belief  and  faith  in  self,  others  and  God. Furthermore,  empirical  research  has  
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demonstrated  that  there  is  generally  a  positive  association  between  religious  affiliations,  divine  
interactions  etc. with  psychological well-being  (Maves, 1960) 
 Self-acceptance  is  considered  to  be  a  characteristic  of  self-actualization,  optimal  
functioning,  and  maturity.  Life  span  theories  also  emphasize  acceptance  of  one’s  self  and  one’s  
past  life  as  the  basis  of  self-love,  self-esteem, and  self-respect.  The  indicators  of low  self-
acceptance  are  feeling  dissatisfied  with  self,  disappointed  with  what  has  occurred  in  the  past,  
being  trouble  about  certain  personal  qualities  etc.  Thus  holding  a  positive  attitude  toward  oneself  
emerges  as  a  controlling  feature  of  life  success. Self-acceptance deeply means acceptance of 
oneself and respect for others. Many  researchers  found  positive  relationships  between  the  self-
acceptance, social  adjustment  and  academic  achievement and psychological  well-being state.   

Interpersonal orientation is a particular dimension of affiliation motivation. Hill  (1987 cited in 
Satpretpry, 2000)  reported  that  four  different  aspects  of  interpersonal  contact  serve  as  potential  
sources  of  gratification:  (a) positive  stimulation, the  ability  of  affiliation  to  provide  enjoyable  
affective  and  cognitive  stimulation;   (b) attention,  the  potential  for  enhancement  of  feelings  of  self–
worth  and  importance  through  praise  and  the  focusing  of  others’  attention  on  oneself;   (c) social  
comparison,  the  capacity  for  reduction  of  ambiguity  through  the  acquisition  of  self–relevant  
information;  and  (d) emotional  support  or  sympathy. The  motivation  for  social  contact  can  be  
considered  as  central  influence  on  human  behavior. Four specific  social  rewards  have  been  
suggested  by  previous  theory  and  research  as  particularly  relevant  to  desire  for  social  contact: 
(a)  positive  affect  or  stimulation  associated  with  interpersonal  closeness  and  communion;  (b)  
Attention  or  praise;  (c)  reduction  of  negative  affect  through  social  contact;  and  (d)  social  
comparison as  the  tendency  to  receive  gratification   from  harmonious  relationship  and  from  a  
sense  of  communion (Satpretpry, 2000).   

All of variables are determined as social adjustments which characterized by several 
surrounding global factors such as cultural, societal, political economic and also other environmental 
conditions. Especially in Japan and Thailand, student life styles are alike now but few studies have been 
found. Cross-cultural  comparisons,  therefore, have  reemerged  as  an important  approach  to  study  
various  psychological  phenomena. (Berry, Poortinga, Segall and Dasen, 1996 cited in Satpretpry, 2000)  
A broad comparative  framework  provides  an  opportunity  to  go  beyond the  limited  boundaries of 
one’s society, to expand the  range of  individual  differences,  to  implicate  more  factors  that  may  be  
involved  in  producing  such  difference  and  to  achieve  higher  levels  of  generality  and  validity. 
(Baltes, et al. 1977; Little 1996 cited in Satpretpry, 2000) It would be appropriate to study psychological 
well-being and some psychological characteristics related to the psychological well-being state; spiritual 
health, self-acceptance and interpersonal orientation of Japanese and Thai students to find out whether 
both groups different or same in the variables selected  with  variation  in  culture  and  society.  
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Objective 
The objective of this study was to compare a psychological well-being and some psychological 

characteristics related to the psychological well-being; spiritual health, self-acceptance and interpersonal 
orientation of Japanese and Thai students.   
 
Definitions 

Psychological  Well-being  is  considered  as  a  broad  category  of  phenomenon  that  includes  
people’s  happiness,  domain satisfaction  and  global  judgments of  life  satisfaction. 

Spiritual  Health  is  considered  as  the  need  for  meaning,  purpose  and  fulfillment  in  life,  
hope or will  to  live,  belief  and  faith. 

Self-Acceptance  is  considered  to be  a  characteristic  of  self-actualization,  optimal  
functioning  and  maturity.  It is based on self-love, self-esteem and self –respect.  Self-acceptance 
means acceptance of  oneself  and  respect  for  others. 

Interpersonal  Orientation  is  considered  as  a  particular  dimension  of  affiliation  motivation.  
The  Interpersonal  Orientation  focuses  on  four  dimensions,  which  assumed  to  underlie  affiliation  
motivation : social  comparison  emotional  support,  positive  stimulation  and  attention. 
 
Method and Materials 

The population were undergraduate students of Aichi University of Education, Japan and 
Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand in academic year 2006. The samples consisted of a total 
number of 1,800 randomized undergraduate; 900 students were from Aichi University of Education and 
another 900 students were from Rajabhat Maha Sarakham University. 

The dependent variable was psychological well-being. The independent variables were spiritual 
health, self-acceptance and interpersonal orientation.  

Materials used  are as follows: a.) Personal  Data  Sheet  created  by  the  researcher  for  the  
purpose  of  the  study   b.) Psychological Well-Being Scale translated and adjusted for the samples from 
the original of Nagpal & Sell, 1985   c.) Spiritual Health Questionnaire translated and adjusted for the 
samples from the original of  Romate and Bhogle, 1997 d.) Self-Acceptance Scale translated and 
adjusted for the samples from the original of Berger, 1951 e.) Interpersonal Orientation Scale translated 
and adjusted for the samples from the original of Hill, 1987 

The statistical techniques used in the study were mean, standard deviation and t-test to compare 
of  Japanese and Thai students  in  psychological  well-being  and  the  other psychological  variables. 
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Results and Discussion 
The result table shows  the  mean,  SD,  and  ‘t’  value  of  psychological  well-being  and the 

psychological characteristics related to the psychological well-being; spiritual health, self-acceptance 
and interpersonal orientation of Japanese and Thai students. 

 
Variables Students n Mean SD. t-value 

Psychological  Well-being    Japanese 
Thai 

900 
900 

40.03 
39.98 

7.15 
6.01 

0.41 

Spiritual  Health (SH) Japanese 
Thai 

900 
900 

54.90 
55.07 

8.09 
8.27 

-0.69 

Self-Acceptance (SA) Japanese 
Thai 

900 
900 

47.28 
46.91 

8.15 
7.09 

0.46 

Interpersonal Orientation (IO) Japanese 
Thai 

900 
900 

36.55 
35.71 

8.68 
9.06 

0.34 

 
There was no significantly different between the psychological well-being of Japanese and Thai 

students at the .05 level and there was no significantly different between the psychological 
characteristics related to the psychological well-being; spiritual health, self-acceptance and interpersonal 
orientation of Japanese and Thai students at the .05 level. 

 As Diener (1984) stated psychological well-being is always reviewed in the concept of 
subjective well-being   empirically.   Being  subjective  rather  than  objective, the psychological well–
being  is  assessed  from  the  internal  perspective  of  the  individual  rather  than  measured  against  
the  objective  criteria  of  normative  standards. So It is not about what nationality they are, but how 
humanity they aware. 

The psychological well-being, spiritual health, self-acceptance and interpersonal orientation  
were  across  individuals  and  depends  on  how  good  or  bad  life  events  are  considered  to  be.  
These psychological factors help the students to grow up inner spirituality. They also develop  good view 
of life  and  socially congruence as well as build  up  positive  and  coherent  personal  identity,  to  feel  
in  touch  with  reality,  and  to  gain  and  maintain  psychological  and  physical  health. 

 Therefore the psychological well-being with spiritual health, self-acceptance and interpersonal 
are caused by the individual satisfaction.  Factors  that  influence  psychological  well-being are beyond 
places and race, but they depend  on  how  good  or  bad  life  they  look into and judge themselves.  
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Conclusion 
Even though the present  study  included only a  few  psychological  variables of undergraduate 

students. Education reformers or policy makers can also have some ideas to develop more appropriate 
educational  system  both  in  Japan and  Thailand. It is necessary to establish the ultimate aims of 
education to ensure their own happiness and life satisfaction which is actually defined as psychological 
well-being and also spiritual health, self-acceptance and interpersonal orientation beyond culture, social 
and any boundaries.  
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การเตรยีมและศกึษาลักษณะทางเคมฟีสกิสอนุพนัธของเกลือไคโตซาน 
Preparations and Physicochemical Characterization of chitosan salts 

 
จุไรรัตน นันทานิช1,2 อุไรวรรณ  พงศพิริยะจิต2  
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Manee Luangtana-anan1,2, Pornsak Sriamornsak1,2and Sontaya Limmatvapirat1,2   
    
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟสิกสของอนุพันธเกลือไคโตซานที่เตรียมโดยการพนแหง โดย
ทําการศึกษาลักษณะของอนุภาคโดยใชกลองจุลทรรศนอิเลกตรอนแบบสองกราด (scanning electron 
microscope, SEM) การกระจายของขนาดอนุภาคโดย Laser scattering particle size analyzer  โครงสรางโมเลกุล
โดย Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) คุณสมบัติการเลี้ยวเบนแสง (powder X-ray diffraction, 
PXRD) และคุณสมบัติทางความรอนโดย differential scanning calorimetry (DSC) และ thermogravimetric 
analysis (TGA)  รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลตอลักษณะทางเคมีฟสิกสดังกลาว ไดแก น้ําหนักโมเลกุลของไคโตซาน 
(20, 45, 200 และ 800 kDa) ปริมาณดีอะเซทิลเลชัน (200 kDa-87%DD และ 200 kDa-92%DD) และชนิดของ
เกลือ  (แอสพาเทต กลูทาเมต กลัยโคเลต และแลกเทต) ผลการทดลองพบวาเกลือไคโตซานที่เตรียมไดทุกชนิดมี
ลักษณะเปนอนุภาคทรงกลมเกาะกลุมกัน  การกระจายอนุภาครอยละ 90 ของไคโตซานแอสพาเทต (CS-Asp) มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางต่ํากวา 24.2 ไมโครเมตร ไคโตซานกลูทาเมต (CS-Glu) ต่ํากวา 29.5 ไมโครเมตร ไคโตซานก
ลัยโคเลต (CS-Gly) ต่ํากวา 15.7 ไมโครเมตร และไคโตซานแลกเทต (CS-Lac) ต่ํากวา 32.2 ไมโครเมตร  ผลของ 
FTIR แสดงหมูฟงกชันของไคโตซานในรูปเกลือของกรดแตละชนิด ผลของ PXRD แสดงสภาวะของเกลือทุกชนิดอยูรู
ปอสัณฐาน  ซึ่งสอดคลองกับผลของ DSC นอกจากนี้ผลของ TGA แสดงการสูญเสียของน้ําหนักเนื่องจากปริมาณ
ความชื้นในเกลือไคโตซาน ประมาณ 8-12%  
คําสําคัญ : อนุพันธของเกลือไคโตซาน,  ลักษณะทางเคมีฟสิกส, เทคนิคการพนแหง 
 
Abstract 

The aim of this study was to characterize physicochemical properties of spray-dried chitosan 
salt derivatives, i.e morphology (scanning electron microscope, SEM), particle size distribution (Laser 
scattering particle size analyzer), molecular structure (Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR), 
powder X-ray diffraction (PXRD) and thermal behaviors (differential scanning calorimerty, DSC, and 
thermogravimetric analysis, TGA). Factors affecting those properties, i.e. molecular weight of chitosan 
(20, 45, 200 and 800 kDa), degree of deacetylation (200 kDa-87%DD and 200 kDa-92%DD) and types of 
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salts (aspartate, glutamate, glycolate and lactate) were also investigated. The results showed that all 
chitosan salts were spherical agglomerate. Diameter of particles of %90 under size was below 24.2 µm 
for chitosan aspartate  ,29.5 µm for chitosan glutamate ,15.7 µm for chitosan glycolate and 32.2 µm for 
chitosan lactate. FTIR spectra of all chitosan salts indicated the functional group of their salt forms. PXRD 
diffraction patterns showed that the salts were of amorphous state which was in consistency with DSC 
results. Furthermore, TGA thermograms showed weight loss of moisture content in chitosan salts about 
10-12%.       
Keywords : Chitosan salt derivatives, physicochemical characterization, spray drying technique  
   
คํานําและวัตถุประสงค 

ไคโตซานเปนสารพอลิเมอรธรรมชาติที่เตรียมไดจากการทําปฏิกิริยา  deacetylation ของสารไคติน          
ไคโตซานมีคุณสมบัติเหมาะสมหลายดานในการประยุกตใชทางเภสัชกรรมทั้งในแงความปลอดภัย มีความเปนพิษต่ํา 
ความเขากันไดกับรางกายมนุษย และสามารถสลายตัวไดงายตามธรรมชาติไมกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 
(Karlsen ,1991; Puttipatkhachorn et al.,2001) 

มีการศึกษาคุณสมบัติของไคโตซานในการเปนสารชวยในยาเม็ดไดแกการเปนสารเพิ่มปริมาณในการ    
ตอกโดยตรง สารชวยแตกตัว สารยึดเกาะ เปนตน และเนื่องจากไคโตซานมีคุณสมบัติไมละลายน้ําแตละลายไดดี   
ในกรดเกลือและกรดอินทรียเจือจางหลายชนิด การนํามาใชงานจึงตองนํามาละลายในกรดที่เหมาะสมทําใหไม
สะดวกและอาจมีผลตอตัวยาสําคัญและสารอื่นในตํารับ มีการพัฒนาเกลือไคโตซานในรูปเกลือมาเลตและซิเทรต   
ในการเปนสารเพิ่มปริมาณในยาเม็ด รวมทั้งมีการเตรียมเกลือไคโตซานชนิดตางๆ โดยวิธีพนแหงสําหรับระบบนําสง
ยาสูลําไสใหญ  แตยังไมมีการศึกษาคุณสมบัติของเกลือไคโตซานเหลานี้ในดานคุณสมบัติทางเคมีฟสิกสในหลายๆ 
ดานรวมทั้งปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติดังกลาว (Nunthanid et al.,2001; Kawashima et al.,1985) โดยเฉพาะการใช
ไคโตซานจากแหลงผลิตในประเทศไทยในการประยุกตใชทางเภสัชกรรม โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อ   
ศึกษาวิธีการเตรียมอนุพันธไคโตซานในรูปเกลือที่ เตรียมจากกรดอินทรียชนิดตางๆ ไดแก กรดแอสพาทิก                
กรดกลูทามิก กรดกลัยโคลิก และกรดแลกทิก โดยการพนแหง และทําการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟสิกสของ            
เกลือไคโตซานที่เตรียมได รวมทั้งปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติดังกลาว ไดแกน้ําหนักโมเลกุล ชนิดของเกลือ และ 
ปริมาณดีอะเซทิลเลชัน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการนําอนุพันธของเกลือไคโตซานไปพัฒนาระบบนําสงยาทั้งใน
รูปแบบตางๆ ตอไป  

 
อุปกรณและวิธีการ 
 ทําการเตรียมเกลือไคโตซานชนิดตางๆ ไดแก ไคโตซานแอสพาเทต ไคโตซานกลูทาเมต ไคโตซานกลัยโค
เลต และไคโตซานแลกเทต น้ําหนักโมเลกุลตางๆ (20,45,200 และ 800 kDa) กับกรดอินทรียชนิดตางๆ ไดแก กรด
แอสพาทิก กลูทามิก กลัยโคลิก และแลกทิก โดยใช อัตราสวนโมลารที่เหมาะสม  ปนละลายขามคืนดวยเครื่องกวน
สารละลาย ทําการกรองแลวนําไปพนแหงดวยเครื่องพนแหง (รุน SD-06 Brand, Lab-Plant Ltd./UK) นําสารที่ไดไป
ศึกษาคุณสมบัติตางๆ ไดแก  คุณสมบัติการไหลโดยคํานวณจากคา tap และ true density ลักษณะของอนุภาคโดย
ใชกลองจุลทรรศนอิเลกตรอน (SEM, model MX 2000, Cam Scan, Cambridge, England) คุณสมบัติทางความ
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รอนโดยใชเครื่อง differential scanning calorimerty (DSC 7, perkin-Elmer, USA) และเครื่อง thermogravimetric 
analysis (TGA7, Perkin-Elmer, USA) คุณสมบัติการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ(Diffractometer D8, Bruker AXS, 
Germany) โครงสรางโมเลกุลโดยใช Fourier transform infrared spectroscopy (model Magna-IR system 750, 
Nicolet Biomedical Inc., Madison, WI, USA) และ solid state 13C nuclear magnectic resonance (400 MHz, 
Bruker, Switzerland) การกระจายขนาดอนุภาค (Laser diffraction analyzer, LA-950, Horiba, Japan)  
 
ผลและวจิารณ 

งานวิจัยนี้ไดคัดเลือกไคโตซานที่ผลิตจากเปลือกกุงจากแหลงผลิตในประเทศไทย (Seafresh Chitosan 
Lab. Co. Ltd.)  โดยมีขนาดน้ําหนักโมเลกุลและปริมาณดีอะเซทิลเลชัน ดังตารางที่ 1   
1. ศึกษาสภาวะการเตรียมเกลือไคโตซานที่เหมาะสม  
 อัตราสวนโมลารของไคโตซานกับกรดชนิดตางๆ ที่เหมาะสม จากการทดลอง เปนดังนี้ 
ไคโตซาน : กรดแลกติก เปน 1:0.75  ไคโตซาน : กรดกลัยโคลิก เปน 1:0.70, ไคโตซาน : กรดแอสพาทิก เปน 1:0.80 
และ  ไคโตซาน : กรดกลูทามิก เปน 1:0.80 

1.2 สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการเตรียมเกลือไคโตซานโดยวิธีการพนแหง คือ 
ความเขมขนของสารละลายไคโตซาน 0.5-4 %w/w อัตราการปอนสารละลายไปยังหัวฉีด 300-350 ml/min ขึ้นอยูกับ
ความหนืดของสารละลาย อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ inlet temperature 130 ± 1 �C และ outlet temperature   
75-80 �C  
2.  ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟสิกสของเกลือไคโตซาน 
 2.1 ลักษณะอนุภาค 
 จากภาพถายของกลองจุลทรรศนอิเลกทรอนพบวา ไคโตซานเดิมมีลักษณะเปนแผน และเมื่อผานการพน
แหงแลวอนุภาคของเกลือไคโตซานทั้ง 4 ชนิด มีลักษณะเปนทรงกลมมีทั้งผิวเรียบและผิวขรุขระอยูรวมกัน การ
กระจายอนุภาค รอยละ 90 ของเกลือแอสพาเทตมีขนาดเสนผานศูนยกลางต่ํากวา 24.2 ไมโครเมตร  ไคโตซานกลูทา
เมตต่ํากวา 29.5  ไมโครเมตร  ไคโตซานกลัยโคเลตต่ํากวา 15.7 ไมโครเมตร  และไคโตซานแลกเทตต่ํากวา 32.2 
ไมโครเมตร ( Laser scattering particle size distributibution analyzer)    
 2.2. คุณสมบัติทางความรอน DSC และ TGA thermograms ของเกลือไคโตซาน แสดงในรูปที่ 1 และ 2 
 ผล DSC thermogarms ของเกลือไคโตซาน แสดง water loss peak ที่ชวงอุณหภูมิ 30-125 oC และแสดง 
broad endothermic peaks ของการสลายตัวของไคโตซานแอสพาเทต ที่อุณหภูมิ 211 oC ไคโตซานกลู-ทาเมต ที่
อุณหภูมิ 165 oC ไคโตซานกลัยโคเลต ที่อุณหภูมิ 179 oC  และ ไคโตซานแลกเทต ที่อุณหภูมิ 181 oC 

ผล TGA thermograms ของเกลือไคโตซานทั้ง 4 ชนิด แสดงการสูญเสียน้ํา ที่ชวงอุณหภูมิ 25-110 oC 
ประมาณรอยละ 8-12  
2.3. โครงสรางโมเลกุล 
 ผลของ สเปกตราของ FTIR และ solid-state 13C NMR ยืนยันโครงสรางโมเลกุลของเกลือไคโตซานทั้ง 4 
ชนิดในรูปเกลือ  FTIR spectrum ของไคโตซานพบพีก C=O stretching (amide I) บริเวณ 1655 cm-1และพีกของ 
NH2 streching ที่บริเวณ 1600 cm-1 ในขณะที่ FTIR spectra ของเกลือไคโตซานทั้ง 4 ชนิด พบพีกที่บริเวณ 1550-
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1600 cm-1และ1400 cm-1 ซึ่งแสดงถึง  asymmetrical และ symmetrical carboxylate anion stretching ซึ่งแสดง
โครงสรางโมเลกุลของเกลือไคโตซาน 
2.4. คุณสมบัติการไหล  

จากตารางที่ 2 ไคโตซานกลัยโคเลต และไคโตซานแลกเทต มีความหนาแนนใกลเคียงกันคือ 1.35±0.01 
g/cm3 และ 1.33±0.02 g/cm3 ตามลําดับ ไคโตซานกลูทาเมต และ ไคโตซานแอสพาเทต มีความหนาแนนที่ต่ํากวา
คือ 1.21±0.06 g/cm3 และ 1.22±0.03 g/cm3 ตามลําดับ สําหรับคุณสมบัติความพรุนพบวาไคโตซานแอสพาเทต มี
ความพรุนสูงที่สุด คา Hausner ratio ที่ไดสอดคลองกับคา Angle of repose โดยไคโตซานแลกเทต ที่มีคาต่ําสุด คือ
(1.45+0.01) และ (26.30±0.91°) ตามลําดับ แสดงถึงคุณสมบัติการไหลที่ดีที่สุดในกลุม อยางก็ตามอนุพันธเกลือไค
โตซานที่เตรียมไดทุกเกลือยังมีคุณสมบัติการไหลที่ต่ํา  

 
สรุป 

อนุภาคของเกลือไคโตซานที่เตรียมไดโดยใชเทคนิคการพนแหง มีลักษณะเปนทรงกลม  ขนาดแตกตางกัน 
มีการกระจายของอนุภาคมากกวารอยละ 90  มีการสลายตัวที่อุณหภูมิเริ่มตนในชวง 120-140 องศาเซลเซียส 
จากผลสเปกตราของ FTIR และ solid-state 13C NMR ยืนยันโครงสรางโมเลกุลของเกลือไคโตซานทั้ง 4 ชนิดใน 
รูปเกลือ 
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Cs-
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Temperature(˚c) 300 5 100  5
0 150 200 25

ตารางที่ 1  คุณสมบัติของไคโตซานจากแหลงผลิตในประเทศไทย 
Types of chitosan MW (kDa) % Degree of deacetylation (%DD) Viscosity (cps) 
CS 20 20 87 2.4 
CS 45 45 87 4.8 
CS 200-87 227 87 55.0 
CS 200-92 232 92 67.0 
CS 814 814 88 1,044.0 

 
ตารางที่2 คุณสมบัติไมโครเมอริติกของเกลือไคโตซาน 

Sample 
cs20kDa 

density 
g/cm3 %porosity %Carr's 

index 
Hausner 

ratio 
Angle of 
repose(o) 

Chitosan glutamate 1.2164+0.06 49.34+2.63 34.28+0.44 1.52+0.01 37.95+0.62 
Chitosan glycolate  1.3503+0.00 58.30+0.17 40.07+0.38 1.67+0.01 27.92+0.77 
Chitosan lactate 1.3314+0.02 53.84+0.89 31.08+0.26 1.45+0.01 26.30+0.91 
Chitosan aspartate 1.2199+0.03 67.65+0.95 33.65+0.55 1.51+0.01 40.36+0.58 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่1 DSC thermograms ของเกลือไคโตซานที่เตรียมได (ไคโตซานแอสพาเทต ไคโตซานกลูทาเมต ไคโตซานกลัยโค
เลต และไคโตซานแลกเทต น้ําหนักโมเลกุล 20 กิโลดาลตัน)                      

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่1 TGA  thermograms ของเกลือไคโตซานที่เตรียมได (ไคโตซานแอสพาเทต ไคโตซานกลูทาเมต ไคโตซานกลัยโค
เลต และไคโตซานแลกเทต น้ําหนักโมเลกุล 20 กิโลดาลตัน)                    
 

Temperature(˚c) 300 5 100  5
0 150 200 25

Chitosan aspartate  

Chitosan lactate 

Chitosan glycolate 
Chitosan glutamate  

Chitosan aspartate  

Chitosan lactate 

Chitosan glycolate 

Chitosan glutamate  



 
 

490 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

การเตรยีมไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบดวยกระบวนการ 
ที่ใชตัวเรงปฏิกิรยิาแบบสองขั้นตอน 

Preparation of biodiesel from crude palm oil via two-step catalytic process 
 
อาชาไนย บัวศรี1,2 ณัฐวุฒิ ชัยยุตต1,2 พิมประภา เกตุเลขา1   

วันธรัฐ มงคลวาท1ี และสัญชัย บุญรอด1 
Achanai Buasri1,2, Nattawut Chaiyut1,2, Pimprapa Ketlekha1,  

Wantarat Mongkolwatee1 and Sunchai Boonrawd 1 
    
บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้เปนการเตรียมไบโอดีเซลดวยกระบวนการที่ใชตัวเรงปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอนจากน้ํามันปาลม
ดิบที่มีคากรด 33.40 mg KOH/g ขั้นตอนแรกกรดไขมันอิสระของน้ํามันปาลมดิบจะทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันกับเอ
ทานอลซึ่งมีเฟอริคซัลเฟตเปนตัวเรงปฏิกิริยา และขั้นตอนที่สองไตรกลีเซอไรดในน้ํามันปาลมดิบจะทําปฏิกิริยาท
รานสเอสเทอริฟเคชันกับเอทานอลซึ่งมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา จากผลการทดลองแสดงใหเห็น
วาเฟอริคซัลเฟตเปนตัวเรงปฏิกิริยาที่มีความวองไวสูงสําหรับปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันของกรดไขมันอิสระกับเอทา
นอล คาการเปลี่ยนของกรดไขมันอิสระเปน 83.68% เมื่อเติมเฟอริคซัลเฟต 2 wt% ลงไปในระบบที่มีองคประกอบของ
เอทานอลตอไตรกลีเซอไรด 10:1 โดยโมล ทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 95 oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง ทําการระเหยเอทานอล
ภายใตสุญญากาศ ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของไตรกลีเซอไรดที่เหลืออยูเกิดที่อุณหภูมิ 65 oC เปนเวลา 1 
ชั่วโมง ในระบบที่มีโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา 1 wt% และอัตราสวนโดยโมลของเอทานอลตอไตรกลี
เซอไรด 6:1 ผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการนี้เปนไบโอดีเซล 85.00% ซึ่งวิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ เมื่อ
ทําการวิเคราะหคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงตางๆของไบโอดีเซลที่เตรียมได พบวามีคุณสมบัติอยูในชวงมาตรฐานของ
ประเทศไทย 
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล, เอทิลเอสเทอร, น้ํามันปาลมดิบ, เฟอริคซัลเฟต 
 
Abstract 
 In this research, a two-step catalytic process was adopted to prepare biodiesel from crude palm 
oil (CPO) with acid value of 33.40 mg KOH/g. The free fatty acids (FFA) of CPO were esterified with 
ethanol catalyzed by ferric sulfate in the first step, and the triglycerides (TG) in CPO were transesterified 
with ethanol catalyzed by potassium hydroxide in the second step. The results showed that ferric sulfate 
had high activity to catalyze the esterification of FFA with ethanol. The percentage conversion of FFA 
reached 83.68% when 2 wt% of ferric sulfate was added to the reaction system containing ethanol to TG 
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in 10:1 (mole ratio) composition and reacted at 95 oC for 1 h. The ethanol was vacuum evaporated, and 
transesterification of the remained TG was performed at 65 oC for 1 h in a reaction system containing 1 
wt% of potassium hydroxide and 6:1 mole ratio of ethanol to TG. The final product with 85.00% of 
biodiesel, obtained after the two-step catalyzed process, was analyzed by gas chromatograph. The fuel 
properties of biodiesel in this work were determined. It was found that its properties are in the range of 
Thai standard for biodiesel. 
Keywords : Biodiesel, Ethyl Ester, Crude Palm Oil, Ferric Sulfate 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ในปจจุบันนานาประเทศกําลังเผชิญหนาเกี่ยวกับปญหาวิกฤตทางดานพลังงาน อันเนื่องมาจากราคาของ
น้ํามันดิบและน้ํามันทุกประเภทในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหมีการนําพลังงานทดแทนใน
หลากหลายรูปแบบมาใชเพิ่มขึ้น อาทิเชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตยหรือพลังงานชีวมวล เปนตน ไบโอดีเซล 
ถือเปนพลังงานทดแทนอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความสนใจซึ่งเตรียมไดจากน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว สามารถแบงออกเปน
กลุมใหญๆได 3 ประเภท คือ ไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว ไบโอดีเซลลูกผสมและไบโอดีเซลแบบเอสเทอร        
ไบโอดีเซลจัดวาเปนพลังงานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติเมื่อเกิดการปนเปอน        
สูสภาพแวดลอมและไมเปนพิษ โดยไบโอดีเซลที่ผลิตไดนั้นจะมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล และสามารถ
นําไปใชกับเครื่องยนตดีเซลได นอกจากนี้ไอเสียจากเครื่องยนตที่ใชไบโอดีเซลยังปลดปลอยสารพิษในอัตราที่ต่ํากวา
การใชน้ํามันดีเซลอีกดวย (นิติพงศ และคณะ, 2551) สําหรับงานวิจัยนี้จะทําการเตรียมไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม
ดิบกับเอทานอล เนื่องจากสารตั้งตนมีคากรดที่สูงจึงตองใชกระบวนการที่ใชตัวเรงปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน  (Yong 
et al., 2007) ทําการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซล โดยพิจารณาจากเวลาในการทํา 
ปฏิกิริยา ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา และอัตราสวนโดยโมลของเอทานอลตอไตรกลีเซอไรด จากนั้นนําไบโอดีเซลที่
เตรียมไดไปทดสอบสมบัติตางๆเพื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของไบโอดีเซลในประเทศไทย 
 
อุปกรณและวิธีการ 

น้ํามันปาลมดิบและเอทานอลบริสุทธิ์ใชเปนสารตั้งตน เฟอริคซัลเฟตและโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่     
ปราศ จากน้ําใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาของปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันและทรานสเอสเทอริฟเคชัน ตามลําดับ ขั้นตอนแรก
ของการผลิตไบโอดีเซลจะใชเฟอริคซัลเฟตเปนตัวเรงปฏิกิริยาโดยนํามาผสมกับเอทานอลตามอัตราสวนที่คํานวณไว 
ใหความรอนกับน้ํามันปาลมดิบ 100 g เพื่อกําจัดน้ําที่มีอยูออกไปโดยใชอุณหภูมิ  130 oC  เวลา  15 นาที  ปลอยใหเย็น
ตัวลงมาที่อุณหภูมิ 95 oC ซึ่งใชในการทําปฏิกิริยา ผสมน้ํามันปาลมดิบกับเอทานอลที่มีตัวเรงปฏิกิริยาพรอมทั้งกวน
ตลอดเวลา เมื่อทําปฏิกิริยาครบตามเวลาที่กําหนดจึงนําสารที่ไดเทลงในกรวยแยก  ปลอยทิ้งไว  30  นาที  จะสังเกตเห็น
การแยกชั้นเปน 2 สวน  โดยชั้นบนเปนไบโอดีเซลและชั้นลางเปนกลีเซอรอล  หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอ
ดีเซลโดยพิจารณาจากคาการเปลี่ยนของกรดไขมันอิสระซึ่งคํานวณไดจากคากรด สวนขั้นตอนที่สองจะใช
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา 1 wt% อุณหภูมิ 65 oC เวลา 1 ชั่วโมง และอัตราสวนโดยโมลของ         
เอทานอลตอไตรกลีเซอไรดเปน 6:1 นําไบโอดีเซลที่ไดมาทําการลางดวยน้ํากลั่นหลายๆครั้งเพื่อกําจัดส่ิงเจือปน
ออกไป  นํามาเหวี่ยงที่ความเร็วของการหมุน 2,500  rpm  เพื่อแยกน้ําออกจากไบโอดีเซลอยางสมบูรณ  หาคาการ
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เปล่ียนจากเครื่องแกสโครมาโทกราฟ  นําไบโอดีเซลที่เตรียมไดไปทดสอบสมบัติตางๆ ดังนี้  ความหนืด  ความ
ถวงจําเพาะ  จุดวาบไฟ  จุดขุน  ปริมาณของน้ําที่มีอยูในน้ํามัน  และคากรด  แลวนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
ของไบโอดีเซลในประเทศไทย 

 
ผลและวิจารณ 

จากรูปที่  1 เมื่อเวลาในการทําปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นจะทําใหคาการเปลี่ยนของกรดไขมันอิสระสูงขึ้น  เนื่องจาก
เมื่อเวลามากขึ้นปฏิกิริยาจะเกิดไดอยางสมบูรณ (Ramadhas et al., 2005; Yong et al., 2007)  ดังนั้นเวลาในการทํา
ปฏิกิริยาที่เหมาะสม คือ  2  ชั่วโมง จากรูปที่ 2 เมื่อเติมตัวเรงปฏิกิริยา  1 wt% คาการเปลี่ยนมีคาเพิ่มขึ้นเปน 39.67% 
เนื่องจากตัวเรงปฏิกิริยาที่ใสลงไปจะทําใหเอทานอลทําปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรดไดวองไวขึ้นกวาเดิม  เมื่อเติมตัวเรง
ปฏิกิริยาเปน  2 และ  3 wt%  จะทําใหคาการเปลี่ยนมีคาเพิ่มขึ้นเปน  76.47 และ 83.34% ตามลําดับ  แตถาเติมตัวเรง
ปฏิกิริยา 4 wt% คาการเปลี่ยนจะลดลงเพราะวาตัวเรงปฏิกิริยาที่เติมลงไปมากนั้นจะทําใหมีปฏิกิริยาขางเคียงเกิด
เปนสบูขึ้น สงผลใหปริมาณของไบโอดีเซลมีคาลดลง  (Ramadhas et al., 2005;   Yong et al., 2007)  ดังนั้นปริมาณ
ของตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสม คือ  3  wt% จากรูปที่  3 เมื่ออัตราสวนโดยโมลของเอทานอลตอไตรกลีเซอไรดมีคา
เพิ่มขึ้นจะทําใหคาการเปลี่ยนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใชเอทานอลที่มากกวาความตองการตามทฤษฎีนั้นสงผลให
ปฏิกิริยาเกิดไดอยางรวดเร็วและสมบูรณ  (Ramadhas et al., 2005;   Yong et al., 2007)  ดังนั้นอัตราสวนโดยโม
ลของเอทานอลตอไตรกลีเซอไรดที่เหมาะสม คือ  10:1 เมื่อทําการวิเคราะหคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงตางๆของไบโอ
ดีเซลที่เตรียมได พบวามีคุณสมบัติอยูในชวงมาตรฐานของประเทศไทยแสดงดังตารางที่ 1 
 
บทสรุป 

คากรดของน้ํามันปาลมดิบเทากับ  33.40 mg KOH/g  จึงตองทําการผลิตไบโอดีเซลดวยกระบวนการที่ใช
ตัวเรงปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการเตรียมไบโอดีเซลสามารถดูไดจากคาการเปลี่ยนของ
กรดไขมันอิสระ  ซึ่งพบวาเวลาในการทําปฏิกิริยา  คือ  2 ชั่วโมง  ปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา  คือ 3  wt% และอัตราสวน
โดยโมลของเอทานอลตอไตรกลีเซอไรด คือ 10:1 สําหรับไบโอดีเซลที่เตรียมไดจากงานวิจัยนี้มีสมบัติตางๆที่อยูในชวง
มาตรฐานของไบโอดีเซลในประเทศไทย ดังนั้นจึงสามารถนําไบโอดีเซลที่เตรียมไปใชทดแทนน้ํามันดีเซลได 
 
คําขอบคุณ 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียม ปโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง           
ที่ใหทุนสนับสนุนการดําเนินการวิจัย นอกจากนี้คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ  บริษัท  ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม 
จํากัด (มหาชน) ที่ใหความอนุเคราะหน้ํามันปาลมดิบเพื่อใชสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้  
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ตารางที่ 1 คาคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของไบโอดีเซลที่เตรียมไดกับมาตรฐานของไบโอดีเซลในประเทศไทย 

คุณสมบัติ ไบโอดีเซลที่เตรียมได คามาตรฐานของไบโอดีเซลในประเทศไทย 
ความหนืดที่อุณหภูมิ 40 oC (mm2/s) 4.9 3.5-5.0 
ความถวงจําเพาะที่อุณหภูมิ 15 oC 0.884 0.860-0.900 
จุดวาบไฟ (oC) 182 120 
จุดขุน (oC) 18 - 
ปริมาณของน้ําในน้ํามัน (wt%) 0.101 นอยกวา 0.50 
คากรด (mg KOH/g) 0.3273 นอยกวา 0.50 
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รูปที่ 1 ผลของเวลาในการทําปฏิกิริยาที่มีตอคาการเปลี่ยนของกรดไขมันอิสระ 

โดยใชปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา 3 wt% และอัตราสวนโดยโมลของเอทานอลตอไตรกลีเซอไรด 10:1 
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รูปที่ 2 ผลของปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาที่มีตอคาการเปลี่ยนของกรดไขมันอิสระ 

โดยใชเวลาในการทําปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง และอัตราสวนโดยโมลของเอทานอลตอไตรกลีเซอไรด 10:1 
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รูปที่ 3 ผลของอัตราสวนโดยโมลของเอทานอลตอไตรกลีเซอไรดที่มีตอคาการเปลี่ยนของกรดไขมันอิสระ 

โดยใชเวลาในการทําปฏิกิริยา 2 ชั่วโมง และปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยา 3 wt% 
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การเตรยีมไมโครพารติเคิลดวยเทคนคิการเกิดสารประกอบเชงิซอน 
ระหวางเพคตินและสารลดแรงตึงผิว 

Preparation of microparticles from polyelectrolyte complexation technique 
between pectin and surfactants 

 
ณฐยา วัฒนากร1,2 และพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์1,2 

Nathaya Wattanakorn1, 2and Pornsak Sriamornsak1, 2 
     
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเตรียมไมโครพารติเคิลโดยอาศัยเทคนิคการเกิด
สารประกอบเชิงซอนระหวางเพคตินและสารลดแรงตึงชนิดตางๆ ปจจัยที่ศึกษาไดแก ชนิดของเพคติน ชนิดและความ
เขมขนของสารลดแรงตึงผิวและวิธีการเตรียม ประเมินผลโดยการวัดขนาดอนุภาค ความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิว
อนุภาคและการวัดความขุน ผลการศึกษาพบวา อนุภาคของตัวอยางที่เตรียมจากเพคตินชนิดที่มีคา degree of 
esterification (DE) ต่ํา (CU701) มีขนาดใหญกวาเพคตินชนิดที่มีคา DE ต่ําที่มีหมูเอไมดเปนสวนประกอบ (CU020) 
และชนิดที่มีคา DE สูง (CU201) อนุภาคของเพคตินมีขนาดไมเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อผสมกับสารลดแรง
ตึงผิวชนิดไมมีประจุ (Brij35 และ tween80) ในทุกความเขมขนที่ใชเตรียม (0.05, 0.10 และ 0.20%) อนุภาคของเพ
คตินมีขนาดใหญขึ้นจากระดับนาโนเมตรเปนระดับไมโครเมตรเมื่อผสมกับสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (sodium 
lauryl sulfate) ที่ความเขมขน 0.05 และ 0.10% และสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก (benzalkonium chloride; 
BzACl) ในทุกความเขมขนที่ใช สวนคาความตางศักยไฟฟานั้น พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อผสมกับ BzACl ซึ่งมี
ประจุบวก นอกจากนี้ยังพบวาความขุนของเพคตินโดยเฉพาะเพคตินชนิด CU701 เพิ่มขึ้นเมื่อผสมกับ BzACl หาก
เตรียมตัวอยางโดยใชเครื่องปนผสมใหเปนเนื้อเดียวแทนการใชเครื่องผสมสารละลายแบบกระแสวนชวยในการเตรียม 
อนุภาคของเพคตินเมื่อผสมกับ BzACl จะมีขนาดเล็กลงมาอยูในระดับนาโนเมตร การเติม PEG200 รวมกับ BzACl 
ทําใหอนุภาคมีขนาดใหญขึ้น ผลที่ไดนี้เปนขอมูลเบื้องตนในการเตรียมไมโครพารติเคิลจากเพคตินเพื่อใชในการนําสง
ยาตอไป 
คําสําคัญ : ไมโครพารติเคิล สารประกอบเชิงซอน เพคติน สารลดแรงตึงผิว 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study factors affecting microparticles preparation through 
polyelectrolyte complexation technique from pectin and various types of surfactant. The studied factors 
were type of pectin, type and concentration of surfactant and preparation method. The results were 
evaluated by particle size measurement, zeta potential measurement and turbidity determination. The 
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results showed that particle size of sample made of low DE pectin (CU701) was larger than those of 
sample made of amided low DE pectin (CU020) and high DE pectin (CU201). Particle sizes were not 
significantly changed after mixing with non-ionic surfactants (Brij35 and tween80) in each concentration 
(0.05, 0.10 and 0.20%). Particle sizes of pectin were increased from nano-sized to micron-sized when 
mixing with anionic surfactant (sodium lauryl sulfate) at concentration of 0.05 and 0.10%, and all 
concentrations of cationic surfactant (benzalkonium chloride; BzACl). The zeta potential of samples 
tended to increase when mixing with BzACl having positive charges. Moreover, the turbidity of pectin 
especially CU701 was increased after mixing with BzACl. Using homogenizer instead of vortex mixer for 
preparation, particle size of samples made of pectin and BzACl was decreased to nano-sized. The 
addition of PEG200 together with BzACl resulted in a larger particle size. The results from this study 
provide the basic knowledge for preparation of pectin microparticles in drug delivery system.  
Keywords : microparticles, polyelectrolyte complexation, pectin, surfactant 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

การประยุกตใชอนุภาคขนาดเล็กในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตรเพื่อใชในการนําสงยาเปนที่สนใจมาก
ขึ้นในวงการแพทย เนื่องจากอนุภาคเหลานี้ถูกดูดซึมเขาสูรางกายไดอยางรวดเร็ว ทําใหระดับยาในกระแสเลือด
เพิ่มขึ้น และยังเปนการเพิ่มประสิทธิผลของยาในการรักษาโรค อนุภาคขนาดเล็กประกอบดวยสารพอลิเมอร           
ซึ่งสามารถควบคุมการปลดปลอยยาที่บรรจุอยูภายในไดดวยการแพร (diffusion) การสลายตัวของพอลิเมอร 
(polymer degradation) และกลไกการแตกออกของไมเซลล (micelle dissociation mechanisms) (Letchford และ 
Burt, 2007) การเตรียมอนุภาคขนาดเล็กนั้นมีหลายวิธี เชน การเตรียมจากกระบวนการพอลิเมอรไรเซชันของ  
อิมัลชันโดยใชสารอินทรีย การระเหยตัวทําละลายออก การเปลี่ยนตัวทําละลาย เปนตน (Pinto Reis และคณะ, 
2006) พอลิเมอรที่ใชในการเตรียมอนุภาคขนาดเล็กใชไดทั้งพอลิเมอรที่ไดจากการสังเคราะหและพอลิเมอรที่ได    
จากธรรมชาติ ซึ่งการใชพอลิเมอรจากธรรมชาติเปนที่นิยมมากขึ้นในปจจุบันเนื่องจากมีความปลอดภัย เขากันไดกับ
เนื้อเยื่อและสามารถยอยสลายไดเอง มีการศึกษาหลายชิ้นที่นําเอาพอลิเมอรธรรมชาติ เชน อัลจิเนต เพคติน เปนตน 
มาใชในการนําสงยาในรูปอนุภาคขนาดเล็ก (Rajaonarivony และคณะ 1993, Cheng และ Lim, 2004)  

ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมไมโครพารติเคิลจากเพคตินและสารลดแรงตึงชนิดตางๆ โดยอาศัย
เทคนิคการเกิดสารประกอบเชิงซอน (polyelectrolyte complex formation) และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเตรียม
ไดแก ชนิดของเพคติน ชนิดและความเขมขนของสารลดแรงตึงผิวและวิธีการเตรียม 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 อุปกรณที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูง (centrifugation; Kubota 6500, Japan) 
เครื่องผสมสารละลายแบบกระแสวน (vortex mixer; Maxi Mix II, Thermolyne Corporation, USA) และเครื่องปน
ผสมใหเปนเนื้อเดียว (homogenizer; X1020, Ystral GmbH, Germany) เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Partica LA-950, 
Horiba, Japan) เครื่องวัดความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิว (ZetaPlus, Brookhaven, UK) และเครื่องวัดการดูดกลืนแสง 
UV spectrophotometer (model Lamda 2, Perkin Elmer, USA) 
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สารเคมีที่ใช ไดแก เพคติน (ชนิดที่มีคา degree of esterification (DE) ต่ํา (CU701) ชนิดที่มีคา DE ต่ํา
และมีหมู amide เปนสวนประกอบ (CU020) และชนิดที่มีคา DE สูง (CU201)) สารลดแรงตึงผิวชนิดตางๆ (sodium 
lauryl sulfate; SLS, Brij35, tween80, benzalkonium chloride (BzACl)) ที่ความเขมขน 0.05, 0.10 และ 0.20%, 
และ polyethylene glycol 200 (PEG200) 
 วิธีการเตรียมไมโครพารติเคิลทําโดยนําสารละลายเพคตินความเขมขน 1% w/w ที่ผานการปนเหวี่ยง 
(14,645 xg) เพื่อแยกอนุภาคขนาดใหญออกดวยเครื่อง Kubota 6500 เปนเวลา 60 นาที มาผสมกบัสารลดแรงตึงผิว
ชนิดและความเขมขนตางๆ โดยใชเครื่องผสมสารละลายแบบกระแสวนชวยในการผสม เปรียบเทียบกับการผสมโดย
ใชเครื่องปนผสมใหเปนเนื้อเดียวที่ความเร็ว 2400±50 รอบตอนาทีชวยในการผสม จากนั้นนําตัวอยางที่เตรียมไดไป
วัดขนาดอนุภาค ความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิวอนุภาคและความขุนที่ 500 nm สวนการเติม PEG200 ในตัวอยางนั้น
ใชเพื่อศึกษาการเกิดปฏิกิริยากับเพคตินและ BzACl ซึ่งใชเปนขอมูลเบื้องตนในการเติมยา Itraconazole ที่ไมละลาย
น้ําแตสามารถละลายไดใน PEG200 โดยมีวิธีการทดสอบคือ คอยๆ หยด PEG200 ในปริมาณตางๆ ลงในสารละลาย
เพค ติน 20 กรัมที่ผานการปนเหวี่ยงแยกขนาดแลวพรอมกับมีการปนผสมใหเปนเนื้อเดียวดวยเครื่องตลอดระยะเวลา
การหยด จากนั้นจึงเติม BzACl ในปริมาณคงที่ 5 mL หลังจากนั้นนําตัวอยางที่ไดไปวัดขนาดอนุภาคและความตาง
ศักยไฟฟา 
 
ผลและวจิารณ 

ขนาดอนุภาคของสารละลายเพคตินทั้ง 3 ชนิดหลังการปนเหวี่ยงดวยความเร็วสูงอยูในระดับนาโนเมตร    
(< 250 nm) (ตารางที่ 1) เมื่อหยดสารลดแรงตึงผิวลงในสารละลายเพคตินพรอมกับมีการปนผสมดวยเครื่องผสม
สารละลายแบบกระแสวนพบวา ตัวอยางที่เตรียมจาก SLS ความเขมขน 0.05 และ 0.10% เกิดตะกอนเล็กนอยซึ่ง
สามารถมองเห็นดวยตาเปลาหลังจากตั้งทิ้งไวอยางนอย 1 ชั่วโมง วัดขนาดอนุภาคไดในระดับไมโครเมตร เมื่อผสม
สารละลายเพคตินกับ BzACl ทุกความเขมขน ตัวอยางที่ไดมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกันและมีความขุนเพิ่มขึ้นอยางเห็น
ไดชัดโดยเฉพาะเมื่อผสมเพคติน CU701 กับ BzACl (รูป 1b) ทั้งนี้เนื่องจากเพคตินชนิดนี้มีประจุลบในปริมาณ
มากกวาเพคตินชนิดอื่นจึงเกิดปฏิกิริยากับ BzACl ซึ่งมีประจุบวกไดมากกวา วัดขนาดอนุภาคไดในระดับไมโครเมตร
เชนกัน จากผลที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาเพคตินซึ่งมีประจุลบสามารถเกิดปฏิกิริยากับสารลดแรงตึงผิวประจุลบและ  
ประจุบวกได แตจะเกิดปฏิกิริยากับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกไดดีและเร็วกวาสารลดแรงตึงผิวประจุลบกลายเปน
สารประกอบเชิงซอนขึ้น สวนการผสมเพคตินกับสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ (Brij35 และ tween80) พบวาขนาด
อนุภาคไมเปล่ียนแปลงจากเดิมและยังคงอยูในระดับนาโนเมตร (ตารางที่ 1) นอกจากนี้คาความตางศักยไฟฟา        
มีแนวโนมไมเปล่ียนแปลงเชนกัน (รูป 1a) เปนไปไดวาเพคตินซึ่งมีประจุลบไมเกิดปฏิกิริยากับสารลดแรงตึงผิว     
ชนิดไมมีประจุ การผสมเพคตินชนิด CU701 กับ Brij35 หรือ tween80 จะไดสารละลายใสและไมสามารถวัดขนาด
อนุภาคได อาจเปนเพราะจํานวนอนุภาคมีคอนขางนอยจนเครื่องวัดไมสามารถประเมินได เมื่อเปรียบเทียบเพคติน   
3 ชนิด พบวาตัวอยางที่เตรียมจากเพคติน CU701 มีแนวโนมใหอนุภาคที่มีขนาดใหญกวาเพคตินอีก 2 ชนิด คาความ
ตางศักยไฟฟาของตัวอยางที่เตรียมจากเพคติน CU201 เขาใกล 0 มากกวา เนื่องจากเพคตินชนิดนี้มีคา DE สูงสุด
และสามารถแตกตัวใหประจุลบไดนอยที่สุด เมื่อเตรียมตัวอยางโดยใชเครื่องปนผสมใหเปนเนื้อเดียวที่ความเร็วรอบ 
2400±50 รอบตอนาทีชวยในการผสมนั้น พบวาตัวอยางที่เคยมีอนุภาคในระดับไมโครเมตรมีขนาดเล็กลงมาอยูใน
ระดับนาโนเมตร (< 250 nm) โดยเฉพาะเพคติน CU201 และ CU020 แสดงใหเห็นวาการใชเครื่องมือที่มีความเร็วใน 
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การผสมมากขึ้นสงผลใหอนุภาคมีขนาดเล็กลงได 
 
ตารางที่ 1 ขนาดอนุภาคของเพคตินและสารลดแรงตึงผิวในน้ํากล่ันเมื่อผสมดวยเครื่องผสมสารละลาย
แบบกระแสวน (n=3) 

Pectin  Concentration of  Particle size (micron) 
 surfactant SLS Brij35 Tween80 BzACl 

0.8% CU201 0.00 % 0.171 ± 0.033 
 0.05 % 

0.10 % 
0.20 % 

30.74 ± 9.62 
21.04 ± 7.87 
0.538 ± 0.204 

0.178 ± 0.031 
0.168 ± 0.036 
0.158 ± 0.036 

0.129 ± 0.005 
0.170 ± 0.069 
0.150 ± 0.037 

38.14 ± 20.86 
39.69 ± 27.65 
37.22 ± 24.12 

0.8% CU701 0.00 % 0.202 ± 0.027 
 0.05 % 

0.10 % 
0.20 % 

57.85 ± 9.62 
56.70 ± 32.74 

N/A* 

N/A* 
N/A* 
N/A* 

N/A* 
N/A* 
N/A* 

60.18 ± 17.91 
83.09 ± 15.74 

N/A ** 
0.8% CU020 0.00 % 0.140 ± 0.016 

 0.05 % 
0.10 % 
0.20 % 

45.13 ± 4.50 
22.80 ± 1.74 
0.260 ± 0.035 

0.134 ± 0.014 
0.142 ± 0.011 
0.143 ± 0.024 

0.163 ± 0.003 
0.164 ± 0.004 
0.153 ± 0.001 

50.77 ± 4.12 
52.90 ± 2.38 
56.16 ± 3.66 

* ตัวอยางเจอืจางมากจนไมสามารถประเมินได     
** ตัวอยางมีความหนืดมากจนไมสามารถประเมินได 
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รูปที่ 1 แสดง (a) คาความตางศักยไฟฟาที่พ้ืนผิวอนุภาคและ (b) ความขุนของเพคติน 3 ชนิด 
และสารลดแรงตึงผิวชนิดตางๆ (n=3) 

(a) 

(b) 

CU201 CU701 CU020 
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รูปที่ 2 แสดงแบบจําลองการเกิดปฏิกิริยาระหวางสายโซเพคตินซึ่งมีประจุลบอยูในโครงสรางกับสารลดแรง
ตึงผิวชนิดตางๆ โดยสารลดแรงตึงผิวนั้นจะมีสวนที่ชอบน้ําและไมชอบน้ําอยูในโครงสราง เมื่อนํามากระจายตัวในน้ํา 
สวนที่ชอบน้ําจะหันออก สวนที่ไมชอบน้ําจะหันเขาหากันเกิดเปนถุงขนาดเล็กเรียกวาไมเซลลและจะแสดงประจุตาม
ชนิดของสารเอง เมื่อผสมเพคตินกับสารลดแรงตึงผิวประจุลบ เชน SLS ประจุลบของเพคตินจะมีแรงผลักตอประจุลบ
ของ SLS ทําใหสายโซของเพคตินยืดขยายออก (รูป 2a) เมื่อปริมาณ SLS นอยๆ สายโซของเพคตินจะถูกผลักออกให
อยูหางกันไดมากกวาเมื่อมีปริมาณ SLS สูงขึ้น สงผลใหอนุภาคมีขนาดใหญขึ้น สวนสารลดแรงตึงผิวที่ไมมีประจุ จะ
กระจัดกระจายอยูในโครงสรางของเพคตินโดยไมเกิดปฏิกิริยาตอกัน (รูป 2b) ในขณะที่สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก
จะดึงสายโซของเพค ตินใหหดเขาหากันมากขึ้น (รูป 2c) กลายเปนสารประกอบเชิงซอนขึ้น ซึ่ง Bu และคณะ (2007) 
ไดสรางแบบจําลองการเกิดปฏิกิริยาระหวางอัลจิเนตที่ดัดแปลงโครงสรางกับสารลดแรงตึงผิวชนิดตางๆ ไวดวย 
 

 
 
รูปที่ 2 แสดงแบบจําลองการเกิดปฏิกิริยาระหวางสายโซเพคตินและสารลดแรงตึงผิวชนดิ (a) ประจุลบ  

(b) ไมมีประจุ และ (c) ประจุบวก 
 

การเติม PEG200 รวมกับสารละลายเพคตินนั้นจะเตรียมเฉพาะกับเพคติน CU201 และ CU020 เทานั้น 
เนื่องจากเพคติน CU701 จะใหอนุภาคใหญกวา ผลที่ไดแสดงในรูปที่ 3  
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รูปที่ 3 แสดง (a) ขนาดอนุภาคและ (b) ความตางศักยไฟฟาของตัวอยางที่เตรียมจากสารละลายเพคติน  

CU201 และ CU020 กับ PEG200 และ BzACl (n=3) 

(a) 

(b) 

(c) 

(a) (b) 
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ขนาดอนุภาคของตัวอยางที่เตรียมจากสารละลายเพคตินและ PEG200 ปริมาณตางๆ อยูในระดับนาโน
เมตร และคาความตางศักยไฟฟาที่พื้นผิวอนุภาคมีแนวโนมเขาใกล 0 เพิ่มขึ้น ตัวอยางที่เตรียมจากสารละลายเพคติน
และ BzACl มีขนาดอนุภาคอยูในระดับนาโนเมตร แตเมื่อในตัวอยางมี PEG200 ขนาดอนุภาคจะใหญขึ้นมาอยูใน
ระดับไมโครเมตรและมีแนวโนมลดลงเมื่อปริมาณ PEG200 เพิ่มขึ้น สวนคาความตางศักยไฟฟาก็มีแนวโนมเขาใกล 0 
เพิ่มขึ้นเชนกัน เปนไปไดวา PEG200 ซึ่งเปนสารที่ไมมีประจุจะไปหุมหรือเคลือบที่พื้นผิวอนุภาคของเพคตินสงผลให
การแสดงประจุลบของเพคตินลดลง จากผลที่ไดนี้สามารถทํานายไดวาเมื่อมีการเติมยาที่ไมละลายน้ําแตละลายใน 
PEG200 ไดเชน Itraconazole ในสารละลายเพคตินรวมกับ BzACl ขนาดอนุภาคจะมีขนาดใหญขึ้นมาอยูในระดับ
ไมโครเมตร อยางไรก็ตามการเตรียมยาที่ละลายน้ําไดนอยหรือไมละลายใหเปนอนุภาคในระดับไมโครเมตรสามารถ
เพิ่มการดูดซึมยาเขาสูรางกายไดดีขึ้น 
 
สรุป 

ไมโครพารติเคิลที่เตรียมจากเพคตินสามารถเตรียมไดโดยอาศัยเทคนิคการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับ  
สารลดแรงตึงผิวซึ่งมีประจุตรงขามกัน การใชเครื่องปนผสมใหเปนเนื้อเดียวชวยในการเตรียมจะทําใหอนุภาคมีขนาด
เล็กลงมาอยูในระดับนาโนเมตรได สวนการเติม PEG200 รวมกับสารลดแรงตึงผิวประจุบวกในตัวอยางสงผลให
อนุภาคมีขนาดใหญขึ้นไดมาอยูในระดับไมโครเมตร 
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การเตรยีมอนุภาคขนาดนาโนเมตรจากเพคตินโดยวิธกีารตกตะกอนรวม 
Preparation of nanoparticles from pectin using co-precipitation method 

 
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์1,2 และสิรีธร แสงเพลิง2 

Pornsak Sriamornsak1,2 and Sireethron Sangpueng2 
    
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมในการเตรียมอนุภาคขนาดนาโนเมตรและศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของอนุภาคที่เตรียมได เชน ขนาดของอนุภาค ความขุน ความเปนกรดดาง คาศักยไฟฟาที่
พื้นผิวและสภาพการนําไฟฟา  การเตรียมอนุภาคอาศัยการตกตะกอนรวมในแอลกอฮอล 4 วิธี คือ การหยด
สารละลาย      เพคตินลงในเอทานอลและผสมดวยเครื่องผสมสารละลายแบบกระแสวน การหยดสารละลายเพคติน
ลงในเอทานอลและปนดวยเครื่องปนผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน การหยดสารแขวนตะกอนแคลเซียมเพคติเนตลงใน     
เอทานอลและผสมดวยเครื่องผสมสารละลายแบบกระแสวน และการหยดสารแขวนตะกอนแคลเซียมเพคติเนต      
ลงในเอทานอลและปนดวยเครื่องปนผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน โดยแตละวิธีใชสารละลายเพคตินเขมขนรอยละ 0.002 
โดยน้ําหนัก สารละลายแคลเซียมคลอไรดเขมขน 0.02 โมลารและเอทานอลเขมขนรอยละ 95 โดยปริมาตร และทํา
การตกตะกอนรวมระหวางสารละลายเพคตินหรือสารละลายแคลเซียมเพคติเนตกับเอทานอลในอัตราสวนตางๆ    
ผลการทดลองพบวาการหยดสารละลายเพคตินลงในเอทานอลทําใหเกิดเปนอนุภาคขนาดเล็กประมาณ 150-190  
นาโนเมตร แตเมื่อหยดสารละลายแคลเซียมเพคติเนตลงในเอทานอลทําใหเกิดอนุภาคที่มีขนาดใหญกวา แตสามารถ
ทําใหมีขนาดเล็กลงไดเมื่อปนดวยเครื่องปนผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน โดยที่สัดสวนของสารละลายเพคตินหรือ
สารละลายแคลเซียมเพคติเนตกับเอทานอลไมมีผลตอขนาดอนุภาคอยางมีนัยสําคัญ แตมีผลตอปริมาณของอนุภาค
ที่เกิดขึ้นซึ่งสังเกตไดจากความขุนและมีสภาพการนําไฟฟามีมากขึ้น 
คําสําคัญ :  เพคติน อนุภาคขนาดนาโนเมตร นาโนเทคโนโลยี แคลเซียมเพคติเนต เอทานอล 
 
Abstract 

The purpose of this research was to investigate the factors affecting the preparation of pectin 
nanoparticles and to study their physical properties such as turbidity, pH, zeta potential and conductivity. 
The particles were prepared by co-precipitation with ethanol using 4 methods, i.e., extruding pectin 
solution into ethanol and mixed by vortex mixer, extruding pectin solution into ethanol and mixed by 
homogenizer, extruding calcium pectinate suspension into ethanol and mixed by vortex mixer, and 
extruding calcium pectinate suspension into ethanol and mixed by homogenizer. In each method, 0.002 
%w/w pectin solution, 0.02 M calcium chloride and 95 %v/v ethanol were used. Various ratios of pectin 
solution or calcium pectinate suspension to ethanol were investigated. The results showed that the 
                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
2 กลุมวิจัยพอลิเมอรธรรมชาติสําหรับใชในอุตสาหกรรมยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
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extrusion of pectin solution into ethanol and mixed by vortex mixer produced small particles of about 150-
190 nanometers. Extruding calcium pactinate suspension into ethanol and then vortexing gave larger 
particles but could be reduced by using homogenizer. The ratio of pectin solution or calcium pectinate 
suspension to ethanol did not significantly affect the particle size but influenced the amount of particles 
formed which could be observed from the increase of turbidity and conductivity.   
Keywords :  pectin, nanoparticles, nanotechnology, calcium pectinate, ethanol  
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 การนําสงยาโดยวิธีการรับประทานนับวาเปนวิธีที่สะดวกและไดรับความรวมมือจากผูปวยมากที่สุด          
แตในบางครั้งตัวยาที่ตองการใชมีขอจํากัดทําใหการใหยาโดยวิธีการรับประทานไมไดผล เชน ยาที่ละลายน้ําไดนอย 
ยาที่เปนรูปผลึก (crystalline drugs) (Layre et al., 2005)   เปนตน ทําใหตองใหยาโดยวิธีการฉีดเขาเสนเลือดดํา   
การนําเอานาโนเทคโนโลยีเขามาใชในการนําสงยาสามารถชวยในเก็บกักยาและปองกันไมใหยาถูกทําลายได ไมทํา
ใหหลอดเลือดฝอยอุดตันเมื่อตองการใหโดยวิธีการฉีดเขาหลอดเลือด และยังสามารถนําสงยาที่มีขนาดอนุภาคใหญ 

(Crommelin et al., 2003) ไปยังบริเวณที่ออกฤทธิ์ในรางกายได เพื่อลดการถูกจับกินโดยวิธีฟาโกไซโตซิส 
(phagocytosis) การนําสงยาโดยเตรียมเปนอนุภาคขนาดนาโนเมตรนั้นสามารถเตรียมโดยใชสารพอลิเมอรที่
สามารถเกิดการเกาะกลุมเปนอนุภาคได ซึ่งมีการใชทั้งพอลิเมอรที่ไดจากการสังเคราะหและสารจากธรรมชาติ แมวา
พอลิเมอรสังเคราะหจะมีคุณสมบัติที่แนนอนและคงตัวกวาแตก็มีขอเสีย เชน ทําใหตัวยาที่เปนโปรตีนไมคงตัว
โดยเฉพาะเมื่อตองใชตัวทําละลายอินทรีย (Van de Weert et al., 2002)  การเตรียมอนุภาคขนาดนาโนเมตรโดยใช 
เพคตินเปนสาร      พอลิเมอรที่เปนตัวพาโดยใชเทคนิคการตกตะกอนรวม (co-precipitation) ระหวางเพคตินหรือ
แคลเซียมเพคติเนตกับเอทานอล รวมกับการใชเครื่องผสมสาร ซึ่งวิธีดังกลาวยังไมมีรายงานการศึกษามากอน การ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงวิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมในการเตรียมอนุภาคขนาดนาโนเมตรและศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของอนุภาคที่เตรียมได เชน ขนาดของอนุภาค ความขุน ความเปนกรดดาง คาศักยไฟฟาที่
พื้นผิวและสภาพการนําไฟฟา  

 
อุปกรณและวิธีการ 

1. เตรียมสารละลายเพคตินความเขมขนรอยละ 0.002 โดยน้ําหนัก และสารละลายแคลเซียมคลอไรดความ
เขมขน 0.02 M  

2. เตรียมอนุภาคโดยวิธีการตกตะกอนรวม โดยมีลําดับขั้นตอนที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้ 
2.1. นําสารละลายเพคตินหยดลงในเอทานอลเขมขนรอยละ 95 โดยปริมาตร พรอมกับผสมดวยเครื่องผสม

สารละลายแบบกระแสวน (vortex mixer; Maxi Mix II, Thermolyne Corporation, U.S.A.) นาน        
5 นาที โดยใชเพคตินกับเอทานอลในอัตราสวน 0.5:1, 1:1 และ 2:1 ตามลําดับ (เรียกวาวิธี EP) 

2.2. นําสารละลายเพคตินหยดลงในเอทานอลเขมขนรอยละ 95 โดยปริมาตร พรอมกับผสมดวยเครื่องปน
ผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน (homogenizer; X 1020, Ystral GmbH, Germany) นาน 20 นาที โดยใช    
เพคตินกับเอทานอลในอัตราสวน 0.5:1, 1:1 และ 2:1 ตามลําดับ (เรียกวาวิธี HEP) 
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2.3. นําสารละลายแคลเซียมเพคติเนตหยดลงในเอทานอลเขมขนรอยละ 95 โดยปริมาตร พรอมกับผสม
ดวยเครื่องผสมสารละลายแบบกระแสวน นาน 5 นาที โดยใชแคลเซียมเพคติเนตกับเอทานอลใน
อัตราสวน 0.5:1, 1:1 และ 2:1 ตามลําดับ (เรียกวาวิธี ECaP) 

2.4. นําสารละลายแคลเซียมเพคติเนตหยดลงในเอทานอลเขมขนรอยละ 95 โดยปริมาตร พรอมกับผสม
ดวยเครื่องปนผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน นาน 20 นาที โดยใชแคลเซียมเพคติเนตกับเอทานอลใน
อัตราสวน 0.5:1, 1:1 และ 2:1 ตามลําดับ (เรียกวาวิธี HECaP) 

3. นําสารผสมที่เตรียมไดในขอ 2 มาวัดขนาดดวยเครื่องวัดขนาดอนุภาค (particle size analyzer, model 
LA-950, Horiba, Japan) วัดความขุนดวยเครื่อง UV-visible spectrophotometer (model Lamda 2, 
Perkin Elmer, U.S.A.) ที่ความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร วัดคาความเปนกรดดางดวยเครื่อง pH meter 
(model SevenEasy, Mettler Toledo, China) วัดคาศักยไฟฟาที่พื้นผิวของสารผสมโดยการวัดทิศทาง  
และความเร็วในการเคลื่อนที่ของสารพอลิเมอรในสนามไฟฟาดวยเครื่อง zeta potential analyzer (model 
Zetaplus, Brookhaven Instruments Corporation, U.S.A.) และวัดสภาพการนําไฟฟาของสารผสมดวย
เครื่องวัดสภาพการนําไฟฟา (model HI 4522, Hanna, Romania)                                             

 
ผลและวิจารณ 

การเตรียมอนุภาคขนาดเล็กสามารถเตรียมไดโดยการใชเทคนิคการตกตะกอนรวมระหวางเพคตินกับ         
เอทานอล ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการหยดสารละลายเพคตินหรือสารแขวนตะกอนแคลเซียมเพคติเนตลงใน        
เอทานอลทําใหเกิดเปนอนุภาคขนาดเล็ก (ขนาดไมโครเมตรหรือนาโนเมตร) ขึ้นกับลําดับขั้นตอนการเตรียม (รูปที่ 1) 
เมื่อหยดสารละลายเพคตินที่ความเขมขนต่ํา ๆ ลงในเอทานอลพรอมกับผสมดวยเครื่องผสมสารละลายแบบกระแส
วนพบวาสามารถเกิดอนุภาคขึ้นได เนื่องจากเพคตินไมละลายในเอทานอลทําใหไดเปนอนุภาคและเกิดการตกตะกอน
แยกออกมา เมื่อนําไปวัดขนาดอนุภาคพบวามีขนาดประมาณ 150-190 นาโนเมตร แตเมื่อนําสารละลายเพคติน    
หยดใน  เอทานอลพรอมกับผสมดวยเครื่องปนผสมใหเปนเนื้อเดียวกันพบวามีขนาดของอนุภาคใหญขึ้นเปน 3-5 
ไมโครเมตร  
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รูปที่ 1  ขนาดอนุภาค (นาโนเมตร) ของอนุภาคที่เตรียมไดจากเทคนิคการตกตะกอนรวม 
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  เมื่อหยดสารละลายแคลเซียมเพคติเนต (สารละลายเพคตินทําปฏิกิริยากับสารละลายแคลเซียมคลอไรด) 
ลงในเอทานอลพรอมกับผสมดวยเครื่องผสมสารละลายแบบกระแสวน พบวาขนาดอนุภาคที่ไดมีขนาดประมาณ     
52-56 ไมโครเมตร เนื่องจากเมื่อสารละลายเพคตินทําปฏิกิริยากับสารละลายแคลเซียมคลอไรดทําใหเกิดเปนเจลซึ่งมี
อนุภาคขนาดใหญขึ้น แตเมื่อปนดวยเครื่องปนผสมใหเปนเนื้อเดียวกันทําใหอนุภาคที่ไดมีขนาดเล็กลง ซึ่งอาจเกิด
จากการไปทําลายสายโซของเพคตินทําใหเกิดอนุภาคที่มีขนาดเล็กลง โดยที่สัดสวนของเพคตินและเอทานอลที่ผสม
กัน (0.5:1, 1:1 และ 2:1) ไมทําใหขนาดของอนุภาคตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>.05) ในแตละวิธี แตมีผลตอ
ปริมาณอนุภาคที่เกิดขึ้นของสารผสมมากกวาซึ่งสังเกตไดจากความขุนของสาร โดยเมื่อเพิ่มปริมาณของสารละลาย   
เพคตินมากขึ้นทําใหความขุนของสารที่วัดไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (รูปที่ 2)  เมื่อนําไปวัดประจุของอนุภาคพบวา
สารละลายแคลเซียมเพคติเนตที่ทําปฏิกิริยากับเอทานอลมีประจุเขาใกลศูนยมากกวาสารละลายเพคตินที่ทํา
ปฏิกิริยากับเอทานอลเพียงอยางเดียว (รูปที่ 3) แสดงวาอนุภาคที่เกิดขึ้นอาจมีแคลเซียม (ซึ่งมีประจุเปนบวก) หอหุม
เพคตินเอาไว แตอาจจะหอหุมไดไมทั้งหมด  
 

 

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45

0 0.5 1 1.5 2 2.5
Ratio of pectin or CaP in one part of EtOH

Tu
rb

id
ity

 a
t 4

40
 n

m
 (c

m
-1
)

EP
ECaP
HEP
HECaP

 
 

รูปที่ 2  ความขุนของสารผสมที่มีอนุภาคแขวนลอยอยู   รูปที่ 3  คาศักยไฟฟาที่พื้นผิวของสารผสมที่มี
อนุภาคแขวนลอยอยู  

เมื่อพิจารณาสภาพการนําไฟฟาของอนุภาคที่เตรียมไดซึ่งแขวนลอยอยูในสารละลายพบวามีสภาพการนํา
ไฟฟานอยมาก การเพิ่มสัดสวนของเพคตินไมคอยมีผลตอสภาพการนําไฟฟา แตการเพิ่มสัดสวนของแคลเซียม         
เพคติเนตทําใหนําไฟฟาไดมากขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากประจุอิสระของแคลเซียมที่มีมากขึ้น  (รูปที่ 4) 
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รูปที่ 4  สภาพการนําไฟฟาของสารผสมที่มีอนุภาคแขวนลอยอยู   
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สรุป 
 การเตรียมอนุภาคขนาดนาโนเมตรสามารถเกิดขึ้นไดเมื่อผสมเอทานอลกับเพคตินที่ความเขมขนต่ํา ๆ โดย
ไมตองใชความแรงในการปนมากเพื่อใหสารละลายเพคตินคอยๆ ตกตะกอนแยกออกมาเปนอนุภาคขนาดเล็ก การใช
เครื่องปนผสมใหเปนเนื้อเดียวกันสามารถทําใหอนุภาคที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กลงไดเมื่อมีการผสมเอทานอลกับ
สารละลายแคลเซียมเพคติเนต  สัดสวนของสารผสมไมคอยมีผลกับขนาดอนุภาคที่เกิดขึ้นมากนักแตจะมีผลกับ
ปริมาณอนุภาคของสารที่เกิดขึ้น  
 
คําขอบคุณ 
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การเตรยีมอะลูมินาพรุนดวยกระบวนการขึ้นรูปเจลคาสติงโดยใชแปง 
Preparation of porous alumina by gel-casting process using starches 

 
วรดา หลอยืนยง1 อัจฉราพร อนที1  

ดรุนีย  แกวกลอม1 และอดิศร ศรีเดช1 
Vorrada Loryuenyong1, Ajcharaporn Aontee1,  

                                  Daruni Kaeoklom1 and Adisorn Sridej1  
  
บทคัดยอ 

ในงานวิจัยนี้  พอลิเมอรชีวภาพไดถูกนํามาใชแทนที่โมโนเมอรแบบเดิมซ่ึงมีพิษสําหรับการเตรียมชิ้นงาน
อะลูมินาพรุนดวยวิธีเจลคาสติง  โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําพอลิเมอรชีวภาพ  คือแปงมัน
สําปะหลังและแปงขาวโพด มาใชในการขึ้นรูปเซรามิกพรุนประเภท alumina รวมทั้งศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพรุน
ตัวและสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน เชนชนิดและปริมาณของผงแปง (5 wt.%, 10 wt. %, 15 wt.% และ 20 wt.%)  โดย
จะทําการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียสเปนเวลา 6 ชั่วโมง  จากผลการทดลอง  พบวาเมื่อปริมาณแปงใน
ชิ้นงานเพิ่มขึ้น  ชิ้นงานจะมีปริมาณรูพรุนเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหคา bulk density และ modulus of rupture มีคา
ลดลง  นอกจากนี้  ชิ้นงาน alumina   ที่เตรียมไดจากแปงมันสําปะหลังจะมีสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลที่ดี
เมื่อเทียบกับช้ินงานที่เตรียมไดจากแปงขาวโพด   โดยชิ้นงาน alumina ที่มีความพรุนตัว ~60%  และ apparent 
density สูงสุดเทากับ 86%  เมื่อเทียบกับความหนาแนนทางทฤษฎีสามารถเตรียมไดในการทดลองนี้ 
คําสําคัญ : เจลคลาสติง, เซรามิกพรุน, พอลิเมอรชีวภาพ, รูพรุน 
 
Abstract 

In this study, porous alumina has been prepared by gelcasting method, using biopolymers 
instead of conventional toxic monomers.  The feasibility of this method and the factors (such as the type 
and the amount of starch, i.e. 5 wt.%, 10 wt. %, 15 wt.% และ 20 wt.%, used) affecting the porosity and 
mechanical properties of the alumina samples has been studied.  The green bodies were sintered at 
1500°C for 6 hours.  The results showed that with increasing amount of added biopolymers, the bulk 
density and the modulus of rupture of the samples would decrease.  In addition, samples prepared with 
tapioca starch were found to have better physical and mechanical properties than those with corn starch.  
Alumina ceramics with maximum porosity of ~60% and those with maximum theoretical relative density of 
~86% were made by the present method.   
Keywords : Gelcasting, porous ceramics, biopolymers, porosity 
 

                                                 
1 ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000,   
  Thailand 
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คํานําและวัตถุประสงค 
ในปจจุบัน  กระบวนการขึ้นรูป gelcasting จัดไดวาเปนกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกที่ไดรับความ

สนใจเปนอยางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับชิ้นงานเซรามิกที่มีรูปรางซับซอน  วิธีการนี้เปนวิธีที่ปรับปรุงมาจากการ
ขึ้นรูปโดยการหลอ slip ดวยน้ําหรือที่เรยีกวา slip casting  

ในการหลอแบบ slip casting มักจะประสบปญหาที่วา ผลิตภัณฑดิบที่ถอดออกจากแมพิมพแลวจะมีความ
แข็งแรงต่ํา  ทําใหอาจไดรับความเสียหายกอนนําไปผานกระบวนการขั้นตอไป  กระบวนการขึ้นรูปแบบ gelcasting 
จึงไดมีการพัฒนาขึ้นมา  โดยในวิธีการนี้ สารประเภทมอนอเมอรจะถูกเติมเขาไปใน slurry (สวนผสมระหวางวัตถุดิบ
กับน้ํา) และเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชั่นกับ slurry กลายเปนเจล ซึ่งจะทําหนาที่เสมือนเปนตัวเชื่อมประสาน 
(binder) เพิ่มความแข็งแรงใหแกผลิตภัณฑดิบ   
 เนื่องจากองคประกอบหลักของระบบ gelcasting แบบเดิมนั้นจะนิยมใชสารประเภทมอนอเมอรที่อาจเปน
พิษตอส่ิงแวดลอม  จึงไดมีการพัฒนากระบวนการ gelcasting  ใหเหมาะสมโดยนําสารที่ไมมีพิษเชน แปงหรือวุน   
มาเปนองคประกอบในการขึ้นรูป  โดยในการวิจัยนี้  ผูวิจัยจะทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอสมบัติของอะลูมินาพรุน
ดวยวิธีการขึ้นรูปเจลคาสติงที่มีการเติมพอลิเมอรชีวภาพประเภทแปงมันสําปะหลังและแปงขาวโพด  รวมทั้งศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมเพื่อใหไดชิ้นงานที่มีสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลที่ตองการ 
 
อุปกรณและวิธีการ 

นําพอลิเมอรชีวภาพประเภทแปงมันสําปะหลังและแปงขาวโพดที่ใชในครัวเรือน มาผสมกับผงอะลูมินา 
(Amarin, commercial grade) ที่อัตราสวน 5-20 wt.% และน้ํากลั่น  โดยใช sodium silicate (Amarin, commercial 
grade) เปนสารชวยกระจายที่ปริมาณคงที่คือ 3 wt.% ของผงอะลูมินา  สวนประกอบของสวนผสมแสดงดังตารางที่ I   
ทําการบดผสมจนกระทั่งสารแขวนลอยเซรามิก (slurry) มีความเปนเนื้อเดียวกัน   จากนั้นนํา slurry ที่ไดเทใสแมพิมพ
โลหะที่เตรียมไว  แลวนําไปเขาเตาอบเพื่อใหเกิดกระบวนการ gelation ของแปงที่อุณหภูมิ 80-120 องศาเซลเซียส 
เมื่อชิ้นงานที่ไดแข็งตัว ถอดชิ้นงานออกจากแมพิมพ แลวนําไปทําการเผาที่อุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียส ดวยอัตรา
การใหความรอน 3 องศาเซลเซียสตอนาทีและคงอุณหภูมิสูงสุดไวเปนเวลา 6 ชั่วโมง  

เมื่อทําการเผาเสร็จเรียบรอยแลว  ศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของชิ้นงานเซรามิกที่ได      
ทําการคํานวณหาคาความหนาแนนโดยใชหลักการของ Archimedes  ทําการทดสอบความตานทานตอแรงกดอัด
ดวยเครื่อง Universal testing machine รุน LR 50K โดยใชระยะหางระหวางจุดรองรับเทากับ 50 มิลลิเมตรและใช
อัตราการกด 1.0 มิลลิเมตรตอนาที  จากนั้น  ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา (morphology) ของชิ้นงานที่ไดโดยใช
เทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscopy; SEM)   
 
ผลและวิจารณ 
 รูปที่ 1 แสดงผลการทดลองหาคา bulk density และ apparent density ของเซรามิกรูพรุนที่มีการเติมแปง
มันสําปะหลังและแปงขาวโพดที่ปริมาณตางๆ พบวาเมื่อปริมาณแปงเพิ่มขึ้น คา bulk density จะลดลง ทั้งนี้เปน
เพราะเมื่อนําชิ้นงานไปเผา  แปงจะถูกเผาออกไปจนหมด ทําใหเกิดรูพรุนในชิ้นงาน  ดังนั้นเมื่อปริมาณแปงเพิ่มขึ้น 
ปริมาณรูพรุนก็จะเพิ่มขึ้น สงผลใหคา bulk density มีคาลดลง   ทั้งนี้คา bulk density ของชิ้นงานที่ใชแปงขาวโพด
จะมีแนวโนมที่ต่ํากวาคา bulk density ของชิ้นงานที่ใชแปงมันสําปะหลัง  จากผลการสังเกต พบวาการเพิ่มปริมาณ
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แปงขาวโพดใน slurry จะทําให slurry มีความหนืดมากขึ้น ซึ่งความหนืดนี้จะมีคามากกวาในกรณีของแปงมัน
สําปะหลัง  ทําใหอาจเกิดความไมสมํ่าเสมอในเนื้อ slurry  (inhomogeneous mixing) จึงทําใหรูพรุนในชิ้นงานมี
ปริมาณที่มากกวา 

เมื่อพิจารณากราฟแสดงคา apparent density พบวาคา apparent density ของชิ้นงานที่ใชแปงมัน
สําปะหลังจะลดลงในชวงแรกและจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณแปงเทากับ 20 wt.%  ทั้งนี้  การลดลงในชวงแรกนาจะมีผล
มาจาก %solid loading ของเนื้อ alumina ที่ลดลงและปริมาณรูพรุนในชิ้นงานที่เพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่การเพิ่มขึ้น
ของ apparent density ในชวงที่สอง  อาจจะมีสาเหตุมาจากความหนืดของ slurry ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณแปงที่
เพิ่มขึ้น  ในขณะที่ปริมาณโซเดียมซิลิเกตจะถูกควบคุมใหคงที่ สงผลใหอนุภาคจับตัวกันเปนกอน (agglomeration) 
และทําใหเกิดรูพรุนขึ้นในชิ้นงาน ในขณะที่คา apparent density ของชิ้นงานที่ใชแปงขาวโพดจะมีแนวโนมไปใน
ทิศทางที่เพิ่มมาก คาดวาความหนืดของ slurry ที่ใชแปงขาวโพดอาจสงผลใหรูพรุนที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนรูพรุนเปด  
แตทั้งนี้เมื่อปริมาณแปงมากเกินไป (>15 wt.%)  อาจสงผลใหทั้งปริมาณรูพรุนปดและรูพรุนเปดเพิ่มมากขึ้น ทําใหคา 
apparent density ของชิ้นงานลดลง  

รูปที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบคา %porosity ของชิ้นงาน จะเห็นไดวาเมื่อปริมาณแปงเพิ่มมากขึ้น แนวโนม
ของคา %Porosity ของชิ้นงานทั้งสองประเภทจะเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหคา bulk density ของชิ้นงานมีคาลดลง โดย
ชิ้นงานที่ใชแปงขาวโพดจะมีความพรุนมากกวาชิ้นงานที่ใชแปงมันสําปะหลัง  ซึ่งสามารถอธิบายไดจากความ
แตกตางทางดานความหนืดของ slurry ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  รูปที่ 3 แสดงผลการทดลองหาคา modulus of 
rupture ของชิ้นงาน พบวาเมื่อปริมาณแปงเพิ่มมากขึ้น แนวโนมของคา modulus of rupture ก็จะลดลง ทั้งนี้อาจเปน
ผลมาจากความเปนรูพรุนที่เพิ่มมากขึ้น  โดยชิ้นงานที่ใชแปงมันสําปะหลังจะมีความตานทานตอแรงดัดโคงที่ดีกวา
ชิ้นงานที่ใชแปงขาวโพด   

การวิเคราะหโครงสรางสัณฐานวิทยาโดยใชเทคนิค SEM ที่กําลังขยายตางๆ กนัของชิ้นงานตัวอยางที่เกิด
การแตกหักแสดงดังรูปที่ 4 พบวาชิ้นงานที่ยังไมไดเผา (รูปที่ 4ก) จะประกอบไปดวยแปงที่จับตัวแข็งโอบอุมผงอะลูมิ
นาใหรวมตัวกัน ทั้งนี้เมื่อนําชิ้นงานไปเผา แปงเหลานี้จะเกิดการสลายตัวไปกลายเปนรูพรุน (รูปที่ 4ก-ข)  นอกจากนั้น 
ยังพบวาเมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง เกรนจะเติบโตมีขนาดที่ใหญขึ้น 
 
บทสรุป 

ในงานวิจัยนี้  เซรามิกพรุนไดถูกเตรียมจากการขึ้นรูปแบบเจลคาสติงโดยใชแปงมันสําปะหลังและแปง
ขาวโพดเปน binder จากการศึกษาโดยใชแปงในปริมาณตางๆ กัน พบวาเมื่อปริมาณแปงเพิ่มขึ้น ปริมาณรูพรุนจะ
เพิ่มขึ้น สงผลใหคา bulk density และคา modulus of rupture ลดลง  นอกจากนั้นจากการทดสอบพื้นผิวแตกหักของ
ชิ้นงานดวยเทคนิค SEM พบวารูพรุนสวนใหญจะเปนแบบ interconnected pores  โดยความพรุนตัวสูงสุดของ
ชิ้นงาน alumina ที่เตรียมไดจะมีคาประมาณ 60%  และ apparent density สูงสุดเทากับ 86%  เมื่อเทียบกับความ
หนาแนนทางทฤษฎี 
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ตารางที่ I สวนประกอบของสารแขวนลอยอะลูมินา 

Wt.% 
แปง 

อะลูมินา 
(กรัม) 

แปง 
(กรัม) 

โซเดียมซลิิ
เกต (กรัม) 

น้ํากลั่น 
(กรัม) 

%Solid 
loading 

5 300 15 9 121.5 68.8 
10 300 30 9 127.3 65.6 
15 300 45 9 133.1 62.8 
20 300 60 9 138.9 60.2 
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(ก) กอนเผา (ข) หลังเผา: 20 wt.% แปงมัน
สําปะหลัง 

20 µm 20 µm 20 µm

(ค) หลังเผา: 20 wt.% แปง
ขาวโพด 

(ก) กอนเผา (ข) หลังเผา: 20 wt.% แปงมัน
สําปะหลัง 

20 µm 20 µm 20 µm

(ค) หลังเผา: 20 wt.% แปง
ขาวโพด 

 
 รูปที่ 4 SEM 

micrographs ที่
กําลังขยาย 1000 
เทา 
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การจัดการพลังงานเชิงบูรณาการในโรงงานน้าํตาลตัวอยาง 
Integrated energy management in sugar demo 

 
วิษณุ กุสุมวิจิตร1 

Visanu Kusumvijit1   
    
บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องเพื่อวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาและการใชพลังงานความรอนในระบบการผลิต เริ่มจากการ
วิเคราะหภาพรวมการใชพลังงานนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากนั้นวิเคราะหการใช
พลังงานในแตละกระบวนการผลิต ผลงานวิจัยพบวามีแนวทางประหยัดพลังงาน  2 กลุมใหญๆ คือ แบบมีและไมมี
การลงทุนอุปกรณ โดยพิจารณาแนวทางการประหยัดพลังงานแบบไมลงทุนกอน หากมีการลงทุนจะพิจารณาลําดับ
กอนหลังจากผลตอบแทนการลงทุนและมูลคาการลงทุน แผนงานที่ไมมีการลงทุนอุปกรณที่เลือกทํากอนคือ การลด
การ Blowndown ของหมอน้ํา สวนแนวทางมีการลง คือ การใชเทอรโมสตัทอิเลคทรอนิกส ผลตอบแทนการลงทุน
ภายหลังการปรับปรุงพบวา แนวทางไมลงทุนอุปกรณมีคาระยะเวลาในการคืนทุนเทากับ 0.07 ป  สวนแนวทางลงทุน
อุปกรณมีคาระยะเวลาในการคืนทุนเทากับ 0.19 ป และ  อัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 532.94 ปจจัย
ความไวที่สําคัญตอการลงทุนคือมูลคาการลงทุน การวิเคราะหความเสี่ยงกรณีการติดตั้งระบบลดความชื้นของกาก
ออยที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 41.08 คาใชจายในการเดินระบบเพิ่มขึ้นรอยละ 55.93 และรายไดลดลงรอยละ 18.18  
จะมีคาระยะเวลาในการคืนทุน 10.76 ป และมีคาอัตราผลตอบแทนภายในเทากับรอยละ 4.47 ซึ่งยังคงมีความ
เหมาะสมในการลงทุน  
คําสําคัญ : แผนงานแบบมีการลงทุนอุปกรณ, แผนงานแบบไมมีการลงทุนอุปกรณ 
 
Abstract 
 This research analyzed the electrical and thermal energy used  a production system. The used 
energy was analyzed in order to compare it with the standard value of the same industry . Then , the 
energy break doen analysis of each process unit was conducted. The results revealed that the 2 major 
groups of energy conservation approach could be proposed; on-investment on equipment and 
investment on equipment.  The no-investment on equipment was firstly considered , while the priority of 
equipment investment was sequentially considered by the return on investment and its investment cost. 
The first  implementation  of non-investment plan was the blown  down reduction of the boilers while the 
first investment plan was  installing electronics thermostat.  The return on investment after non-investment 
plan implementation in  term  of  payback period were 0.07 year , and 0.19 year with 532.94 % IRR  for  
the  for investment plan. In this case study, the most  sensitive factor affecting  on  IRR  was investment 

                                                 
1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom   
  73000, Thailand 
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cost.  Finally , the pay back period and IRR on  investment risk analyzed in which the installation  cost of 
bagasse moisture  reduction system increased 41.08%, the system operation expense increased 55.93% 
and the revenue decreased 18.18%  the pay back period and IRR were 10.76 years and 4.47 %, 
respectively. From these figures, it can be concluded  that  the  investment  plan of  energy conservation  
was  feasible. 
Keywords : investment on equipment, non- investment on equipment 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ในกระบวนการผลิตน้ําตาลของโรงงานน้ําตาลพบวามีการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาเปนหลัก  
ดังนั้นพลังงานทั้ง  2  ประเภทนี้  จึงเปนปจจัยที่สําคัญในตนทุนการผลิต  การใชพลังงานไมเหมาะสมจะทําใหตนทุน
การผลิตสูงกวาที่ควรจะเปน การจัดการพลังงานที่ดีจึงเปนส่ิงจําเปนในกระบวนการผลิตทั้งนี้เนื่องจากการจัดการดาน
พลังงานจะเปนส่ิงที่ชวยใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เนื่องจากในโรงงานน้ําตาลตัวอยางพบวา  มีการใชพลังงานเทียบกับผลผลิตเทากับ  538  กิโลกรัม-สตีม/ตัน
ออย  สูงกวามาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกันถึงรอยละ  79.33  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนไปที่การวิเคราะหภาพรวม
การใชพลังงานความรอนและไฟฟาภายในโรงงานน้ําตาลตัวอยาง  พรอมทั้งเสนอแนวทางการประหยัดพลังงานแบบ
ที่ไมตองมีและมีการลงทุนอุปกรณ  เพื่อใหเกิดการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไปจน
นําไปสูความสามารถในการลดตนทุนการผลิตไดอยางเหมาะสม  
 
อุปกรณและวิธีการ 

 ในงานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการจัดการดานพลังงานแบบบูรณาการของโรงงานน้ําตาลตัวอยาง  
ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลการใชเครื่องมือในการวัดเก็บขอมูล  และตรวจสอบการใชพลังงานและอุปกรณไฟฟา
ตางๆ  ในโรงงาน  ไดแก  ระบบแสงสวาง  ระบบปรับอากาศ  หมอแปลงไฟฟา  มอเตอรไฟฟา  ระบบการผลิต  และ
จากการสํารวจและตรวจวัดการใชพลังงานของโรงงานน้ําตาลตัวอยาง  จะทําการศึกษาเปน  3  สวนใหญๆ  สวนแรก
เกี่ยวของกับการวิเคราะหภาพรวมการใชพลังงานของโรงงานจากใบเสร็จ  คาไฟฟาและปริมาณการใชเชื้อเพลิง
ยอนหลัง  12  เดือน  โดยวิเคราะหจากตัวประกอบโหลดรายเดือน  ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาและความรอนตอ
ผลผลิต  สวนที่สองเกี่ยวกับการตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟา  พลังงานความรอนและเสนอแผนงานประหยัดพลังงาน  
และสวนสุดทายเกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของแผนงานตางๆ  ในสวนที่สองโดยใชระยะเวลาคืนทุน  
และอัตราผลตอบแทน  การลงทุนภายใน (IRR) และการวิเคราะหความไว [1] 
 
ผลการวิจัยและวิจารณ 

จากการวิเคราะหภาพรวมการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาภายในโรงงานน้ําตาลตัวอยางพบวา  
โรงงานมีศักยภาพทางดานการจัดการพลังงานต่ํามากโดยมีปริมาณการใชพลังงานทั้ง  2  ประเภท  เทียบกับผลผลิต
เทากับ  538  กิโลกรัม-สตีม/ตันออย  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของดัชนีการใชพลังงานในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันรอยละ  
79.33  ทั้งนี้พบวาสาเหตุที่มีการใชพลังงานสูงภายในโรงงานน้ําตาลตัวอยางมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
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1.  ระบบเผาไหมเชื้อเพลิงของหมอไอน้ํา มีปริมาณอากาศสวนเกินมากเกินไปทําใหตองสูญเสียความรอน
ไปกับออกซิเจนสวนเกินในแกสรอนทิ้ง  

2.  เชื้อเพลิงกากออยมีความชื้นมากเกินไป ทําใหตองสูญเสียความรอนใหกับความชื้นสวนเกินนี้ 
3.  มีการ  Blowdown  หมอไอน้ําทั้ง  6  ลูกบอยเกินไปจึงทําใหเกิดการสูญเสียความรอนไปมาก 

 4. ฉนวนหุมทอบางจุดชํารุดเสียหาย  และทอบางจุดไมมีการหุมฉวน  จึงทําใหเกิดการสูญเสียพลังงาน
ความรอนไปจากจุดเหลานี้ 
 5.  สภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ํา  ยังอยูในสภาพดี  แตในบางชวงจะมีการผลิตไฟฟานอยลง
ตามความตองการของขบวนการผลิต  ทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟาทํางานไดนอยกวา Rate มาก และจากการทํางาน
ปกติของเครื่องกําเนิดไฟฟาก็ทํางานไมเต็ม Rete อยูแลว  ทําใหประสิทธิภาพของเครื่องนอยลง 
 6.  ในพื้นที่บางสวนคาความสองสวางจะไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่การทํางาน  อาจเนื่องมาจากยังขาด
การทําความสะอาดหลอดอยางสม่ําเสมอ  และอายุการใชงานของหลอดก็มากดวย  ทําใหแสงที่สองออกมาตก
กระทบกับพื้นที่มีนอยลง   
 7.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนทั้งหมดของโรงงานมีจํานวน 39 ชุด  สภาพของเครื่องปรับอากาศยังอยู
ในสภาพดี แตยังขาดการดูแลรักษาสังเกตจากมีฝุนจากกากออยมาเกาะที่ CONDENSING UNIT เปนจํานวนมาก  
 8.  การควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ หากดําเนินการเปลี่ยนจากอุปกรณเทอรโมสตัทชนิดรับความ
รอนจากโลหะคูผสม (bi-metal) ที่ติดตั้งในเครื่องปรับอากาศ 
จะเห็นไดวาเมื่อมีการใชพลังงานที่ไมเหมาะสมในโรงงานน้ําตาลตัวอยางจึงทําใหปริมาณการใชพลังงานสูงกวา
คาเฉลี่ยของดัชนีการใชพลังงานในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันมากถึงรอยละ  79.33  ซึ่งจะสงผลใหตนทุนในการผลิต
สูงขึ้นกวาที่ควรจะเปนแตถาในกระบวนการผลิตมีการจัดการพลังงานที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพแลวจะชวยลด
ตนทุนการผลิตไดอยางดี  แนวทางในการจัดการพลังงานในการกระบวนการผลิตของโรงงานน้ําตาลตัวอยางควรจะ
ประกอบดวยองคประกอบดังนี้คือ 
 1.  ควรมีการปรับลดปริมาณออกซิเจนลงเหลือรอยละ  4  ซึ่งเหมาะสมกับการเผาไหมอยางสมบูรณ  และ
ไมทําใหสูญเสียความรอนมากเกินไป 
 2.  ควรมีการลดปริมาณความชื้นของกากออยกอนเขาเผาไหม  ซึ่งอาจทําโดยการติดตั้งระบบลดความชื้น
ของกากออย  กอนที่จะปอนใหแกหมอไอน้ํา  ซึ่งจะชวยลดความชื้นใหแกกากออยลงได 
 3.  ลดการ  Blowdown  ของหมอน้ําทั้ง  6  ลูกลงโดยใหลดความถี่และทําการตรวจเช็คคา  TDS  ของน้ําใน
หมอไอน้ําจนไดคาที่เหมาะสม 
 4.  ควรมีการซอมแซมเพื่อเปนการลดความสูญเสีย  ทําใหการใชไอน้ํามีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 5.  ควรมีการเพิ่มการผลิตไฟฟาใหมากขึ้น  จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา  และยัง
เปนการเพิ่ม  Rate  ของหมอไอน้ําขึ้นดวย  ทําใหประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเพิ่มมากขึ้น  สวนไฟฟาที่ผลิตไดเพิ่ม
อาจจะสงขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 6.  ควรทําความสะอาดหลอด  และโคมอยางสม่ําเสมอ  เพื่อชวยในการสะทอนแสงใหตกกระทบมากขึ้น  
หรือบางพื้นที่ตองการแสงสวางมากก็ควรใชโคมที่  REFLEX  ที่เหมาะสม 
 7.  ควรมีการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเปนประจําจะชวยลดพลังงานลง 
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 8.  ควรใชเทอรโมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิคส  เทอรโมสตัทเพื่อควบคุมอุณหภูมิการปรับอากาศและการทํางาน
ของเครื่องปรับอากาศทั้งหมดแลว  จะสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศไดประมาณ  13  
เปอรเซ็นต [2]   
    
 สรุป 
 จากแนวทางปรับปรุงการจัดการพลังงานในโรงงานน้ําตาลตัวอยางโดยแบงการปฎิบัติออกเปน  2  แผนงาน  คือ  
แผนงานประหยัดพลังงานแบบที่ไมตองและตองมีการลงทุนอุปกรณ  พบวาผลการปฎิบัติเปนดังตอไปนี้       
 
ตารางที่ 1  แผนงานทีไ่ดดําเนินการจดัทําจริง 
ลําดับ รายการ เงินที่ประหยัด 

(บาท/ป) 
เงินลงทุน 

(บาท) 
ระยะเวลา 
คืนทุน (ป) 

อัตราผล
ตอบ 

แทน (IRR) 
 
1 

 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 

แผนงานที่ไมตองมีการลงทุนอุปกรณ 
ลดการ Blowdown ของหมอน้ํา 
แผนงานที่ตองมีการลงทุนอุปกรณ 
การใชเทอรโมสตัทอิเลคทรอนิคส 
การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
การเปลี่ยนหลอด Mercury เปน Metal 
Halide 
การเปลี่ยนบัลลาสต เปนชนิด Low Watt 
Loss 
การหุมฉนวนระบบทอในโรงงาน 

 

 
2,497,200.00 

 
241,957.05 
135,805.00 
313,789.00 

 
200,685.00 

 
69,444.00 

 
190,000.00 

 
45,396.00 
58,500.00 

404,838.00 
 

381,765.00 
 

304,000.00 

 
0.07 

 
0.19 
0.43 

1.2 
 

1.9 
 

4.38 
 

 
- 

 
532.94 
132.15 

67.71 
 

44.11 
 

18.75 

      
จาตารางสรุปผลจะเห็นไดวาทั้ง  2  แผนงานสามารถประหยัดเงินของโรงงานน้ําตาลตัวอยางไดอยางชัดเจน  ซึ่ง
นําไปสูการลดตนทุนการผลิตไดในที่สุด 
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การจาํแนกชนิดยอยไวรัสไขหวัดนก A/duck/Thailand/SU04501-4/2007 ดวยเทคนิค RT-PCR 
Subtyping of an Avian Influenza A/duck/Thailand/SU04501-4/2007 

Using RT-PCR Technique 
 

วิโรจน กนกศิลปธรรม1 ภัทรลดา ผสมทรัพย1 ธงชัย เตโชวิศาล1  
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Eakaphun Bangyeekan1, Veeranun Pongsapukdee2 and Sumet Mettasart3 

 
บทคัดยอ 

ไวรัสไขหวัดนก ชนิดยอย H5N1, H3N2, H7N2 และ H9N2 เปนสายพันธุยอยที่เคยกอใหเกิดการติดเชื้อ
รุนแรงไดในคนและสัตวปก ในการศึกษานี้ ไดประยุกตเทคนิค Reverse Transcription Polymerase Chain 
Reaction เพื่อวิเคราะหชนิดและชนิดยอยของไวรัสสายพันธุใหมที่แยกไดจากเปดไลทุงปกติ ที่อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ประเทศไทย ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ผลการวิเคราะหพบวา A/duck/Thailand/SU04501-4/2007 เปน
ชนิดยอย N2 อยางไรก็ตาม ไวรัสนี้ไมใชชนิดยอย H3, H5, H7 และ H9 
คําสําคัญ :  - 

 
Abstract 
 Avian influenza virus subtypes H5N1, H3N2, H7N2, and H9N2 were reported to cause virulent 
infections in human beings and avians.  In this study, a Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction 
(RT-PCR) technique was applied to determine type and subtype of a new isolate avian influenza virus 
which was isolated from a normal field duck at Banglane District, Nakhon Pathom, Thailand in April 2007. 
The results reveal that the A/duck/Thailand/SU04501-4/2007 is a subtype N2. However, the virus is not 
either a subtype H3, H5, H7, or H9. 
Keywords : T-PCR, Avian Influenza A virus, Neuraminidase 
 
คํานํา และวตัถุประสงค (Introduction and Objectives) 

ไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ A/duck/Thailand/SU04501-4/2007 แยกไดจากลูกเปดปกติ อายุ 19 วัน ที่อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม (วิโรจน และคณะ  2550) อยางไรก็ตามยังไมมีการจําแนกชนิดยอยของไวรัสนี้   

                                                 
1 ภาควิชาจุลชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Microbiology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
2 ภาควิชาสถิติ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Statistics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
3 สํานักงานปศุสตัวจังหวัด ถนนมาลัยแมน อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Nakhon Pathom Provincial Livestock Office, Malaiman Road, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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ไวรัสไขหวัดใหญชนิด A กอใหเกิดโรคไขหวัดนกและสามารถติดตอถึงคนได มียีโนมเปน RNA สายเดี่ยว    
8 แทง และถูกจําแนกสายพันธุยอย (subtypes) ตามชนิดของ hemagglutinin (HA) และ neuraminidase (NA)    
ไดเปน 15 แบบ (H1-H15) และ 9 แบบ (N1-N9) ตามลําดับ ในจํานวนนี้สายพันธุยอย N1 และ N2 มีความสัมพันธ   
กับการระบาดของโรคไขหวัดใหญในคนและสัตว ในป พ.ศ. 2461 H1N1 เปนสาเหตุของ "Spanish Flu"  ในป      
พ.ศ.2500 H2N2 เปนสาเหตุของ "Asian flu" ในป พ.ศ. 2511 H3N2 เปนสาเหตุของ "Hong Kong flu"  ในป       
พ.ศ.2542 และ 2546 มีเด็กติดเชื้อไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ H9N2 ที่เกาะฮองกงและประเทศจีนแตมีอาการไมรุนแรง 
ในป พ.ศ. 2547-2550 H5N1 เปนสาเหตุของโรคไขหวัดนกในไกและสัตวปกชนิดอื่น ๆ ในประเทศไทย และประเทศ
ในแถบเอเซียตะวันออกไกลและตะวันออกเฉียงใต เปนตน (WHO, 2007) 

RT-PCR เปน polymerase chain reaction ที่มีความไว ความแมนยํา และความจําเพาะตอยีโนมของ RNA 
viruses หลายชนิด รวมทั้งไวรัสไขหวัดนก specific primers ตอ ไวรัสไขหวัดนกชนิด A ชนิดยอย H หรือ N มี
ความจําเพาะตอบริเวณ conserved regions ของยีนสําหรับ matrix protein, hemagglutinin หรือ neuraminidase 
ตามลําดับ  (Xie et al., 2006; Lee et al., 2001; Takeo et al., 2001) 
  
อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) 
1. Specific primers  

Primers สังเคราะหจาก DNA Technology Laboratory อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม ลําดับนิวคลีโอไทด
ของ specific primer type A (XZ145-2/XZ146) และ subtypes H3 (H3-175f/H3-896r), H5 (H5-1/H5-5), H7 
(H7-1/H7-2),  H9 (H9-1/H9-2), N1 (AN1B/AN1DII) และ N2 (AN2B/AN2C) แสดงในตารางที่ 1  
2. RNA extraction and RT-PCR conditions 
 A/duck/Thailand/SU04501-4/2007 แยกไดจากเปดไลทุง (วิโรจน และคณะ 2550) RNA สกัดจากไวรัสที่
เล้ียงในไขฟกอายุ 3 โดยใช Viral Nucleic Acid Extraction Kit (Real Genomics, Taipei Country, Taiwan)  
ปฏิกิริยา RT-PCR เตรียม 50 µl โดยใช Access QuickTMRT-PCR System (Promega, Madison, Wis.,USA) และ
ทําตามวิธีที่แนะนําโดยผูผลิต โดยทั่วไปทําปฏิกิริยา RT ที่ 45 OC 45 นาที แลวตามดวย PCR ที่สภาวะดังตอไปนี้ : 
94 OC 3 นาที 55 OC 1 นาที (ยกเวน specific primers สําหรับ H3 และ  H7 ใช annealing temperature ที่ 50 OC       
1 นาที) 68 OC 1 นาที จํานวน 35 รอบ และ 68 OC 5 นาที ในทุกปฏิกิริยา ทําปฏิกิริยา PCR เพียงขั้นตอนเดียวโดย 
ไมมีการทํา reverse transcription เพื่อวิเคราะหการปนเปอนของ DNA ในตัวอยาง RNA การวิเคราะหผลิตภัณฑ    
โดย 1% agarose gel electrophoresis 
 
ผลและวจิารณ (Result and Discussion) 
 ผลการทดลอง RT-PCR กับ specific primers สําหรับ type A พบผลิตภัณฑขนาด 244bp ตรงตามที่คาด 
(lane 2 รูปที่ 1) และกับ specific primers สําหรับ subtypes N1 และ N2 พบผลิตภัณฑขนาด 615 bp (lane 3     
รูปที่ 1) แตไมพบผลิตภัณฑขนาด 708 bp (lane 4 รูปที่ 1) ดังนั้น SU04501-4 เปนชนิดยอย N2  
 ผลการทดลอง RT-PCR กับ specific primers สําหรับ subtypes H3 H5 H7 และ H9 ไมพบผลิตภัณฑใดๆ 
(ไมไดแสดงรูป) แสดงวา A/duck/Thailand/SU04501-4/2007 ไมใช H3, H5, H7 หรือ H9 
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สรุป (Conclusion) 
 ไวรัสไขหวัดนก A/duck/Thailand/SU04501-4/2007 เปนไวรัสไขหวัดใหญชนิด AN2 
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ตารางที่ 1 ลําดับนิวคลีโอไทด และ  melting temperatures (Tm) ของ primers และผลิตภัณฑที่คาดหวัง 
Names Primer’s oligonucleotide sequences* Products 

(bp) 
Tm  
(OC) 

References 

XZ145-2 
XZ146 

5’-CTTCTAACCGAGGTCGAAAC-3’ 
5’-AGGGCATTTTGGACAAAKCGTCTA-3’ 

244 60 
68 

Xie et al., 2006 

H3-175f 
H3-896r 

5’-CARATTGARGTGACHAATGC-3’ 
5’-GGTGCATCTGAYCTCATTA-3’ 

722  Lee et al., 2001 

H5-1 
H5-5 

5’-ACACATGCYCARGACATACT-3’ 
5’-CAGGAACGYTCWCCTGAKTCT-3’ 

860 56 
62 

Xie et al., 2006 

H7-1 
H7-2 

5’-GGGATACAAAATGAAYACTC-3’ 
5’-CCATABARYYTRGTCTGYTC-3’ 

634 54 
52 

Lee et al., 2001 

H9-1 
H9-2 

5’-CTYCACACAGARCACAATGG-3’ 
5’-GTCACACTTGTTGTTGTRTC-3’ 

488 58 
56 

Lee et al., 2001 

AN1B 
AN1DII 

5’-TTGCTTGGTCAGCAAGTGCA-3’ 
5’-TTAGCTCAGGATGTTGAACG-3’ 

708 60 
58 

Takeo et al., 2001 

AN2B 
AN2C 

5’-GGTGACGAGAGAACCTTATG-3’ 
5’CCTGAG CACACA TAACTGGA-3’ 

615 60 
60 

Takeo et al., 2001 

*รหัส degenerated bases: Y แทน C/T; R แทน A/G; W แทน A/T; B แทน G/C/T; K แทนG/T 

 
รูปที่ 1. ผลิตภัณฑ RT-PCR เมื่อใชspecific primers สําหรับ type A (XZ145-2/XZ146) subtypes N1 
(AN1B/AN1DII) และ N2 (AN2B/AN2C) (annealing temperature 55 OC) lane 1 แทน size markers, lane 2 
แทน type A, lane 3 และ lane 4 แทน subtypes N2 และ N1  ตามลําดับ การทดลองทุกครั้งทําปฏิกิริยา PCR เพียง
อยางเดียวโดยไมทํา reverse transcription เพื่อเปนหลอดควบคุมการปนเปอนของ DNA ในการสกัด RNA (ไมได
แสดงขอมูล) 
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การติดเชื้อตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจืดบริเวณนํ้าตกเจ็ดคต 
ในจังหวัดสระบุรี ประเทศไทย 

Cercarial Infections of Freshwater Snails at Chetkot waterfall in Saraburi Province, Thailand 
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Namfon Pattaradussadee1, Tunyarut Koonchornboon2 and Chalit Komonmit3    

 
บทคัดยอ 
 การติดเชื้อตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจืดบริเวณน้ําตกเจ็ดคต อ.แกงคอย จ.สระบุรี   
ทําการศึกษา ระหวางเดือนเมษายน 2549 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2550  กําหนดพื้นที่ศึกษา เปน 2 จุดสํารวจ สุมเก็บ
ตัวอยางหอยทุกๆ 2 เดือน โดยใชวิธีจับเวลา (Counts per unit of time method)  ใชผูเก็บตัวอยาง 5 คน ครั้งละ 10 
นาที ศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางเคมีของน้ํา พบวาสภาพแวดลอมบริเวณพื้นที่ศึกษามีความแตกตาง
กันตามฤดูกาล จํานวนหอยที่สุมเก็บไดทั้งหมด 381 ตัว จําแนกได 5 ชนิด ไดแก  Melanoides tuberculata 155 ตัว, 
Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis peninsularis  86 ตัว, Filopaludina (Siamopaludina) javanica  85 
ตัว, Clea (Anentome) helena 48 ตัว, Pilsbryocondra exilis exilis 7 ตัว ตรวจหาตัวออนพยาธิใบไมโดยวิธี 
shedding และ crushing พบตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรีย 5 กลุม 5 ชนิด ดังนี้  กลุมที่ 1 
Parapleurolophocercous cercariae พบพยาธิใบไมชนิด Haplorchis pumilio กลุมที่ 2 Xiphidiocercariae พบ
พยาธิใบไมชนิด Loxogenoides bicolor กลุมที่ 3 Pleurolophocercous cercariae พบพยาธิใบไมชนิด 
Centrocestus  formosanus กลุมที่ 4 Furcocercous cercariae พบพยาธิใบไมชนิด Alaria mustelae  และกลุมที่ 
5 Cotylomicrocercous cercariae พบพยาธิใบไมชนิด Podocotyle (Podocotyle) lepomis อัตราการติดเชื้อปรสิต
ของหอยที่สุมเก็บไดคิดเปนรอยละ 16.53  (63/381) หอยน้ําจืดที่พบการติดเชื้อปรสิตมี 3 ชนิด ไดแก M. 
tuberculata, C. helena และ F.  javanica โดยมีอัตราการติดเชื้อคิดเปนรอยละ 13.65 (52/381), 2.10 (8/381)) 
และ 0.79 (3/381) ตามลําดับ  
คําสําคัญ : การติดเชื้อปรสิต, พยาธิใบไม, ระยะเซอรคาเรีย, หอยน้ําจืด 
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Abstract 
 Cercarial Infections of Freshwater Snails at Chetkot waterfall, Kangkhoi District, Saraburi 
Province, Thailand, were studies two sampling stations between April 2006 and February 2007. The 
snails were collected every two months, using the counts per unit of time sampling method. Five 
researchers collected samples every 10 minutes. In addition, the physico-chemical characteristics of 
water at sampling sites were examined. The physico-chemical characteristics of the water source 
changed with the seasons.  A total of  381 snail samples comprised of 5 species were found, They  were 
155 Melanoides tuberculata, 86 Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis peninsularis, 85 Filopaludina 
(Siamopaludina) javanica, 48 Clea (Anentome) helena and 7 Pilsbryocondra exilis exilis.  The cercarial 
infections were investigated using  shedding and crushing methods. Five types and five species of 
trematodes were found from the collected snails. The first type, Parapleurolophocercous cercariae was 
Haplorchis pumilio. The second type, Xiphidiocercariae was Loxogenoides bicolor. The Third type, 
Pleurolophocercous cercariae was Centrocestus  formosanus. The fourth type, Furcocercous cercariae 
was Alaria mustelae. The fifth type, Cotylomicrocercous cercariae was Podocotyle (Podocotyle) lepomis. 
The total of infection rate was 16.53% (63/381). Three species of the snails were trematode hosts (1st 
intermediate hosts). They were M. tuberculata, C. helena and F.  javanica. The infection rates were  13.65 
(52/381), 2.10 (8/381)) and 0.79 (3/381), respectively.    
Keywords :  Infection, Trematode, Cercariae, Freshwater snail 
   
คํานํา 
 โรคพยาธิใบไมสามารถติดตอและแพรกระจายได โดยเกิดจากการติดตอของโฮสตสุดทาย (definitive host) 
ในสัตวมีกระดูกสันหลังไปสูหอยน้ําจืดซึ่งเปนโฮสตกึ่งกลางตัวที่หนึ่ง (first intermediate host) เพื่อเพิ่มจํานวนพยาธิ 
จากนั้นก็จะเขาสูโฮสตกึ่งกลางตัวที่สอง (second intermediate host) ไดแก หอย ปู กุง ปลา ฯลฯ  ที่สามารถจะ
ถายทอดไปสูโฮสตสุดทายโดยการกินไดตอไป โดยทั่วไปนั้นหอยน้ําจืดเปนส่ิงมีชีวิตที่มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติ   การศึกษาเกี่ยวกับหอยน้ําจืดดานการกระจายพันธุในประเทศไทยมีมากวา 30 ป (Brandt, 1974) ใน
ดานปรสิตวิทยามีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางหอยน้ําจืดและการเปนโฮสตกึ่งกลางของพยาธิใบไมที่มี
ความสําคัญตอคนและสัตว เชน หอยน้ําจืดชนิด Tricula aperta  พบเปนโฮสตกึ่งกลางของพยาธิใบไมเลือด 
(Kitikoon, 1981) เปนตน  จากการวิจัยของหนวยวิจัยปรสิตวิทยาและสังขวิทยาทางการแพทย ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําการศึกษาความสัมพันธของหอยน้ําจืดกับโรคพยาธิใบไมมาอยาง
ตอเนื่อง ไดแก การติดเชื้อพยาธิใบไมในหอยน้ําจืด Paludomus บริเวณน้ําตกปาละอู จ. ประจวบคีรีขันธ (Krailas et 
al., 2003)  การศึกษาความสามารถในการติดเชื้อของหอยน้ําจืดบริเวณหวยเตาดํา จ. กาญจนบุรี (Krailas et al., 
2004) การศึกษารูปรางของเซอรคาเรียที่ไดจากหอยน้ําจืดบริเวณน้ําตกเอราวัณ อุทยานแหงชาติเอราวัณ (Ukong et 
al., 2007) การติดเชื้อพยาธิใบไมในหอยน้ําจืดวงศ Thiaridae บริเวณแมน้ําเข็ก ประเทศไทย (Dechruksa et al., 
2007)   

การศึกษาในครั้งนี้ ทําการศึกษาการติดเชื้อตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมจากหอยน้ําจืด  บริเวณ 
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น้ําตกเจ็ดคต อ. แกงคอย จ. สระบุรี  แหลงน้ําธรรมชาติซึ่งเคยพบการติดเชื้อพยาธิใบไมปอดระยะเมตาเซอรคาเรียใน
ปูน้ําตก ซึ่งเปนโฮสตกึ่งกลางตัวที่ 2 (2nd Intermedate host) ตอมาไดรับการพัฒนาเปนแหลงศึกษาธรรมชาติที่อยูใน
ความดูแลของ กรมอุทยานสัตวปา และพันธุพืช การศึกษาในครั้งนี้ เปนการตรวจหาชนิดพันธุและการกระจายพันธุ
ของหอยน้ําจืด ศึกษาความสามารถในการนําโรคพยาธิใบไมของหอยสูโฮสตตัวกลางตัวอื่นๆตอไป นอกจากจะเปน
ประโยชนตอการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องชนิดพันธุและการกระจายพันธุของหอยน้ําจืดแลว ยังเกิด
ประโยชนตองานดานปรสิตวิทยา การปองกันและเฝาระวังโรคปรสิตหนอนพยาธิ โดยเฉพาะโรคพยาธิใบไมของคน
และสัตว ในบริเวณพื้นที่ศึกษา และชุมชนใกลเคียง 
 
วิธีการศึกษา 
 สํารวจพื้นที่วัดคาพิกัด GPS (Garmin PLUS III, Taiwan) และบันทึกจุดพิกัด เก็บตัวอยางหอยน้ําจืด โดย
วิธีเก็บตัวอยางหอยดวยมือ (Handpicking) และใชกระชอน (Scoop method) โดยสุมเก็บตัวอยางดวยวิธี counts 
per unit of time (Olivier and Schneiderman, 1956) ใชผูเก็บตัวอยางจํานวน 5 คน สุมเก็บตัวอยางครั้งละ 10 นาที 
เก็บตัวอยางทุกๆ 2 เดือน เปนเวลา 1 ป ระยะเวลาในการศึกษา ระหวางเดือนเมษายน 2549 ถึง เดือนกุมภาพันธ 
2550 ตัวอยางหอยที่สุมเก็บไดนํามาจําแนกชนิดโดยตรวจสอบลักษณะทาง สัณฐานวิทยาของเปลือก (Conchology) 
และตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตของหอยน้ําจืดโดยตรวจหาระยะตัวออนของพยาธิใบไม ดวยวิธี shedding และ 
crushing นําตัวออนของพยาธิมาศึกษารูปราง ดวยกลองจุลทรรศนแบบธรรมดาและกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 
(conventional scanning electron microscope) บันทึกผลโดยวัดขนาด วาดภาพ และถายภาพ จําแนกชนิดพยาธิ
ใบไมจากลักษณะรูปรางและอวัยวะภายในของตัวออนระยะเซอรคาเรีย 
 
ผลการศึกษา 
 น้ําตกเจ็ดคต ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ขญ.18 (เจ็ดคต) หมู 8 ต. ชะอม อ. แกงคอย จ. สระบุรี  
กําหนดจุดสํารวจบริเวณน้ําตก 2 จุด มีคาพิกัดบริเวณจุดสํารวจที่ 1 : N 14° 28 ״ 48.5 ׳, E 101 ° 10 ״ 22.3 ׳ คา
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 158 เมตร และ  จุดสํารวจที่ 2  : N 14° 28 ״ 34.6 ׳, E 101 ° 10 ״ 16.4 ׳  คาความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 157 เมตร 
 จํานวนหอยน้ําจืดที่สุมเก็บไดทั้งหมด 381 ตัว โดยเก็บตัวอยางหอยไดมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ 2550 
จํานวน 121 ตัว และนอยที่สุดในเดือนตุลาคม 2549 จํานวน 31 ตัว จําแนกหอยได 5 ชนิด คือ Melanoides 
tuberculata  155 ตัว , Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis peninsularis 86 ตัว, Filopaludina 
(Siamopaludina) javanica 85 ตัว, Clea (Anentome) helena 48 ตัว, Pilsbryocondra exilis exilis 7 ตัว   

พบการติดเชื้อพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรีย 5 กลุม 5 ชนิด ดังนี้  กลุมที่ 1 Parapleurolophocercous 
cercariae พบพยาธิใบไมชนิด Haplorchis pumilio (JC1) กลุมที่ 2 Xiphidiocercariae พบพยาธิใบไมชนิด 
Loxogenoides bicolor (JC2) กลุมที่ 3 Pleurolophocercous cercariae พบพยาธิใบไมชนิด Centrocestus  
formosanus (JC3) กลุมที่ 4 Furcocercous cercariae พบพยาธิใบไมชนิด Alaria mustelae (JC4) และกลุมที่ 5 
Cotylomicrocercous cercariae พบพยาธิใบไมชนิด Podocotyle (Podocotyle) lepomis (JC5)  อัตราการติดเชื้อ
ปรสิตในหอยทั้งหมด 16.53 % (63/381) โดยจําแนกตามชนิดของพยาธิ ดังนี้  JC1 27 ตัว (7.09%), JC2 14 ตัว 
(3.67%), JC3 8 ตัว (2.10%), JC4 6 ตัว (1.57%), JC5 4 ตัว (1.05%) และการติดเชื้อปรสิต 2 ชนิดในหอยตัวเดียว 
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(double infections) ทั้งหมด  4 ตัว (1.05%) ไดแก Melanoides tuberculata  2 ตัว พบพยาธิใบไมชนิด JC3 กับ 
JC5 และ JC2 กับ JC4 , Clea (Anentome) helena 2 ตัว พบพยาธิใบไมชนิด  JC1 กับ JC5 

หอยน้ําจืดที่พบการติดเชื้อปรสิตของพยาธิใบไมมี 3 ชนิด ไดแก Melanoides tuberculata, Clea 
(Anentome) helena, Filopaludina (Siamopaludina) javanica และมีอัตราการติดเชื้อปรสิตรอยละ 13.65 
(52/381),  2.1(8 /381) และ 0.79(3/381) ตามลําดับ 

 
 สรุป 
 การติดเชื้อตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไมจากหอยน้ําจืด  บริเวณน้ําตกเจ็ดคต อ. แกงคอย จ.
สระบุรี   ดําเนินงานระหวางเดือนเมษายน 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2550  พบการติดเชื้อพยาธิใบไม 5 ชนิดพันธุ 
ไดแก Haplorchis pumilio, Loxogenoides bicolor, Centrocestus  formosanus, Alaria mustelae  และ  
Podocotyle (Podocotyle) lepomis จากหอยน้ําจืด 3 ชนิดพันธุ  ดังนี้ Melanoides tuberculata, Clea 
(Anentome) helena, Filopaludina (Siamopaludina) javanica โดยพบการติดเชื้อปรสิต 2 ชนิดในหอยตัวเดียวกัน 
คือ Melanoides tuberculata, Clea (Anentome) helena  และหอย M. tuberculata พบการติดเชื้อปรสิตสูงที่สุด 
 
คําขอบคุณ 
 งานวิจัยในครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ
พัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT)  คณะผูวิจัยขอขอบคุณ
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Trematode Infections of freshwater snails from pond at Silpakorn University,   
Sanamchandra Palace Campus, Nakhonpathom Province, Thailand 

 
ดวงเดือน ไกรลาศ1* จิติมา เกษรสันติ์1 น้ําฝน ภัทรดุษฎ1ี  
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Wivitchuta Dechruksa1, Tunyarut Koonchornboon2 and Chalit Komonmit3    
 
บทคัดยอ 

การติดเชื้อพยาธิใบไมของหอยน้ําจืดบริเวณสระน้ํามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม-จันทร 
จ. นครปฐม   ดําเนินการศึกษาระหวาง เดือนเมษายน 2549 ถึง กุมภาพันธ 2550 สุมเก็บตัวอยางหอยทุกๆ 2 เดือน 
โดยใชวิธีจับเวลา (Counts per unit of time method)  ใชผูเก็บตัวอยาง 5 คน ครั้งละ 10 นาที จําแนกชนิดของหอย
โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอย จํานวนหอยที่สุมเก็บไดทั้งหมด 1,997 ตัว จําแนกได 6 ชนิด ดังนี้  
Bithynia siamensis siamensis  58 ตัว, Filopaludina javanica 198 ตัว,  Filopaludina sumatrensis 
polygramma  76  ตัว, Pomacea sp. 12 ตัว, Tarebia granifera 1,381 ตัวและ Melanoides tuberculata  272 ตัว  
ตรวจหาการติดเชื้อพยาธิใบไมโดยวิธี shedding  และวิธี crushing  จําแนกชนิดพยาธิจากตัวออนระยะเซอรคาเรีย 
โดยตรวจสอบลักษณะรูปรางและอวัยวะภายใน  พบหอยที่มีการติดเชื้อพยาธิใบไม 3 ชนิดไดแก  B. s. siamensis, 
T. granifera และ M. tuberculata มีอัตราการติดเชื้อคิดเปนรอยละ  2.35 ( 47/1,997) อัตราการติดเชื้อปรสิตพบได
มากที่สุดในเดือนสิงหาคม 2549  รอยละ  5.08 (16/314) หอยน้ําจืดที่มีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดคือ  M. tuberculata 
คิดเปนรอยละ  2.0 (40/1,997) ตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอร-คาเรียจําแนกได 2 กลุม  4 ชนิด คือ กลุมที่ 1 
Paraplerophocercous cercariae ไดแก Haplochis pumilio, Heterophyes heterophyes  และ Astiotrema 
monticellii  กลุมที่ 2  Xiphidiocercariae ไดแก Loxogenoides  bicolor   
คําสําคัญ :  การติดเชื้อปรสิต, พยาธิใบไม, ระยะเซอรคาเรีย, หอยน้ําจืด, มหาวิทยาลัยศิลปากร    
 

Abstract 
 Trematode infections of  freshwater  snails  from  pond  at  Silpakorn  university,  Sanamchandra  
Palace Campus, Nakhonpathom  Province  were  studied  between  April  2006 and  February 2007. The 
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snails were collected every two months, using the counts per unit of time sampling method. Five 
researchers collected samples about 10 minutes. A total of 1,997 snail samples comprised of  6 species 
were found; they were 58 Bithynia siamensis siamensis , 198 Filopaludina javanica ,  76 Filopaludina 
sumatrensis polygramma,  12 Pomacea sp., 1,381 Tarebia granifera  and  272 Melanoides tuberculata. 
Cercariae, larvae stage of trematodes  were  investigated by using  shedding and crushing methods. The 
trematode infections were found from three species of the collected snails.They  were  B. s. siamensis, T. 
granifera and M. tuberculata. The total of infection rate was  2.35 % ( 47/1,997). In August 2006, The 
highest infection rate of collected snails was found  5.08% (16/314). The highest infection rate was found 
from M. tuberculata 2.0% (40/1,997). The infected cercariae  were categorized into two types and  four 
species. The first type, Paraplerophocercous cercariae, consisted of Haplochis pumilio, Heterophyes 
heterophyes and Astiotrema monticellii . The second type, Xiphidiocercariae was Loxogenoides  bicolor. 
Keywords :  Infection, Trematode, Cercariae, Freshwater snail, Silpakorn University 
 
คํานํา 

การติดเชื้อโรคปรสิตหนอนพยาธิทั้งของคน และสัตว มีความสําคัญตองานดานการสาธารณสุข และงาน
ดานการปศุสัตวของประเทศ เนื่องจากเปนสาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออม   การเฝา
ระวังโรค เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากโรคปรสิตจึงมีความสําคัญตอ งานดานปรสิตวิทยาของประเทศอยางยิ่ง 

พยาธิใบไม สามารถพบไดทั้งในคนและในสัตว เปนโรคที่ติดตอและแพรกระจายจากโฮสตสุดทาย 
(Definitive host) ซึ่งก็คือสัตวมีกระดูกสันหลัง   โดยมีตัวออนระยะไมราซีเดียมเขาสูหอยซึ่งเปนโฮสตตัวกลางตัวที่
หนึ่ง (First intermediate host) มีการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนปรสิตภายในหอย จนเปนตัวออนระยะเซอรคาเรีย
วายน้ําออกมาจากหอย เพื่อไชเขาสูโฮสตตัวกลางตัวที่สอง (Second intermediate host) ไดแก หอย กุง ปู ปลา ฯลฯ 
เปล่ียนแปลงรูปรางเปนตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรีย (ระยะติดตอ)  แลวติดตอเขาสูโฮสตสุดทายไดโดยการกินทําให
ติดตอเปนตัวแกภายในโฮสตสุดทายตอไป  สําหรับพยาธิใบไมบางชนิด ไดแก พยาธิใบไมเลือด ระยะเซอรคาเรียที่
ออกจากหอยสามารถเปนระยะติดตอ ไชเขาสูโฮสตไดโดยตรง ในประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับหอยน้ําจืดดานการ
กระจายพันธุมากกวา 30 ป (Brandt, 1974) รวมถึงมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของหอยน้ําจืดในการเปนโฮสต
ตัวกลางของพยาธิใบไมซึ่งมีบทบาทสําคัญตอคนและสัตวเปนอยางมาก  ตัวอยางเชน การศึกษาหอยน้ําจืดชนิด 
Tricula aperta ซึ่งเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิใบไมเลือด (Kitikoon, 1981; Kitikoon et al., 1981) การศึกษาพยาธิ
ใบไมลําไสชนิด Fasciolopsis buski กับหอยน้ําจืด Segmentina trochordius ในการเปนโฮสตตัวกลาง 
(Ratanaponglakha et al., 1988; 1989) การติดเชื้อพยาธิใบไมในหอยน้ําจืด Paludomus บริเวณน้ําตกปาละอู 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ (Krailas et al., 2003) การศึกษาความสามารถในการติดเชื้อของหอยน้ําจืดบริเวณหวยเตา
ดํา จังหวัดกาญจนบุรี (Krailas et al., 2004) และการศึกษาความสัมพันธของพยาธิใบไมที่ไดจากหอยน้ําจืดบริเวณ
น้ําตกเอราวัณ อุทยานแหงชาติเอราวัณ (Ukong et al., 2007) 

 สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาการติดเชื้อพยาธิใบไมในหอยน้ําจืด โดยศึกษาจากตัวออนระยะ
เซอรคาเรีย ซึ่งสามารถจําแนกชนิดของพยาธิโดยตรวจสอบไดจากรูปรางและอวัยวะภายในของตัวออนพยาธิ 
ทําการศึกษากับหอยที่สุมเก็บไดในบริเวณสระน้ําของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม-จันทร จ. 
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นครปฐม โดยสระน้ําภายในมหาวิทยาลัยเปนแหลงน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ มีระบบนิเวศที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในสระน้ํา และถือเปนแหลงอาหารของสัตวที่อาศัยในบริเวณรอบๆแหลงน้ํานี้ 
ไดแก นกน้ําชนิดตางๆ เปนตน  เพื่อเปนการตรวจสอบความหลากหลายของชนิดพันธุหอยน้ําจืดซึ่งถือเปนส่ิงมีชีวิตที่
สําคัญของแหลงน้ํา และความสามารถเปนโฮสตตัวกลางของพยาธิ นับเปนประโยชนสําหรับองคความรูที่ทําใหทราบ
เกี่ยวกับ ชนิดพันธุทั้งของหอยน้ําจืด และชนิดพันธุของปรสิต รวมถึงความสัมพันธแบบภาวะปรสิตของสิ่งมีชีวิตทั้ง 2 
กลุม โดยสามารถนําองคความรูที่ไดมาประเมินสถานการณ ดานระบาดวิทยาของโรคพยาธิไดตอไป 
 
วิธีการศึกษา 

สํารวจพื้นที่เก็บตัวอยางวัดคาพิกัด GPS (Garmin  Plus  III, Taiwan) บันทึกจุดพิกัดและขอมูล
สภาพแวดลอม  เก็บตัวอยางหอยน้ําจืด โดยวิธีเก็บตัวอยางหอยดวยมือ (Handpicking) และใชกระชอน (Scoop 
method) โดยสุมเก็บตัวอยางดวยวิธี counts per unit of time (Olivier and Schneiderman, 1956) ใชผูเก็บตัวอยาง
จํานวน 5 คน สุมเก็บตัวอยางครั้งละ 10 นาที เก็บตัวอยางทุกๆ 2 เดือน เปนเวลา 1 ป ระยะเวลาในการศึกษา 
ระหวางเดือนเมษายน 2549 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2550 นําตัวอยางหอยที่สุมเก็บไดนํามาจําแนกชนิดโดยตรวจสอบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือก (Shell Morphology) ตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตของหอยน้ําจืดโดยตรวจหาตัว
ออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียดวยวิธี shedding และ crushing นําตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียมาจําแนก
ชนิดโดยศึกษาจากลักษณะรูปรางและอวัยวะภายในภายใตกลองจุลทรรศนดวยการยอมสี(Neutral red, Ehrich’s 
hematoxylin และ Semichon’s acetic carmine & fast green และศึกษาลักษณะรูปรางอวัยวะตางๆบริเวณผิวของ
พยาธิดวยกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนแบบสองกราด (conventional scanning electron microscope, JEOL  JSM-
5410LV,Japan) บนัทึกผลโดยวัดขนาด  วาดภาพและถายภาพ   

 
ผลการศึกษาและสรุปผล 

จุดสํารวจมีคาพิกัด  47P  0612837 (E 100 O 2’ 64.5”)  หรือ UTM  1527283 (N 13O 48’ 84.2”) ความสูง
จากระดับน้ําทะเล  11 เมตร   ลักษณะของน้ําภายในสระ.เปนน้ํานิ่ง รอบบริเวณสระน้ํามีกอนหินขนาดใหญเรียง
ซอนทับกันเพื่อกันตลิ่งพัง พบหอยเกาะอยูบริเวณกอนหินรอบสระน้ํา อุณหภูมิของน้ํามีคาอยูระหวาง24-32 o C คา
ความเปน กรด-ดาง ของน้ําอยูระหวาง 7.36 – 8.50 ขอมูลทางกายภาพ และทางเคมีของน้ํา เหมาะแกการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหลงน้ํา ตัวอยางหอยน้ําจืดที่สุมเก็บไดทั้งหมดจํานวน   1,997  ตัว จําแนกไดเปน 
6  ชนิดพันธุ ดังนี้  Bithynia siamensis siamensis  58  ตัว , Filopaludina javanica  198 ตัว,Filopaludina 
sumatrensis polygramma  76 ตัว, Pomacea sp. 12 ตัว  Tarebia  granifera 1,381  ตัว  และ Melanoides 
tuberculata  272 ตัว   ตรวจพบตัวออนระยะเซอรคาเรียของพยาธิใบไม 2 กลุม 4 ชนิดพันธุ ดังนี้ กลุมที่ 1  
Paraplerophocercous cercariae พบพยาธิ 3 ชนิด ไดแก Haplochis  pumilio  เปนพยาธิใบไมในFamily 
Heterophyidae พบไดในลําไสของคน สุนัข แมวและหนู, Heterophyes heterophyes  เปนพยาธิใบไมใน Family 
Heterophyidae พบไดในลําไสของสัตวมีกระดูกสันหลัง มีรายงานพบในคน และ Astiotrema monticellii  จัดอยูใน 
Family Astiotrematidae เปนพยาธิใบไมของสัตวเล้ือยคลาน สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก และในปลา กลุมที่ 2  
Xiphidiocercariae  พบพยาธิ 1  ชนิด ไดแก Loxogenoides  bicolor  จัดอยูใน Family Lecithodendriidae มี
รายงานการพบพยาธิตัวแกในกบ  พยาธิใบไมทั้ง 4 ชนิดติดเชื้อในหอย 3 ชนิด ดังนี้  หอย B. s. siamensis ติดเชื้อ
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ปรสิต 2 ชนิด คือ L.  bicolor   และ A. monticellii   หอย T. granifera ติดเชื้อปรสิต1 ชนิด คือ L. bicolor   และหอย 
M. tuberculata ติดเชื้อปรสิต 3 ชนิด คือ H. pumilio, L. bicolor  และ H. heterophyes  พบวาหอยน้ําจืดชนิด M. 
tuberculata มีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดคิดเปนรอยละ  2.0  (40/1,997)  อัตราการติดเชื้อปรสิตพบไดมากที่สุดใน
เดือนสิงหาคม 2549  รอยละ  5.08 (16/314)  
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การประเมินผูรับเหมากอสรางสถานโีทรศัพทเคลือ่นที่ 
Evaluation of mobilephone base station construction contractors 

 
สมยศ มีผล1 และณัฐพล ศิริสวาง1 

Somyot Meephol1 and Nutpol Sirisawang1 
    
บทคัดยอ 
              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความนาพึงพอใจในการดําเนินงานของบริษัท
ผูรับเหมากอสรางสถานีโทรศัพทเคลื่อนที่จํานวนสี่บริษัทที่ดําเนินการใหกับ บริษัททรูมูฟจํากัด ในชวงป 2548-2550 
โดยใชเครื่องมือ 3 ชนิดที่เปนมาตรฐานและสามารถใชงานไดโดยทั่วไปคือ 1.แบบสอบถาม 2.การวิเคราะหทาง
การเงิน 3.Data Envelopment Analysis(DEA) ผลการศึกษาพบวาการประเมินโดยใชแบบสอบถามนั้นจะไดผลการ
ประเมินเปนระดับความพึงพอใจซึ่งเปนผลมาจากการใชทรัพยากรและการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ สวนการ
วิเคราะหการเงินจะไดผลการประเมินเปนการจัดลําดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจ ความมั่นคงทางการเงินและ
การเจริญเติบโตของธุรกิจ ในขณะที่การประเมินโดย Data Envelopment Analysis(DEA) สามารถหาประสิทธิภาพ
ดานเทคนิค(Technical efficiency) ประสิทธิภาพดานขนาด(Scale efficiency) ประสิทธิภาพดานราคา(Cost 
efficiency)และประสิทธิภาพโดยรวม(Allocative efficiency)  
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, ดัชนีชี้วัดความสําเร็จอุตสาหกรรมกอสราง, ตัวเทียบวัด, อัตราสวนทางการเงิน 
 
Abstract 

This research has the objective to evaluate and compare four subconstors, who construct the 
mobile base stations for Truemove Co.,Ltd, by three tools.There are questionnaires, financial analysis, 
and Data Envelopment  Analysis(DEA).These tools were universally used as typical instruments. The 
findings of the research were revealed that the evaluation by  questionnaires, financial analysis could not 
measure relative efficiency. However, the questionnaires could demonstrate the level of satisfaction 
results from the evaluation in consequence of well-managed resources and proficient operation. Data 
Envelopment Analysis(DEA) was used for analyzing technical efficiency(TE), Cost Efficiency(CE) 
allocative efficiency(AE) and scale efficiency(SE).    
Keywords : Efficiency, Construction performance index, Benchmarking, Financial Ratios 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
           โดยทั่วไปการคัดเลือกผูรับเหมาสวนใหญคัดเลือกจากผูรับเหมาที่เสนอราคาต่ําสุดหรือความคุนเคยกันจึงทํา
ใหไดผูรับเหมาเดิมๆเขามาดําเนินการ การประเมินบริษัทรับเหมากอสรางกอนเขาสูกระบวนคัดเลือกจะทําใหไดบริษัท
รับเหมาที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
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และเปรียบเทียบความสามารถในการดําเนินงานของบริษัทรับเหมากอสรางสถานีโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใชเครื่องมือ 
3 ชนิด คือ  แบบสอบถาม  การวิเคราะหทางการเงิน   Data  Envelopment Analysis  ซึ่งเปนวิธีที่ไมตองมีขอตกลง
เกี่ยวกับการแจกแจงทางสถิติและยังสามารถประเมินประสิทธิภาพในกรณีที่มีหลายปจจัยนําเขาและหลายปจจัยออก
หรอืผลผลิต(Multi input and multi output)  

 
อุปกรณและวิธีการ 
        การประเมินโดยการวิเคราะหการเงิน และ Data Envelopment Analysis(DEA) จะใชขอมูลจากเอกสารทาง
การเงินคือ งบดุลและกําไรขาดทุนของบริษัทผูรับเหมาที่ถูกประเมิน ตั้งแตป 2548-2550 สวนการประเมินโดยการใช
แบบสอบถามจะใชการสํารวจความพึงพอใจจากผูประเมินหรือผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงคือเจาหนาที่และวิศวกร
ควบคุมงานของ บริษทัทรูมูฟจํากัด จํานวน 24 ทาน  
          1)การใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยใชปจจัยชี้วัดความสําเร็จ 27 ปจจัยจากงานวิจัยที่ผานมา
นํามาประยุกตและออกแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกปจจัยจากผูประเมิน โดยการกําหนดระดับคะแนนความสําคัญเปน 
5 ระดับ คือ 4(มากที่สุด), 3(มาก), 2(ปานกลาง), 1(น อย),0(ไมสําคญั) ใชเกณฑคัดเลือกปจจัยจากคาเฉลี่ยที่มากกวา 
70% จากนั้นนําปจจัยที่ผานการคัดเลือกมาออกแบบสอบถามโดยกําหนดระดับคะแนนความพึงพอใจเปน 5 ระดับ 
คือ 4(ดีมากที่สุด), 3(ดีมาก), 2(ดีปานกลาง), 1(ดี), 0(ไมดี) สงแบบประเมินดังกลาวไปยังผูประเมินเพื่อประเมินการ
ทํางานบรษิัททั้งส่ี เก็บขอมูลและวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานดวยโปรแกรม SPSS จากนั้นทําการจัดลําดับ(Ranking)โดย
การพิจารณาคาระดับคะแนนเฉลี่ยที่บริษัททั้งส่ีไดรับ ปจจัยชี้ความสําเร็จที่ไดรับคัดเลือกเพื่อประเมินความพึงพอใจมี
ทั้งหมด 27 ปจจัย ดังนี้คือ 1.ความเชี่ยวชาญผูควบคุมงาน 2.คุณภาพงาน 3.คุณภาพของวัสดุปกรณ 4.ศักยภาพและ
ความสามารถผูรับเหมายอย 5.การสื่อสารและประสานงาน 6.ความปลอดภัยในการทํางาน 7.ระยะเวลาในการ
ทํางาน 8.การบริหารงาน 9.การจัดสงวัสดุอุปกรณ 10.การบริการหลังการขาย 11.งานขออนุญาตกอสราง  12.เงินทุน
หมุนเวียน 13.ความรวดเร็วในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงาน 14.คุณภาพเครื่องมือเครื่องจักร 15.งาน
สํารวจและออกแบบ 16.คุณภาพแรงงาน 17.จํานวนเครื่องมือเครื่องจักร  18.การสงมอบงาน 19.การจัดหางบฉุกเฉิน
สําหรับหนางาน 20.จํานวนแรงงาน 21.ขั้นตอนการทํางาน  22.การแกปญหาชุมชนรองเรียน  23.ราคาเหมาะสม  24.
จํานวน Supplier  25.การขอใชไฟฟาจากการไฟฟา 26.การแกปญหาการทํางานในสภาพแวดลอมที่เปนอุปสรรค เชน 
ภูเขา  27.การแกปญหาในการทํางานในสภาพอากาศที่ไมอํานวย 
           2)การประเมินโดยการวิเคราะหทางการเงินคํานวณอัตราสวนทางการเงินในปปจจุบัน(2549)และเปรียบเทียบ
ผลงานที่ผานมาในอดีตยอนหลัง  3  ป โดยพิจารณา  4  อัตราสวนดังนี้  1.อัตรสวนการทํากําไรสุทธิ  2.อัตราสวน
สภาพคลอง  3.อัตราสวนหนี้สิน  4.อัตราสวนการใชทรัพยสิน  จากนั้นทําการวิเคราะหผลการประเมินและจัดลําดับ
(Ranking) โดยการแปลงผลการวิเคราะหใหเปนเปอรเซนตและกําหนดชวงคะแนนเปน 10 ชวงคือ 0-10, 11-20, 21-
30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100 กําหนดการใหระดับคะแนน 1-10 สูงหรือต่ําขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธและเปาหมายของอัตราสวนทางการเงิน 
        3)Data  Envelopment  Analysis(DEA) เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพทั้งหมดโดยใชแบบจําลองที่พิจารณา
ทางดานปจจัยนําเขา(Input Oriented) ภายใตขอสมมติแบบผลตอบแทนผันแปร(Variable return to scale) 
เนื่องจากบริษัททั้ง 4 มีการแขงขันที่ไมสมบูรณ ขอมูลที่นํามาวิเคราะหมีทั้งแบบ Cross section data และ Panel 
data ทําการวิเคราะห 3 กรณี คือ 1.การวิเคราะห  DEA ปกติเพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพ
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ทางขนาด 2.Malmquist DEA เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพดานเทคนิคและการผลิตโดยรวม 3.Cost 
DEA เพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค ตนทุนและประสิทธิภาพโดยรวม ตัวแปรที่ใชในแบบจําลองมีดังนี้คือ ปจจัย
นําเขา(Input) ใชตนทุนงานกอสรางและใหบริการ  คาใชจายในการบริหาร  สินทรัพยไมหมุนเวียน  สวนผลได
(Output)ใชกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี   
 
ผลการวิจัย 
             1)การประเมินโดยใชแบบสอบถาม  สามารถแยกปจจัยหลักที่มีผลตอการดําเนินการออกมาได  5  ปจจัย
หลักดวยกันคือ เงินทุน เครื่องจักร แรงงาน วัสดุอุปกรณและวิธีการทํางาน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจไดระดับ
คะแนนโดยรวมเฉลี่ยของกลุมคือ 64.94  บริษัทรับเหมาที่มีระดับคะแนนประเมินสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมมีอยู          
2 บริษัทคือบริษัทที่ 4 ไดคะแนนประเมิน 66.38 และบริษัทที่ 1 ไดคะแนนประเมิน 65.91 สวนอีก                             
2 บริษัทมีระดับคะแนนประเมินเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมคือ บริษัทที่ 3 ไดคะแนนประเมิน  64.79 และบริษัท     
ที่ 2 ไดคะแนนประเมิน 62.70 
             2)การประเมินโดยการคํานวณอัตราสวนทางการเงินในป 2549 และ ผลงานการทํากําไรและผลตอบแทน
ในชวง 3 ปที่ผานมาพบวาผลการประเมินมีระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุมคือ  82 คะแนน บริษัทรับเหมาที่มีระดับ
คะแนนสูงกวาคาเฉล่ียของกลุมคือ บริษัทที่  1 ไดคะแนนประเมิน 99 คะแนน บริษัทที่  4 ไดคะแนนประเมิน 98 
คะแนน และบริษัทที่ 2 ไดคะแนนประเมิน 90 คะแนน สวนบริษัทที่ 3 ไดคะแนนประเมิน 41 คะแนน ต่ํากวาคะแนน
ประเมินเฉลี่ยของกลุม  แสดงใหเห็นวาบริษัทรับเหมาที่ 1,4 และ 2 มีการบริหารจัดการและความมั่นคงทางการเงินที่
ดีเมื่อเปรียบเทียบกันภายในกลุมสวนบริษัทที่ 3 ขาดความมั่นคงทางการเงินและการบริหารจัดการที่ดี  
             3)ผลการวิเคราะห DEA ดังรูปที่ 2 พบวาบริษัทที่มีประสิทธิภาพดานเทคนิคคือบริษัทที่ 1 และ 2  สวนบริษัท
ที่ 3 และ 4 ไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากใชปจจัยการผลิตมากเกินไป(TEcrs≠ TEvrs)และมีการดําเนินการ ณ จุดที่ไม
เหมาะสม(Optimal)และนอกจากยังมีผลตอบแทนตอขนาดเพิ่มขึ้น(Increasing return to scale : irs) การประเมิน
การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทางเทคนิคเปนที่นาสังเกตุวามีบริษัทที่ 3 มีประสิทธิภาพทางเทคนิคเพิ่มขึ้นอยางมาก 
แสดงวาบริษัทนี้กําลังมีการปรับเปล่ียนการดําเนินงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการประเมินประสิทธิภาพโดย
การวิเคราะหทางดานตนทุนพบวาประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของกลุม ดานเทคนิคมีคา 77% ประสิทธิภาพโดยรวมมีคา 
64% และ ประสิทธิภาพดานตนทุนมีคา 47%  บริษัทที่มีประสิทธิภาพโดยรวม 100% คือบริษัทที่ 1 สวนบริษัทที่ 4 มี
ประสิทธิภาพโดยรวม 80%  สวนบริษัทที่ 2 และ 3  มีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมคือ 14% และ 60% ตามลําดับ                  
 
Input orientated DEA
Scale assumption: VRS
  firm       crste   vrste   scale
    1         1.000  1.000  1.000  - 
    2         1.000  1.000  1.000  - 
    3         0.214  0.563  0.381 irs
    4         0.230  0.354  0.650 irs
  mean    0.611  0.729  0.758   

Input orientated Malmquist DEA
Scale assumption: VRS
firm      effch     techch  pech    sech    tfpch
  1         1.000    1.521    1.000   1.000   1.521
  2         1.000    0.488    1.000   1.000   0.488
  3         2.691    1.893    0.861   3.125   5.095
  4         0.933    1.601    0.809   1.153   1.493
mean   1.259    1.224    0.913   1.378   1.541   

Cost efficiency DEA
Scale assumption: VRS
firm        te            ae          ce
    1         1.000     1.000    1.000
    2         1.000     0.137    0.137
    3         0.654     0.602    0.394
    4         0.437     0.801    0.351
 mean     0.773     0.635    0.470  

รูปที่  1  ผลการประเมินประสิทธิภาพดวยโปรแกรม  DEA 2.1 
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           ผลการประเมินโดยใชเครื่องมือทั้งสามสามารถนํามาเปรียบเทียบลําดับผลการประเมิน(Ranking)ไดดัง
ดานลาง 
เครื่องมือประเมิน บริษัทที่ 1 บริษัทที่2 บริษัทที่ 3 บริษัทที่ 4 
แบบสอบถาม  ลําดับที่ 2(65.91) ลําดับที่ 4(62.70) ลําดับที่ 3(64.79) ลําดับที่ 1(66.38) 
การวิเคราะหการเงิน ลําดับที่ 1(99) ลําดับที่ 4(90) ลําดับที่ 2(41) ลําดับที่ 3(98) 
DEA(ประสิทธิภาพโดยรวม) ลําดับที่ 1(1.0) ลําดับที่ 4(0.13) ลําดับที่ 3(0.60) ลําดับที่ 2(0.80)  
    
สรุป 
                ผลการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินการของบริษัทรับเหมาโดยการใชเครื่องมือทั้งสามชนิดพบวา
ผลการประเมิน 3 ใน 4 ของผลการประเมินดวยเครื่องมือทั้งสามไดผลตรงกัน การประเมินจากแบบสอบถามไดผล
เปนความพึงพอใจของลูกคาซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและการดําเนินงาน ในขณะที่ผล
การประเมินที่ไดจากการวิเคราะหทางการเงินจะบงบอกถึงความมั่นคงและความสามารถในการดําเนินการ สวนผล
การประเมินจากการใช Data Envelopment Analysis(DEA) จะไดคาประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งดานเทคนิคการ
ดําเนินการ การจัดสรร ดานตนทุน และความเหมาะสมของขนาดการดําเนินงาน ซึ่งเปนประโยชนอยางมากเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเบื้องตนสําหรับการคัดเลือกบริษัทรับเหมา  ดังนั้นเพื่อใหกระบวนการคัดเลือกไดบริษัทรับเหมา
ที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการ มีความมั่นคงและลูกคามีความพึงพอใจจึงควรนําเครื่องมือทั้งสามมาใช
ประกอบการการประเมินประสิทธิภาพเพื่อใหครอบคลุมทั้งความพึงพอใจ ความมั่นคงทางการเงินและ ประสิทธิภาพ
โดยรวมของบริษัทรับเหมา 
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การประยุกตใชเกลือไคโตซานในยาเมด็เมทริกซเพือ่ควบคุมการปลดปลอยยา 
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Application of chitosan salt derivatives in sustained release matrix tablets 
 

จุไรรัตน นันทานิช1,2 เบญจมาส เหลืองวิลัย2 มานี เหลืองธนะอนันต1,2  
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์1,2 และสนทยา ล้ิมมัทวาภิรัติ1์,2 

Jurairat Nunthanid1,2, Benjamas Luangwilai2, Manee Luangtana-anan1,2,  
Pornsak Sriamornsak1,2 and Sontaya Limmatvapirat1,2  

 
บทคัดยอ 

การศึกษานี้ไดทําการประยุกตใชอนุพันธเกลือไคโตซานในยาเม็ดเมทริกซที่มียาทีโอฟลลินเปนยาจําลอง 
เพื่อควบคุมการปลดปลอยยาใหออกฤทธิ์นาน โดยเลือกใชอนุพันธเกลือไคโตซาน 4 ชนิด คือ แอสพาเทต กลูทาเมต 
กลัยโคเลต และแลกเทต ซึ่งเตรียมจากไคโตซานน้ําหนักโมเลกุล 800  kDa, 87% degree of deacetylation โดยวิธี
พนแหง และใชเกลือไคโตซานผสมในยาเม็ดในปริมาณรอยละ 10, 20, 30 และ 50 โดยน้ําหนัก และตอกดวยแรงตอก 
1 กิโลนิวตัน (เทากันทุกครั้ง) ทําการประเมินผลคุณสมบัติของยาเม็ดเมทริกซ ไดแก ความแข็ง ความหนา การแตกตัว 
และการปลดปลอยยาภายนอกรางกายในน้ํากลั่น รวมทั้งประเมินคุณสมบัติการไหลของเกลือทั้ง 4 ชนิด ไดแก angle 
of repose, %Carr’s index และ Hausner ratio พบวา ยาเม็ดเมทริกซทั้งหมดมีคาความแข็งประมาณ 6-13 กิโลกรัม 
และสวนใหญมีคาการแตกตัวมากกวา 30 นาที ทั้งนี้เมื่อเพิ่มปริมาณเกลือไคโตซานมีผลทําใหยาเม็ดมีความแข็งมาก
ขึ้นและมีคาการแตกตัวนานขึ้น ผลการศึกษาปลดปลอยยาจากเมทริกซพบวาเมื่อเพิ่มปริมาณเกลือไคโตซานจะทําให
มีการปลดปลอยยาชาลง โดยตํารับที่มีเกลือไคโตซานรอยละ 50 สามารถควบคุมการปลดปลอยยาใหเปนแบบออก
ฤทธิ์นาน โดยมีการปลดปลอยยามากกวารอยละ 90 ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เกลือไคโตซานแลกเทตจะมีการ
ปลดปลอยยาชาที่สุดในทุกความเขมขน สวนผลการประเมินคุณสมบัติการไหลของเกลือไคโตซาน พบวาเกลือทั้ง 4 
ชนิดมีคุณสมบัติการไหลที่ไมดีนัก แตเมื่อผสมเกลือไคโตซานในปริมาณถึงรอยละ 50 กับสารเพิ่มปริมาณที่ตอก
โดยตรง (แอลฟาแลกโทสโมโนไฮเดรต) พบวาสวนผสมดังกลาวยังแสดงคุณสมบัติการไหลที่ดีขึ้น 
คําสําคัญ : อนุพันธเกลือไคโตซาน, สารปรุงแตงในยาเมด็, สารเพิ่มปริมาณ 
 
Abstract 

In the present study, chitosan salt derivatives were applied in sustained release matrix tablets 
using theophylline as a model drug. Four types of chitosan salts, i.e. aspartate, glutamate, glycolate and 
lactate were prepared from chitosan with molecular weight of 800 kDa, 87% degree of deacetylation by 
spray drying. The amount of the salts incorporated into matrix tablets was 10, 20, 30 and 50% by weight 
and the compression force was fixed at 1 kN. Tablet hardness, thickness, disintegration and in vitro drug 
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release in distilled water were evaluated. Flow property of the salts in terms of angle of repose, %Carr’s 
index and Hausner ratio were also evaluated. Hardness of matrix tablets was about 6-13 kg and 
disintegration time was mostly more than 30 minutes. Increasing the amount of chitosan salts, tablet 
hardness and disintegration time were increased. In vitro drug release from the matrix tablets was 
delayed when the amount of chitosan salts increased. Especially in the tablets with 50% of chitosan salts, 
the sustained drug release over 90% was obtained within 24 hours. Comparing to the other salts, the 
drug release from chitosan lactate in all concentrations was the slowest. The value of angle of repose, 
%Carr’s index and Hausner ratio indicated that all chitosan salts possessed poor flow property. However, 
the mixtures of the salts, at 50% with a direct compression diluent (α-lactose monohydrate) showed 
better flow property.     
Keywords : chitosan salt derivatives, tablet excipients, tablet diluents 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ไคโตซานเปนสารพอลิเมอรธรรมชาติที่เตรียมไดจากการทําปฏิกิริยา deacetylation ของสารไคตินซึ่งพบ
มากในเปลือกกุง หอย กระดองปู แกนปลาหมึก มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายดานในการประยุกตใชทางเภสัชกรรมทั้ง
ในแงความปลอดภัย มีความเปนพิษต่ํา ความเขากันกับรางกายมนุษย และสามารถสลายตัวไดงายตามธรรมชาติ 
ทั้งนี้มีการประยุกตใชเกลือไคโตซานในระบบนําสงยา (Bernkop-Schnurch, 2000) แตยังไมมีการศึกษาคุณสมบัติ
การเปนสารปรุงแตงในยาเม็ดของอนุพันธเกลือไคโตซานมากนัก อยางไรก็ตาม นันทานิช และคณะ ไดประยุกตใช
เกลือไคโตซานอะซิเทตที่เตรียมโดยการพนแหงเปนสารยึดในยาเม็ดและสามารถควบคุมการปลดปลอยยาใหออก
ฤทธิ์นาน (Nunthanid et al., 2004; Puttipipatkhachorn et al., 2001) การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใช
อนุพันธเกลือไคโตซานชนิดตางๆ ที่เตรียมไดจากไคโตซานจากแหลงผลิตภายในประเทศมาใชเปนสารปรุงแตงในยา
เม็ดเพื่อเปนตัวทําเจือจางควบคุมการปลดปลอยยาในรูปเมทริกซ เพื่อควบคุมการปลดปลอยยาใหออกฤทธิ์นาน 
 
อุปกรณและวิธีการ 
1. เตรียมเกลือไคโตซานชนิดตางๆ ไดแก ไคโตซานแอสพาเทต ไคโตซานกลูทาเมต ไคโตซานกลัยโคเลต และไคโต
ซานแลกเทต จากไคโตซานที่มีขนาดน้ําหนักโมเลกุล 800 kDa และ ปริมาณดีอะเซทิเลชันรอยละ 88 (% DD) (COA 
280604, Seafresh Co. Ltd., Thailand)  โดยการพนแหงดวยเครื่อง Minisprayer (BUCHI 190, SWITZERLAND )   
2. เตรียมยาเม็ดเมทริกซทีโอฟลลินขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 10 มม. น้ําหนัก 300 มก. โดยวิธีตอกโดยตรง
ดวยเครื่องตอกไฮดรอลิก (Specac INC., USA) ควบคุมแรงตอกที่ 1 kN นาน 10 วินาที ดังสูตรตํารับตอไปนี้  
 Rx        น้ําหนักตอเม็ด (มก.) 
  Theophylline      100  
  CS salts       10,20,30,50% w/w 
  α-lactose monohydrate (Tablettose 80 ®)  qs to  300  
  Magnesium stearate     0.5% of dry powder 
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3. ประเมินคุณสมบัติของเม็ดยา ไดแก ความแข็ง (Texture Analyzers, model TA.Xt plus, UK) ความหนา (Dial 
thickness gauge, Sylvac s229, Switzerland) การแตกตัวของยาเม็ดในน้ํากลั่น (Sotax DT3, Switzerland) และ
ทดสอบการปลดปลอยภายนอกรางกายของยาทีโอฟลลินจากยาเม็ดที่เวลาตางๆ (Dissolution apparatus ll, 
paddle, Pharmatest PTWS3C, Germany) ในน้ํากลั่น 900 มล. อุณหภูมิ 37 + 0.5 °C วัดปริมาณตัวยาสําคัญโดย
ใช UV spectrophotometer (Lamda 2, Perkin Elmer, USA) ที่ความยาวคลื่น 271 nm ทําการศึกษาเปรียบเทียบ
กับตัวแปลควบคุม ซึ่งไมมีเกลือไคโตซานในยาเม็ดเมทริกซ 
 
ผลและวจิารณ 
1. ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของยาเม็ดมาทริกซทีโอฟลลินที่ใชอนุพันธของเกลือไคโตซานเปนตัวทําเจือจาง พบวา
ยาเม็ดมีความหนาอยูในชวง 3.089 -3.336 มม. คาความแข็งอยูในชวง 6 -13 กิโลกรัม และใชเวลาในการแตกตัวใน
น้ํากลั่นสวนใหญนานกวา 30 นาทียกเวนสูตรที่ผสมเกลือกลัยโคเลตที่ความเขมขนรอยละ 10  
 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของยาเม็ดทีโอฟลลินที่ใชอนุพันธของเกลือไคโตซานเปนสารเพิ่มปริมาณ 

Chitosan salts 
(w/w) 

Hardness(kg) 
n=10 

Disintegration 
time(min) 

n=6 

Chitosan salts 
(w/w) 

Hardness(kg) 
n=10 

Disintegration 
time(min) 

n=6 
CS-Asp 800 10% 8.61 + 0.37  >30 CS-Glu 800 10% 8.64 + 0.24  >30 
CS-Asp 800 20% 9.60 + 0.04 >30 CS-Glu 800 20% 10.14 + 0.50 >30 
CS-Asp 800 30% 6.09 + 0.47 >30 CS-Glu 800 30% 10.53 + 0.55 >30 
CS-Asp 800 50% 10.99 + 1.38 >30 CS-Glu 800 50% 12.87 + 0.49 >30 
CS-Lac 800 10%   7.66 + 0.32   30.18 + 0.38 CS-Gly 800 10% 8.17 + 0.35  18.33 + 1.91 
CS-Lac 800 20% 10.82 + 1.23 >30 CS-Gly 800 20% 9.97 + 0.46 >30 
CS-Lac 800 30%   7.34 + 0.69 >30 CS-Gly 800 30% 13.12 + 0.53 >30 
CS-Lac 800 50% 11.13 + 2.25 >30 CS-Gly 800 50% 10.63 + 0.40 >30 
Control   7.58 + 0.33 10.53 + 0.51 

 
2. การปลดปลอยยาภายนอกรางกาย (รูปที่ 1) พบวาทุกสูตรตํารับที่มีเกลือไคโตซานจะมีการปลดปลอยยาชาลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวแปลควบคุม โดยการเพิ่มปริมาณเกลือไคโตซานในตํารับมีผลใหการปลดปลอยยาชามากขึ้น
เนื่องจากการเกิดเจลหอหุมเม็ดยาทําใหชะลอการปลดปลอยยา โดยเฉพาะที่ความเขมขนรอยละ 50 โดยน้ําหนักจะมี
การปลดปลอยยาเปนแบบออกฤทธิ์นาน โดยมีการปลดปลอยยามากกวารอยละ 90 ภายใน 14-24 ชั่วโมง ทั้งนี้ไคโต
ซานแลกเทตจะมีการปลดปลอยยาชาที่สุด  
3.  ผลการศึกษาคุณสมบัติการไหลพบวาเกลือไคโตซานทุกชนิดมีคา angle of repose อยูในชวง 26.82 – 31.35 
องศา คา Hausner ratio อยูในชวง 1.53 - 1.69 และ %Carr’s index อยูในชวง 37.82 – 40.92 แสดงถึงคุณสมบัติ
การไหลที่ไมดีนัก แตเมื่อผสมกับ α-lactose monohydrate ในปริมาณถึงรอยละ 50 โดยน้ําหนักพบวามีคุณสมบัติ
การไหลที่ดีขึ้น    



 
 

534 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
time (h)

% 
 Dr

ug
 re

lea
se

CS-Gly800 10%
CS-Gly800 20%
CS-Gly800 30%
CS-Gly800 50%
theophylline

 

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
time (h)

% 
Dr

ug
 re

lea
se

CS-Lac 800 10%
CS-Lac 800 20%
CS-Lac 800 30%
CS-Lac 800 50%
theophylline

  

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
time (h)

% 
 Dr

ug
 re

lea
se

CS-Asp800 10%
CS-Asp800 20%
CS-Asp800 30%
CS-Asp800 50%
theophylline 

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
time (h)

% 
 D

ru
g r

ele
as

e

CS-Glu800 10%
CS-Glu800 20%
CS-Glu800 30%
CS-Glu800 50%
Theophylline 

    
 

 
 
 
 

 
 

                
   
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 1 การปลดปลอยยาทีโอฟลลินในน้ํากลั่นจากยาเม็ดมาทริกซที่ใชอนุพันธของเกลือไคโตซานเปนตัวทําเจือจาง 
 
สรุป 

การประยุกตใชเกลือไคโตซานเปนตัวทําเจือจางในยาเม็ดเมทริกซของยาทีโอฟลลินพบวาอนุพันธเกลือไคโต
ซานในความเขมขนรอยละ 30 ถึง 50 โดยน้ําหนักสามารถควบคุมใหยาเม็ดมีคาการแตกตัวนานมากกวา 30 นาที 
และการปลดปลอยเปนแบบออกฤทธิ์นาน ทั้งนี้เกลือไคโตซานแลกเทตจะมีการปลดปลอยยาชาที่สุดทุกความเขมขน  
 
คําขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดินป พ.ศ. 2549-2550  
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การปรับปรุงสูตรเนื้อดินเพื่อลดน้ําหนกัผลิตภัณฑ 
Modification of Clay Body for Weight Reduction 

 
มาลิน แรพพ1 และภัทร สุขแสน1 

Malin Rapp1and Pat Sooksaen1 

 
บทคัดยอ 

โครงการวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาหาความเปนไปไดในการปรับปรุงสูตรเนื้อดินสโตรแวรใหมีน้ําหนักลดลง 
เพื่อชวยใหผูประกอบการเครื่องเคลือบดินเผาประเภทสโตนแวรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานตลาดสงออก 
ตัวแปรที่ศึกษาคือการขยายตัวเนื่องจากความรอน  การหดตัว  ความเหนียว  ความชื้น  ความพรุนตัว  สมบัติทาง
กายภาพและเชิงกล ผลกระทบของการปรับปรุงดินที่มีตอเคลือบ  รวมถึง  สมบัติของเนื้อดินสูตรปรับปรุงใหมในแงการ
ใชงานจริง พบวาดินผสมที่มีแกลบและผงไมในปริมาณ 3-20%โดยน้ําหนัก และตัวปรับสมบัติในปริมาณ  12-20  %
โดยน้ําหนัก สามารถลดน้ําหนักของผลิตภัณฑไดมากถึง 10-45% โดยที่เนื้อดินยังมีความเหมาะสมตอกระบวนการ
ขึ้นรูปของผูประกอบการเครื่องเคลือบดินเผาประเภทสโตนแวร เนื้อดินหลังเผามีสมบัติทางกายภาพ  ความรอนและ
เชิงกลใกลเคียงกับเนื้อดินสูตรเดิมของผูประกอบการและผานมาตรฐานของเครื่องใชบนโตะอาหาร 
คําสําคัญ : น้ําหนัก, สโตนแวร, สูตร, แกลบ, ผงไม 
 
Abstract 

This research project focused on the feasibility of modification of stoneware clay formula for 
lighter weighed products in order to enhance its ability to compete in exporting market. Studied 
parameters included thermal expansion coefficient, shrinkage, plasticity, moisture content, porosity, 
physical and mechanical properties, effects of clay formulations on glaze, and other properties in 
practical aspects. It was found that formulas containing 3-20%wt. of rice husk and sawdust and 12-
20%wt. of property modifiers resulted in the reduction of product weight by 10-45% whereas the clay 
bodies were still suitable for forming process typically used at stoneware factories. After firing, the 
physical, thermal and mechanical properties of the developed formulas were comparable to those of the 
original formula and also pass the standard for tableware.  
Keywords : weight, stoneware, formulation, rice husk, sawdust 
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จากในประเทศ พึ่งพาวัตถุดิบนําเขานอย และใชแรงงานในการผลิตมาก  จึงนับเปนอุตสาหกรรมที่มีสวนสราง
มูลคาเพิ่มใหแกประเทศไทย และมีสวนในการจางงานและกระจายรายไดใหกับแรงงานในตางจังหวัด  แตเมื่อดูจาก
ขอมูลทางเศรษฐกิจแลวพบวาผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหารเปนผลิตภัณฑที่มีแนวโนมขยายตัวลดลงมา         
โดยตลอด หากผูประกอบการไมสามารถปรับตัวเพิ่มขีดสามารถการแขงขัน อาจสงผลใหมูลคาการสงออก           
เซรามิกรวมลดลงตามไปดวย  สาเหตุหนึ่งที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของอุตสาหกรรมเซรามิกยังไม
สามารถแขงขันกับตลาดตางประเทศไดเทาที่ควรคือผลิตภัณฑมีน้ําหนักมาก เปนเหตุใหไมเปนที่นิยมของผูบริโภค
เนื่องจากไมสะดวกในการใชงานรวมทั้งมีคาใชจายในการขนสงสูง  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความ
เปนไปไดในการพัฒนาปรับปรุงสูตรเนื้อดินใหน้ําหนักลดลงไมนอยกวา 10 % ของน้ําหนักเดิมในความหนาที่คงเดิม 
เพื่อชวยใหผูประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานตลาดสงออก โดยที่ยังคงเอกลักษณและสมบัติ
ตางๆของผลิตภัณฑไว ทั้งนี้ เนื้อดินที่ปรับปรุงจะตองสามารถนําไปขึ้นรูปดวยกระบวนการและเครื่องมือเดิมของ
ผูประกอบการได  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผสมดินของโรงงานกับสารปรับแตงสมบัติในปริมาณ  12-20  %โดยน้ําหนัก แลวเติมแกลบและผงไม ที่มี
ขนาดอนุภาคและการกระจายขนาดที่เหมาะสม ในปริมาณ 5- 20%โดยน้ําหนัก  ทําการทดสอบความสามารถในการ
ขึ้นรูป จากนั้นเผาที่ 800-1,250 oC ในสภาวะ reduction แลวทดสอบการหดตัว  ความเหนียว  ความชื้น  ความพรุนตัว 
การขยายตัวเนื่องจากความรอน  ความแข็งแกรง (Modulus of Rupture) ตรวจสภาพพื้นผิวดวย Scanning Electron 
Microscopy (SEM) ตรวจวัดผลกระทบของการปรับปรุงดินที่มีตอเคลือบดวย  เครื่องวัดสี เครื่อง  IR  Thermometer  
และ optical microscope รวมถึงทดสอบความทนทานตอเครื่องลางจานและเตาไมโครเวฟทั้งขนาดที่ใชตาม
บานเรือนและในอุตสาหกรรม  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบสมบัติของดินที่เติมเติมแกลบและผงไม 5   - 20% โดยน้ําหนัก (ทุกสูตรมีสารปรับแตงสมบัติ
ในปริมาณที่เทากัน) แสดงในรูปที่1-6  จากรูปที่ 1 พบวาการเติมแกลบและผงไม 5   - 20%โดยน้ําหนักสามารถลด
น้ําหนักหลังเผาของผลิตภัณฑหลังการเผาที่ 1250  oC ไดถึง 10-45% (เทียบกับดินของผูประกอบการ) โดยที่สมบัติ
อื่นๆ  เปล่ียนแปลงไปเพียงเล็กนอยดังนี้ รูปที่2 แสดงใหเห็นวา การเติมแกลบและผงไม 5   - 20%โดยน้ําหนัก ทําให
ชิ้นงานมี % การหดตัวอยูในชวง  12-17%  ซึ่งเปนชวงเดียวกับดินของผูประกอบการ  จากรูปที่ 3 พบวา % การดูดซึม
น้ําอยูในชวง 0-25% รูปที่ 4 แสดงผลการทดสอบความแข็งแกรงของเนื้อดินเผาที่มีแกลบและผงไมในปริมาณตางๆ 
พบวา การเติมแกลบและผงไม 5  - 20% โดยน้ําหนัก ทําใหความแข็งแกรงของดินสูตรปรับปรุงแตกตางไปจากดินของ
ผูประกอบการเพียง 0.5- 3%     รูปที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความรอนของดินสูตรตางๆ พบวาการ
เติมแกลบและผงไมในชวง 5   - 20% โดยน้ําหนักไมทําใหคาเปลี่ยนแปลงไปมากนัก จึงไมมีผลกระทบตอการยึดเกาะ
ของเคลือบบนเนื้อดิน (glaze fitting)  รูปที่6 แสดงภาพพื้นผิวของดินสูตรตางๆที่ไดจากการทดสอบดวย SEM พบวา
การเติมแกลบและผงไมทําใหสภาพพื้นผิวของดินผสมมีรูพรุนมากขึ้น จากการวัดดวยเครื่องทดสอบสีพบวาสีของดิน
สูตรใหมและสีของเคลือบบนดินสูตรปรับปรุงมีความใกลเคียงกับดินของผูประกอบการ เคลือบมีความสม่ําเสมอทั่ว
ชิ้นงานและไมมีตําหนิใดๆ มีสี ความมันวาว และลักษณะการแตกรานที่ใกลเคียงกันกับเคลือบบนดินของ
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ผูประกอบการ การทดสอบการใชงานในเครื่องไมโครเวฟและเครื่องลางจานทั้งขนาดเล็กที่ใชตามครัวเรือนและขนาด
ใหญที่ใชตามอุตสาหกรรม พบวาผลิตภัณฑที่ไดจากดินสูตรปรับปรุงผานการทดสอบตามมาตรฐาน  ASTM C 1607-
06,  ASTM D 3556-85  
 
สรุป 
 พบวามีความเปนไปไดที่จะนําวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นมาใชในการลดน้ําหนักผลิตภัณฑสโตนแวรของ
โรงงานลงไดถึง   10 -45%    โดยที่ผลิตภัณฑมีรูปทรงและความหนาคงเดิม ทั้งนี้เนื้อดินสูตรปรับปรุงยังคงมีสมบัติอื่นๆ
ใกลเคียงกับเนื้อดินสูตรเดิมและผูประกอบการสามารถนําไปขึ้นรูปไดโดยใชกระบวนการเดิมและผลิตภัณฑที่ไดผาน
เกณฑที่ผูประกอบการตั้งไว สําหรับผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารและของชํารวย คณะผูวิจัยแนะนําใหใช
วัสดุเบาไมเกิน 20%โดยน้ําหนัก   ตัวปรับสมบัติไมเกิน 16  %โดยน้ําหนัก   ทั้งนี้การเลือกใชชนิดและการกําหนด
ปริมาณของวัสดุเบาขึ้นอยูกับความยากงายในการเตรียมและวิธีที่ใชในการขึ้นรูปเปนหลัก 
 
 คําขอบคุณ 
  ทางคณะผูวิจัยขอขอบคุณ ITAP ที่ใหการสนับสนุนดานทุนวิจัย ขอบคุณภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรม
วัสดุและศูนยเครื่องมือคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่อนุเคราะหการใชเครื่องมือ และขอขอบคุณ ผศ.
ดร.ณัฐกาญจน  หงสศรีพันธ  ที่เอื้อเฟอเครื่องวัดสีและเครื่อง  IR  Thermometer   
 
เอกสารอางอิง 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยป 2549 และแนวโนมป 2550: อุตสาหกรรม

เซรามิก. 
Kim Jeoung-Ah.2006. The characterization of paper- composite porcelain in a green state. Journal of the 
European Ceramic Society, No 26: 1023–1034.     
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 รูปที่1.  การลดลงของน้ําหนักชิ้นงานหลังเผาที่

อุณหภูมิ 1,250°C ที่สภาวะ reduction 
รูปที่2. การหดตัวของชิ้นงานหลังเผาที่อุณหภูมิ 
1,250°C  ที่สภาวะ reduction 
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รูปที่ 4. คาโมดูลัสของการแตกหักของดินสูตรตาง ๆ 
หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,250°C  ที่สภาวะ reduction 

รูปที่5. กราฟคาสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความ
รอนของดินสูตรตาง ๆ หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,250°C  
ที่สภาวะ reduction 

รูปที่ 6  SEM micrographs  ที่
กําลังขยาย 20 ของ  
(ก) ดิน 100%wt  
(ข) ดิน+ (แกลบ+ผงไม) 5%wt   
(ค) ดิน+ผงไม 5%wt   
(ง) ดิน+ แกลบ 5%wt  
(จ) ดิน+ แกลบ10%wt  
(ฉ) ดิน+ แกลบ15%wt  
หลังจากเผาที่อุณหภูมิ  1,250°C  

รูปที่3. ความพรุนตัวของดินสูตรตางๆหลังเผาที่ 1,250°C ภายใตสภาวะ reduction (ความพรุนตัวของ
ดิน 100%wt เปน 0.25%)  

ก     1 mm    ข        1 mm     ค              1 mm 

ง              1 mm      จ        1 mm     ฉ              1 mm    
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การผลิตสารไพราซีนดวย Bacillus sp. เพื่อเปนสารใหกลิน่รสจากถั่วเหลือง 
โดยการหมักแบบโซลิดสเตท 

Pyrazines production by Bacillus sp. for flavour enhancer by 
solid state fermentation on soybeans 

 
ชัชรี เมธาชวลิต 1 นิศารัตน มีทอง1  และอรุณศรี ลีจีรจําเนียร1 

Chatcharee Methachaowalit1 , Nisarat Meethong1  
and Arunsri Leejeterajumnean1 

 
บทคัดยอ 

ไพราซีนเปนสารใหกล่ินรสที่สําคัญของการยางซึ่งสามารถผลิตไดจากการหมักถั่วเหลืองดวยเชื้อ Bacillus 
sp. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกเชื้อ Bacillus sp. ที่แยกไดจากนัตโตะซึ่งเปนอาหารหมักที่นิยมในประเทศ
ญี่ปุน ถั่วเนาซึ่งเปนอาหารหมักที่นิยมทางภาคเหนือของประเทศไทย รวมถึงเชื้อ Bacillus sp.ซึ่งซื้อมาจากเครือขาย
ศูนยเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย เพื่อใหสามารถผลิตไพราซีนไดปริมาณสูงที่สุดเมื่อหมักในถั่วเหลืองดวยวิธีการหมักแบบ
โซลิดสเตท   การทดลองไดผลิตถั่วเหลืองหมักดวยการเติมสปอรของเชื้อ Bacillus sp. ที่แยกไดจากนัตโตะ ถั่วเนา
และเชื้อที่ซื้อมาลงในถั่วเหลืองที่ผานการแชน้ําเปนเวลา 8 ชั่วโมง และนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121°C เปนเวลา 30 นาที 
นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และเก็บตัวอยางมาวิเคราะหปริมาณไพราซีนหลังจากบมไว 72 ชั่วโมงดวย
เครื่อง GC-MS โดยวิธี Headspace Solid Phase Microextraction (HS-SPME) ที่อุณหภูมิ 50°C เปนเวลา 60 นาที 
ผลการทดลองพบวาถั่วเหลืองหมักจากเชื้อที่แยกจากถั่วเนาของจังหวัดเชียงรายใหปริมาณไพราซีนสูงที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากพื้นที่ใตกราฟที่ไดจากเครื่อง GC-MS โดยมีพื้นที่ใตกราฟของไพราซีนเทากับ 5.03×108 ตอ
กรัมน้ําหนักแหง ถั่วเหลืองหมักที่ผลิตไดซึ่งมีปริมาณไพราซีนสูงสุดสามารถนํามาผลิตเปนซุปกอนเพื่อชวยเพิ่มกล่ินรส
ใหอาหารตางๆ และเพิ่มความสะดวกสบายในการใชงานเมื่อเปรียบเทียบกับการใชถั่วเนาซึ่งละลายไดยากกวา เมื่อ
นํา69.89% น้ํามันปาลม  11.18% เกลือ 14.56%  และแปงขาวโพด 4.37%  การผลิตถั่วเหลืองผงทําโดยการนําถั่ว
เหลืองหมักมาบดและนําไปตากแดดซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 37-45 °C ระยะเวลา 7-8 ชั่วโมง จนกระทั่งถั่วเหลืองแหง 
แลวนําไปปนใหละเอียดเปนผง  
คําสําคัญ :  ไพราซีน, บาซิลลัส, สารใหกล่ินรส, ถั่วเหลือง, การหมักแบบโซลิดสเตท 
 
Abstract 

Pyrazines, a roasted aromatic compound, were produced by fermentation of soybean with 
Bacillus sp. The aim of the research was to select Bacillus sp. from natto, Japanese popular fermented 
soybeans, Thua nao, northern Thai fermented soybeans, and Bacillus sp. from stock culture of 
Microbiological Resources Center of Thailand for the most production of total pyrazines by solid state 
fermentation on soybeans. Fermented soybean was prepared from cooked whole soybeans by Bacillus 

                                                 
1 ภาควิขาเทคโนโลยอีาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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sp. from natto, thuanao and stock cultures Bacillus sp. on cooked soybeans at 121°C 30 min. Then, the 
inoculated beans were incubated at 36°C. After 72 hours of incubation, the fermented soybean samples 
were taken and pyrazines were extracted and analyzed by GC-MS. Pyrazines were identified in 
fermented soybean by GC-MS using Headspace Solid Phase Microextraction (HS-SPME) at 50°C 60 min. 
The results found that soybean fermented by Bacillus sp. from Chieng Rai showed the highest of total 
pyrazines. Comparison between area of  total pyrazines from GC-MS was determined. The area of 
pyrazines of the fermented soybean were  5.03×108 per gram dry weight. Soup cube from the fermented 
soybeans was produced for enhance  the flavour of any food and conveniently used when compared with 
thuanao. Moreover, it was easier dissolved than thuanao. These products contained fermented soybean 
powder 69.89%  palm oil 11.18% salt 14.56% and corn starch 4.37%. Production of fermented soybean 
powder was done by exposed  grinding fermented soybean to the sun. The drying condition was 37-45°C 
around 7-8 hours until it was dried. Then churning of dried fermented soybean was done. 
Keywords : pyrazins, Bacillus, flavor, soybeans, solid state fermentation   
 
คํานํา 

สารใหกล่ินรสชนิดหนึ่งที่มีการใชในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเติมแตงกลิ่นและรสในอาหาร คือ ไพราซีน 
(pyrazines) ซึ่งจัดอยูในกลุมของสารประกอบไนโตรเจนเฮเทอโรไซคลิก โดยสารไพราซีนจะใชเสริมแตงกลิ่นรสใน
อาหารประเภทคั่วซึ่งใหกล่ินรสของพวกนัต ขาวโพด กาแฟสับปะรด เนื้อยาง และช็อกโกแลต เปนตน  จากรายงาน
พบวาเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis (Kosuge และ Kamiya,1962) สามารถผลิต tetramethyl pyrazineได โดยไพ
ราซีนชนิดนี้ใหกล่ินรสผลิตภัณฑถั่วเหลืองหมัก เชน ซีอิ้ว นัตโต และมิโส  เชื้อแบคทีเรียในจีนัส Bacillus สามารถแยก
จากผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักถั่วเหลือง (Ogbadu และคณะ, 1990) 
             ถั่วเนาเปนอาหารที่ผลิตจากถั่วเหลืองหมักตากแหงนิยมนํามาใชชวยเพิ่มกล่ินรสในแกงชนิดตางๆของ
ประเทศไทย เนื่องจากถั่วเนามีลักษณะแหงแข็งเปนแผนสงผลใหเมื่อจะนํามาประกอบอาหารตองใชระยะเวลานาน 
สําหรับการตม การนําถั่วเหลืองหมักดวยเชื้อที่ผลิตใหสารไพราซีนสูงสุดมาผลิตเปนซุปกอนทําใหเกิดความสะดวกใน
การประกอบอาหาร เนื่องจากชวยลดระยะเวลาในการละลายถั่วเนาลง และใหกล่ินรสที่ดี นอกจากนี้การผลิตกลิ่นไพ
ราซีนในรูปถั่วเนาของประเทศไทย ยังผลิตเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเทานั้น รวมถึงกระบวนการผลิตไมไดมาตรฐาน
การสุขาภิบาล และยังไมมีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม  งานวิจัยนี้ตองการคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่สามารถผลิตสารไพ
ราซีนในระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาแนวทางใหมในการผลิตไพราซีนในรูปแบบซุปกอน 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาถึงการคัดเลือกเชื้อ Bacillus sp. ที่แยกไดจากนัตโตะ และถั่วเนาสําหรับการ
ผลิตไพราซีนจากถั่วเหลืองหมัก และนําถั่วเหลืองหมักซึ่งมีปริมาณสารไพราซีนสูงที่สุดมาผลิตเปนซุปกอนเพื่อใชเปน
สารเพิ่มกล่ินรสในอาหารและเปนอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
อุปกรณและวิธีการ 
การวิเคราะหปริมาณสารไพราซีนในถั่วเหลืองหมัก 
            ตัวอยางเชื้อที่ใชในการทดลอง 27 ตัวอยางแยกไดมาจากนัตโตะจํานวน 16 เชื้อ ถั่วเนาจํานวน 6 เชื้อ และ  
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เชื้อบริสุทธิ์ที่ซื้อจากเครือขายศูนยเก็บรักษาจุลินทรียแหงประเทศไทย (TNCC) จํานวน 5 เชื้อ ไดแก Bacillus subtilis  
(TNCC no.001404), Bacillus subtilis (TNCC no.001409), Bacillus megaterium (TNCC no.001406), Bacillus 
licheniformis (TNCC no.001407), Bacillus pulmilus (TNCC no.001422)  ตัวอยางเชื้อจุลินทรียที่แยกออกมาได
ทั้งหมดเก็บเปน stock cultures ในอาหาร nutrient agar ซึ่งอยูในรูปแบบ slant หลังจากนั้นนําไปเล้ียงใหสรางสปอร
ในอาหาร nutrient agar ซึ่งเติม MgSO4 0.005 g/l และMnSO4 0.005 g/l และเก็บสปอรไวในน้ํากลั่น นําไปตรวจ
ความเขมขนแลวdilutionใหไดความเขมขน 106 spores/ml  

 เตรียมถั่วเหลืองหมักโดยเติมสารละลายสปอรของเชื้อ Bacillus sp. ที่แยกไดจากนัตโต  ถั่วเนาและเชื้อ
บริสุทธิ์จากเครือขายศูนยเก็บรักษาจุลินทรียแหงประเทศไทย ความเขมขน 106 spores/ml  ลงไปในถั่วเหลืองที่ผาน
การ autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C เปนระยะเวลา 30 นาที และหมักทิ้งไวเปนระยะเวลา 72 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 35 °C 
เปนระยะเวลา 72 ชั่วโมง กอนนําไปศึกษาปริมาณสารไพราซีนที่เกิดขึ้นในการหมักถั่วเหลือง 

วิเคราะหปริมาณไพราซีนดวย การสกัดสารระเหยดวยวิธี Headspace Solid Phase Microextraction (HS-
SPME) โดยใชไฟเบอร Polydimethylsiloxane (PDMS) ขนาดอนุภาค 100 ไมโครเมตร (Supelco, USA)  ใชตัวอยาง
ถั่วเหลืองหมักบด 5.0 กรัม ใสในขวดที่มีแผนยางปด (septum) ใหอุณหภูมิตัวอยาง 50 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง 
จากนั้นนําเข็มฉีดเขาเครื่อง GC-MS ที่ตั้งอุณหภูมิของ splitless mode ไว 250 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที (ดัดแปลง
จาก Martorell และคณะ, 2002) ใชเครื่องกาซโครมาโตกราฟของ Hewlett-Packard (HP) รุน 6890 Gas 
Chromatography  (Agilent Technology Inc.) และตรวจวิเคราะหดวย Mass Spectrometry (MS) ใชคอลัมน HP-
5 (Agilent Technology Inc.) เสนผาศูนยกลางภายใน 0.32 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร ความหนาของฟลม 0.25 
ไมโครเมตร ใชกาซฮีเลียมความบริสุทธิ์รอยละ 99.999 เปอรเซ็นต  ผานกาซดวยอัตราเร็ว 0.8 มิลลิเมตรตอนาที 
สําหรับการสกัดแบบ HS-SPME เตาอบ (oven) ของเครื่องกาซโครมาโตกราฟ ตั้งอุณหภูมิเริ่มตนที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 5 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิดวยอัตรา 5 องศาเซลเซียสตอนาที จนมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 200 องศา
เซลเซียส Detector ตั้งอุณหภูมิ ion source ที่ 230 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิ Quadupole ที่ 150 องศาเซลเซียส และ 
MS interface ที่ 280 องศาเซลเซียส โดยตรวจวิเคราะหมวล (m/z) ดวยเครื่อง Mass Spectrometer Detector (รุน 
5973, Agilent Technology, USA.) ใชแหลงกําเนิดไอออนแบบอิเล็กตรอนอิมแพคท (electron impact ionization, 
EI) คาพลังงานไอออไนเซชัน 70 อิเล็กตรอนโวลท สแกนมวลในชวง 40-400 amu ความเร็วในการสแกน 3.99 สแกน
ตอวินาที เปรียบเทียบสารประกอบระเหยจากมวลที่สแกนไดกับ NIST98 Library (NIST98, USA)   และเปรียบเทียบ
ปริมาณสารไพราซีนทั้งหมดในตัวอยางจากพื้นที่ใตกราฟตอกรัมน้ําหนักแหงของตัวอยาง โดยคิดพื้นที่ใตกราฟของ
สารไพราซีนทั้งหมดรวมกันและนําพื้นที่ใตกราฟที่ไดของแตละตัวอยางมาเปรียบเทียบหาตัวอยางที่มีปริมาณสารไพ
ราซีนทั้งหมดสูงที่สุดซึ่งดูไดจากผลของพื้นที่ตอน้ําหนักของตัวอยางที่มากที่สุด    เพื่อคัดเลือกเชื้อ Bacillus sp. ที่
สามารถผลิตสารไพราซีนไดสูงที่สุดจากตัวอยางเชื้อทั้งหมด 27 ตัวอยาง เพื่อนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑซุปกอนเพื่อ
เพิ่มกล่ินรสในอาหาร 

           
การผลิตซุปกอน 

 การทําแหงถั่วเหลืองหมักโดยนําถั่วเหลืองหมักมาปนใหละเอียดดวยเครื่องปน แลวทําใหเปนแผนและตาก
แดดเปนระยะเวลาประมาณ 7 ชั่วโมงจนถั่วมีลักษณะแหง หลังจากนั้นนําแผนถั่วเหลืองแหงมาปนใหละเอียดใหเปน
ผง ปรับสัดสวนขององคประกอบของสวนผสมสําหรับผลิตซุปกอนไดแก น้ํามันปาลม เกลือ แปงขาวโพด และถั่ว
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เหลืองตากแหงบดเพื่อใหเกิดการยึดเกาะเปนกอนและละลายไดงาย นําซุปกอนที่ผลิตไดไปเปรียบเทียบการละลาย
กับถั่วเนาโดยการจับเวลาการละลายในน้ําปริมาตร  500 ml. 
ผลและวจิารณ 
การวิเคราะหปริมาณสารไพราซีนในถั่วเหลืองหมัก 

เชื้อในนัตโตะตราคอมบูทาเระสามารถผลิตสารไพราซีนทั้งหมดไดสูงที่สุดเมื่อเทียบกับนัตโตะตราอื่น เชื้อใน
ถั่วเนาของจังหวัดเชียงราย 1 สามารถผลิตไพราซีนไดสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อทั้ง 27 ตัว โดยมีพื้นที่ใตกราฟ
ของไพราซีนเทากับ 5.03 x 108 ตอกรัมน้ําหนักแหง    สวนเชื้อบริสุทธิ์ที่ซื้อมาจากเครือขายศูนยเก็บรักษาจุลินทรีย
แหงประเทศไทยมีปริมาณสารไพราซีนทั้งหมดคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อที่มาจากนัตโตะและถั่วเนาดังรูปที่ 1 
ดังนั้นจึงไมคัดเลือกเชื้อจากศูนยเก็บรักษาจุลินทรียมาผลิตเปนผลิตภัณฑซุปกอนและคัดเลือกเชื้อจากนัตโตะที่ผลิต
ไพราซีนสูงสุดจํานวน 4 เชื้อ และเชื้อจากถั่วเนาจํานวน 2 เชื้อเพื่อนํามาวิเคราะหผลจากความชอบของผูบริโภคโดย
พบวาความชอบของผูทดสอบมีความสัมพันธกับปริมาณสารไพราซีนทั้งหมด 

 จากการวิเคราะหชนิดของสารไพราซีนดวยเครื่อง GC-MS ในถั่วเหลืองหมักดวยเชื้อจากถั่วเนาของจังหวัด
เชียงราย 1 คือ 2,5-Dimethyl pyrazine, Trimethyl pyrazine, 3-Ethyl-2,5-dimethyl pyrazine และ 2,3,5-Trimethyl 
pyrazine ซึ่งชนิดของสารไพราซีนที่ไดจะมีปริมาณแตกตางจากถั่วเหลืองที่หมักดวยเชื้อจากนัตโตะเนื่องจากการผลิต
ถั่วเนาจะใชเชื้อจุลินทรียผสมหลายสายพันธุซึ่งมีอยูในธรรมชาติซึ่งแตกตางจากการผลิตนัตโตะซึ่งใชเชื้อจุลินทรีย
เพียงสายพันธุเดียว (รูปที่ 2) การผลิตนัตโตะยังทําในระดับอุตสาหกรรมจึงปองกันการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียสาย
พันธุอื่นๆที่ไมตองการ ในขณะที่ถั่วเนายังมีการผลิตแบบดั้งเดิมทําใหอาจมีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียหลายสาย
พันธุ สงผลใหเมื่อแยกเชื้อจุลินทรียออกมาจากถั่วเนาจะไดเชื้อบริสุทธิ์หลายสายพันธุซึ่งมีความแตกตางกัน 
นอกจากนี้อุณหภูมิในการเจริญของเชื้อ สภาวะของเชื้อจุลินทรียกอนนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑ รวมถึงสภาวะของการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียทําใหความสามารถในการผลิตเอนไซมและ
การเจริญเปล่ียนแปลงไป 
การผลิตซุปกอน 

สัดสวนที่เหมาะสมสําหรับการผลิตซุปกอนที่สามารถเกาะตัวกันเปนกอนและละลายน้ําไดดีประกอบ ดวย
ผงถั่วเหลืองหมัก (ความชื้น 5.52%) 69.89% เกลือ 14.56% น้ํามันปาลม 11.18% และแปงขาวโพด 4.37% และ   
ซุปกอนนี้ใชระยะเวลาในการละลายนอยกวาถั่วเนาอยางเห็นไดชัดเจน 
 
สรุป 

เชื้อ Bacillus sp.ที่แยกไดจากถั่วเนาของจังหวัดเชียงราย 1 เมื่อนํามาใชหมักถั่วเหลืองจะใหปริมาณสารไพ
ราซีนทั้งหมดสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อตัวอยางอื่นซึ่งชนิดของสารไพราซีนที่พบในถั่วเหลืองหมักนี้ คือ 2,5-
Dimethyl pyrazine, Trimethyl pyrazine, 3-Ethyl-2,5-dimethyl pyrazine และ 2,3,5-Trimethyl pyrazine ถั่ว
เหลืองหมักที่ไดสามารถนํามาตากแหงและผลิตเปนซุปกอนที่มีความสามารถในการละลายไดดีกวาถั่วเนา 
เอกสารอางอิง 
Kosuge,T. and Kamiya, H. (1962). Discovery of a Pyrazine in a natural product-Tetramethylpyrazine from 

cultures of a strain of Bacillus subtilis. Nature, 193 (4817), 776-1962. 
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Martorell, N., Mart, M. P., Mestres, M., Busto, O. and Guasch, J. (2002). Determination of 4-ethylguaiacol 
and 4-ethylphenol in red wines using headspace-solid-phase microextraction-gas 
chromatography. A Journal of Chromatography, 975, 349-354. 

Ogbadu, L. J.,  Okagbue, R. N. and Ahmad, A. A.(1990). Glutamic acid production by Bacillus isolates 
from Nigerian fermented vegetable proteins. Journal of Microbiology and Biotechnology, 6, 377-
382 

 
รูปที่ 1 กราฟการเปรียบเทียบปริมาณสารไพราซีนในถั่วเหลืองหมักที่วิเคราะหจากเครื่อง GC-MS 
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รูปที่ 2 ชนิดของสารไพราซีนที่พบในถั่วเหลืองหมักดวยเชื้อ Bacillus sp. จากนัตโตะและถั่วเนา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5-Dimethyl-pyrazine
Trimethyl-pyrazine

y py
3-Ethyl-2,5-dimethyl-pyrazine
3,5-Diethyl-2-methyl-pyrazine

2,3,5-Trimethyl-6-ethylpyrazine
2,3-dimethyl-5-(2-propyl)-pyrazine
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การพัฒนาคุณภาพและการยอมรับของผูบริโภคตอไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร 
ที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ 

Quality Improvement and Acceptability of Orange Juice Added Frankfurter Sausage 
 

ภูธฤทธิ์ รักษาศิริ1* และยุภา ปูแตงออน1 

Bhutharit Raksasiri1* and Yupa Pootaeng-on1 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาคุณภาพและการยอมรับของผูบริโภคตอไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอรที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ
แบงกลุมทดลองเปน 2 กลุม คือกลุมที่ 1 มีสวนประกอบ คือ เนื้อ : ไขมัน : น้ํา เทากับ 50 : 30 : 20 กลุมที่ 2 มีสวนประกอบ 
คือ เนื้อ : ไขมัน : น้ํา : น้ําสม เทากับ 50 : 30 : 10 : 10 พบวา การสูญเสียน้ําระหวางการปรุงสุกมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คือมีคาเทากับ 4.49 และ 1.01 เปอรเซ็นต ในกลุมที่ 1 และ 2 ตามลําดับ การสูญเสียน้ํา
ระหวางการเก็บรักษา พบวา ในวันที่ 4 - 6  พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) การปนเปอน
เชื้อจุลินทรียพบวา ที่ 24 ชั่วโมง มีคาเทากับ 5.30×104 และ 4.70×104 CFU/g ตามลําดับ และที่ 48 ชั่วโมง มีคาเทากับ 
10.58×104 และ 24.2×104 CFU/g ตามลําดับ และการยอมรับของผูบริโภคพบวา ผูบริโภคชอบลักษณะปรากฏ และสีของ
กลุมที่ 2 สูงกวากลุมที่ 1 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยมีคาเทากับ 3.32, 3.73 และ 3.14, 3.64 ตามลําดับ 
ในขณะที่ผูบริโภคยอมรับรสชาติ (เปรี้ยว) กลุมที่ 1 มากกวากลุมที่ 2 (P< 0.01) โดยมีคาเทากับ 4.00 และ 2.99 
ตามลําดับ 
คําสําคัญ : การยอมรับ, แฟรงคเฟอรเตอร, น้ําสมคั้น 
 
Abstract 

The quality improvement and consumer acceptability of frankfurter sausage added with orange 
juice  were studied. The experiment comprised into two group : group 1 was the mixture of pork : lard : ice (50 : 
30 : 20), and group 2 was the mixture of pork : lard : ice : orange juice (50 : 30 : 10 :10), respectively. The result 
showed that the cooking loss was significantly difference, (P< 0.05) of 4.49 and 1.01 %, respectively.  The Drip 
loss of Frankfurter sausage in day 4 – 6 was highly significance (P< 0.01). Microbiological analysis by Aerobic 
Plate Count Method revealed that at 24 hr in group 1 and group 2 were contaminated by microbe with 5.30 × 
104 CFU/g and 4.70 × 104 CFU/g respectively while at 48 hr were contaminated with 10.58 × 104 CFU/g and 
24.2 × 104 CFU/g respectively. Acceptability of consumer showed that consumer accepted in appearance 
and colour of frankfurter in group 2 higher than group 1 (P<0.01) with the scores of 3.32, 3.73 and 3.14, 3.64 
respectively. Consumer also accepted in taste (sour) of frankfurter in group 1 higher than group 2 (P< 0.01) 
with the scores of 4.00 and 2.99 respectively.  
Keywords : Acceptability, Frankfurter, Orange Juice 
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ไสกรอกนับเปนผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางแพรหลาย การผลิตโดยทั่วไปจะ
ใชสวนผสมหลัก คือ เนื้อหมู ไขมัน และน้ําแข็ง และเครื่องเทศ ฟอสเฟต ไนไตรท และเกลือ Binder  ซึ่งสารเหลานี้สงผล
ตอคุณภาพดานเนื้อสัมผัส รสชาติ และสีใหเปนไปตามความตองการ อยางไรก็ตามการบริโภคอาจมีผลตอสุขภาพ  
และเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรค เชน มะเร็งลําไสใหญ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ดังนั้นการลดการบริโภคหรือ
รับประทานผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจากผักและผลไม เชน น้ําผลไม หรือสวนตางๆ ของผักและผลไม  จะเปนการลด
โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคได การทดลองนี้เปนการศึกษาผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจากผลไม (น้ําสม) เปนองคประกอบ 
และทดสอบการยอมรับของผูบริโภค เพื่อเปนการชวยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ รวมไปถึงลักษณะปรากฏตางๆ ให
เปนไปตามความตองการของผูบริโภค 
 
อุปกรณและวิธีการ 
1.  แผนการทดลอง 
 ศึกษาโดยใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design) แบงเปน  2  กลุมทดลอง ดังนี ้
 กลุมที่ 1 ไสกรอกกลุมควบคุม  ประกอบดวย เนื้อ :ไขมัน : น้ํา ในอัตราสวน  50 : 30 : 20 
 กลุมที่ 2 ไสกรอกกลุมที่มีสมเปนองคประกอบ ประกอบดวยเนื้อ :ไขมัน : น้ํา : น้ําสม ในอัตราสวน  
50:30:10:10 
2. วิธีการเก็บผลทดลอง 

1. วิธีการตรวจสอบโดยใชผูชิม (Sensory panel method) โดยการทดสอบดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ 
ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม ซึ่งผูชิมทั้งหมด 100 คน แบงคาระดับคะแนนของลักษณะการยอมรับ  

     2. การหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการปรุงสุก (Cooking loss) (Devine et al., 1999) 
     3. การหาเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักหลังการเก็บรักษา  (Drip loss) (Devine et al., 1999) 

 4.  การวิเคราะหหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียโดย Aerobic Plate Count 
3.  การวิเคราะหขอมูล 
 ใชการเปรียบเทียบแบบกลุม (t – test) แบบ Independent โดยใชโปรแกรม SPSS for Window version 11.5  
 
ผลและวจิารณผลการทดลอง 
 เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการปรุงสุก พบวาไสกรอกกลุมควบคุมและกลุมที่ใชน้ําสมเปน
องคประกอบ เทากับ 4.49%  และ 1.01%  ตามลําดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งโดยปกติการสูญเสียน้ําประมาณ 32% (สัญชัย, 
2543) และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่ได พบวาไสกรอกทั้ง 2 กลุม มีการสูญเสียน้ําหนักระหวางการปรุงสุก
อยูในระดับต่ําทําใหไสกรอกมีความฉ่ําน้ํามาก ซึ่งความฉ่ําน้ําเปนปจจยัสําคัญที่สงผลตอความนารับประทานของไสกรอก 
 
ตางรางที่  1  แสดงเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการปรุงสุก ของผลิตภัณฑไสกรอกแฟรงเฟอรเตอร 

ผลิตภัณฑ การสูญเสียน้ําหนักระหวางการปรุงสุก (%) * 
ไสกรอกกลุมควบคุม 4.49 
ไสกรอกกลุมที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ 1.01 
หมายเหตุ : * แสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
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 การสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษา พบวากลุมควบคุมมีการสูญเสียน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นใน ระหวาง
การเก็บรักษามากกวากลุมที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ โดยเฉพาะในวันที่ 4-6 พบวาในกลุมที่ 1 มีการสูญเสียเพิ่มขึ้น
อยางเห็นไดชัด (ตารางที่ 2) ทั้งนี้การที่มีปริมาณน้ํา (aw) ในอาหารมาก เปนปจจัยที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย  
 
ตารางที่  2  แสดงเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษาของผลิตภัณฑไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร 

วันที่  
กลุมที่ 

1  2  3  4  5  6  
1  2.52 ± 2.660 2.76 ± 4.026 2.91 ± 3.742 3.86a± 0.999 3.87a± 1.002 4.32a± 1.303 
2 1.00 ± 0.837 1.20 ± 0.869 1.21 ± 0.826 1.30b± 0.929 1.26b± 0.879 1.58b± 0.951 

หมายเหตุ : a  และ  b  ตัวอักษรที่ตางกัน แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) 
 

ปริมาณเชื้อจุลินทรีย (CFU/g) พบวา  ไสกรอกกลุมควบคุมและกลุมที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ ที่เวลา  24  
ชั่วโมง  มีปริมาณจุลินทรียเทากับ  5.30×104 CFU/g และ 4.70×104 CFU/g  ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ แตที่เวลา 48 
ชั่วโมง พบวา กลุมที่ 1 และกลุมที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ  มีปริมาณจุลินทรียเทากับ 10.58×104 CFU/g และ  
24.2×104 CFU/g ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากจุลินทรียสวนใหญมักใชกลูโคสและสารประเภทคารโบไฮเดรตในการ
เจริญเติบโตกอนสารชนิดอื่นๆ  โดยในไสกรอกกลุมที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ  มีปริมาณกลูโคสมาก  จึงทําใหจุลินทรีย
มีการเจริญเติบโตมากกวากลุมควบคุม 
 
ตารางที่  3  แสดงปริมาณจุลินทรีย (CFU/g) ในไสกรอกแฟรงเฟอรเตอร 

ปริมาณจุลินทรีย (CFU/g) 
เวลา (ชั่วโมง) 

ไสกรอกกลุมควบคุม ไสกรอกกลุมที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ 
24   5 .30×104  4 .70×104  
48 10.58×104  24.2×104  

 
 การประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไสกรอกแฟรงเฟอรเตอร โดยการแบงระดับคะแนนการ
ยอมรับของผูบริโภค  พบวา  ดานลักษณะปรากฏ  ผูบริโภคยอมรับไสกรอกกลุมที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบมากกวา 
เนื่องจากมีความนารับประทานมากกวา  โดยมีคะแนนเทากับ  3.73  และ  3.32  ตามลําดับ ดานสี  ผูบริโภคยอมรับ
ไสกรอกกลุมที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบมากกวา เนื่องจากมีสีสันสวยงาม (สีสม) โดยมีคะแนนเทากับ  3.64  และ  
3.14  ตามลําดับ  ในขณะที่ดานกลิ่น  ลักษณะเนื้อสัมผัส  และการยอมรับโดยรวม  ผูบริโภคใหการยอมรับ             
ไมแตกตางกัน  ดานรสชาติ (เปรี้ยว) พบวา  ไสกรอกกลุมควบคุมมีคะแนนความเปรี้ยวเล็กนอย ซึ่งอาจเกิดจากการ
เจริญเติบโตของ Lactobacilli sp. และ Leuconostocs sp. ซึ่งสามารถเติบโตไดดีที่อุณหภูมิ 0 – 4 °C (ตูแช)          
แตไสกรอกกลุมที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ  มีคะแนนความเปรี้ยวปานกลาง ทั้งนี้อาจเกิดจากกรดซิตริกจากน้ําสมที่
เติมเขาไป  หรือ  Lactobacilli sp. และ Leuconostocs sp. ที่สามารถเติบโตไดในระหวางการเก็บไสกรอกไวในตูแช 
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ตารางที่  4  แสดงผลการประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสของไสกรอกแฟรงเฟอรเตอร 
การทดสอบทางประสาทสัมผัส ไสกรอกกลุมควบคุม ไสกรอกกลุมที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ 

ลักษณะปรากฏ 3.32 a ± 0.092 3.73 b ± 0.087 
สี 3.14 a± 0.067 3.64 b± 0.083 
กล่ิน 3.16 ± 0.035 3.13 ± 0.106 
ลักษณะเนื้อสัมผัส 3.42± 0.035 3.50 ± 0.017 
การยอมรับโดยรวม 3.34 ± 0.032 3.40 ± 0.051 
รสชาติ (เปรี้ยว) 4.00 a± 0.046 3.13 b± 0.137 
หมายเหตุ : a  และ  b  ตัวอักษรที่ตางกันในแนวนอน  แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) 
   c และ d   ตัวอักษรที่ตางกันในแนวนอน  แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 

 
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาคุณภาพและการยอมรับของผูบริโภคตอไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอรที่ใชน้ําสมเปนองคประกอบ พบวา
ดานคุณภาพของตัวผลิตภัณฑไสกรอกมีแนวโนมดีขึ้น ในขณะที่ตนทุนการผลิตสูงขึ้นเล็กนอย (3 บาท/กิโลกรัม) และการ
ยอมรับของผูบริโภคสวนใหญก็ใหความสนใจตอตัวผลิตภัณฑเชนกัน ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑโดยการนํา
ผลไมมาเปนสวนผสม ก็อาจเปนอีกวิธีทางหนึ่งที่จะนําไปสูการแขงขันดานการตลาดก็เปนได 
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การพัฒนายาเม็ดเมทรกิซโดยใชเกลอืไคโตซาน 
Development of matrix tablets using chitosan salts 

 
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์1,2 และกมลรักษ ชีวธนากรณกุล1,2 

Pornsak Sriamornsak1,2 and Kamonrak Cheewatanakornkool1,2 
    
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนายาเม็ดเมทริกซโดยใชเกลือไคโตซาน และศึกษาสมบัติการพองตัว การ
กรอน และการปลดปลอยยาออกจากเม็ดเมทริกซไคโตซาน การศึกษานี้ใชเกลือไคโตซานชนิดตางๆ ไดแก ไคโตซาน
แอสปาเตต ไคโตซานแลกเตต ไคโตซานกลูตาเมต และไคโตซานกลัยโคเลตซึ่งมีน้ําหนักโมเลกุลแตกตางกัน 2 คา คือ 
45,000 และ 200,000 ดาลตัน มาเตรียมเปนเม็ดเมทริกซ (200 มิลลิกรัม) โดยวิธีตอกตรง การทดสอบการพองตัว 
การกรอนและการปลดปลอยยาทําในสารละลายตัวกลางเลียนแบบของเหลวในกระเพาะอาหาร (พีเอช 1.2) และสาร 
ละลายตัวกลางเลียนแบบของเหลวในลําไสเล็ก (พีเอช 6.8) ผลการศึกษาพบวาไคโตซานในรูปเกลือและน้ําหนัก
โมเลกุลที่แตกตางกันมีสมบัติการพองตัวที่แตกตางกัน ในสารละลายตัวกลางที่เปนกรดพบวาเม็ดเมทริกซที่เตรียม
จากเกลือไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูงกวาสามารถดูดน้ําหรือพองตัวไดเร็วกวาเม็ดเมทริกซที่เตรียมจากไคโตซานที่
มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํา การทดสอบการพองตัวในสารละลายตัวกลางเลียนแบบของเหลวในลําไสเล็กคลายกับใน
สารละลายตัวกลางเลียนแบบของเหลวในกระเพาะอาหารแตมีอัตราการพองตัวชากวาเนื่องจากเกิดชั้นเจลรอบเม็ด
ยา ยาเม็ดเมทริกซที่เตรียมจากไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ําสามารถดูดน้ําและพองตัวไดเร็วและเกิดการกรอนได
มาก การปลดปลอยตัวยาออกจากยาเม็ดเมทริกซที่เตรียมจากเกลือไคโตซานขึ้นกับชนิดของเกลือและน้ําหนักโมเลกุล
ของเกลือไคโตซาน ยาเม็ดที่เตรียมจากเกลือไคโตซานกลัยโคเลตมีการปลดปลอยตัวยาชาที่สุดและไมขึ้นกับพีเอช
ของตัวกลางที่ใชทดสอบ จากการศึกษานี้ทําใหไดแนวทางการเลือกใชเกลือไคโตซานเพื่อการออกแบบระบบนําสงยา
ที่ควบคุมการปลดปลอยโดยอาศัยการพองตัวหรือการกรอนได  
คําสําคัญ : ไคโตซาน, เกลือไคโตซาน, เม็ดเมทริกซ, การพองตัว, การกรอน, การปลดปลอยยา  
 
Abstract 

The objective of this research was to develop matrix tablets based on chitosan salts. The 
swelling properties, matrix erosion and drug release behavior of chitosan matrix tablets were also 
investigated. Two different molecular weights (45,000 and 200,000 Daltons) of different chitosan salts, 
i.e., chitosan aspartate, chitosan lactate, chitosan glutamate, chitosan glycolate, were compressed into 
200-mg matrix tablets by direct compression. The swelling, erosion and drug release tests were 
performed in simulated gastric fluid (SGF, pH 1.2) and simulated intestinal fluid (SIF, pH 6.8). The results 
showed that different salts and molecular weights of chitosan provided the different swelling properties. 
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The matrix tablets prepared from high molecular weight chitosan showed a higher rate of water uptake, in 
SGF, than those from low molecular weight chitosan. In SIF, the results were similar to those in SGF but 
the matrix tablets had lower rate of water uptake, resulting from the swollen gel formed around the 
tablets. The matrix tablets made of low molecular weight chitosan not only demonstrated high water 
uptake but also showed high matrix erosion. Drug release from chitosan-based matrix tablets was also 
influenced by the type of chitosan salts and their molecular weight. Chitosan glycolate provided the 
slowest drug release from matrices with pH-independent manner. The results from this study provided 
the selection criteria for chitosan salts in relation to the design of swelling or erosion based drug delivery 
system. 
Keywords : chitosan, chitosan salt, matrix tablet, swelling, erosion, drug release  
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ปจจุบันมีการนําไคโตซานมาใชประโยชนอยางแพรหลายมากขึ้นในทางวิทยาศาสตรสุขภาพ เนื่องจากไคโต
ซานมีสมบัติที่ทราบกันดีวามีความเปนพิษต่ําและเกิดผลขางเคียงนอย และไคโตซานซึ่งสกัดมาจากไคตินเปนชีววัสดุ
ที่มีปริมาณมากและพบไดงายในธรรมชาติเปนอันดับ 2 รองจากเซลลูโลส  ซึ่งในการนํามาใชงานในเชิงเภสัชกรรม
และการแพทยตองมีวิธีการสกัดไคโตซานที่บริสุทธิ์มากพอ ปลอดสารที่เกิดพิษตอเซลล โดยมีการนํามาใชในหลาก 
หลายรูปแบบและบริเวณ เชน ตา ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหารและการนําสงยาผานทางผิวหนัง  (Patel และคณะ , 
2007) ซึ่งในการวิจัยนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสมบัติบางประการที่เปนขอดอยของชีววัสดุและ สงเสริมขอได 
เปรียบในบางสมบัติ เชน ไคโตซานที่ไมผานการปรับปรุงโครงสรางละลายไดเฉพาะในสารละลายที่เปนกรด สงผลให
เม็ดยาที่เตรียมจากการผสมไคโตซานเกิดการแตกตัวอยางรวดเร็ว ในทันทีที่สัมผัสกับของเหลวในกระเพาะอาหารทํา
ใหไมสามารถควบคุมการปลดปลอยยาใหยาวนานตามตองการได การปรับปรุงการละลายของไคโตซานชวยเสริม
สมบัติที่ดีของไคโตซาน เชน สมบัติการพองตัวของไคโตซาน เมื่อไคโตซานสัมผัสกับสารละลายจะเกิดการดูดน้ําและ
พองตัวจนเกิดเปนเจล โดยเจลที่คงรูปไดนานสามารถใชในการหอหุมยาหรือสารอื่นๆ ไวในโครงสรางแบบรางแหของ
เจลสามารถทําใหยาคอยๆ ออกฤทธิ์ในเวลาที่ยาวนานขึ้น หรือนําสงสารตางๆ ไปถึงบริเวณที่ตองการนําสงได รวมถึง
ชวยลดการสูญเสียตัวยาในระหวางการนําสงไปยังอวัยวะเปาหมาย ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนายาเม็ด 
เมทริกซโดยใชเกลือไคโตซาน และศึกษาสมบัติการพองตัว การกรอน และการปลดปลอยยาออกจากเม็ดเมทริกซ    
ไคโตซาน  
  
อุปกรณและวิธีการ 

เตรียมยาเม็ดเมทริกซน้ําหนัก 200 มิลลิกรัมจากเกลือไคโตซานชนิดตางๆ ไดแก ไคโตซานแอสปาเตต (CA) 
ไคโตซานแลกเตต (CL) ไคโตซานกลูตาเมต (CG) และไคโตซานกลัยโคเลต (CGY) ที่มีน้ําหนักโมเลกุล 45,000 (45K)  
และ 200,000 (200K) ดาลตัน โดยใชชุดตอกเสนผานศูนยกลาง 9.53 มิลลิเมตร ตอกดวยวิธีตอกตรงโดยใชเครื่อง
ตอกอัดชนิดไฮดรอลิก (Specac INC., USA) การเตรียมยาเม็ดเมทริกซที่บรรจุยาใชสวนผสมของเกลือไคโตซานกับ
ยาตนแบบ (ยาทีโอฟลลีน, Theophylline) ที่อัตราสวนน้ําหนักรอยละ (%weight ratio) ของเกลือไคโตซานตอยาทีโอ
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ฟลลีนเปน 100 ตอ 100 มิลลิกรัม โดยควบคุมแรงตอกและเวลาเทากันทุกครั้ง (แรงตอก 2 ตัน ในเวลา 20 วินาที) 
(Sriamornsak และคณะ, 2007) 

นําเม็ดที่ไดมาทดสอบหาสมบัติทางกายภาพดวยเครื่องวิเคราะหลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer, 
TA.XT plus, Stable Microsystem, UK) ศึกษาการพองตัว การกรอนของเม็ดเมทริกซ  (Cafaggi และคณะ, 2005)
และการปลดปลอยยาภายนอกรางกาย (โดยใช USP dissolution apparatus II) ใน 2 สภาวะ คือในสารละลาย
เลียนแบบของเหลวในกระเพาะอาหาร (simulate gastric fluid, SGF) ซึ่งมีพีเอช 1.2 และในสารละลายเลียนแบบ
ของเหลวในลําไสเล็ก (simulated intestinal fluid, SIF) โดยใช Tris-HCl buffer ซึ่งมีคาพีเอช 6.8  ทําการวิเคราะหหา
ปริมาณตัวยาสําคัญโดยเครื่อง UV spectrophotometer (Lamda 2, Perkin Elmer, USA) ที่ความยาวคลื่น 270 หรือ 
271 นาโนเมตร ใน SGF และ SIF ตามลําดับ 
 
ผลและวจิารณ 

จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพพบวาความแข็งของเม็ดเมทริกซไคโตซานและความยืดหยุนของเม็ด
เมทริกซที่เตรียมจากไคโตซานน้ําหนักโมเลกุล 45,000 ดาลตัน (45K) ใหคาความแข็งแรงของเม็ดสูงกวาไคโตซาน
น้ําหนักโมเลกุล 200,000 ดาลตัน (200K) ทั้งรูปเบสและเกลือ โดยเมื่อผสมตัวยาสําคัญในเม็ดเมทริกซในอัตราสวน 
1:1 ทําใหคาความแข็งแรงของเมด็เมทริกซใกลเคียงกัน (ดังแสดงในรูปที่ 1) การใชปริมาณไคโตซานที่นอยลงและเพิ่ม
ปริมาณสารอื่น (ตัวยา) ทําใหลดอุปสรรคในจัดเรียงตัวของสายพอลิเมอรสงผลใหคาความแข็งแรงของเม็ดใกลเคียง
กัน การผสมตัวยาสําคัญทําใหคาความยืดหยุนของเม็ดเมทริกซทุกชนิดเกลือใกลเคียงกัน ยกเวนเม็ดเมทริกซ          
ไคโตซานในรูปเบสซึ่งมีคาความยืดหยุนของเม็ดเมทริกซลดลงหลังผสมกับตัวยา (ไมไดแสดงรูป)   
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รูปที่ 1 ความแข็งของเม็ดเมทริกซที่เตรียมจากเกลือไคโตซานชนิดตางๆ ที่ไมไดผสมและผสมตัวยา (n=3) 
 
การทดสอบสมบัติการพองตัวพบวาเม็ดเมทริกซ  CS 200K แตกตัวทันทีที่สัมผัสกับสารละลาย สมบัติการ

พองตัวของเม็ดเมทริกซอื่นๆ แสดงในรูปที่ 2 แสดงใหเห็นวาเม็ดเมทริกซที่เตรียมจากเกลือไคโตซาน 200K สามารถ
ดูดน้ําในสารละลายที่เปนกรดไดมากและเร็วกวาที่เตรียมจากเกลือไคโตซาน 45K  ในขณะที่เม็ดเมทริกซที่เตรียมจาก
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เกลือไคโตซาน 45K รูปเบสและทุกเกลือมีการกรอนไปพรอมๆ กับการดูดน้ําเขาไปในเม็ด การทดสอบการกรอนแสดง
ในรูปที่ 3 พบวาในสภาวะกรดมีการกรอนมากกวาในสารละลายเลียนแบบของเหลวในลําไสเล็ก ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
ในพีเอช 6.8 เม็ดเมทริกซดูดน้ําเขาไปไดชาลง จึงเกิดการกรอนนอยลง ทั้งในไคโตซานที่น้ําหนักโมเลกุล 45K และ 
200K จากการสังเกตเห็นชั้นเจลเกิดขึ้นรอบๆ เม็ดเมทริกซ โดยชั้นเจลที่เกิดขึ้นจากเม็ดเมทริกซ 200K คอนขางคงตัว
เมื่อเทียบกับ 45K ซึ่งชั้นเจลละลายไปอยางรวดเร็ว ทําใหการกรอนของเม็ดเมทริกซที่เตรียมจากไคโตซาน 200K นอย
กวาเม็ดเมทริกซที่เตรียมจากไคโตซาน 45K  ยกเวนกรณีของ CGY 45K ที่มีชั้นเจลคอนขางคงตัว  
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รูปที่ 2  การดูดน้ําเขาในเม็ดเมทริกซไคโตซาน 200K เมื่อทดสอบในสารละลายเลียนแบบของเหลว 
ในกระเพาะอาหาร (SGF, ซาย) และในสารละลายเลียนแบบของเหลวในลําไสเล็ก (SIF, ขวา) 
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รูปที่ 3  การกรอนของเม็ดเมทริกซไคโตซาน 200K เมื่อทดสอบในสารละลายเลียนแบบของเหลว 
ในกระเพาะอาหาร (SGF, ซาย) และในสารละลายเลียนแบบของเหลวในลําไสเล็ก (SIF, ขวา) 
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หลังผสมตัวยาสําคัญในเม็ดเมทริกซและทดสอบการปลดปลอยตัวยาออกจากเม็ดเมทริกซพบวาในสภาวะ
กรด เม็ดเมทริกซ CA 45K และ CG 45K ปลดปลอยตัวยาออกมาไดเร็วกวา CS 45K  แตเมื่อเปรียบเทียบชนิดของ
เกลือไคโตซาน 200K พบวา CS 200K ปลดปลอยยาออกมาเร็วมาก (มากกวารอยละ 80 ใน 5 นาทีแรก) ดังแสดงใน
รูปที่ 4a ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบการพองตัวซึ่งเมื่อเม็ดเมทริกซแตกตัวทันทีเมื่อสัมผัสสารละลาย ใน
สารละลายเลียนแบบของเหลวในลําไสเล็ก ไคโตซานเบส (CS 45K และ CS 200K) ปลดปลอยยาออกมาอยาง
รวดเร็ว ในขณะที่ยาเม็ดเมทริกซที่เตรียมจากเกลือ CL 45K และ CGY 45K ใชเวลาในการปลดปลอยยานาน
ใกลเคียงกับ เกลือไคโตซาน 200K ทุกชนิด โดยผลที่ไดสอดคลองกับสมบัติในการดูดน้ําเขาไปและเกิดเจลทําใหคงรูป
ไดนาน ทําใหสามารถกักตัวยาไวในโครงสรางเจลไดนาน ดังแสดงในรูปที่ 4b            
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รูปที่ 4  การปลดปลอยยาทีโอฟลลีนออกจากยาเม็ดเมทริกซไคโตซานใน (a) สารละลายเลียนแบบ 
ของเหลวในกระเพาะอาหารและ (b) สารละลายเลียนแบบของเหลวในลําไสเล็ก 

 
    
 

(a
)

(b
)
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สรุป 
 ชนิดของเกลือและน้ําหนักโมเลกุลมีผลตอสมบัติทางกายภาพ สมบัติการพองตัว และการกรอนของเม็ดเมท
ริกซที่เตรียมจากเกลือไคโตซานชนิดตางๆ โดยน้ําหนักโมเลกุลที่นอยกวามีคาความแข็งของเม็ดมากกวาซึ่งอาจเปน
ผลมาจากการจัดเรียงตัวของสายพอลิเมอร น้ําหนักโมเลกุลที่นอยกวามีสายพอลิเมอรที่ส้ันกวาจึงมีการจัดระเบียบ
ของสายพอลิเมอรไดงายและแนนกวาพอลิเมอรที่น้ําหนักโมเลกุลสูง ซึ่งสายพอลิเมอรที่ยาวอาจจะเปนอุปสรรคใน
การจัด เรียงตัวใหแนน แตเมื่อนํามาทดสอบสมบัติการพองตัวพบวาเกลือไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุลนอยกวา
สามารถดูดน้ําเขาไปในเม็ดไดนอยกวาและกรอนไดงายโดยปริมาณที่กรอนออกไปมากกวาเกลือไคโตซานที่มีน้ําหนัก
โมเลกุลสูง  ในสารละลายเลียนแบบของเหลวในลําไสเล็กเม็ดเมทริกซดูดน้ําเขาไปไดชากวาและกรอนนอยกวาเพราะ
เกิดเจลที่คอนขางคงตัวรอบเม็ดเมทริกซ  

จากการศึกษาการปลดปลอยยาภายนอกรางกายพบวาทั้งชนิดของเกลือและน้ําหนักโมเลกุลมีผลตอการ
ปลดปลอยยาเชนกัน ในสภาวะกรดเม็ดเมทริกซไคโตซานในรูปเบส 200K มีคาการปลดปลอยยาที่เร็ว ในขณะที่ 45K 
ปลดปลอยยาใกลเคียงกับเม็ดเมทริกซไคโตซานรูปแบบเกลือชนิดตางๆ สวนน้ําหนักโมเลกุลที่แตกตางสงผลใหคาการ
ปลดปลอยยาแตกตางกันดังจะเห็นไดอยางชัดเจนใน ชนิดไคโตซานเกลือแลกเตดน้ําหนักโมเลกุล 200K และ ไคโตซา
นกลัยโคเลตน้ําหนักโมเลกุล 200K การศึกษาการปลดปลอยยาในสารละลายเลียนแบบของเหลวในลําไสเล็กพบวา
เกลือไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุลมากกวาปลดปลอยยาไดชากวาอยางชัดเจน ไคโตซานในรูปแบบเกลือบางชนิดมี
สมบัติแตกตางจากไคโตซานเบส ซึ่งจากการศึกษานี้คาดวาการเตรียมไคโตซานในรูปเกลือสามารถนําไปพัฒนาเปน
ระบบนําสงยารูปแบบยาเม็ดเมทริกซเพื่อควบคุมการปลดปลอยยาได  
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การพัฒนาระบบนําสงยาสูลาํไสใหญโดยใชเกลือไคโตซานที่เตรียมโดยการพนแหงและ    
ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลสเปนสารเคลือบโดยการตอกอดั 

Development of colonic drug delivery systems using spray-dried chitosan salts and 
hydroxypropyl methylcellulose as compression coating materials 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการพัฒนาระบบนําสงยาสูลําไสใหญโดยใชสวนผสมของอนุพันธเกลือไคโตซาน (CS salts) 
และพอลิเมอรที่ชอบน้ําไดแก สารไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส (HPMC) เปนสารเคลือบโดยการตอกอัดสําหรับยา
เม็ดแกนของ 5-อะมิโนซาลิซัยลิกแอซิด (5-aminosalicylic acid, 5-ASA) ซึ่งเปนยาที่ใชในการรักษาโรคลําไสใหญ
อักเสบ ทั้งนี้เกลือไคโตซานทั้ง 4 ชนิด ไดแก ไคโตซานแอสพาเทต ไคโตซานกลูทาเมต ไคโตซานกลัยโคเลต และไคโต
ซานแลกเทต สามารถเตรียมไดจากไคโตซานที่มีน้ําหนักโมเลกุล 45 kDa, ปริมาณดีอะเซทิเลชันรอยละ 87 (% DD) 
โดยใชเทคนิคการพนแหง และทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปลดปลอยยาภายนอกรางกายไดแก น้ําหนักรอยละ
ของสวนผสมของสารเคลือบ และชนิดของเกลือไคโตซาน  โดยประเมินผลการปลดปลอยยาใน 0.1 N HCl, Tris-HCl 
buffer, pH 6.8 และ acetate buffer, pH 5.0 ซึ่งเปนตัวกลางแทนน้ํายอยในกระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไส
ใหญของผูปวยลําไสใหญอักเสบตามลําดับ ผลการทดลองพบวาที่อัตราสวน HPMC:CS salts ที่น้ําหนักรอยละ 
50:50 สามารถควบคุมไมใหมีการปลดปลอยยาในกระเพาะอาหารและลําไสเล็กโดยมีคา lag time ประมาณ 5-6 
ชั่วโมง และยาจะถูกปลดปลอยมากกวารอยละ 80 เมื่ออยูในตัวกลางแทนลําไสใหญภายใน 14 ชั่วโมง โดยกลไกการ
ปลดปลอยยาเปนการควบคุมโดยขึ้นอยูกับเวลาโดยการเกิดเจลที่ละลายอยางชาๆ ของ HPMC และ CS salts ในชั้น
เคลือบภายนอก และขึ้นอยูกับสภาวะความเปนกรดเบสของตัวกลางโดย CS salts จะมีการละลายลดลงในตัวกลาง
แทนน้ํายอยในลําไสเล็ก และมีการละลายมากขึ้นใน acetate buffer, pH 5.0 ทําใหยาถูกปลดปลอยออกมาไดมาก
ขึ้น โดยที่ความแตกตางของชนิดของเกลือไคโตซานไมมีผลตอการปลดปลอยยา 
คําสําคัญ : เกลือไคโตซาน ระบบนําสงยาสูลําไสใหญ ยาเม็ดตอกอัดชนิดเคลือบ การพนแหง 
 
Abstract 
 This study was aimed to develop colonic drug delivery systems using chitosan salts and 
hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) as compression coating materials of 5-aminosalicylic acid (5-
ASA) core tablets used in the treatment of inflammatory bowel disease (IBD). Four types of chitosan salts, 
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i.e. chitosan aspartate, chitosan glutamate, chitosan glycolate and chitosan lactate were prepared from 
chitosan with molecular weight of 45 kDa, 87% degree of deacetylation by spray drying. Factors affecting 
in-vitro drug release, i.e. %weight ratios of HPMC:CS salts and types of chitosan salts were evaluated in 
0.1 N HCl, Tris-HCl buffer, pH 6.8 and acetate buffer, pH 5.0, which represented for gastric, intestinal and 
colonic fluid of patients with IBD, respectively. The results showed that the drug was not released in 
simulated gastric and intestinal fluids with lag time about 5-6 hours at the %weight ratio of HPMC:CS salts 
of 50:50. After arrival at colonic fluid, the drug was released more than 80%. The mechanisms of release 
were time-control owing to gel formation of HPMC and CS salts in the external coat which was gradually 
dissolved in the media and also pH-control which the solubility of CS salts was decreased in simulated 
intestinal fluid and increased in acetate buffer, pH 5.0. However, the different kind of CS salts did not 
affect the in vitro drug release.  
Keywords : chitosan salts, colon drug delivery, compression coat tablets, spray drying 
  
คํานําและวัตถุประสงค 
 ระบบนําสงยาสูลําไสใหญเปนทางเลือกหนึ่งของระบบนําสงยาสูเปาหมายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหยาปลด 
ปลอยเพื่อออกฤทธิ์เฉพาะที่หรือถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดบริเวณลําไสใหญ ใชในการรักษาอาการอักเสบในโรคลําไส
ใหญอักเสบ (ulceritis colitis and Crohn’s disease)  และโรคมะเร็งบริเวณลําไสใหญ รวมทั้งการนําสงยาโปรตีน
และเปปไทด เชน อินซูลิน ซึ่งไมสามารถดูดซึมในบริเวณทางเดินอาหารสวนตนเนื่องจากถูกทําลายโดยกรดและเอน
โซมในกระเพาะอาหาร (pH ประมาณ 1.5-3.5) และลําไสเล็กสวนตน (pH ประมาณ 5.5-6.8) ในขณะที่บริเวณลําไส
ใหญ (pH ประมาณ 6.4-7.0) จะปลอดจากกรดและเอนไซมดังกลาว ทั้งนี้ระบบนําสงยาสูลําไสใหญตองสามารถ
ปองกันไมใหตัวยาถูกทําลายในทางเดินอาหารสวนตนและสามารถเดินทางไปถึงและถูกปลดปลอยไดบริเวณลําไส
ใหญ ซึ่งสามารถทําไดหลายแบบ ไดแก ระบบนําสงยาโดยเตรียมในรูปโพรดรัก (prodrug) ระบบนําสงยาโดยขึ้นกับ
เวลา (time-controlled system) หรือแรงดัน (pressure-controlled system)  การเคลือบดวยพอลิเมอรที่มีการ
ละลายขึ้นอยูกับ pH (coating with pH-sensitive polymers) และการใชพอลิเมอรที่ถูกยอยสลายโดยเอนไซมจาก
เชื้อจุลินทรียประจําถิ่น (microflora) บริเวณลําไสใหญ โดยระบบนําสงยาเหลานี้สามารถเตรียมในรูปแบบที่ใหโดย
การรับประทานซึ่งเปนการบริหารยาที่สะดวกสบายแกผูปวย (Friend, 2005; Friend, 1991; Rubinstein, 2005; 
Vandamme, 2002; Yang et al., 2002)  อยางไรก็ตามแตละระบบมีขอจํากัดเนื่องจากการปลดปลอยยาจะขึ้นอยูกับ
คา gastric emplying time ซึ่งมีความแปรปรวนในแตละบุคคล รวมทั้งยังขึ้นอยูกับสภาวะการมีและไมมีอาหารใน
กระเพาะอาหาร เปนตน (Friend, 2005; Friend, 1991; Rubinstein, 2005) 

 Nunthanid และคณะ (Nunthanid et al., 2008) ไดพัฒนาระบบนําสงยาสูลําไสใหญโดยใชสวนผสมของ 
HPMC:เกลือไคโตซานอะซิเทต (CSA45) เปนสารเคลือบสําหรับยาเม็ดตอกอัดชนิดเคลือบ 5-ASA ซึ่งเปนยาที่ใชใน
การรักษาโรคลําไสใหญอักเสบ โดยพบวา ที่อัตราสวนน้ําหนักรอยละของ HPMC:CSA ที่ 60:40 และ 50:50 สามารถ
หนวงการปลดปลอยยาโดยมีคา lag time นานประมาณ 5-6 ชั่วโมง ทําใหยาสามารถเดินทางไปถึงลําไสใหญและมี
การปลดปลอยยาในบริเวณดังกลาว โดยมีกลไกการควบคุมการปลดปลอยยาอยางนอย 3 กลไก ไดแก  time-, pH- 
และ enzyme-control งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยของเกลือไคโตซานชนิดอื่นที่ใชรวมกับ HPMC ที่มีผล
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ตอการควบคุมการปลดปลอยยาในระบบนําสงยาดังกลาว ไดแก ไคโตซานแอสพาเทต (CS-Asp) ไคโตซานกลูทาเมต 
(CS-Glu) ไคโตซานกลัยโคเลต (CS-Gly) และไคโตซานแลกเทต (CS-Lac)  
 
อุปกรณและวิธีการ 

1. เตรียมเกลือไคโตซานชนิดตางๆ ไดแก ไคโตซานแอสพาเทต ไคโตซานกลูทาเมต ไคโตซานกลัยโคเลต และไคโต
ซานแลกเทต จากไคโตซานที่มีขนาดน้ําหนักโมเลกุล 45 kDa และ ปริมาณดีอะเซทิเลชันรอยละ 87 (% DD) (COA 
280604, Seafresh Co. Ltd., Thailand) โดยการพนแหงดวยเครื่อง Minisprayer (BÜCHI 190, SWITZERLAND )   
2. เตรียมยาเม็ดตอกอัดชนิดเคลือบของยา 5-aminosalicylic acid โดยใชสวนผสมของ HPMC K4M (ไดรับบริจาค
จากบริษัท Colocon Asia Pacific Pte. Ltd. Singapore) กับอนุพันธเกลือไคโตซานที่อัตราสวนน้ําหนักรอยละ (%wt 
ratio) HPMC:CS salts ที่ 50:50 เปนสารเคลือบ โดยขนาดเสนผาศูนยกลางของยาเม็ดแกนและยาเม็ดตอกอัดชนิด
เคลือบประมาณ 6 และ 10 มม. ตามลําดับ (ตารางที่ 1) โดยใชเครื่องตอกไฮดรอลิก (Specac INC., USA) ควบคุม
แรงตอกเทากันทุกครั้งที่ 1 kN  
3. ศึกษาการปลดปลอยยาภายนอกรางกายโดยใช USP dissolution apparatus III (BIO-DIS®, RRT8, Caleva, 
Ltd., UK) ใน 0.1 N HCl ซึ่งเปนตัวกลางแทนน้ํายอยในกระเพาะอาหารเปนเวลา 2 ชั่วโมงและตอมาใน Tris-HCl 
buffer pH 6.8 ซึ่งเลียนแบบสภาวะในลําไสเล็กเปนเวลา 3 ชั่วโมง  และใน pH 5.0 acetate buffer เพื่อเลียนแบบ
สภาวะในลําไสใหญในผูปวยจนถึง 24 ชั่วโมง วิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคัญโดย UV spectrophotometer 
(Lamda 2, Perkin Elmer, USA) ที่ maximum wavelength ที่ 301.5 nm ใน 0.1 HCl ที่ 334.5 nm ใน Tris HCl, pH 
6.8 และที่ 299.0 nm ใน acetate buffer, pH 5.0 
ตารางที่ 1 สูตรตํารับยาเม็ดตอกอัดชนิดเคลือบ 
สวนประกอบ น้ําหนัก (มก.) 
 5-aminosalicylic acid 
α-lactose monohydrate 
Total core weight  

50 
50 

100 

HPMC:CS salts, 50:50 %wt. ratio   200 
Total tablet weight 300 

 
ผลและวจิารณ 
 รูปที่ 1 แสดงผลการปลดปลอยยาภายนอกรางกายของยา 5-ASA จากยาเม็ดที่เคลือบดวยสวนผสมของ 
HPMC:เกลือไคโตซานที่น้ําหนักอัตราสวนรอยละ 50:50 พบวาไมมีการปลดปลอยยาในตัวกลาง 0.1 N HCl และ pH 
6.8 Tris-HCl buffer โดยมีคา lag time ประมาณ 5-6 ชั่วโมง ทําใหยาสามารถเดินทางไปสูลําไสใหญและถูก
ปลดปลอยออกมามากกวารอยละ 80 ภายใน 14 ชั่วโมง โดยกลไกการปลดปลอยยาเปนการควบคุมโดยขึ้นอยูกับ
เวลาโดยการพองตัวเปนเจลที่ละลายอยางชาๆ ของ HPMC และ CS salts ในชั้นเคลือบภายนอกเมื่ออยูในตัวกลางที่
เปนสภาวะกรดคือ 0.1 N HCl  และ CS salts จะมีการละลายลดลงในตัวกลาง pH 6.8 Tris-HCl buffer นอกจากนี้
เกลือไคโตซานมีการละลายมากขึ้นใน acetate buffer, pH 5.0 ซึ่งเปนสภาวะเลียนแบบน้ํายอยลําไสใหญของผูปวย
ลําไสอักเสบ ทั้งนี้พบวาความแตกตางของชนิดของกลือไคโตซานไมมีผลตอการปลดปลอยยาดังกลาว 
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รูปที่ 1 การปลดปลอยยา 5-ASA โดยใช HPMC K4M:CS-Salt 45 ที่ 50:50 %wt ratio เปนสารเคลือบ (n=3) 
 
สรุป 

 การใชเกลือไคโตซานในสวนผสมกับ HPMC ที่อัตราสวน 50:50 (%wt ratio) สามารถควบคุมใหยา 5-ASA 
ถูกปลดปลอยที่บริเวณลําไสใหญของผูปวยลําไสอักเสบได โดยที่ชนิดของเกลือไคโตซานไมมีผลตอการปลดปลอยยา  
 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดินป พ.ศ. 2549-2550  
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การวิเคราะหหาสารอินทรยีและสารอนนิทรียบางชนิดในชา 
โดยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟฟ 

Determination of some organic acids and inorganic anions in tea by ion chromatography 
 

ตรีพล สาตราภัย1 ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง1 และศุภชัย ศุภลักษณนาร1ี 
Thipol Satarpai1, Sirirat Choosakulkrieng1 and Supachai Supaluknari1 

 
บทคัดยอ 
           งานวิจัยนี้ไดนําเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟฟตอเขากับตัวตรวจวัดชนิดวัดคาการนําไฟฟา และเครื่องผลิต 
KOH แบบอัตโนมัติ เพื่อใชเปนเฟสที่เคลื่อนที่ในการวิเคราะหหาปริมาณกรดอินทรียบางชนิด ไดแก กรดฟอรมิก กรด
แอสคอบิก กรดซิตริก และแอนไอออนอนินทรียบางชนิด ไดแก ฟลูออไรด คลอไรด ฟอสเฟต ในชา โดยพรอมๆกัน  
และไมตองใชวิธีการเตรียมตัวอยางที่ซับซอน ในการวิเคราะหสารมาตรฐานสําหรับแอนไอออนที่ศึกษา พบวาได
กราฟเสนตรงในชวงความเขมขน 0.01-300 mg/L โดยมีคา correlation coefficient  เทากับหรือมากกวา 0.99 ขีด
ต่ําสุดที่วิเคราะหได สําหรับกรดกรดอินทรีย อยูในชวง 0.23-0.31 mg/L ขณะที่ สําหรับแอนไอออนอนินทรีย อยู
ในชวง 0.14 – 1.21 mg/L ในการวิเคราะหตัวอยางชา คา % recovery ของแอนไอออน สําหรับใบชาแหง อยูในชวง 
94.3 ถึง 105.1 % และ 91.5 ถึง 107.7 % สําหรับชาพรอมดื่ม     
คําสําคัญ : ชา, สารอินทรีย, สารอนินทรีย, ไอออนโครมาโตกราฟฟ 
 
Abstract 
           An ion chromatography with conductimetric detection and an automated KOH generator was 
used to simultaneously determine the contents of some organic acids namely, formic acid, ascorbic and 
citric acid and inorganic anions namely, fluoride, chloride and phosphate in tea samples.  The method 
required no special sample pretreatment. The linear calibration curves for anions studied are in the range 
of 0.01-300 mg/L with correlation coefficients ≥ 0.990.  The limit of detection for the organic anion is in 
the range of 0.23-0.31 mg/L while for the inorganic anions the range is 0.14 - 1.21 mg/L. The % 
recoveries of the anions were found to be in the range of 94.3 -105.1% for the samples of green tea 
leaves and ranging from 91.5 to 107.7% for the instant tea beverages. 
Keywords : Tea, Food Analysis, Organic acids, Inorganic species, Ion-chromatography  
 
คํานําและวัตถุประสงค 
           ชา หมายถึง ใบ ยอด และกาน ที่ยังออนอยูของตนชาในสกุลคาเมลเลีย (Camellia) ที่ทําใหแหงแลว และ
หมายถึง ชาผงสําเร็จรูป (instant tea) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการนําของเหลวซึ่งสกัดมาจากใบชาและนํามาทําให
เปนผงกระจายตัวไดงายเพื่อใชเปนเครื่องดื่มไดทันที (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2524)   

                                                 
1 ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
   Department of Chemistry, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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Alcazar และคณะ ไดรายงานการใชเทคนิค Ion Chromatography (IC) แยกกรดอินทรียและแอนไอออนอนินทรียใน
ชาโดยใช potassium hydrogen phthalate และ acetonitrile เปน eluent ผสม  นอกจากนี้ยังมีการใชเทคนิคอื่นๆ 
อยางเชน ไฮเพอรฟอรแมสลิควิดโครมาโตกราฟฟ โดย Horie และคณะ และเทคนิคไฮเพอรฟอรแมสคารปลารี อิเล็ก
โตโฟลิสิส โดย Ikegaya และคณะ   ในการวิเคราะหองคประกอบตางๆ ในชา  ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาเทคนิค ไอออน
โครมาโตกราฟฟ ซึ่งสามารถแยกกรดอินทรียสายโซส้ันที่แตกตัวบางสวนไปเปนแอนไอออนในสารละลายน้ํา รวมทั้ง
การแยกออกจากแอนไอออนอนินทรีย งานวิจัยนี้ไดหาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกกรดอินทรียและแอนไอออน    
อนินทรียตางๆ และนําผลที่ไดไปประยุกตใชในการวิเคราะหสารดังกลาวในตัวอยางใบชาแหงและชาพรอมดื่ม  
 
อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 

1. Dionex ICS-1000  
2. Dionex Ionpac AG 18 guard column และ Dionex Ionpac AS 18 (4mm) analytical column 
3. KOH eluent generator (RFIC EluGen Cartridge EGC II KOH)  
4. Dionex RFIC ASRS ULTRA II (4mm)  
5. Conductivity detection 

วิธีการทดลอง 
           บดตัวอยางใบชาแหงใหละเอียด ชั่งตัวอยาง 0.5 g เติมน้ําที่ปราศจากไอออน ประมาณ 80 mL ใหความรอน 
80-900 c เปนเวลา 30 นาที ตั้งทิ้งไวใหเย็นแลวจึงปรับปริมาตรเปน 100 mL กรองดวย membrane filter ขนาด 0.45 
µm กอนทําการวิเคราะหดวยเครื่องไอออนโครมาโตกราฟฟ   สําหรับชาพรอมดื่ม เจือจางตัวอยางตามความเหมาะสม 
แลวกรองดวย membrane filter ขนาด 0.45 µm กอนทําการวิเคราะห 
 
ผลและวจิารณ 
          จากการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกไอออนชนิดตางๆ พบวาการเปลี่ยนความเขมขนของสารละลาย 
KOH ที่ใชเปน mobile phase ในสภาวะ gradient โดยใชเครื่องผลิตตัวชะชนิดไฮดรอกไซดแบบอัตโนมัติ สามารถลด
ปญหาในการปนเปอนของ carbonate และสารอื่นๆ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด background บน chromatogram และ
นําไปสูความผิดพลาดในการวิเคราะหสารที่สนใจได สภาวะ IC ที่เหมาะสม คือ สภาวะ gradient ของ KOH เขมขน 
15 mM ที่เวลา 1 ถึง 15 นาทีและเพิ่มความเขมขนเปน 40 mM ที่เวลา 15 ถึง 35 นาที รูปที่ 1 เปน chromatogram 
ของสารละลายมาตรฐานผสมของกรดอินทรียและแอนไอออนอนินทรีย จะเห็นไดวา สภาวะ IC ที่ใชสามารถแยกกรด
อินทรีย และแอนไอออนอนินทรีย ไดดี ยกเวนในกลุม dicarboxylic acids ไดแก succinic acid, malic acid และ 
tartaric acid สารประเภทแอนไอออนอนินทรีย ปรากฏใหเห็นที่ retention time กอน 15 นาที (Fluoride, tR= 3.5; 
Formic acid, tR=4.1; Chloride, tR=5.8; bromide, tR=7.5; nitrite,   tR =11.2; nitrate, tR =13.3 นาที ยกเวน 
phosphate มี tR=23.9 นาที) ขณะที่กรดอินทรีย พบที่เวลาหลังจากนั้น (succinic acid, tR=15.9; malic acid, 
tR=16.8; tartaric acid, tR=17.6; ascorbic acid, tR=19.9; benzoate, tR=20.9; citric acid, tR=29.3 นาที ยกเวน 
กรดที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ไดแก acetic acid และ formic acid ที่พบกอน 5 นาที ) 
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           เมื่อใชสภาวะการทดลองขางตนกับตัวอยางที่เตรียมจากใบชาแหงและชาพรอมดื่ม ได chromatogram ดังรูปที่ 
2 กรดอินทรียที่พบในตัวอยางชาทั้งสองชนิด ไดแก formic acid, citric acid และ ที่สําคัญคือ ascorbic acid ที่พบใน
ปริมาณมาก แอนไอออนอนินทรียที่สามารถระบุได คือ fluoride, chloride และ phosphate ปริมาณกรดอินทรียและ
แอนไอออนอนินทรียที่วิเคราะหไดในตัวอยางชาทั้งสองชนิดดวยวิธีเปรียบเทียบคาจากสารมาตรฐาน (Calibration 
method) แสดงในตารางที่ 1 ในการศึกษาความแมนยําของวิธีทดลองพบวาทั้งการวิเคราะหในวันเดียวกัน(intra-day) 
และระหวางวัน(inter-day) ไดคา %RSD ที่ดี (≤ 8%RSD) ยกเวนสําหรับ chloride และ citric acid ในใบชาแหงที่ให
คา %RSD สูงถึง 11% และ formic acid ในชาพรอมดื่มที่ใหคา %RSD สูงถึง 16% และจากคา %recovery ที่ศึกษา
โดยการเติมสารมาตรฐานความเขมขนที่แนนอนลงในตัวอยาง พบวาไดคาในชวง 94% ถึง 105% สําหรับใบชาแหง 
และ 91% ถึง 107% สําหรับชาพรอมดื่ม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงคาความถูกตองสูงของวิธีการทดลองนี้ 
 
สรุป 
           เทคนิคไอออนโครมาโตกราฟฟตอกับเครื่องผลิต KOH แบบอัตโนมัติ เพื่อใชเปน eluent และใชตัวตรวจวัดชนิด
วัดคาการนําไฟฟา เปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการแยกและตรวจวิเคราะหกรดอินทรียและแอนไอออนอนินทรีย ได
อยางพรอมๆกัน ในตัวอยางชา มี baseline shifts ใน chromatogram เพียงเล็กนอยในระหวางการทํา hydroxide 
gradients เทคนิคที่ใชยังใหความแมนยําและความถูกตองที่ดี เปาหมายตอไปก็คือ ผูวิจัยจะนําเทคนิคและสภาวะที่ได
จากการศึกษาครั้งนี้ ไปศึกษาพัฒนาการวิเคราะหหากรดอินทรียและแอนไอออนอนินทรียชนิดตางๆ ในตัวอยางอาหาร
ที่ผานกระบวนการผลิตอื่นๆ ตอไป 
 
คําขอบคุณ 
           ขอขอบคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  สําหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของ
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ตารางที่ 1 
Analytical results of organic acids and inorganic anions in two tea samples 
 

 
green tea leave (n=7) 

 

 
instant tea (n=5) 

 
Mean %R.S.D. (n=5) Mean %R.S.D. (n=5) 

Compound 
 
 

(g/100g) intra-day inter-day 
%recovery 

 (mg/L) intra-day inter-day 
%recovery 

 
         

Fluoride 0.500-0.680 1.04-2.36 0.20-1.90 97.3-105.1 14.16-106.22 0.11-4.58 0.40-8.63 91.5-104.8 
Formic acid 0.055-0.067 2.35-8.37 1.28-4.99 100.2-104.8 1.30-14.50 0.87-2.30 1.73-15.90 96.0-107.7 

Chloride 0.037-0.130 1.80-7.25 0.095-11.07 97.2-101.4 6.13-12.41 0.30-4.58 0.62-7.34 94.2-105.4 
Ascorbic acid 0.280-2.400 1.03-4.04 0.37-1.89 94.3-101.4 69.02-409.04 0.12-0.98 0.94-5.08 98.8-104.7 

Phosphate 0.220-0.330 0.66-5.14 0.55-3.60 99.7-104.2 5.61-92.67 0.47-2.43 0.94-5.16 95.4-103.0 
Citric acid 0.022-0.270 0.97-11.1 0.94-4.35 97.0-103.1 4.46-2477.35 0.06-3.95 0.25-4.03 98.2-101.7 

 
 
 
 
 

                        
 รูปที่ 1. Chromatogram ของกรดอินทรียและแอนไอออนอนินทรียในสารละลายมาตรฐานผสม Peaks: 1=fluoride;    
            2=acetic acid; 3=formic acid; 4=chloride; 5=bromide; 6=nitrite; 7=nitrate; 8=succinic acid;  
            9=malic acid; 10=tartaric acid; 11=ascorbic acid; 12=benzoate; 13=phosphate; 14=citric acid 
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รูปที่ 2. Chromtogram ของกรดอินทรียและแอนไออนอนินทรียใน ก ) ตัวอยางใบชา และ ข ) ชาเขียวพรอมดื่ม 
           (ดูหมายเลขกํากับ peak ในรูปที่ 1. ; *ระบุไมไดวาเปนสารใด) 
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การศึกษาเทคนิคไพโรซอลในการปลูกฟลมบางดีบุกออกไซด 
Investigation of Pyrosol Technique in Fabrication of SnO2 Thin Film 

 
วิมล สาดี1 และประเสริฐ ไกรสิงหเดชา1   

Wimol Sadee1and Prasert Kraisingdecha1 
 
บทคัดยอ  

ฟลมบางดีบุกออกไซด (SnO2) ที่ปลูกดวยเทคนิคไพโรซอล สารละลายตั้งตนจะแตกตัวเปนละอองโดย    
ใช เครื่องกําเนิดละอองดวยความถี่เหนือเสียง จากนั้นใชแกสอารกอนเปนตัวพาละอองสารละลายตั้งตนไปตกเคลือบ
บนแผนแกวสไลดที่มีอุณหภูมิ 325±15   ํC  โดยสารละลายตั้งตนประกอบดวยทินคลอไรด (SnCl2.2H2O) ที่แปรคา
ความเขมขน ในสารละลายเอทานอลและกรดไฮโดรคลอริก(HCl)เขมขน 0.2 M ผลการศึกษาสมบัติทางไฟฟาและ
ทางแสงของฟลมบางที่สรางขึ้น โดยใชเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร และเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรในชวงรังสียูวีและ
แสงตาเห็น พบวาเมื่อ SnCl2.2H2O เขมขนเทากับ 0.4 M อัตราการปลอยแกสอารกอนเพื่อพาละอองไปตกลงบนแผน
แกวสไลดเปน 0.5 L/min เวลาในการเคลือบฟลมบาง 16 นาที ฟลมบางที่ปลูกไดจะมีคาความตานทานทางไฟฟา
ต่ําสุดเปน  1050 Ω·cm และคาการสองผานแสงเฉลี่ยเทากับ 89.11% (ในชวงความยาวคลื่น 400-800 nm)         
ซึ่งพบวาฟลมที่สรางดวยเทคนิคไพโรซอลนี้มีสมบัติดีพอที่จะพัฒนาตอเพื่อนําไปปลูกเปนตัวนําโปรงแสงได 
คําสําคัญ : ไพโรซอล, ดีบุกออกไซด,ตัวนําโปรงแสง 
 
Abstract 

Tin oxide (SnO2) thin films were grown by pyrosol technique. The aerosols were atomized from 
precursor solution by an ultrasonic mist generator.  Argon gas was used as carrier of aerosol. The aerosol 
was deposited on hot glass substrates with a temperature of 325±15   ํC.  A precursor solution prepared by 
dissolving SnCl2.2H2O  with vary concentration in ethanol and 0.2 M HCl. The electrical and optical 
properties of films were characterized by a digital multimeter and a UV/Vis spectrophotometer. From this 
study, we found that thin films, which were grown from 0.4 M SnCl2.2H2O  with a gas flow rate of 0.5 L/min 
for 16 minutes, have the lowest resistance of 1050 Ω·cm and an average optical transmittance of 89.11% 
in the range of 400-800 nm. These films are good enough for using as the transparent conducting oxide. 
Keywords : pyrosol, tin oxide, transparent conducting oxide 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

วิธีการเคลือบฟลมบางโดยสเปรยไพโรไลซิสเปนเทคนิคการปลูกฟลมบางที่มีตนทุนต่ํากวาวิธีการอื่นๆ ( Morris  
G.C.,1996, Elangovan E., 2004)     เชน การเคลือบดวยไอเคมี การเคลือบดวยไอเชิงกายภาพ ซึ่งสองวิธีหลังนี้ตอง
ใชอุปกรณที่มีตนทุนสูงกวามากและมีความซับซอนมากกวา ฟลมบางที่ไดจากการเคลือบแบบสเปรยไพโรไลซิส มี
                                                 
1 ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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คุณภาพเปนที่ยอมรับในการใชงานหลายอยางและสามารถผลิตในปริมาณมาก ๆไดรวดเร็วกวา เทคนิคหนึ่งในวิธี
สเปรยไพโรไลซิสที่นาสนใจ   คือ   เทคนิคไพโรซอล (pyrosol หรือ pyrolysis of the aerosol) ซึ่งแตกตางจากเทคนิค
ไพโรซอลแบบอื่น เชน  electrostatic spray deposition  คือ  ละอองของสารละลายตั้งตนที่ไดจากเครื่องกําเนิด
ละอองดวยความถี่เหนือเสียงจะมีขนาดของหยดเล็กและละเอียดกวาเทคนิคไพโรไลซิสอื่น (Blandenet G.,1981) 
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาวิธีการปลูกฟลมบางดีบุกออกไซดดวยเทคนิคไพโรซอลดวยอุปกรณทดลองที่
สรางขึ้นเอง และศึกษาสมบัติทางไฟฟาและทางแสงของฟลมบางที่สรางได โดยมีเปาหมายที่จะปลูกฟลมดีบุก
ออกไซดเปนหนาตางและขั้วไฟฟาในเซลลแสงอาทิตยที่ใชสีเปนตัวรับแสง(dye-sensitized solar cell; DSC) ตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 

การปลูกฟลมบางดีบุกออกไซดโดยเทคนิคไพโรซอลมีอุปกรณทดลองที่สรางขึ้นเองดังรูปที่ 1 เริ่มตนที่เครื่อง
กําเนิดละอองดวยความถี่เหนือเสียงมีหนาที่ทําสารละลายตั้งตนใหแตกตัวเปนละออง แกสอารกอนที่ปลอยออกมาจะ
เปนตัวพาใหละอองสารละลายตั้งตนไปตกเคลือบบนแผนแกวสไลดที่มีอุณหภูมิ 325±15   ํC โดยสารละลายตั้งตน
ประกอบดวยสารตั้งตนคือ SnCl2.2H2O  ละลายในเอทานอลและ HCl เขมขน 0.2 M ซึ่งแปรคาความเขมขนเปน 0.1 
ถึง 0.7 M เพิ่มครั้งละ 0.1 M อัตราการไหลของแกสอารกอนเริ่มจาก 0.25 L/min ปรับเพิ่มคราวละ 0.25 L/min จนถึง 
1.25 L/min และแปรเวลาปลูกฟลมเปน 10, 13, 16, 19, 22 และ 25 นาที  แลวศึกษาสมบัติทางไฟฟาและสมบัติทาง
แสงของฟลมบางที่ปลูกแลวดวยเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอรและเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรในชวงรังสียูวีและแสงตา
เห็นตามลําดับ 
  
ผลและวิเคราะห 

1.ผลการศึกษาการแปรคาความเขมขน SnCl2.2H2O  แสดงในตารางที่1 ผลการศึกษาสมบัติทางไฟฟาและ 
สมบัติทางแสงของฟลมบาง SnO2 พบวาความตานไฟฟาของฟลมมีคาลดลงเมื่อความเขมขนของ SnCl2.2H2O   
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยอื่น (Shanthi S.,1999) ขณะที่การสองผานแสงของฟลมมีคากระจายระหวาง 70-85 
% และที่ความเขมขนของ SnCl2.2H2O   เปน 0.4 M ความตานทานไฟฟาของฟลมมีคาต่ําสุดเปน 1.19 kΩ·cm และ
การสองผานแสงเฉลี่ยของฟลม มีคาเปน 69.21% (ในชวงความยาวคลื่น 400-800 nm) แตที่ความเขมขนของ 
SnCl2.2H2O  สูงหรือต่ํากวา 0.4 M ความตานทานไฟฟาของฟลมจะมีคาสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอนนี้ 
(Shanthi S.,1999) 

2. ผลการศึกษาการแปรคาอัตราการไหลของแกสอารกอน เมื่อรักษาอุณหภูมิแผนแกวสไลดที่ 325±15  ํC  
ความเขมขนของ SnCl2.2H2O  เปน 0.4 M และเวลาในการปลูกฟลมบางเทากับ 16 นาที พบวาเมื่ออัตราการไหล
แกสอารกอนเปน 0.5 L/min ความตานทานไฟฟาของฟลมจะลดลงจนมีคาต่ําสุดเปน 1.05 kΩ·cm การสองผานแสง
เฉล่ียของฟลมมีคาเทากับ  89.11% (ในชวงความยาวคลื่น 400-800 nm) ดังแสดงในรูปที่ 2  และเมื่ออัตราการไหล
ของแกสอารกอนเพิ่มขึ้น ความตานทานไฟฟาของฟลมจะเพิ่มขึ้น แตการสองผานแสงจะมีคาลดลงเนื่องจากละออง
สารละลายตั้งตนจะมีขนาดเล็กและมีโอกาสระเหยกอนตกเคลือบบนแผนแกวสไลดรอน ฟลมบางที่ไดจึงมีเกรนผลึก
ขนาดเล็กที่มีทิศทางตางๆกัน คาการสองผานแสงจึงลดลง 

3. ผลการศึกษาการแปรคาเวลาที่ใชปลูกฟลมบาง เมื่อยังคงอุณหภูมิแผนแกวสไลดไวที่ 325±15  ํC ความ
เขมขนของ SnCl2.2H2O   เปน 0.4 M อัตราการไหลแกสอารกอนเปน 0.5 L/min คงเวลาที่ใชในการปลูกฟลมบาง
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เทากับ 16 นาที ความตานทานไฟฟาของฟลมจะมีคาต่ําสุดเทากับ 1.05 kΩ·cm  การสองผานแสงเฉลี่ยของฟลมมี
คา  89.11%(ความยาวคลื่น 400-800 nm) และเมื่อใชเวลาในการปลูกฟลมนานขึ้น  ความตานทานไฟฟาของฟลม
จะลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากความหนาของฟลมมีมากขึ้น ขณะเดียวกันการสองผานแสงของฟลมมีคาลดลง โดยเมื่อใช
เวลาในการปลูกฟลมเทากับ 25 นาที การสองผานแสงเฉลี่ยของฟลมลดลงเหลือ 32.75% (ในชวง 400-800 nm) 
เสนกราฟลางสุดในรูปที่ 2  ที่เปนเชนนี้เนื่องจากอัตราการไหลของแกสคอนขางต่ําและใชเวลาในการเคลือบฟลมมาก
ทําใหละอองสารละลายตั้งตนที่จะมาตกเคลือบมีขนาดใหญกวาปกติ ความรอนที่มีอยูรอบแผนแกวสไลดไมพอที่จะ
ทําใหตัวทําละลายในละอองสารละลายตั้งตนระเหยกอนตกเคลือบ ดังนั้นสารละลายตั้งตนจึงตกบนแผนแกวสไลด
รอน แลวจึงระเหยทําใหฟลมมีลักษณะไมเรียบ และมีผลทําใหการสองผานแสงมีคาลดลงดวย (Shanthi S.,1999) 
 
สรุป 

ในกระบวนการการปลูกฟลมบางดีบุกออกไซดดวยเทคนิคไพโรซอล พบวาความเขมขนของ SnCl2.2H2O  อัตรา
การไหลของแกสอารกอนและเวลาที่ใชในการปลูกฟลมบาง ตางมีผลตอคาความตานทานไฟฟาและคาการสองผาน
แสงของฟลมบางที่ปลูก ฟลมบางดีบุกออกไซดที่ปลูกไดดีที่สุด มีคาความตานทานไฟฟาในระดับกิโลโอหมและคา
การสองผานแสงเฉลี่ยใกลเคียง 90% กระบวนการขั้นตอไปที่ควรทําคือการลดคาความตานทานไฟฟาลงมาอยูใน
ระดับรอยโอหมเพื่อนําไปประยุกตใชเปนหนาตางและขั้วไฟฟาในเซลลแสงอาทิตย นาจะทําไดดวยการเติมสารเจือที่
ชวยนําไฟฟาลงในฟลม 
 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากภาควิชาฟสิกสและภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรและ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตารางที่ 1 คาการสองผานแสงเฉลี่ยและความตานทานไฟฟาเมื่อ อัตราการไหลของแกสอารกอน 1 L/min เวลาใน
การปลูกฟลม 16 นาที ที่ความเขมขนของ SnCl2.2H2O ในสารละลายตั้งตนตางๆ กัน 

ความเขมขน SnCl2.2H2O     
(โมลาร) 

ความตานทานไฟฟา 
(x 103 โอหม) 

คาการสองผานแสงเฉลี่ย 
(%) 

0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 

วัดคาไมได 
12.91 
2.16 
1.19 
5.50 
1.68 
4.98 

77.73 
86.23 
69.79 
69.21 
49.52 
58.10 
82.63 

 

 
                              รูปที่ 1 ชุดทดลองปลูกฟลมบางดีบุกออกไซดโดยเทคนิดไพโรซอล 
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Sn 04 M-flow rate 1 LPM-time 16 min
Sn 0.4 M-flow rate 0.5 LPM-time 16 min
Sn 0.4 M-flow rate 0.5 LPM-time 25 min

 
รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางคาการสองผานแสงของฟลมบาง SnO2 ที่สภาวะตาง ๆกับความยาวคลื่น 
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การศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑอิมัลชันบางชนิด 
ที่ใชสมนุไพรพื้นบานเปนองคประกอบ 

Acceptability Study of Some Emultion Products Supplemented with 
Thai Herbs as Medicinal Compound 

 
ภูธฤทธิ์ รักษาศิริ1* 

Bhutharit Raksasiri1* 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาการยอมรับของผูบริโภคผลิตภัณฑอิมัลชันที่ใชสมุนไพรพื้นบานเปนองคประกอบ วางแผนการทดลอง

แบบ CRD โดยแบงออกเปน 2 การทดลอง (1) คือสมุนไพรพื้นบานที่ใชในสูตรไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร แบงเปน 4 กลุม 
กลุมที่ 1 กลุมควบคุม กลุมที่ 2 ผสมใบแมงลัก กลุมที่ 3 ผสมใบโหระพาและกลุมที่ 4 ผสมใบกะเพรา อัตราสวน 200 กรัม 
ตอ 10 กิโลกรัม  (2) คือสมุนไพรพื้นบานที่ใชในผลิตภัณฑมีทโลฟ แบงเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 กลุมควบคุม กลุมที่ 2 ผสม
พริกไทยดําและกลุมที่ 3 ผสมพริกสด อัตราสวน 100 กรัมตอ 10 กิโลกรัม ทําการศึกษาการยอมรับของผูบริโภคโดยวิธี 
Sensory Panel Method พบวาผูบริโภคยอมรับลักษณะปรากฎ สี กล่ิน รสชาติและลักษณะเนื้อสัมผัสของไสกรอก   
แฟรงคเฟอรเตอรไมแตกตางทางสถิติ แตคาการยอมรับโดยรวมกลุมที่ 1 สูงกวากลุมที่ 2 และ 4 (P<0.05) แตไมแตกตาง
กับกลุมที่ 3 โดยมีคาเทากับ 3.7933, 3.5133, 3.6266 และ 3.4866 ในกลุมที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ และผลการ
ยอมรับไดตอผลิตภัณฑมีทโลฟ พบวาผูบริโภคใหการยอมรับลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัสและการ
ยอมรับโดยรวม กลุมที่ 3 สูงกวากลุมที่ 1 และ 2 (P<0.01) โดยมีคาเทากับ 3.6333, 3.6333 และ 4.1933 ; 3.4933, 
3.4533 และ 3.9733 ; 3.5500, 3.5100 และ 3.9533 ; 3.5100, 3.4833 และ 3.9133 ; 3.5133, 3.5033 และ 4.0266 ใน
กลุมที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ แตลักษณะของกลิ่นผูบริโภคใหการยอมรับ ในกลุมที่ 3 สูงกวากลุมที่ 1 และ 2 (P< 0.01) 
โดยมีคาเทากับ 3.3866, 3.5866 และ 3.8933 ในกลุมที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 
คําสําคัญ :  ไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร, การยอมรับ 
 
Abstract 
 Acceptability Study of emultion meat products supplemented with herbs by CRD study. Consumer 
acceptability was studied in 4 treatments. Group 1 was Control group and groups 2 to 4 were added with 
Ocimum x citriodourum , Ocimum basilicum Linn. and Ocimum tenuiflorum Linn respectively in ratio of 200 g. 
per 10 kg. The herbs which mixed up with meat loave are black pepper and chilli in the ratio of 100 g. per 10 
Kg. The result of Sensory Panel Method (SPM) showed that the consumers feel non significant difference with 
smell , color and taste of Frankfurter sausage . The overall acceptance for the first group was accepted higher 
than the second and the fourth group with reasonable (P<0.05), but no significant difference with the third 

                                                 
1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
  Faculty of Animal Science  and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand   
* E-mail address : rasasiri_viliy@hotmail.com 
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group with the overall acceptance of 3.7933, 3.5133, 3.6266 and 3.4866, respectively. The acceptance of 
appearance, color, taste, texture, and palatability of the third group were  higher than the first and second 
group with highly significant difference (P<0.01). The SPM result of all group were 3.6333, 3.6333 and 4.1933 ; 
3.4933, 3.4533 and 3.9733 ; 3.5500, 3.5100 and 3.9533 ; 3.5100, 3.4833 and 3.9133 ; 3.5133, 3.5033 and 
4.0266. For smell, the SPM revealed that the acceptance of the third group was the highest (P< 0.01) with the 
scores of 3.3866, 3.5866 and 3.8933  respectively. 
Keywords : Frankfurter sausage and Consumer Acceptability 
 

สภาพเศรษฐกิจปจจุบันมีผลตอการครองชีพของผูบริโภคทําใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนไป โดยหันมา
นิยมบริโภคอาหารตะวันตกมากขึ้น เพราะมีใหเลือกหลายชนิด และสะดวกในการบริโภค อีกทั้งปจจุบันอาหารตะวันตก
ไดเขามามีบทบาทตอพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย โดยเฉพาะกลุมวัยรุน แตปจจุบันผูบริโภคสวนใหญหันมาสนใจ
กับสุขภาพของตัวเองมากขึ้น โดยการนิยมนําสมุนไพรไปผสมกับผลิตภัณฑบางชนิดที่สามารถรับประทานไดทุกวัย จึง
ทําใหเกิดผลิตภัณฑที่ผสมสมุนไพรมากมาย ผลิตภัณฑอิมัลชันจัดเปนอาหารตะวันตกชนิดหนึ่ง ที่เปนที่นิยมบริโภคมาก
ขึ้นในกลุมคน ในงานวิจัยครั้งนี้จึงใชสมุนไพรไทย เชน กะเพรา ใบแมงลัก โหระพา พริกไทยดําและพริกสด มาปรับปรุง
ผลิตภัณฑในดานกลิ่นและรสชาติของตัวผลิตภัณฑ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มกากใยอาหารใหกับผลิตภัณฑ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑดวยการเพิ่มสมุนไพรไทย จึงเปนการพัฒนาคุณประโยชนทางดานโภชนาการใหเขากับพฤติกรรมการบริโภค 
และยังเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ ตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการศึกษา 
แผนการทดลอง 
  1. การศึกษาคุณภาพและการยอมรับไดของไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร ที่ไดรับการเสริมสมุนไพรพื้นบาน

ไดแก กะเพรา โหระพา และใบแมงลัก เปนองคประกอบ ในอัตราสวน 200 กรัม ตอ 10 กิโลกรัม วางแผนการทดลอง
แบบ Completely Randomized Design แบงกลุมการทดลองออกเปน  4  กลุม  ดังนี้  
  กลุมที่ 1 : กลุมควบคุม (ไมไดรับการเสริมสมุนไพร) 
  กลุมที่ 2 : กลุมที่มีสวนผสมของโหรพา 
  กลุมที่ 3 : กลุมที่มีสวนผสมของใบแมงลัก 
  กลุมที่ 4 : กลุมที่มีสวนผสมของกะเพรา 

  2. การศึกษาคุณภาพและการยอมรับไดของผลิตภัณฑมีทโลฟ ที่ไดรับการเสริมสมุนไพรพื้นบานไดแก 
พริกไทยดํา และพริกสดเปนองคประกอบ ในอัตราสวน 100 กรัม ตอ 10 กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design โดยแบงกลุมการทดลองออกเปน  3  กลุม  ดังนี้  
  กลุมที่ 1 : กลุมควบคุม (ไมไดรับการเสริมสมุนไพร) 
  กลุมที่ 2 : กลุมที่มีสวนผสมของพริกไทยดํา 
  กลุมที่ 3 : กลุมที่มีสวนผสมของพริกสด 
 วิธีการเก็บผลทดลอง 

1. วิธีการตรวจสอบโดยใชผูชิม (Sensory panel method) โดยใชจํานวนผูชิมทั้งหมด 100 คน  แบงคาระดับ
คะแนน เปน 5 ระดับ ไดแก   ชอบมาก = 5,   ชอบ = 4,  เฉยๆ = 3,  ไมชอบ = 2, ไมชอบมาก = 1 

     2. การวัดคาแรงตัดผานเนื้อ  (Shear force) (Van Oeckel et al., 1999) 
     3. การวเิคราะหหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียโดย Aerobic Plate Count (Chabela et al., 1999) 
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การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมทดลองดวยวิธี DMRT จากโปรแกรม SAS 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
การทดลองที่ 1 การศึกษาการยอมรับไดของผูบรโิภคตอไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอรที่ใชสมุนไพรพืน้บานเปน

องคประกอบ 
ผลการศึกษาการยอมรับไดของผูบริโภคไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร โดยนําคะแนนการยอมรับของผูบริโภค 

มาปรับเปนระดับคะแนนการยอมรับของผูบริโภคได พบวา ผูบริโภคใหการยอมรับดานลักษณะปรากฏ สี รสชาติ 
กล่ิน และลักษณะเนื้อสัมผัสอยูในระดับชอบ ดานสถิติผลการศึกษาการยอมรับไดของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคใหการ
ยอมรับในลักษณะปรากฎ สี กล่ิน รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัส ในระดับที่ไมแตกตางทางสถิติ ซึ่งอาจเปนผลจาก 
ระดับของการเพิ่มสมุนไพรในกลุมทดลอง มีการใชในระดับที่ยังนอย ซึ่งทําใหลักษณะตางๆ ไมเดนชัดดานประสาท
สัมผัส แตทั้งนี้การยอมรับโดยรวมพบวา มีการยอมรับกลุมที่ 1 มากกวากลุมที่ 2 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(P<0.05) แตไมแตกตางกับกลุมที่ 3 การเปรียบเทียบการยอมรับไดของกลิ่น และลักษณะเนื้อสัมผัสจะเห็นไดวา 
ผูบริโภคมีแนวโนมของการยอมรับไดในกลุมที่ 1 สูงกวากลุมทดลองอื่นๆ เชนกัน ในขณะที่คาแรงตัดผาน ไมพบความ
แตกตางทางสถิติ และปริมาณการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย ในระหวางการเก็บรักษา พบวา ในกลุมที่มีการเสริมสมุนไพร
พบการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม 
 

ตารางที่  1 ผลการศึกษาการยอมรับไดของผูบริโภคตอไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอรที่ใชสมุนไพรพื้นบานเปนองคประกอบ 
ลักษณะทดลอง สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 
ลักษณะปรากฏ 3.7333±0.0642 3.5133±0.0702 3.5666±0.1006 3.8066±0.6697 

สี 3.6266±0.1514 3.5133±0.2715 3.5333±0.1006 3.7466±0.5185 
กล่ิน 3.4866±0.1026 3.3533±0.2402 3.3866±0.0808 3.2800±0.1113 
รสชาติ 3.6400±0.1200 3.6400±0.1311 3.4400±0.0871 3.5466±0.0461 

ลักษณะเนื้อสัมผัส 3.6333±0.0702 3.2266±0.1301 3.3866±0.0416 3.3000±0.2959 
การยอมรับโดยรวม 3.7933±0.0923a 3.5133±0.1814b 3.6266±0.0230ab 3.4866±0.0416b 

Shear force (kg/cm3) 4.34 4.26 4.38 4.21 
Aerobic Plate Count (CFU/g)    

24 hr 1.59 ×105 1.91 ×105 1.18 ×105 1.83 ×105 
48 hr 8.78 ×105 5.06 ×105 7.32×105   5.37 ×105 

หมายเหตุ : a,b ตัวอักษรตางกันในแถวเดียวกันแสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) 
 
การทดลองที่ 2 การศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑมีทโลฟที่ใชสมุนไพรพื้นบานเปนองคประกอบ 

ผลการศึกษาการยอมรับของผูบริโภคผลิตภณัฑมีทโลฟ ทําการศึกษาลักษณะเดียวกันกับการทดลองที่1 พบวา 
ผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑมีทโลฟ ดานลักษณะปรากฏ สี รสชาติ และการยอมรับโดยรวม ในระดับชอบ ดานสถิติ 
พบวาผูบริโภคใหการยอมรับลักษณะปรากฏ สี รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส กล่ินและการยอมรับโดยรวม ตอกลุมที่ 3 สูง
กวากลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ซึ่งอาจเปนเพราะนิสัยคนไทยสวนมากนิยมบรโิภคพริก
สด ซึ่งใหรสชาติเผ็ดรอน ใหสีสดนารับประทาน ในแงคุณคาทางโภชนาการ ส่ิงที่นาสนใจที่สุดในพริกก็คือ วิตามินซี ซึ่งมี
มากกวาสมถึง 2 เทา และยังเปนแหลงเบตาแคโรทีนชั้นดีอีกดวย อยางไรก็ตามถึงแมวาพริกสดจะเปนที่นิยมของคนไทย
สวนมาก แตในลักษณะเดียวกัน พริกไทยดําก็มีสรรพคุณ เชน แกอาการปวดทอง ทองอืด และทองเฟอ ขับเหงือ่ ขับลม 
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และขบัปสสาวะ กระตุนตอมรับรสที่ล้ิน ซึ่งมีผลตอการหลั่งน้ํายอยเพิ่มขึ้นของกะเพราะอาหาร ในขณะที่คาแรงตัดผาน 
ไมพบความแตกตางทางสถิติ  และปริมาณการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย ในระหวางการเก็บรักษา พบวา ในกลุมที่มีการ
เสริมสมุนไพรพบการเพิ่มจํานวนของจุลินทรียลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม 
 
ตารางที่  2 ผลการศึกษาการยอมรับไดของผูบริโภคตอผลิตภัณฑมีทโลฟที่ใชสมุนไพรพื้นบานเปนองคประกอบ 

ลักษณะที่ศึกษา สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 
ลักษณะปรากฏ 3.6333±0.1474b 3.6333±0.0800b 4.1933±0.2130a 
สี 3.4933±0.1205b 3.4533±0.0611b 3.9733±0.0115a 
กล่ิน 3.3866±0.0503c 3.5866±0.0702b 3.8933±0.1361a 
รสชาติ 3.5500±0.1452b 3.5100±0.1153b 3.9533±0.0230a 
ลักษณะเนื้อสัมผัส 3.5100±0.1178b 3.4833±0.0650b 3.9133±0.0115a 
การยอมรับโดยรวม 3.5133±0.7000b 3.5033±0.0665b 4.0266±0.0503a 
Shear force (kg/cm3) 4.32 4.68 4.82 
Aerobic Plate Count (CFU/g)   

24 hr 1.59 ×105 1.61 ×105 1.53 ×105 
48 hr 7.48 ×105 5.47 ×105 5.32×105   

หมายเหตุ : a,b,c ตัวอักษรตางกันในแถวเดียวกันแสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P< 0.01) 
 
สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอรและผลิตภัณฑมีทโลฟที่ใชสมุนไพรพื้นบานเปน
องคประกอบ โดยการเลือกใชสมุนไพรพืน้บาน 5 ชนิด เพื่อศึกษาความชอบจากคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ 
ผลการศึกษาพบวาในไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอร ผูบริโภคใหการยอมรับลักษณะปรากฎ สี กล่ิน รสชาติ และลักษณะเนื้อ
สัมผัส ในระดับชอบ แตการยอมรับโดยรวมผูบริโภคใหการยอมรับกลุมที่ไมมีการผสมสมุนไพรมากกวา ทั้งนี้อาจเปนผล
มาจากการคานยิมของลักษณะผลิตภัณฑเดิม ผลการศึกษาในผลิตภัณฑมีทโลฟ ผูบริโภคใหการยอมรับลักษณะปรากฎ 
สี กล่ิน รสชาติ ลักษณะเนือ้สัมผัส และการยอมรับโดยรวม ในกลุมที่มีการผสมพริกสดสูงกวากลุมที่ผสมพริกไทยดําและ
กลุมควบคุม ซึ่งผลจากคานิยมของคนไทยสวนใหญนิยมบริโภคอาหารที่รสชาติเผ็ดรอน สีสรรนารับประทาน และพรกิสด
ยังมี วิตามินซี เบตาแคโรทีน ซึ่งมีฤทธิ์ตานการออกซิเดชัน เชื่อวาเปนตัวตานมะเร็งและชะลอความชรา ตลอดจนมแีรธาตุ
ซีลีเนียม เปนตน  และพบวาการเสริมสมุนไพร พบการเพิ่มจํานวนของเชื้อจุลินทรียลดลงทั้ง 2 ผลิตภัณฑ 
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคงตัวทางกายภาพของระบบอิมัลชันที่มฤีทธิฆ์าเชื้อ 
Study of factors affecting physical stability of antimicrobial emulsions 

 
ศิริกาญจน เพ็งอน1, 2 และสนทยา ล้ิมมัทวาภิรัติ์1, 2    

Sirikarn Pengon1, 2 and Sontaya Limmatvapirat1, 2 
    
บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบปจจัยที่มีผลตอความคงตัวของระบบอิมัลชันที่มีฤทธิ์การฆาเชื้อ 
ปจจัยที่ทําการศึกษาไดแก ชนิดของน้ํามัน (น้ํามันถั่วเหลือง และ น้ํามันกานพลู) ชนิดและปริมาณของสารลดแรงตึง
ผิว (Triton® X-100, Lutrol® F127, Cremophore® RH40, Tween® และ เซทิลพิลิดิเนียมคลอไรด ) รวมไปถึงผลของ
การกลับวัฏภาคตอความคงตัวของอิมัลชัน โดยประเมินผลจากการแยกชั้น การแยกชั้นเปนครีม รวมไปถึงขนาดของ
หยดไขมันในอิมัลชัน ผลการศึกษาพบวาอิมัลชันที่ประกอบดวยน้ํามันกานพลูจะเสียความคงตัวทางกายภาพอยาง
รวดเร็ว ในขณะที่น้ํามันถั่วเหลืองมีความคงตัวมากกวา โดยเฉพาะการใชคอเลสเตอรอลรวมกับน้ํามันถั่วเหลืองมีผล
ทําใหเพิ่มความคงตัวมากขึ้น ในสวนสารลดแรงตึงผิวนั้นพบวาการใช Tween® 60, Cremophore® RH40 และ
เซทิลพิลิดีเนียมทําใหระบบมีความคงตัวดีและขนาดอนุภาคหยดน้ํามันที่เล็กเมื่อเทียบกับ Triton® X-100, Lutrol® 
F127  การเพิ่มปริมาณ Tween® 60 (1%, 3%, 5% และ 10%) พบวาขนาดของอนุภาคก็มีแนวโนมลดลง  ในสวน
กระบวนการเตรียมพบวาการใชเทคนิคการเตรียมแบบกลับเฟสมีผลทําใหขนาดอนุภาคของหยดน้ํามันเล็กลงดวย 
คําสําคัญ : อิมัลชัน, สารตานจุลชีพ, ความคงตัว 
 
Abstract 

The aim of study was to investigate factors affecting physical stability of antimicrobial emulsion. 
The factors were types of oil (soybean oil, clove oil), types and amount of surfactants (Triton® X-100, 
Lutrol® F127, Cremophore® RH40, Tween® and cetylpyridinium chloride and the effect of phase inversion. 
The physical stability of emulsions was characterized by particle size measurement and visual 
observation of creaming and cracking. The results showed that physical stability of emulsions containing 
clove oil was rapidly decreased while emulsion prepared from soybeans oil were stable, especially those 
contained cholesterol.  An addition of Tween® 60, Cremophore® RH40 and cetylpyridinium chloride could 
produce more stable emulsions as compared to Triton® X-100, Lutrol® F127. The particle size of droplet 
oils was decreased as increasing concentration of Tween® 60. The smaller droplet size was also 
observed in emulsions prepared by phase inversion technique. 
Keywords : emulsions, antimicrobial, stability  
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คํานําและวัตถุประสงค 
ปญหาการติดเชื้อนับเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย โดยจัดเปนสาเหตุของการตายใน 

10 อันดับแรก ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะลดอัตราการตายโดยการใชยาปฏิชีวนะเพื่อกําจัดเชื้อหลังจากเขาสู
รางกายแลวซึ่งเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพดีในชวงแรก แตหลังจากนั้นเชื้อมักจะมีการดื้อตอยาทําใหการรักษาไม
ไดผลในระยะตอมาจึงจําเปนตองใชยาในปริมาณที่มากขึ้นรวมไปถึงการใชยากลุมใหมที่มีราคาแพง ดังนั้นการ
ปองกันไมใหเกิดการติดเชื้อจะเปนแนวทางเลือกที่ดีกวา การปองกันการติดเชื้อจะทําดวยการใชน้ํายาฆาเชื้อทําความ
สะอาดอุปกรณทางการแพทย  (disinfectants) รวมไปถึงการใชทําความสะอาดรางกาย  ผิวหนัง ชองปาก  
(antiseptics) ตัวอยางน้ํายาฆาเชื้อที่ใชเชน สารในกลุมฟนอล คลอรีน อัลกอฮอล ไอโอดีน คลอเฮกซิดิน เปนตน 
(Hibbard 2005; Khan and Naqvi 2006; Vernon, Hayden et al. 2006)  สารเหลานี้มีขอดีคือ สามารถฆาเชื้ออยาง
มีประสิทธิภาพและออกฤทธิ์กวาง แตอยางไรก็ตามการใชสารดังกลาวยังมีขอเสียในหลายประการ เชน ระคายเคือง 
สารบางตัวมีสีติดผิวหนัง การดื้อของเชื้อหลายชนิดในน้ํายากําจัดเชื้อ รวมไปถึงการแพ ดังนั้นการหาทางเลือกอื่นใน
การกําจัดเชื้อจึงมีความสําคัญ 

อิมัลชันเปนระบบที่ประกอบดวย 2 วัฏภาค โดยมีวัฏภาคหนึ่งเปนลักษณะหยดเล็ก (dispersed phase) 
กระจายในอีกวัฏภาคหนึ่งที่มีลักษณะตอเนื่อง (continuous phase) ระบบที่นิยมใชจะเปนชนิดน้ํามันในน้ํา (o/w 
emulsion) เนื่องจากเขากันไดดีกับน้ําสามารถลางออกไดงายและสามารถนําสงยาไดหลายชนิด นอกจากนี้แลว
อิมัลชันมีความนาสนใจในการนํามาใชเนื่องจากมีรายงานที่เกี่ยวของกับการฆาเชื้อไดหลายชนิด โดยมีความเปนพิษ
ตอผิวหนังและเยื่อเมือกนอย (Hamouda, Myc et al. 2001; Myc, Vanhecke et al. 2002; Chepurnov, Bakulina 
et al. 2003)  จึงเปนระบบที่นาสนใจในการศึกษาเพื่อนํามาใชเปนทางเลือกในการออกแบบน้ํายาฆาเชื้อเพื่อใช
ภายในประเทศ ในการวิจัยนี้จะเปนการทดลองเบื้องตนเพื่อออกแบบระบบอิมัลชันดังกลาวโดยจะเปนการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอความคงตัวทางกายภาพเพื่อเลือกองคประกอบที่เหมาะสมหลังจากนั้นจะไดทําการประเมินเพื่อศึกษา
ฤทธิ์ในการฆาเชื้อตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 

1. การเตรียมอิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ํา 
  1.1. องคประกอบของอิมัลชัน 
  น้ํามัน    16-20   % w/w 
  สารลดแรงตึงผิว  2-10   % w/w 
  น้ํา ปรับใหได   100  % w/w 

ในสวนน้ํามันที่ใชมีหลายชนิด เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันกานพลู ไตรบิวทิลฟอตเฟต คอเรสเตอรอล 
ในสวนสารลดแรงตึงผิวที่ใชไดแก  Triton® X-100, Lutrol® F127, Cremophore® RH40, Tween®, เซทิลพิลิดิเนียม
คลอไรด, กลีเซอรอลโมโนโอลีเอต เปนตน 

1.2. วิธีการเตรียม 
  ทําดวยการผสมสวนที่เปนวัฏภาคน้ํามันเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยน้ํามันกับสารลดแรงตึงผิวที่
ละลายไดดีในน้ํามัน เชน กลีเซอรอลโมโนโอลีเอต และเตรียมวัฎภาคน้ําที่ประกอบดวยน้ําและสารลดแรงตึงผิวที่
ละลายน้ําไดเชน Triton® X-100, Lutrol® F127, Cremophore® RH40, Tween®, เซทิลพิลิดิเนียมคลอไรด หลังจาก
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นั้นแยกใหความรอนกับทั้ง 2 วัฏภาค โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 60 และ 65 องศาเซลเซียส ตามลําดับ หลังจากนั้นจึง
เทวัฏภาคน้ํามันลงในน้ําพรอมกวนตลอดเวลา นําอิมัลชันที่ไดไปผาน homogenizer ตออีกเปนเวลา 5 นาที ในกรณีที่
ตองการศึกษาผลของเทคนิกการเตรียมแบบกลับเฟสใหใชการเติมน้ําลงในน้ํามันแทน 
2. การประเมินผล 
 ทําการประเมินผล โดยการนําอิมัลชันที่ไดใสลงในกระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร ทําการตรวจดูวาเกิด
การแยกเปนครีม (creaming) หรือการแยกชั้น (cracking) ภายหลังการเตรียมรวมไปถึงหลังการเก็บเปนเวลา 1 
สัปดาห ในกรณีที่เกิดแยกเปนครีมใหทําการบันทึกเปอรเซ็นตของการเกิดครีมดวย นอกจากนี้แลวยังทําการตรวจสอบ
ลักษณะของอิมัลชันดวยการถายภาพผานกลองดิจิตอล (Dinolite, AM423X) และการวัดขนาดอนุภาคของหยด
น้ํามันดวยเครื่องวัดขนาดอนุภาค (Horiba, LA-950, Japan) 
 
ผลและวจิารณ 
1. ผลของชนิดของสารลดแรงตึงผิวตอการเกิดอิมัลชัน 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการเปรียบเทียบการใชสารลดแรงตึงผิวหลายชนิด ไดแก Triton® X-100 (X-100), 
Lutrol® F127 (F127), Cremophore® RH40 (RH40) ตอความคงตัวทางกายภาพของอิมัลชัน โดยดูผลการเกิดครีม
และการแยกชั้นของและอิมัลชัน จากการศึกษาพบวาทุกสูตรตํารับที่ใชน้ํามันถั่วเหลืองไมเกิดการแยกชั้นชัดเจนแตจะ
มีความแตกตางในแงของเปอรเซ็นตการเกิดครีม (percent creaming) ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 1  การใชสารลดแรง
ตึงผิวชนิดเดียวจะมีความคงตัวทางกายภาพที่นอยกวาการใชสารลดแรงตึงผิวรวมกับไตรบิวทิลฟอสเฟต สังเกตจาก
เปอรเซ็นตครีมที่นอยกวา โดย Lutrol® F-127 ใหอิมิลชันที่มีความคงตัวทางกายภาพที่นอยที่สุดเมื่อเทียบกับสารลด
แรงตึงผิวชนิดอื่น นอกจากนี้ยังพบวาการใชรวมกันระหวางกลีเซอรอลโมโนโอลิเอต เซทิลพิลิดิเนียมคลอไรด และ 
Tween® มีผลทําใหไดตํารับที่มีความคงตัวทางกายภาพที่ดีดวยโดยมีเปอรเซ็นตการเกิดครีมเทากับ 100% ตลอด
ชวงเวลาที่ศึกษา 
2. ผลของชนิดน้ํามันตอการเกิดอิมัลชัน 
 น้ํามันหลายชนิดมีคุณสมบัติในการตานเชื้อ เชน น้ํามันกานพลู ซึ่งอาจนํามาใชเปนสวนประกอบในตํารับได 
เพื่อเปนการศึกษาการเกิดอิมิลชันของน้ํามันดังกลาวจึงไดทําการเตรียมและเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันถั่วเหลือง
โดยใชสารลดแรงตึงผิวหลายชนิด ซึ่งผลการทดสอบพบวาความคงตัวทางกายภาพของอิมัลชันดังกลาวไมดี มี
แนวโนมการเกิดแยกชั้น มีขนาดใหญและการกระจายขนาดอนุภาคกวางเมื่อเทียบกับน้ํามันถั่วเหลืองดังแสดงใน รูป
ที่ 2 
3. ผลของปรมิาณสารลดแรงตึงผิวตอขนาดของหยดน้ํามันถั่วเหลือง 
 ขนาดของอนุภาคจะมีผลตอฤทธิ์ในการฆาเชื้อของระบบอิมัลชัน เพื่อเปนการหาแนวทางในการลดขนาด
หยดน้ํามันจึงไดทําการทดสอบเพิ่มเติมโดยการเพิ่มปริมาณสารลดแรงตึงผิว ซึ่งผลการทดสอบพบวาการเพิ่มปริมาณ 
Tween® 60 ใหมากขึ้นมีแนวโนมที่จะทําใหขนาดของอนุภาคลดลงได ดังแสดงในรูปที่ 3 
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สรุป 

 ชนิดของน้ํามัน ปริมาณและชนิดของสารลดแรงตึงผิวเปนปจจัยที่สําคัญตอการตั้งตํารับอิมัลชันใหมีความ
คงตัวทางกายภาพที่ดี ในการวิจัยครั้งนี้สามารถออกแบบสูตรอิมัลชันที่มีความคงตัวที่ดีได ซึ่งจะนําไปศึกษาฤทธิ์ใน
การฆาเชื้อตอไป 
 
คําขอบคุณ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่อํานวยความสะดวกดานสถานที่ เครื่องมือ
อุปกรณการวิจัย และขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนเงินทุนวิจัย 
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รูปที่ 1  ผลของสารลดแรงตึงผิวตอเปอรเซน็ตการเกดิครมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ภาพถายอิมัลชันที่เตรยีมจากน้ํามันกานพลู (a) และน้ํามันถั่วเหลือง (b) (กําลังขยาย 2800 เทา) 
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รูปที่ 3 ผลของปริมาณ Tween® 60 ตอขนาดของหยดน้ํามนัถั่วเหลือง  
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การศึกษาลกัษณะของซิงคออกไซดธรรมดาและนาโนซิงคออกไซด 
Characterization of Typical and Nano Zinc Oxide 

 
จงจันท มหาดเล็ก1 ธวัชชัย แพชมัด1  

สุภาพ ชูพันธ2 และจุรีย เจริญธีรบูรณ3 
Jongjan Mahadlek1, Thawatchai Phaechamud1,  

Supab Choopun2 and Juree Charoenteeraboon3 
 
บทคัดยอ 

ซิงคออกไซด (ZnO) เปนสารประกอบทางเคมีซึ่งมีการนําไปใชที่หลากหลาย เชน การใชเปนสารฝาดสมาน
และสารตานจุลชีพ เปนตน ปจจุบันไดมีการศึกษาอนุภาคนาโนซิงคออกไซดอยางแพรหลายในดานตาง ๆ และมี
แนวโนมในการนํามาประยุกตใชในรูปแบบใหม ๆ ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาลักษณะของซิงคออกไซดทั่วไป ซิงคออกไซด
ชนิดผงแบบที่ 1 และแบบที่ 2 และอนุภาคนาโนซิงคออกไซดที่เตรียมขึ้นเอง (tetrapod I และ  tetrapod II) 
เปรียบเทียบกับคอลลอยดอลซิลิคอนไดออกไซดสองชนิด ไดแก (Aerosil® 200 และ Aerosil® R972) การศึกษา
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสารใชเทคนิค SEM-EDS, DSC, FT-IR และการวิเคราะหขนาดอนุภาค ผลจาก
การศึกษาดวย SEM-EDS พบวารูปรางของนาโนซิงคออกไซดทั้งสองชนิดแตกตางจากซิงคออกไซดทั่วไป โดยทั้ง 
tetrapod I และ II มี 4 แขน และขนาดแตกตางกัน ขณะที่ซิงคออกไซดทั่วไปมีผลึกหกเหลี่ยม สวนชนิดผงมีลักษณะ
ผลึกเปนทรงกลม โดยที่ผงซิงคออกไซดชนิดที่ 2 มีขนาดอนุภาคเล็กกวาชนิดที่ 1 จากการศึกษาโดยวิธี EDS analysis 
พบพีกของซิงคและซิลิคอนปรากฏในซิงคออกไซดและคอลลอยดอลซิลิคอนไดออกไซด ตามลําดับ สวนการศึกษา
ดวยเทคนิค DSC และ  FT-IR ไดแสดงใหเห็นวานาโนซิงคออกไซดที่ไดจากขบวนการสังเคราะหแสดงคุณสมบัติทาง
เคมีกายภาพ เชนเดียวกับซิงคออกไซดทั่วไป อนุภาคนาโนซิงคออกไซดที่เตรียมขึ้นไดจากการศึกษานี้จะนําไปใชใน
การวิเคราะหฤทธิ์ยับยั้งจุลชีพและการพัฒนาเปนตํารับทางเภสัชกรรมตอไป 
คําสําคัญ : ลักษณะทางกายภาพ, ซิงคออกไซด, นาโนซิงคออกไซด 
 
Abstract 

Zinc oxide (ZnO) is a chemical compound that has various applications, including the use as 
astringent and antimicrobial agents. It is an extremely wide studied as nanomaterial, in part due to many 
properties promising new applications. This study was carried out to characterize of typical and nano 
ZnO. Various zinc oxides (typical, powder I, powder II, tetrapod I and tetrapod II ZnO) were 
characterized using SEM-EDS, DSC, FT-IR and particle size analysis. Two types of colloidal silicon 
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dioxide (Aerosil® 200 and Aerosil® R972) were also characterized in this study. The result from SEM-EDS 
revealed that the shape of typical, tetrapod I and II ZnO were different. Both tetrapod I and II exhibited 
four arms with various sizes whereas typical ZnO was hexagonal crystals. Both ZnO powder I and II were 
spherical, but the size of powder II was apparently smaller than powder I. From EDS analysis, the specific 
peaks of Zn and Si were evident in all types of ZnO and the colloidal silicon dioxide particles, 
respectively. Data from both DSC and FT-IR techniques suggested that these nano ZnO products 
exhibited the physicochemical properties similar to typical ZnO. Prepared nano ZnO particles were 
further investigated for antimicrobial activity and for development into pharmaceutical preparations. 
Keywords : Characterization, Zinc oxide, Nano zinc oxide 
 
Introduction 

Zinc oxide is a chemical compound with the formula ZnO. It is insoluble in water but soluble in 
acid and alkali. The common structure of ZnO is hexagonal crystals or white powder known as zinc white. 
In nature, the ZnO is found in nature as the mixture called mineral zincite. Crystalline ZnO exhibits the 
piezoelectric and thermochromic properties. When heated, it changes from white to yellow. It 
decomposes into zinc vapor and oxygen at around 1975ºC.  ZnO has been used for various applications, 
the pharmaceutical industry, cosmetics and the other industries (the microelectronic industries, including 
sensors, solar cells, transparent electrodes and laser diodes). It is mildly astringent and used topically as 
soothing and protective applications in eczema and slight excoriations, in wound and hemorrhoids. It 
exhibits antibacterial and antifungal activity (Cassanho et al., 2005; Sawai, 2003). Topical ZnO is an 
efficacious, painless, safe therapeutic option for wart treatment (Khattar et al., 2008). 

At the nanoscale, ZnO form in many different shapes and the dimensions of which are often 
closely related to specific properties. Nano ZnO has been produced and investigated due to many 
properties promising new applications in a variety of nanodevices. Nanoscale ZnO could be synthesized 
in many different shapes and structures. For instance, one-dimension examples, nanorods, nanowires, 
nanocombs, nanosheets and nanobelts as well as tetrapods and multipods that had more exotic 
branched structures. Diverse morphologies of ZnO had been synthesized by various techniques, 
templates, physical vapour deposition, electrodeposition, thermal evaporation or hydro-thermal and 
solvo-thermal methods (Fei et al., 2007). 

The element analysis of the developed materials using scanning electron microscopy-energy 
dispersive X-ray spectrometer (SEM-EDS) could be classified roughly into the qualitative analysis, and 
the quantitative analysis (Barnard et al., 2006; Yanghai et al., 2006). The qualitative analysis can be 
affected relatively easily, because the elements are only identified based on the position of peaks in a 
spectrum. Typically, the size distribution analysis was performed by laser diffraction spectrometry that it 
demonstrated mean size of the samples. 
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Zinc oxides were prepared in form of tetrapod in this study. Both products were characterized 
with SEM-EDS, DSC, FT-IR and particle size analysis comparing to that of typical ZnO, ZnO powder I,       
II  and two types of colloidal silicon dioxide. 
 
Materials and Methods 

Typical zinc oxide (Zinc oxide BP, Vidhyasom, Thailand) and zinc oxide powder I (Numchiang, 
Bangkok, Thailand) were used as received. ZnO powder II was purchased from Sigma-Aldrich Inc., 
Germany. ZnO tetrapod I and II were synthesized for this study. Both tetrapod I and II were prepared by 
thermal oxidation reaction technique. First, zinc powder (purity 99.9%, Ajax Chemicals Company, 
Australia) was mixed with 30 wt. % hydrogen peroxide solution (Merck, Germany) and put in an alumina 
crucible. Then, the mixture was heated in a horizontal furnace at temperature of 1,100oC under 
atmospheric pressure. Two types of colloidal silicon dioxide (Aerosil® 200 batch No.1305053, Wacker-
Chemie GmBH, Germany and Aerosil® R972 batch No.1274041, Wacker-Chemie GmBH, Germany) were 
used as received. 
Scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray spectrometer (SEM-EDS) 

Surface morphology and element analyses of all materials were analyzed using SEM-EDS. The 
samples were sputter coated with gold before examination.  
Differential scanning calorimetry (DSC) 

DSC thermograms of all materials were recorded on a differential scanning calorimeter 
(Sapphire, Perkin Elmer, Japan). The temperature axis and cell constant of DSC cell were calibrated with 
Indium. A heating rate of 10 ºC/min was employed over a temperature range of 25-300ºC with nitrogen 
purging (30 ml/min). The sample, approximately 1-5 mg, was weighed into aluminum pan and analyzed in 
a sealed aluminum pan. An empty aluminum pan was used as the reference. 
Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) 

FT-IR spectra of all materials were recorded by the FT-IR spectrophotometer (Nicolet 4700, 
Becthai, USA) using the KBr pellet method in the region of 4000-400 cm-1.  
Particle size distribution 

The particle size of various zinc oxides and colloidal silicon dioxides were measured using a 
laser light scattering instrument (Partica LA-950, HORIBA, Japan), with the widest measurement range 
(0.01-3000 µm). The distilled water was used as dispersing medium. Mean diameters of samples were 
determined (n=3). 

 
Results and discussion 

SEM images of various ZnOs are shown in Fig. 1. Typical ZnO exhibited as a group of hexagonal 
crystals with diameter range 0.2-0.7 µm, and length range 0.3-1.2 µm (Fig. 1A). The spherical ZnO 
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agglomerated with a variety of size (0.1-2.6 µm) as shown in Fig. 1B. The shape of  powder II and powder 
I were spherical but the powder II were smaller than powder I (0.05-0.7 µm) (Fig. 1C). The general 

  
Fig. 1. SEM images of different forms ZnO, (A) 
typical ZnO; (B) ZnO powder I; (C) ZnO powder 
II; (D) ZnO tetrapod I  and (E) ZnO tetrapod II.  
 

 
Fig. 2. SEM images of colloidal silicon dioxide, 
Aerosil® 200; 1000x (A), 10000x (B), and Aerosil® 

 
Fig. 3. EDS patterns of various ZnO (a) typical 
ZnO; (b) ZnO powder I; (c) ZnO powder II; (d) ZnO 
tetrapod I; (e) ZnO tetrapod II  

 

 
Fig. 4. EDS patterns of colloidal silicon dioxide, 
Aerosil® 200 (left) and Aerosil® R972 (Right) 
 
Table 1 Particle size distribution of various samples 
(n=3). 

 

R972; 1000x (C), 10000x (D). 
morphology and structure of ZnO tetrapods are shown in Fig. 1D and 1E. Four needle-like arms with 
pyramidal tips were evident with various particle sizes. Colloidal silicon dioxides, Aerosil® 200 and 
Aerosil® R972, were porous agglomerative nanoparticle (Fig. 2). 
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EDS pattern from SEM-EDS study of various ZnOs are shown in Fig. 3a, 3b and 3c. There were 
four peaks (ZnLα1, ZnLβ1, ZnKα, and ZnKβ1) with peak intensity of ZnLα higher than ZnKα. ZnO powder I 
showed the peak of SiKα1 (Fig. 3b) due to its surface is coated with silicone. In contrary, the ZnKα peak 
intensity of tetrapod I and II (Fig. 3d and 3e) were higher than that of ZnL. These results indicated that 
ZnO with different shapes could release different energy after activation. The SiKα1 peak was found in 
EDS pattern of Aerosil® 200 and Aerosil® R972 (Fig. 4). 

DSC thermograms of various ZnOs are shown in Fig. 5. The quantity of energy that was 
absorbed or released from samples was not found in DSC thermograms. Increased amount of ZnO from 
3.3 mg to 8.0 mg was also conducted but there was no any peak in thermogram as shown in Fig. 6. 

FT-IR spectra of all samples, typical, powder I, powder II and tetrapod ZnO, were not exhibited 
any peak (data not shown), because ZnO does not have the dominant IR absorption peak. These results 
thus indicated that nano ZnO from our production process were not chemically different from typical ZnO. 
FT-IR and DSC studies also indicated that these synthetic nano ZnO particles did not have the 
contaminant or altered to new materials during synthetic process. 
 

 Fig. 5. DSC thermograms of typical ZnO, ZnO 
powder I, ZnO powder II, ZnO tetrapod I and II 
(arranged from top to bottom). 

 Fig. 6. DSC thermograms of typical zinc oxide 
8.0 mg and 3.3 mg (arranged from top to 
bottom).  
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All samples were analyzed for their particle size using laser diffraction spectroscopy as 

presented in Table 1. Powder I ZnO was the smallest size. The size of particle increased from powder II, 
typical,  tetrapod I, tetrapod II, Aerosil® 200 and Aerosil® R972, respectively. ZnO tetrapod I and II were 
larger than typical ZnO, powder I and II ZnO because of structural arm forms of tetrapods. Moreover, 
owing to the agglomeration of Aerosil® R972, the analyzed particle size of this material was larger than 
that of the others.  Particle size of Aerosil® 200, hydrophilic fumed silica, was smaller than that of Aerosil® 
R972, hydrophobic fumed silica. 

 
Conclusions 

Characterization of various zinc oxide using SEM-EDS, DSC, FT-IR and particle size analysis was 
performed comparing to that of typical ZnO and two types of colloidal silicon dioxide. These studies 
demonstrated that both synthetic ZnO, tetrapod I and II, showed four arms with various sizes which were 
different from typical, powder I and powder II ZnO. Aerosil® 200 and Aerosil® R972 were agglomerate fine 
particles. The Zn and Si peaks were presented in EDS patterns that could indicate the kind of elements. 
FT-IR and DSC studies revealed that nano ZnO products obtained from the synthetic processes exhibited 
the same chemically properties with typical ZnO. Characterized nano ZnO particles will be further 
assayed for antimicrobial activity and developed as the pharmaceutical products. 
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การสังเคราะหเชลแล็กทาเลตดวยปฏิกริิยาที่ไมทําลายสิง่แวดลอม 
Synthesis of Shellac Phthalate through Environmental Friendly Reaction 
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บทคัดยอ  
 จุดประสงคสําหรับงานวิจัยนี้เพื่อสังเคราะหเชลแล็กทาเลตผานปฏิกิริยาในสภาวะปราศจากตัวทําละลาย
อินทรีย  โดยบดผสมเชลแล็กและทาลิกแอนไฮไดรดและนําสารผสมไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเปน
ระยะเวลาที่แตกตางกัน จากนั้นนําสารที่ไดไปตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ผลการศึกษาพบวาเมื่อเพิ่ม
ระยะเวลาในการใหความรอน เอนทาลปของพีกที่เกิดจากทาลิกแอนไฮไดรดของสารที่ไดมีคาลดลงเนื่องจากถูกใชใน
การทําปฏิกิริยา ผลการทดลองที่ไดจะสอดคลองกับคาของกรดที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งแสดงใหเห็นการเพิ่มขึ้นของคารบอกซิ
ลิกจากหมูทาลิลที่เกิดปฏิกริยาเอสเทอริฟเคชันกับเชลแล็ก การทดสอบดวยอินฟาเรดสเปกโทรสโกป พบการลดลง
ของพีกที่เกิดจากเชลแล็กและทาลิกแอนไฮไดรดในขณะที่พบพีกใหมเกิดขึ้นซึ่งเปนการยืนยันการเกิดปฏิกริยา
ดังกลาว กลาวโดยสรุปการสังเคราะหเชลแล็กทาเลตในสภาวะที่ปราศจากตัวทําละลายอินทรียสามารถทําไดงายโดย
ไมมีของเสียจากตัวทําละลายอินทรียและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
คําสําคัญ : เชลแล็ก เอสเทอร ทาลิกแอนไฮไดรด บด ปฏิกิริยาในสภาวะปราศจากตัวทําละลาย 
 
Abstract  
 The objective of this study was to synthesis shellac phthalate through organic solvent-free 
reaction. Shellac was mixed and ground with phthalic anhydride. The ground mixtures were then 
annealed at 80°C for various times. The ground mixtures and the heat-activated mixtures were 
characterized for physicochemical properties. The enthalpy of endothermic peak due to phthalic 
anhydride was decreased as increasing annealing time, suggesting the utilization of phthalic anhydride 
in the reaction. The results agreed well with the increasing of acid value. The esterification should 
increased phthalyl groups on shellac. FT-IR spectroscopy was employed to monitor the formation of 
shellac phthalate during annealing process. The decrement of FTIR peaks of shellac and phthalic 
anhydride and the presence of new FTIR peaks in heat activated mixtures confirmed the formation of 
shellac phthalate. 
Keywords : Shellac, ester, phthalic anhydride, grinding, solvent-free reaction  
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คํานําและวัตถุประสงค  
เชลแล็กเปนสารที่ไดมาจากเรซินธรรมชาติที่เปนสารคัดหลั่งของของ “แมลงครั่ง”  แมลงชนิดนี้พบมากใน

ประเทศทางเอเชีย ไดแกประเทศไทย จีน และอินเดีย (Limmatvapirat et al., in press) ปจจุบันการประยุกตใช
เชลแล็กมีอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมหลายดาน ทั้งอุตสาหกรรมเครื่องเรือน อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยา (ภูมิพลอดุลยเดช, 2537) เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีในการปองกันความชื้น 
และความเงางาม  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดานยา ใชสําหรับการเคลือบยาเม็ดที่ไวตอความชื้นและปองกัน
ความชื้นในตํารับยาเม็ดเคลือบน้ําตาล  และการเคลือบเพื่อควบคุมการปลดปลอยยาและนําสงยาสูลําไสเล็กสําหรับ
ยาที่ไวตอกรดในกระเพาะอาหาร (Cole et al., 2002;   DerMarderosian, 2002; Smolinske, 1992) 
 เชลแล็กมีความเปนกรดเล็กนอย และละลายไดดีที่พีเอชสูงกวา 7 ขึ้นไป ในขณะที่พีเอชในลําไสเล็กอยู
ระหวาง 3.8-6.9 ดังนั้นยาเม็ดเคลือบดวยเชลแล็กจึงแตกตัวไดชาในลําไสเล็ก กอใหเกิดปญหาทําใหการใชเชลแล็กใน
อุตสาหกรรมยาลดลง การแกปญหาโดยการปรับปรุงโครงสรางของสาร โดยการดัดแปลงโครงสรางเพื่อเพิ่มหมูคาร
บอกซิลในโมเลกุลของเชลแล็กโดยผานปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Limmatvapirat et al., 2004) หรือโดยการทําปฏิกิริยา
กับไซคลิกแอนไฮไดรด จะทําใหสามารถเพิ่มการละลายของเชลแล็ก (Limmatvapirat et al., in press) นอกจากนี้ 
เมื่อเก็บเชลแล็กเปนระยะเวลานาน ทําใหความคงตัว และความสามารถในการละลายลดลง คาดวานาจะเกิดจาก
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร (polymerization) ภายในโครงสราง (Limmatvapirat et al., 2007)  ดังนั้นการทําปฏิกิริยา
เพื่อเพิ่มหมูคารบอกซิลเพื่อปองกันปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร นาจะสงผลใหความคงตัวของเชลแล็กดียิ่งขึ้น การทํา
ปฏิกิริยาเคมีใชตัวทําละลายอินทรียที่เปนอันตราย มักกอใหเกิดปญหาการกําจัดตัวทําละลาย เกิดการทําลาย
ส่ิงแวดลอม และพบสารตกคางสงผลกระทบตอผูบริโภค (Krause and Muller, 2001) ดังนั้นวิธีการสังเคราะหสาร
โดยปราศจากตัวทําละลายอินทรียที่เปนอันตราย (solvent-free reaction)  จึงเปนวิธีนาสนใจ วิธีนี้มีประสิทธิภาพ
และจําเพาะมากกวาวิธีที่เปนสารละลาย (Toda, 2002) นอกจากนี้วิธีนี้ยังเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (environmental 
friendly) และลดตนทุนจากการใชตัวทําลายอินทรียที่เปนอันตราย ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงเปนการพัฒนาเชลแล็กโดย
การเกิดปฏิกิริยากับทาลิกแอนไฮไดรดในสภาวะปราศจากตัวทําละลายอินทรียเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการละลายใหดี
ยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดอนุพันธของเชลแล็กที่มีความเหมาะสมในการเปนพอลิเมอรสําหรับควบคุมการปลดปลอยยาที่ดีและ
มีประสิทธิภาพตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ  
 เตรียมสารผสม (physical mixture, PM) ระหวางเชลแล็ก (SHL) รวมกับทาลิกแอนไฮไดรด (PHT) ใน
สัดสวนโดยโมลเทากับ 1:4  หลังจากนั้นทําการบด โดยเครื่อง planetary ball mill (Retsch PM100, Germany) เปน
เวลา 90 นาที สารที่ผานการบดแลว (ground mixture, GM) จะนําไปเรงปฏิกิริยาในตูอบ (Heraeus UT 6760, 
Germany) ที่อุณหภูมิ  80 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 0, 1, 6, 12, 24 ชั่วโมง   โดยสารภายหลังการอบ 
(annealed mixture, AM) จะถูกนําไปลางกรดสวนเกินออกดวยน้ํา  สารในขั้นตอนตางๆ จะนําไปทดสอบคุณสมบัติ
ตาง ๆ ไดแก คาของกรด (acid value), ของแข็งที่ไมละลายในอัลกอฮอล, องคประกอบและพันธะเคมีในโมเลกุลโดย
การวิเคราะหดวยอินฟราเรดสเปกโทรสโกป และวิเคราะหคุณสมบัติทางความรอนของสาร (Differential Scanning 
Calorimetry) 
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ผลและวจิารณ  
 ในการศึกษาครั้งนี้นําเชลแล็ก (SHL) ทําปฏิกิริยากับ ทาลิกแอนไฮไดรด (PHT) ผานขบวนการสังเคราะหที่
ปราศจากการใชตัวทําละลายอินทรียที่เปนอันตราย ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 
1. Differential scanning calorimetry (DSC)  

Differential scanning calorimetry (DSC) เปนการวิเคราะหคุณสมบัติทางความรอนของสาร ดวยการวัด
คาพลังงานความรอน และอุณหภูมิที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งสามารถนํามาตรวจสอบปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได  จากการ
ทดลองพบวา SHL-PHT physical mixture (SHL-PHT PM) จะพบพีกที่ 50 และ 134 องศาเซลเซียสซึ่งเกิดจากการ
หลอมเหลวของเชลแล็กและทาลิกแอนไฮไดรด ตามลําดับ  เมื่อบดผสมสาร ใหความรอนและลางกรดสวนเกินออก
พบวา ในขณะที่ SHL-PHT annealing mixture (SHL-PHT AM) พบการลดลงของเอนทาลปของพีกที่เกิดจาก
เชลแล็กและทาลิกแอนไฮไดรด แสดงใหเห็นวาเชลแล็กและทาลิกแอนไฮไดรดถูกนําไปใชในระหวางการเกิดปฏิกิริยา
การเกิดเอสเทอร (รูปที่ 1)   
 
2. Acid value และ alcohol insoluble solid 
 Acid value (AV) เปนคาของกรดที่แสดงจํานวนหมูคารบอกซิลในโครงสรางสาร  คานี้จะเปนตัวชี้วัดที่
สําคัญอันหนึ่งของพอลิเมอรที่ใชเคลือบเพื่อใหแตกตัวในลําไสหรือเอนเทริกพอลิเมอร (enteric polymer)  คา AV 
มากขึ้นแสดงใหเห็นถึงการละลายในลําไสที่มากขึ้น  ในการทดลองครั้งนี้พบวาคาของกรดเปนดังนี้ 80.9 ± 0.6, 82.6 
± 3.1, 125.8 ± 8.3, 151.7 ± 10.2, 157.9 ± 9.8 เมื่อใชระยะเวลาในการอบ 0, 1, 6, 12, 24 ชั่วโมง ตามลําดับ      
(รูปที่ 2) แสดงใหเห็นวาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการใหความรอนโดยจะคอยๆ เกิดขึ้นและ
คอนขางคงที่ภายหลัง 12 ชั่วโมง ซึ่งสอดคลองกับการลดลงของเอนทาลปในรูปที่ 1 ซึ่งแสดงใหเห็นวาคาของกรดที่
เพิ่มขึ้นเกิดเนื่องจากคารบอกซิลของหมูทาลิลที่เพิ่มมากขึ้นจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันกับเชลแล็ก 
 คา alcohol insoluble solid (IS) แสดงปริมาณสารที่ไมละลายในอัลกอฮอล โดยคานี้จะบงชี้ถึงการเสื่อม
สลายของเชลแล็กดวยปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร (polymerization) ในระหวางการใหความรอน  ในการทดลองครั้งนี้
พบวา SHL-PHT ทุกตํารับมีคา %IS นอยกวา 1%  แสดงวาไมพบการเสื่อมสลายของเชลแล็กในระหวางการทํา
ปฏิกิริยาดวยวิธีการนี้ถึงแมวาอุณหภูมิดังกลาวจะคอนขางสูงและทําใหเชลแล็กเสื่อมสลายได 

 
3. FT-IR Spectroscopy 
 FT-IR spectroscopy เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับตรวจหาโครงสรางของสารที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาการเกิด
เอสเทอรระหวางเชลแล็ก และทาลิกแอนไฮไดรด   เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการอบสารมากกวา 6 ชั่วโมง จะพบพีกใหมที่
ชัดเจนขึ้น ซึ่งเปนการยืนยันวามีการเกิดปฏิกิริยาขึ้นในระบบ  จากการทดลองพบวา เมื่อพีกบริเวณ 1126.7 และ 
1072.9 cm-1 ของ SHL-PHT 6AM มีความชัดเจนมากกวา SHL-PHT 1AM ซึ่งสอดคลองกับคาความเปนกรดที่
มากกวา โดยในตําแหนงนี้แสดงถึงการเปนอนุพันธของ ester จะพบพีกที่ชัดเจน (strong) 2 พีก บริเวณ 1020-1275 
cm-1 ซึ่งแสดงถึงหมู O-C ของเอสเทอร และ O=C จะพบพีกที่ 1735-1750 cm-1  และในตําแหนงที่ 743 cm-1 คือ
ตําแหนงของออรโธ-อาโรมาติก ไฮโดรคารบอน (740-760 cm-1) ซึ่งเปนหมูฟงกชั่นของกรดทาลิก (รูปที่ 3) ซึ่งยืนยันวา
ไดเกิดปฏิกิริยาเอสเทอรระหวางทาลิกแอนไฮไดรดกับเชลแล็ก 
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สรุป 
 การทําปฏิกิริยาในสภาวะปราศจากตัวทําละลายอินทรียสามารถสังเคราะห เชลแล็กทาเลต ไดโดยผานการ
บดผสมระหวางเชลแล็ก และทาลิกแอนไฮไดรดรวมกับการใหความรอน  โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันมี
ความสัมพันธกับระยะเวลาในการใหความรอน โดยจะเกิดปฏิกิริยาสมบูรณขึ้นเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการอบ ซึ่งเปน
การทําปฏิกิริยาที่ไมมีของเสียจากการใชตัวทําละลายและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางแทจริง 
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รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลง acid value ของ SHL:PHT 1:4 GM หลังอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

รูปที่ 1 พีกแสดงจุดหลอมเหลวของสาร โดยวิเคราะหคุณสมบัติทางความรอนของสาร (DSC) ของระบบ SHL-PHT

รูปที่ 3 กราฟการวิเคราะหดวยอินฟราเรด (FT-IR) ของระบบ SHL-PHT ภายใตอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสที่ 
           ระยะเวลาตาง ๆ 
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การสังเคราะหและพสิูจนเอกลักษณเซรามิกไฟฟาสาํหรับการใชงานเปนตัวเก็บประจ ุ
ที่มีคาความจไุฟฟาสงู 

Synthesis and characterization of electroceramics for high dielectric charge storage 
capacitor  applications 
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บทคัดยอ  
            คณะผูวิจัยทําการศึกษาการเตรียมผงเซรามิกแบเรียมไททาเนต (BaTiO3) แบบวิธีผสมออกไซด  การเตรียม
ชิ้นงานเซรามิกชิ้นหนา และการเผาผนึก ที่อุณหภูมิและเวลาตางกันโดยใชตัวชวยเผาที่มีสวนผสมของ B2O3 และ 
SiO2 เปนปริมาณรวม 2 wt%   การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ (XRD) ถูกใชในการยืนยันเฟสที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเตรียมผง
เซรามิก   การวิเคราะหขนาดอนุภาค (Particle size analysis, PSA) พบวาอนุภาคผงเซรามิกสการกระจายตัวที่
เหมาะสมตอการนํามาขึ้นรูปเปนเซรามิกชิ้นหนาโดยที่เซรามิก BaTiO3 ชิ้นหนาถูกเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1200 ,1250 
,1300 และ 1350oC เปนเวลา 6 ,8 และ 12 ชั่วโมงตามลําดับ  ผลการพิสูจนเอกลักษณทางกายภาพพบวาเมื่อเพิ่ม
อุณหภูมิและเวลาการเผาผนึก เซรามิกมีความหนาแนนสัมพัทธเพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณของรูพรุนในโครงสรางจุลภาค
ลดลงและขนาดของผลึกใหญขึ้น และนอกจากนี้มีการเกิดของเฟสทุติตภูมิเพิ่มขึ้นดวยซึ่งนาจะเกิดจากการทํา
ปฏิกิริยาที่ไมสมบูรณของสารตั้งตนและการปนเปอนของสารตั้งตน คาการเก็บประจุหรือคาคงที่ไดอิเล็กทริก 
(dielectric constant) มีคาใกลเคียงกับงานวิจัยอื่นๆ  งานวิจัยนี้พบวาตัวชวยเผาที่เติมลงไปสามารลดอุณหภูมิการ
เผาไดโดยที่อุณหภูมิ และเวลาในการเผาผนึกที่เหมาะสมในงานวิจัยนี้คือที่ 1250oC เปนเวลา 8 ชั่วโมง 
คําสําคัญ :  แบเรียมไททาเนต, เซรามิกไฟฟา, โครงสรางจุลภาค, ไดอิเล็กทริก 
 
Abstract     
             In this study, the researchers prepared BaTiO3 ceramics by mixed oxide route, bulk ceramic 
samples were sintered for different times and temperatures with addition of B2O3 and SiO2 in total 2 wt% 
as sintering aids. X-ray diffraction (XRD) was used to confirm phase formation during powder 
preparation. Particle size analysis (PSA) showed suitable range of particle sizes for sintering in the form 
of bulk BaTiO3ceramics. Sintering was carried out at 1200, 1250, 1300 and 1350°C for 6, 8 and 12 hours, 
respectively. The results showed that increasing the sintering temperature and soaking time led to an 
increase in relative density. Also, the amount of porosity in ceramics decreased and the grain size 
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increased with increasing sintering temperature. The presence of secondary phase was also observed 
probably due to incomplete reaction or impurities. Dielectric constant values were similar to previous 
studies.  In this work, sintering aids were able to assist densification by reducing sintering temperature 
and the optimal sintering condition was found at 1250°C for 8 h.  
Keywords : Barium titanate, electroceramics, sintering, microstructure, dielectric constant 
 
คํานําและวัตถุประสงค  

เซรามิกไฟฟา BaTiO3 เปนวัสดุเฟอรโรอิเล็กทริก (ferroelectric) ซึ่งมีทั้งสมบัติไพโรอิเล็กทริก (pyroelectric) 
และพีโซอิเล็กทริก (piezoelectric) อยูในตัวดวย   งานวิจัยที่ผานมามีการนําเซรามิก BaTiO3 มาประยุกตใชประโยชน
อยางแพรหลายในอุปกรณไฟฟาดานการประมวลขอมูล ดานการทหาร ดานยานยนต ดานการสื่อสาร และในงาน
อื่นๆที่ตองการใชวัสดุในการตอบรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  ความถี่และแรงดันไฟฟาอยางมาก  สมบัติไดอิเล็กทริก 
(dielectric properties) ของ BaTiO3 ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ขนาดของผลึก (grain) การเจือสาร (doping) การ
เติมตัวชวยเผา (sintering aid) การเกิดขอบกพรอง (defect) ในวัสดุ หรือแมแตกระทั่งกระบวนการเตรียมชิ้นงานเซรา
มิกสแบบตางๆ   ในงานวิจัยไดทําการศึกษาอยางเปนระบบตั้งแตขั้นตอนการเตรียมผงเซรามิกสโดยวิธีการผสม
ออกไซด การเตรียมชิ้นงานหนา   การเผาผนึก  และสมบัติทางกายภาพรวมถึงสมบัติไดอิเล็กทริก โดยพิจารณาผล
ของอุณหภูมิ/  เวลาในการเผาผนึก    การเติมตัวชวยเผาที่มีผลตอสมบัติทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงคาคงที่
ไดอิเล็กทริก 
 
อุปกรณและวิธีการ   

สวนผสมระหวาง BaCO3 และ TiO2 (1 mole: 1 mole) ถูกผสมในหมอบดโดยใชอะซีโตนในลักษณะของส
เลอรี (slurry) เปนเวลา 24 ชั่วโมง นําสารที่ไดมาบดเพื่อทําลายกลุมกอนของสารผสม  จากนั้นทําการเผาแคลไซน 
(calcinations) ในถวยอะลูมินาที่อุณหภูมิ 1150oC เปนเวลา 4 ชั่วโมง โดยใชอัตราการเพิ่ม / ลดที่ 5oC/min  จากนั้น
นําผงเซรามิกที่ผานการเผาแคลไซน ไปทําการบดและผานตะแกรงรอน (180 µm) ใหผงไมเกาะกลุมกัน จากนั้นนําผง
เซรามิกไปทดสอบดวยเครื่อง XRD JEOL รุน JDX 3530 เพื่อยืนยันเฟสที่ตองการกอนการเผาผนึก  เมื่อไดเฟสที่
ถูกตองตามตองการจากนั้นทดสอบหาขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคดวยเครื่อง COULTER LS 100 เมื่อไดผง
เซรามิกสมีเฟสที่ถูกตองและขนาดอนุภาคที่เหมาะสม แลวจึงนําไปขึ้นรูปเปนเซรามิกชิ้นหนาโดยผสมกับตัวชวยเผา 
(sintering aid) ในงานวิจัยนี้ใชสวนผสมของB2O3 และ SiO2 (50:50 wt%) โดยผสมกับผงเซรามิก BaTiO3 ใน
ปริมาณ 2 wt% เพื่อใหไดเซรามิก BaTiO3 ที่มีความหนาแนนสูงเผางายขึ้นที่อุณหภูมิในการเผาต่ําลง   ทําการอัด
ชิ้นงานเปนเม็ด (pellet) ดวยเครื่องอัดแบบไฮดรอลิก (hydraulic press) ที่ความดันประมาณ 120 MPa ทําการเผา
ผนึกชิ้นงานที่อุณหภูมิ 1200, 1250,1300 และ 1350oC เปนเวลา 6 , 8 และ 12 ชั่วโมงตามลําดับ ใชอัตราการเพิ่ม / 
ลดที่ 5oC /min    จากนั้นนําชิ้นงานหลังจากเผาผนึกมาวัดคาความหนาแนนสัมพัทธดวยหลักการของ Archemedes   
และนําชิ้นงานมาขัดผิวละเอียดดวยผงอะลูมินาขนาด 1 µm จากนั้นทําการกัดผิวดวยอุณหภูมิ (thermal etching) 
เปนเวลา 30 นาที เพื่อเปดเผยโครงสรางจุลภาค (microstructure) สําหรับการวิเคราะหดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) รุน CAMSCAN MX 200 การวัดคาการเก็บประจุทําโดยเคลือบผิวชิ้นงานดวยกาว
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เงิน (silver paste) วัดคาการเก็บประจุ (capacitance) ดวยเครื่อง HIOKI 3522-50 LCR HITESTER และคํานวณ
คาคงที่ไดอิเล็กทริก 
 
ผลและวจิารณ   

การเผาแคลไซนที่อุณหภูมิ 1150 °C เปนเวลา 4h พบวาทําใหเกิดปฏิกิริยาการแพร (diffusion) ที่คอนขาง
สมบูรณ   เปนไปดังสมการ  BaCO3 (S) + TiO2 (S)   =>   BaTiO3 (S) + CO2 (g)     ผลจาก XRD ดังรูปที่ 1 ยืนยัน
เฟสวาเฟส BaTiO3 เกิดขึ้นจริง ซึ่งตรงกับ JCPDS card no. [05-0626] ซึ่งเปน peak ของเฟส BaTiO3 โครงสราง 
tetragonal นอกจากนี้ยังพบวาการเกิด secondary phases ซึ่งนาจะเปน Ba2TiO4 (JCPDS card no.[38-1481]) ซึ่ง
เปนผลมาจากการที่ BaO แพรตัวไดชาหรือการเกิดปฎิกิริยาที่ไมสมบูรณหรืออัตราสวนของสารตั้งตนไมถูกตอง
แมนยํา ทําใหเกิดเปน Ba2TiO4 ดังสมการ 2BaCO3(S) + TiO2 (S)  =>  Ba2TiO4 (S) + 2CO2 (g)  และมีการเกิดของ
เฟสของ BaSO4 ในปริมาณเล็กนอยซึ่งนาจะเกิดมาจากสิ่งเจือปนที่มากับสารตั้งตน   นําผงตัวอยางที่เกิดเฟส BaTiO3   
การทดสอบขนาดและการกระจายตัวของอนุภาคไดผลดังรูปที่ 2  โดยพบวาที่ 80 vol% ของอนุภาคทั้งหมดเล็กกวา 
24.80 µm ลักษณะกราฟเปนการกระจายตัวแบบ 2 ชวง แตจากงานวิจัยสวนใหญพบวาขนาดของอนุภาค BaTiO3 ที่
ดีมีคาประมาณ 0.3 – 5 µm    ซึ่งอนุภาคที่มีขนาดใหญอาจเกิดจากการรวมตัวกันเปนกลุมของอนุภาคขนาดเล็ก 
(agglomeration) ซึ่งจากกราฟพบวามีชวงการรวมตัวเปนกลุมกอนที่ประมาณ 20-45 µm ในสวนของงานวิจัยนี้
พบวาอนุภาคสวนใหญมีขนาดเล็กกวา 10 µm ซึ่งถือวาใกลเคียงกับงานวิจัยอื่นๆที่ผานมา จากความสัมพันธระหวาง
อุณหภูมิการเผากับคาความหนาแนนสัมพัทธเมื่อใหเวลาในการเผาผนึกนานขึ้นและอุณหภูมิการเผาเพิ่มขึ้นแนวโนม
มีคาสูงขึ้น (ประมาณ 85% ความหนาแนนทฤษฎี)  โครงสรางจุลภาคที่ไดจาก SEM (รูปที่ 3) พบวาที่อุณหภูมิ 
1200oC/12hr พบวามีลักษณะเปนรูพรุนเกิดขึ้นจํานวนมากและเมื่ออุณหภูมิในการเผาผนึกเพิ่มขึ้น ปริมาณของรูพรุน
มีแนวโนมลดลง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการวัดความหนาแนนของชิ้นงานพบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิเผาผนึก
ที่เพิ่มขึ้น ทําใหแรงผลัก (driving force) สําหรับการเผาผนึกสูงขึ้น เกิดการแนนตัวของชิ้นงาน (densification) 
ปริมาณรู (porosity) นอยลง และการโตของผลึก (grain growth) แบเรียมไททาเนต   ในสวนของ เฟสทุติยภูมิพบวามี
ลักษณะสีขาวจาก back scattered electron mode มีธาตุซิลิกอนเปนองคประกอบสูง นาจะเกิดจากการที่เติม SiO2 
เปนตัวชวยเผาผนึก โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิการเผา   ในสวนของคาคงที่ไดอิเล็กทริก ที่อุณหภูมิหองพบวา
แนวโนมโดยภาพรวมของชิ้นงานที่เผาที่อุณหภูมิสูงกวา 1300oC ขึ้นไปจะมีคาที่ลดลงอาจจะเนื่องมาจากการเกิดเฟส
ทุติยภูมิที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามขอมูลที่ไดจาก SEM  และที่อุณหภูมิการเผาต่ํากวา 1300oC แนวโนมที่ไดคือคาสูงขึ้น
ตามการเพิ่มของอุณหภูมิการเผา เมื่อเปยบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวางานวิจัยนี้เมื่อเติมตัวชวยเผา 
SiO2+B2O3 ในปริมาณเล็กนอยก็มีสวนในการลดลงของอุณหภูมิการเผาผนึกซึ่งปกติตองทําที่ 1450 – 1500oC 
สําหรับเซรามิก BaTiO3 ที่ไมมีการเจือสาร  ในสวนของคาคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิหอง มีคาใกลเคียงกับงานวิจัย
อื่นๆที่ประมาณ 1500 – 2000 ขึ้นอยูกับอุณหภูมิและเวลาการเผารวมถึงความถี่ที่ใชวัดคาการเก็บประจุสําหรับ
คาคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุดคือที่อุณหภมิูการเผาผนึกเทากับ 1250 °C เปนเวลา 8 hr (มีคาประมาณ 2000) 
 
บทสรุป 

การทดสอบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซของผงที่ทําการเผาแคลไซนไดเฟสหลักเปน BaTiO3 และเฟสทุติยภูมิเปน 
BaTiO4 และ BaSO4 การทดสอบขนาดอนุภาค (PSA) พบวามีการกระจายตัวเปน 2 ชวง (Bimodal size 
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distribution) และ คาความหนาแนนสัมพัทธ พบวาเมื่อเวลาและอุณหภูมิในการเผาสูงขึ้นมีคาเพิ่มขึ้น การวิเคราะห
ดวยกลอง SEM พบวาเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผาผนึกปริมาณของรูพรุนในโครงสรางจะลดลงและขนาดของเกรนจะ
ใหญขึ้นและอุณหภูมิสูงกวา 1300oC จะเกิดเฟสทุติยภูมิที่เพิ่มขึ้น คาคงที่ไดอิเล็กทริกพบวาสภาวะที่เหมาะสมที่ให
คาสูงสุดคือที่อุณหภูมิการเผาผนึกเทากับ 1250 °C เปนเวลา 8 hr 
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รูปที่ 3   Microstructure โดย 
back scattered electron 
mode ของชิ้นงานที่ทําการ 

sintering เปนเวลา 12h  
(a) 1200°C (b) 1250°C  
(c) 1300°C (d) 1350°C 
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ผลของไนเตรตในหลอดทดลองตอการพัฒนาเปนเฮทเทอโรซีสตของ 
Nitrogen-fixing Nostoc sp. J002-SU 

In Vitro Effect of Nitrate on Heterocystous Development of a Nitrogen-fixing 
Nostoc sp. J002-SU 

 
จันทิมา สุวรรณวิจิตร1 และวิโรจน กนกศิลปธรรม1 

Junthima Suwanwijit1 and Wirojne Kanoksilapatham1 
 
บทคัดยอ 

การขาดปุยไนโตรเจนเปนอุปสรรคหนึ่งที่สําคัญตอผลผลิตต่ํา Nostoc spp. ตรึงแกสไนโตรเจนโดยเฮทเทอ
โรซีสต Nostoc sp. J002-SU เปนไซยาโนแบคทีเรียที่แยกไดจากดินที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตกลองจุลทรรศน 
เซลลคอนขางกลม ขนาด 3-4 µm ตอกันเปนทรัยโคม ยาว 80-120 เซลล แตละทรัยโคมอาจมีเฮทเทอโรซีสต 0-5 
เซลล J002-SU ไมเจริญในสภาวะที่เขยา แตเจริญโดยเกาะกับพื้นผิวเมื่อบมโดยไมเขยา  การเจริญวัดในอาหาร 
basal BG-11 ทีมีไนเตรตตั้งแต 0 – 35.3 mM ไดผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (α > 0.05) โดยคํานวณ 
doubling time เฉล่ียได 35 ± 3 ชั่วโมง ขอสังเกต การเจริญของ J002-SU ไมถูกยับยั้งโดยไนเตรตที่ความเขมขนสูงถึง 
35.3 mM จํานวนเฮทเทอโรซีสตที่ผกผันกับความเขมขนของไนเตรตสามารถจัดไดเปน 3 กลุมยอย 
คําสําคัญ :  - 

 
Abstract 

Deficiency of nitrogen fertilizers is one of the main factors contributing to low productivity. Nostoc 
species fix nitrogen gas via heterocysts. Nostoc sp. J002-SU is a cyanobacteria, isolated from soil at 
Silpakorn University. Under microscope, cells are rather spherical in shape with diameter of 3-4 µm and 
arranged in trichomes of about 80-120 cells. Each trichome may contain 0-5 heterocysts. J002-SU does 
not grow in shaking cultures but grows epiphytically in stationary cultures.  The growth measured in a 
basal BG-11 medium containing nitrate concentrations of 0 – 35.3 mM is not significantly different (α > 
0.05), with an average doubling time of 35 ± 3 hours calculated.  Remarkably, the growth of J002-SU is 
not inhibited by nitrate at concentration as high as 35.3 mM. The numbers of heterocysts that are 
inversely related to the nitrate concentrations can be categorized into 3 subsets. 
Keywords : heterocyst, Nostoc, Nitrogen fixation 
 
คํานํา และวตัถุประสงค (Introduction and Objectives) 

ไซยาโนแบคทีเรียมีบทบาทสําคัญตอการเพิ่มไนโตรเจนในดิน แมวาแอมโมเนียม ไนเตรต และยูเรียเปน
แหลงไนโตรเจนที่ดี    การใชปุยเคมีในดินมากเกินความจําเปนสามารถยับยั้งการเจริญและการตรึงไนโตรเจนของไซ
                                                 
1 ภาควิชาจลุชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Microbiology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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ยาโนแบคทีเรียในธรรมชาติ (Soltani et al., 2007) Nostoc spp. อาศัยเฮทเทอโรซีสต (heterocysts) ซึ่งเปนเซลล
พิเศษ มีผนังเซลลหนา สามารถตรึงไนโตรเจนโดยอาศัยเอนไซมที่ไวตอออกซิเจนชื่อ “ไนโตรจีเนส” Prosperi และ
คณะ (1992) พบวากิจกรรมของเอนไซมนี้สูงสุดเมื่อในอาหารไมมีแหลงไนโตรเจน กระบวการพัฒนาเปนเฮทเทอโร
ซีสตและการตรึงไนโตรเจนของไซยาโนแบคทีเรียอยูภายใตระบบควบคุมที่ซับซอนตอบสนองตอ สภาวะแวดลอม
ภายนอก เชน แสง และแหลงไนโตรเจน เปนตน (Lehtimaki et al., 1997) อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษา
ความสัมพันธระหวางแหลงไนเตรตในอาหารเลี้ยงเชื้อกับจํานวนเฮทเทอโรซีสตของ Nostoc sp. J002-SU  
 
อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) 
ผลของไนเตรตตอการเจริญและจํานวนเฮทเทอโรซีสต 

การเพาะเลี้ยง Nostoc sp. J002-SU ทําในอาหารเหลว BG-11 ซึ่งมีองคประกอบตอลิตรดังตอไปนี้: 
NaNO3 1.5 กรัม K2HPO4 0.04 กรัม MgSO4

.7H2O 0.075 กรัม CaCl2.2H2O 0.036 กรัม citric acid 0.006 กรัม 
ferric ammonium citrate 0.006 กรัม EDTA (disodium salt) 0.001 กรัม Na2CO3 0.02 กรัม สารละลาย trace 
metal A5+Co 1.0 มิลลิลิตร {H3BO3 2.86 กรัม MnCl2.4H2O 1.81 กรัม ZnSO4

.7H2O 0.222 กรัม NaMoO4
.2H2O 

0.39 กรัม CuSO4
.5H2O 0.079 กรัม Co(NO3)2

.6H2O 49.4 มิลลิกรัม น้ํากลั่น 1 ลิตร} ปรับ pH ของอาหารเปน 7.4  
การทดลองทําในอาหาร basal BG-11 ที่มี NaNO3 ตั้งแต 0-35.3 mM (3 ซ้ํา) โดยใช J002-SU อายุ 3 วัน

เปนเชื้อเริ่มตน (1% v/v) บมที่อุณหภูมิหองโดยไมเขยาและใหแสงตลอด 24 ชั่วโมง สุมตัวอยางทุกวันเปนเวลา 7 วัน 
เพื่อชั่งน้ําหนักแหง เปรียบเทียบอัตราการเจริญโดยวิธี Pearson’s correlation นับเฮทเทอโรซีสตจากตัวอยางอายุ 3 
วัน อยางนอย 3,000 เซลล และเปรียบเทียบความถี่และแบงกลุมโดยใช ANOVA และ Tukey B  การติดตามระดับ
ของไนเตรตใน supernatant โดยใชสารละลาย 1% sulfanilamide  และ 0.1% dihydrochloride  สุมตัวอยางทุกวัน 
และตัวควบคุมใชอาหารเปลาปลอดเชื้อเปนตัวควบคุม 

ผลการทดลองนี้ตางจากของไซยาโนแบคทีเรียจากทะเลชนิดหนึ่ง, Fischerella sp. FS18, ซึ่งถูกยับยั้งโดย
ไนเตรทที่ 10 mM 

 
ผลและวจิารณ (Result and Discussion) 
1. ผลของไนเตรตตอการเจริญ  
 Nostoc sp. J002-SU  แยกไดจากดิน เซลลคอนขางกลม ขนาด 3-4 µm เรียงตอกันเปนทรัยโคม 
(trichomes) ยาว 80-120 เซลล อาจพบเฮทเทอโรซีสตไดตั้งแต 0-5 เซลลตอสาย ซึ่งสวนใหญ (80-95%) อยูภายใน
สาย (รูปที่ 1ก และ 1ข) ไมเจริญในอาหารเหลวที่เขยา แตเจริญโดยเกาะกับพื้นผิวเมื่อบมโดยไมเขยา  เจริญในอาหาร
ที่ไมเติมและเติมไนเตรต (0 - 35.3 mM) ไดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (α > 0.05)  โดยคํานวณ doubling time 
(td) เฉล่ียได 35 ± 3  ชั่วโมง (รูปที่ 2) ผลการทดลองนี้แตกตางจากของไซยาโนแบคทีเรียจากทะเลชนิดหนึ่ง, 
Fischerella sp. FS18, ซึ่งการเจริญถูกยับยั้งโดยไนเตรตที่ 10 mM  (Soltani et al., 2007) การเจริญของ J002-SU 
ใน BG-11 (ไนเตรต 17.7 mM) ทําใหระดับของไนเตรตในอาหารนี้ลดลงอยางรวดเร็วภายในหนึ่งวัน เหลือเพียง 
0.0017 mM จากนั้นปริมาณไนเตรตเพิ่มขึ้นเล็กนอยตั้งแตวันที่สอง (0.0028 mM) จนถึงวันที่เจ็ด (0.0239 mM) 
ตามลําดับ (รูปที่ 2) ระดับของไนเตรตในอาหารที่เพิ่มขึ้นนี้อาจมีสาเหตุมาจาก มีการแตกของเซลลตายเกิดขึ้น และ/
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หรือมีการขับไนเตรตสวนเกินออกนอกเซลล ผลการทดลองแสดงวามีการใชไนเตรตจากอาหารเปนแหลงไนโตรเจนใน
วันแรก จากนั้นอาจมีการตรึงแกสไนโตรเจนจากอากาศสําหรับเปนแหลงไนโตรเจน 
2. ผลของไนเตรตตอความถี่ของเฮทเทอโรซีสต 
  Nostoc spp. ตรึงแกสไนโตรเจนโดยอาศัยเอนไซมไนโตรจีเนสที่พบในเฮทเทอโรซีสต จากตารางที่ 1 J002-
SU ที่เจริญใน BG-11 (17.7 mM) มีเฮทเทอโรซีสตในทรัยโคมเฉลี่ย 1.3 ± 0.4 เซลล แตกตางจากที่เจริญใน BG-11 
ที่มีไนเตรตลดลง  (0 – 13.2 mM) ซึ่งมีจํานวนเฮทเทอโรซีสต (เฉล่ีย 2.0 ± 0.9 เซลล) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (α < 
0.05) ในทางตรงขาม J002-SU ที่เจริญใน BG-11 ที่มีไนเตรตเพิ่มขึ้น (35.3 mM) มีจํานวนเฮทเทอโรซีสตลดลง (0.4 
± 0.1 เซลล) อยางมีนัยสําคัญ (α < 0.05) พบวาในอาหารชนิดหลังนี้ ทรัยโคมสวนใหญ (22 สาย) ไมมีเฮทเทอโร
ซีสต (รูปที่ 2ข.) และทรัยโคมที่เหลือ (16 สาย) มีเฮทเทอโรซีสตเพียงหนึ่งเซลล การเปรียบเทียบทางสถิติแสดงวา
ความถี่ของเฮทเทอโรซีสตแปรผกผันกับความเขมขนของไนเตรตในอาหารเลี้ยงเชื้อ  ซึ่งจําแนกไดเปนสามกลุม (กลุม
หนึ่ง 0-13.2 mM กลุมสอง17.7 mM และกลุมสาม 35.3 mM ) 
 
สรุป (Conclusion) 

J002-SU เปน nitrogen-fixing Nostoc  sp. สามารถเจริญไดดีใน basal BG-11 ที่ไมเติมไนเตรต (td =35 
± 3  ชั่วโมง) และทนไนเตรตไดสูงถึง 35.3 mM พบวาการพัฒนาเปนเฮทเทอโรซีสตเกิดขึ้นสูงสุดในอาหาร ที่ไมเติมไน
เตรต อยางไรก็ตามเมื่ออาหารมีไนเตรต ≥ 17.7 mM จํานวนเฮทเทอโรซีสต ลดลงอยางมีนัยสําคัญ (α > 0.05) และ
สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมยอย (ตารางที่ 1) การคนพบนี้สอดคลองกับหนาที่ของเฮทเทอโรซีสตซึ่งจําเปนตอการ
ตรึงไนโตรเจน คุณสมบัติความทนไนเตรตไดดีและความสามารถขับไนเตรตออกนอกเซลลอยางตอเนื่อง ทําให J002-
SU เปนทางเลือกที่ดีสําหรับผลิตปุยชีวภาพซึ่งมีคุณสมบัติชวยลดดินแข็งที่เกิดจากการใชปุยเคมีได  
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ตารางที่ 1. ผลของไนเตรตตอความถี่ของเฮทเทอโรซีสต 
จํานวนทรัยโคมที่พบ 

เฮทเทอโรซสีตตอทรัยโคม 
ไนเตรต 

(mM) 
เซลลตอ 
ทรัยโคม 

(mean±SD) 0 1 2 3 4 5 

เฉลี่ย 
เฮทเทอโรซสีต 
ตอทรัยโคม 

จัดกลุม, α = 0.05 
(mean ± SD) 

0 102 ± 37 0 6 19 3 3 0 2.1 ± 0.4 
4.4 102 ± 45 0 6 19 4 1 1 2.1 ± 0.1 
8.8 99 ± 38 0 11 12 6 1 1 2.0 ± 0.5 

13.2 117 ± 58 1 12 7 4 3 0 1.9 ± 1.5 

Subset 1 

(2.0 ± 0.9) 

17.7 100 ± 55 3 19 8 0 1 0 1.3 ± 0.4 Subset 2 

35.3 81 ± 40 22 16 0 0 0 0 0.4 ± 0.1 Subset 3 
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รูปที่ 1. ทรัยโคม (trichomes) และเฮทเทอโรซีสต (heterocysts) ของ Nostoc sp. J002-SU อายุ 3 วัน (ก.) Basal 
BG-11 ที่ไมเติมไนเตรต (0 mM) สัญลักษณ: ลูกศร1 แสดงเฮทเทอโรซีสตภายในสาย และ ลูกศร 2 แสดงเฮทเทอโร
ซีสตที่ปลายสาย (ดูความถี่ในตารางที่ 1)  สเกล แทน 10 µm (ข.) Basal BG-11 ที่เติมไนเตรต 35.3 mM (ดูความถี่
ในตารางที่ 1) สเกล แทน 10 µm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2. การเจริญของ Nostoc sp. J002-SU ในอาหาร basal BG-11 ที่เติมไนเตรต 0-35.3 mM และระดับของไน
เตรต ซึ่งวิเคราะหเฉพาะในอาหาร BG-11 (ไนเตรต 17.7 mM) สัญลักษณ : วงกลมสีเหลือง ส่ีเหลี่ยมสีเขียว 
สามเหลี่ยมสีเขียว ขาวหลามตัดสีน้ําเงิน ส่ีเหลี่ยมสีมวง และวงกลมสีแดง แทนการเจริญที่ 0, 4.4, 8.8, 13.2, 17.7 
และ 35.3 mM ตามลําดับ (n=3 และ error bar เทากับ ± standard deviation) และ เสนประแทนระดับของไนเตรต
ในอาหาร BG-11 
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ผลของอุณหภูมิและเวลาการเก็บปลายขาวขาวเหนียวตอสมบติัทางกระแสวิทยาของแปง 
Effect of temperature and storage time on rheological properties of waxy rice flour 

 
ปริญดา เพ็ญโรจน1เกรียงไกร คงกล่ํา1 และนริสา สุกดิบ1  

Parinda Penroj1 Kriangkrai Kongglum1 and Narisa Sukdib1 
 
    
บทคัดยอ 
 สมบัติทางกระแสวิทยาของแปงขาวมีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑเปนอยางมาก  งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสมบัติทางกระแสวิทยาของแปงขาวเหนียวไทยใหใกลเคียงกับแปงขาวเหนียวญี่ปุน โดยนํา
ปลายขาวขาวเหนียวไทยมาเก็บที่อุณหภูมิตางๆ (30, 40 และ 50 °C) เปนระยะเวลาตางๆ (5, 10, 15, 20, 25 และ 
30 วัน)  และศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บปลายขาวขาวเหนียวตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกระแส
วิทยาของแปงขาวเหนียวดวยเครื่อง RVA และ Texture analyser พบวาการเก็บปลายขาวไวที่อุณหภูมิสูง จะทําให
แปงขาวเหนียวมีคา Peak viscosity, Trough, Set back และ Final viscosity เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บ โดยคา 
Peak viscosity, Trough และ Final viscosity มีแนวโนมเริ่มคงที่ที่ระยะเวลาการเก็บ 20-30 วัน สวนคา Break 
down มีแนวโนมลดลงตามระยะเวลาการเก็บ  และพบวาการเก็บปลายขาวที่อุณหภูมิสูงจะทําใหกอนแปงขาวเหนียว
มีความแข็งเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บขาว  การเก็บปลายขาวเหนียวไทยไวที่อุณหภูมิสูงทําใหแปงขาวเหนียวไทย
มีสมบัติทางกระแสวิทยาใกลเคียงกับแปงขาวเหนียวญี่ปุน โดยมีคา Trough และคา Set back เพิ่มขึ้นและมีคา 
Break down ลดลง  ตามระยะเวลาการเก็บ และพบวาการเก็บปลายขาวไวที่อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิหองจะชวยเรง
การ ageing ขาวไดเร็วขึ้น  
คําสําคัญ : สมบัติทางกระแสวิทยา  การเรงอายุการเก็บ   แปงขาว   ขาวเหนียว   ขาวเกา 
 
Abstract 

Rheological properties of rice flour highly related to quality of products.  The objective of this 
research was to develop rheological properties of Thai waxy rice flour to be similar to Japan waxy rice 
flour by storing the broken Thai waxy rice at different temperature(30, 40 and 50°C) at various time (5, 
10, 15, 20, 25 and 30 days).  Effects of temperature and storage time on the rheological properties of rice 
flour were measured using RVA and Texture Analyzer. It was found that storing broken Thai waxy rice at 
the high temperature increased Peak viscosity, Trough, Set back and Final viscosity values. The Peak 
viscosity, Trough and Final viscosity value tended to be constant at 20-30 days but the Breakdown value 
tended to be lower with the storage time.  In addition, storing Thai broken waxy rice at the high 
temperature increased hardness of rice dough with the storage time.  Storing broken Thai waxy rice at 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร   
  นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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high temperature resulted in similar rheological properties of Thai waxy rice flour to Japan waxy rice flour 
by an increase of Trough and Set back values and a decrease of Break down value of Thai waxy rice 
flour with storage time. Storage of broken waxy rice at higher temperature than room temperature could 
accelerate rice ageing.  
Keywords : rheological property, shelf life acceleration, rice flour, waxy rice, aged rice  
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ชนิดของขาว องคประกอบทางเคมี วิธีการบดขาว และสภาวะการเก็บรักษา เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอ
คุณสมบัติของแปงขาว แปงขาวที่ไดจากการโมเมล็ดขาวที่มีการ ageing ไมเหมาะสมจะมีคุณภาพไมไดตามตองการ
และเปนปญหาในการนําไปผลิตผลิตภัณฑอาหารตางๆ  (Teo และคณะ, 2000) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวาง
การ ageing นี้ เปนผลจากองคประกอบทางเคมีในขาว  โดยองคประกอบในขาว เชน สตารช อะมิโลส โปรตีน และ
ไขมันจะเกิดปฏิสัมพันธกันในระหวางการเก็บขาวและทําใหคุณสมบัติการใชประโยชนเปล่ียนแปลงไปโดยที่ปริมาณ
ขององคประกอบดังกลาวไมไดเปล่ียนไปมากนัก (Chrastil, 1994)  การหาความสัมพันธของโครงสรางเม็ดสตารชทั้ง
ทางเคมี และทางกายภาพ กับสมบัติทางกระแสวิทยาจะชวยใหนําสตารชมาใชประโยชนโดยมีลักษณะเนื้อสัมผัส
ตามตองการได (Han และคณะ, 2001)  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสมบัติทางกระแสวิทยาของแปงขาวเหนียวไทยใหใกลเคียงกับแปงขาว
เหนียวญี่ปุน เนื่องจากตองการใชแปงขาวเหนียวไทยทดแทนแปงขาวเหนียวญี่ปุนที่มีราคาสูงกวา จากการทดลอง
เบื้องตนพบวาการใชแปงขาวเหนียวไทยมาผลิตขนมญี่ปุน  จะทําใหขนมมีลักษณะแบนราบ ไมอยูตัว มีลักษณะเนื้อ
สัมผัสนุมเกินไป แตเมื่อนําแปงขาวเหนียวไทยที่ไดจากการบดขาวเกามาผลิต พบวามีลักษณะดีขึ้น จึงตองการเรง
อายุการเก็บขาวเหนียวไทย โดยศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บปลายขาวขาวเหนียวไทยตอสมบัติทาง
กระแสวิทยาของแปงขาวเหนียวเปรียบเทียบกับแปงขาวเหนียวญี่ปุน ดวยเครื่อง RVA และ Texture analyzer 
 
อุปกรณและวิธีการ 
1. วัตถุดิบและอุปกรณ 
 แปงขาวเหนียวไทย  แปงขาวเหนียวญี่ปุน  ปลายขาวขาวเหนียวไทยจากบริษัทไทยเบตเตอรฟูดส จํากัด  
 ชุดวิเคราะหองคประกอบทางเคมี  เครื่องวัดความหนืด (Rapid Visco Analyser, RVA 4, Australia), 
เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyser, TA-XT2i, UK),  
2. วิธีการทดลอง 
2.1. การศึกษาองคประกอบทางเคมีและสมบัติทางกระแสวิทยาของแปงขาวเหนียวไทยและแปงขาวเหนียว
ญี่ปุน 
 นําแปงขาวเหนียวไทย และ ญี่ปุนมาวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในดานปริมาณอะมิโลส (ตามวิธีของ 
Juliano ,1971) ปริมาณโปรตีน และไขมัน (ตามวิธีของ AOAC,1984) และ  Pasting curve ดวยเครื่อง Rapid Visco 
Analyser (RVA) บันทึกพารามิเตอรตางๆที่ไดจาก  Pasting curve  
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2.2 การศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาปลายขาวเหนยีวไทยตอสมบัติทางกระแสวิทยา
ของแปงขาวเหนียว 
 นําปลายขาวขาวเหนียว บรรจุในถุงพลาสติก PP เก็บในตูอบที่อุณหภูมิ 30, 40, และ 50 °C  เมื่อเก็บปลาย
ขาวได 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 วัน นําปลายขาวมาบดเปนแปงขาวเหนียวโดยวิธีการบดแบบแหงดวยเครื่องบด 
Hammer Mill  นําแปงขาวเหนียวที่ไดมาตรวจวัด Pasting curve ดวยเครื่อง RVA  
ผลและวิจารณ 
3.1. องคประกอบทางเคมีและสมบัติทางกระแสวิทยาของแปงขาวเหนียว 
 จากการหาองคประกอบทางเคมีของแปงขาวเหนียวไทย และ แปงขาวเหนียวญี่ปุน ไดผลการทดลองดัง
แสดงในตารางที่ 1 พบวาแปงขาวเหนียวไทยประกอบดวยอะมิโลส  โปรตีน และ ไขมัน รอยละ 8.5, 0.31 และ 6.44 
ตามลําดับ  สวนแปงขาวเหนียวญี่ปุนประกอบดวยอะมิโลส  โปรตีน และ ไขมัน รอยละ 5.8, 0.47  และ 6.32 
ตามลําดับ  แปงขาวเหนียวไทยมีปริมาณอะมิโลส สูงกวาแปงขาวเหนียวญี่ปุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
และมีปริมาณไขมันต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ปริมาณโปรตีนไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05) ทั้งนี้ไขมันและโปรตีนเปนองคประกอบที่มีปริมาณนอยแตมีอิทธิพลอยางมากตอคุณสมบัติของเมล็ดขาว  
โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ ageing และทําใหคุณสมบัติทางเคมีกายภาพเปลี่ยนไปหลังการเก็บ
รักษา (Zhou และคณะ, 2003) 
 เมื่อนําแปงขาวมาวิเคราะห Pasting curve ดวยเครื่อง RVA พบวาแปงขาวเหนียวไทยและแปงขาวเหนียว
ญี่ปุนมีคาพารามิเตอรที่ไดจาก Pasting curve แตกตางกันดังแสดงในตารางที่ 2  พบวาแปงขาวเหนียวไทยมีคา 
Peak viscosity และคา Break down สูงกวาแปงขาวเหนียวญี่ปุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตมีคา 
Trough คา Set back และคา  Final viscosity ต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  สวนคา Pasting 
temperature ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  ดังนั้นหากตองการปรับใหแปงขาวเหนียวไทยมีสมบัติทางกระแส
วิทยาใกลเคียงกับแปงขาวเหนียวญี่ปุนตองทําใหแปงขาวเหนียวไทยมีคา Peak viscosity และคา Break down ต่ําลง 
แตมีคา Trough และคา Set back สูงขึ้น 
3.2 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาปลายขาวเหนียวไทยตอสมบัติทางกระแสวิทยาของแปง
ขาวเหนียว  
 จากการนําปลายขาวที่เก็บที่อุณหภูมิและระยะเวลาแตกตางกันมาบดแหงเปนแปงขาวเหนียวและตรวจวัด 
Pasting curve พบวาอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บปลายขาวมีผลตอพารามิเตอรที่ไดจาก Pasting curve ของแปง
ขาวเหนียว (ภาพ 1) โดยพบวาแปงขาวเหนียวมีคา Peak viscosity, Trough, Set back และ Final viscosity เพิ่มขึ้น
ตามระยะเวลาการเก็บ ดังภาพที่ 1a-e ตามลําดับ โดยคา Peak viscosity, Trough และ Final viscosity มีแนวโนม
เริ่มคงที่ที่ระยะเวลาการเก็บ 20-30 วัน  สวนคา Break down จะแตกตางจาก พารามิเตอรอื่น โดยพบวา คา Break 
down กลับมีแนวโนมลดลง  การเก็บปลายขาวที่อุณหภูมิต่ํา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงชากวาการเก็บที่อุณหภูมิสูง   

นอกจากนี้พบวาเมื่อนําแปงขาวเหนียวที่ไดจากการเก็บปลายขาวไวที่อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิหองมาผลิต
ขนมญี่ปุน พบวาขนมมีลักษณะปรากฏและความนุมเหมือนกับขนมที่ใชแปงขาวเหนียวญี่ปุนและขนมที่ใชแปงขาว
เหนียวไทยไดจากการโมขาวเกา (ขอมูลไมไดแสดงไว)  ดังนั้นการเก็บปลายขาวที่อุณหภูมิสูงขึ้นจึงเปนการเรงการ 
ageing ปลายขาวได    
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สรุป 
 แปงขาวเหนียวไทยและแปงขาวเหนียวญี่ปุนมีองคประกอบทางเคมีและสมบัติทางกระแสวิทยาตางกัน  
หากตองการปรับใหแปงขาวเหนียวไทยมีคุณสมบัติทางกระแสวิทยาใกลเคียงกับแปงขาวเหนียวญี่ปุนตองทําใหแปง
ขาวเหนียวไทยมีคา Peak viscosity และคา Break down ต่ําลง แตมีคา Trough และคา Set back สูงขึ้น การเก็บ
ปลายขาวที่อุณหภูมิ 30 °C จะมีการเปลี่ยนแปลงชากวาการเก็บไวที่อุณหภูมิ 40°C และ 50 °C  การเก็บปลายขาว
เหนียวไทยไวที่อุณหภูมิสูงทําใหแปงขาวเหนียวไทยมีคา Trough และคา Set back เพิ่มขึ้นและมีคา Break down 
ลดลง  ตามระยะเวลาการเก็บไดเร็วกวาการเก็บที่อุณหภูมิต่ํา  การเก็บปลายขาวไวที่อุณหภูมิสูงจึงเปนการเรงการ 
ageing ไดและทําใหแปงขาวเหนียวไทยมีสมบัติทางกระแสวิทยาใกลเคียงกับแปงขาวเหนียวญี่ปุนมากขึ้น 
 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝายอุตสาหกรรม โครงการโครงงาน
อุตสาหกรรมสําหรับปริญญาตรี ขอขอบคุณบริษัทไทยเบทเทอรฟูดส จํากัด ที่ใหการสนับสนุนวัตถุดิบ  การใช
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ตาราง 1 องคประกอบทางเคมีของแปงขาวเหนียว 
 

ปริมาณ (รอยละของน้ําหนักแหง) องคประกอบทางเคมี 
ไทย ญี่ปุน 

อะมิโลส 8.4 a 6.8 b 
ไขมัน 0.3 a 0.5 b 
โปรตีน 6.4 a 6.3 a 

ab ตัวอักษรตางกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

 
ตาราง 2 พารามิเตอรที่ไดจาก Pasting curve ของแปงขาวเหนียวไทยและแปงขาวเหนียวญี่ปุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ab ตัวอักษรตางกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

แปงขาวเหนียว 
พารามิเตอร 

ญี่ปุน ไทย 
Pasting Temp (oC) 66.6 a 70.0 a 
Peak viscosity (RVU) 515.0 b 610.2 a 
Peak time (นาที) 3.9 b 3.6 a 
Trough (RVU) 260.6 b 235.6 a 
Break down (RVU) 254.4 b 374.6 a 
Set back (RVU) 84.5 b 79.2 a 
Final viscosity (RVU) 345.1 b 314.8 a 
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a      b 
 

  

c      d 

 

    

e       
 

ภาพที่1 ผลของอุณหภูมิและเวลาการเก็บปลายขาวตอสมบัติทางกระแสวิทยาของแปงขาวเหนียวไทย  
a) Peak viscosity, b) Trough, c) Set back, d) Final  viscosity, e) Break down 
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ภาพสวยงามจากโพลีโนเมียลกําลงัสองของจํานวนเชิงซอน 
The Beautiful Images from Quadratic Polynomial of Complex Number 

 
นันทนภัส โตอดิเทพย1* และภูชิต ภูชําน2ิ 

Nunnapad Toadithep1* and Pnchit Puchumni2                 
 
บทคัดยอ 

โครงงานนี้ทําการศึกษาคุณลักษณะบางอยางในคณิตศาสตรเพื่อสรางภาพสวยงาม โพลีโนเมียลกําลังสอง
ของจํานวนเชิงซอนเปนเปาหมายของการศึกษาการสรางภาพสวยงามนี้   โพลีโนเมียลกําลังสองที่เขียนอยูในรูป  fc(z) 
= z 2 + c โดยที่  c  เปนจํานวนเชิงซอน  ในการคํานวณแบบทําซ้ํากับฟงกชันในรูปแบบดังกลาวและพลอตจุดบน
ระนาบ xy โดยสวนจํานวนจริงถูกพลอตบนแกน x และสวนจํานวนจินตภาพถูกพลอตบนแกน y   การพลอตจุดสีดวย
การประมวลผลภาพในภาษาไพธอน  โดย ใชเงื่อนไขในการพลอตเมื่อ |z| <= 2.0 ไมเปนจริง  ผลของการพลอตได
ภาพที่สวยงามและตื่นตาในเวลาอันส้ัน  
คําสําคัญ :  จํานวนเชิงซอน, ภาพสวยงาม, โพลีโนเมียล  
 
Abstract 

This paper studies some features of Mathematics in creating beautiful graphics or images. 
Emphasizing in  quadratic polynomials of complex number which are expressed as  fc (z) = z2 + c, 
where c is a complex number.  During some iterations of computing complex numbers from this express, 
plotting the value of complex number in xy-plane, the real part in x-axis, the imaginary part in y-axis. The 
color plotting using image processing in Python, with the condition of plotting if |z| <= 2.0 is not true. The 
result of this work reaches the goal and gets beautiful, and amazing images in a very short time.  
Keywords : Complex Number, Beautiful Images, Polynomial 
 
Introduction 
 Not waiting for reply of the question about the beautiful and not beautiful. Most of people love 
everything beautiful. Seeking in what field of knowledges, not only in Arts which study  art and the beauty. 
Mathematics is this answer, some features in Mathematics can give beautiful graphics and images. 
Mathematica is the popular software package which do many works about Mathematics. The extendsion 
of Mathematica,  Graphica 1 and Graphica 2 can plot amazing graphics and images,  
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A very popular complex dynamical system is given by the family of quadratic polynomials, a 
special case of rational maps. The quadratic polynomials can be expressed as [6] 

 
cz)z(f += 2          , where  c is a complex parameter 

 
This paper use this form of function to compute in creating beautiful images. 

 
Background 
 
1. Julia Sets 
 Julia sets are beautiful objects which arise in the study of iteration of rational functions on the 
complex plane. Mark McClure [9] published a paper in Volume 7, issue 2 of the journal Mathematica in 
Education and Research which describes an efficient technique for generating Julia sets of many rational 
functions. The algorithm is the same as the one used by Mark McClure’s Java Julia Set Generator. Of 
course, the data structures are quite different and the code is about 700 lines shorter. The following code 
illustrates the basic usage. 
 
Needs["JuliaSet`"]; 
Show[GraphicsArray[Partition[ 
 Julia[#, z, Bound -> 12, DisplayFunction -> Identity]& /@  
 {z^2 - 0.77 + 0.22 I, z^2 + 0.68 I,  
 z^2 - 0.123 + 0.745 I, z^3 + z + 0.6 I,  
 z^3 - I, 2 z/3 + 1/(3 z^2)}, 2 
] ] ] 
 
In the output of graphics in figure 1 have some special features which is fractal or self-similarity.  

  
   Figure 1.  Some outputs of Julia sets from Mathematica software 



 
 

608 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

Work Steps 
 
1. Step of work in process 
 

1. Studying the  complex number 
2. Studying the Julia sets 
3. Studying the using images with PIL in Python 
4. Writing program for iteration and save the result  to image file 
5. Testing for beautiful images 
 

2.Some Functions in this work 
 
 Below is the Julia class which are defined in Python language, in this class comprise of many 
methods such as _init_, _call_, compute, fractal, etc., the main method or function in this class is function 
compute which plot the  images pixel by pixel. 

class Julia: 
 
    def __init__(self, filename, size, n=64, box=((-2,1.25),(0.5,-1.25)) ): 
        self.size = size 
        self.filename = filename 
        self.n = n 
        self.uleft  = box[0] 
        self.lright = box[1] 
        self.xwidth = self.lright[0] - self.uleft[0] 
        self.ywidth = self.uleft[1]  - self.lright[1] 
 
    def __call__(self,z): 
        self.z = z 
        self.compute() 
                         
    def newimage(self): 
        self.im = Image.new('P',self.size) 
        self.im.putpalette(mkpalette()) 
 
    def compute(self): 
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        print "Computing %s..." % self.__class__.__name__ 
        self.newimage() 
        for x in range(self.size[0]): 
            for y in range(self.size[1]): 
                xp,yp = self.getcoords(x,y)                 
                dotcolor = self.fractal(xp,yp) 
                self.im.putpixel((x,y),dotcolor) 
        self.saveimage() 
 
   def fractal(self,x,y): 
        n = self.n 
        c = self.z 
        z = complex(x,y) 
        dotcolor = 0  # default, convergent 
 
        for trials in range(n): 
            if abs(z) <= 2.0: 
                z = z**2 + c 
            else: 
                dotcolor = trials 
                break  # diverged 
        return dotcolor             
 
    def getcoords(self,x,y): 
        percentx = x/self.size[0] 
        percenty = y/self.size[1] 
        xp = self.uleft[0] + percentx * (self.xwidth) 
        yp = self.uleft[1] - percenty * (self.ywidth) 
        return (xp,yp) 
     
    def saveimage(self): 
        self.im.save(self.filename) 
 

 
                                           Figure 2  Task in Julia class by functions 
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Function fractal (self, x,y) is the  functions in Julia class, compute the function of  z=  z2 + c for n 
times, where c is complex number, c is a seed of fractal. This function is written in Python which is a 
sample fractals program by Kirby Urner [7]. By changing the seed of quadratic polynomials , getting 
various of beautiful images. By extending color palette using method extend of palette improve the output 
from black-white output from Mathematica. Function mkpalette() is shown below. 

 
def mkpalette(): 
    global palette 
    palette = [0,0,0]    
    for i in range(0,255): 
        palette.extend((i*5%200 + 55, i*7%200 + 55, i*11%200 + 55))         

              return palette 
 
Results 
 The results of this work with different seed, or c, complex number in 6 different number are 
shown in Figure 3, Figure 4, Figure 5, Figure 6, Figure 7 , Figure 8, and Figure 9.  These images get the 
specific color by the method extend of palette,      

              
                    Figure 4            Figure 5               Figure 6 
        start with  -0.79  + 0.15i                           start with  -0.123 + 0.745i         start with   0 + i 
 

         
                  Figure 7.                  Figure 8.           Figure 9. 
        start with  -0.75  + 0.15i             start with  -0.745  + 0.12i  start with -0.745+ 0.5i   
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Conclusion 
 The results of program are the beautiful and amazing images.  The change of color palette  will 
change the output too. With the other seed or other starting complex number will give the different output 
images.  Saying that, the iteration of complex number will be seen with image processing. In the last 
figure, the image of lightning is created by using the seed, c = 0+i. In all of result images from this way of 
plotting, the images show the feature of self-similarity, which make the image more interesting. 
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ระยะเริ่มตนของการสรางเซลลสืบพนัธุเพศผูในสบูดํา (Jatropha curcas L.) 
Initiation stage of microgametogenesis of Physic nut (Jatropha curcas L.) 

 
พรรณธิภา ณ เชียงใหม1* พิมพใจ มีตุม1   

อาภัสรา ปนทอง1 และศิรินทรนภา พุมแจ1 
Pantipa Na Chiangmai1*  Pimjai Meetum1,  

Apasara Puntong1 and Sirinnapa Poomjae1 
 
บทคัดยอ 
 ทําการศึกษาระยะเริ่มตนของการสรางเซลลสืบพันธุเพศผูในสบูดํา (Jatropha curcas L.) ในวงศ 
Euphobiaceae จากตาดอกเพศผูที่มีกําลังพัฒนาที่มีขนาดแตกตางกัน โดยพบวาตาดอกเพศผูมีขนาดที่แยกไดตั้งแต
ขนาดที่ 1 (กวาง x ยาว) (1.34 x 1.43 มิลลิเมตร) ถึงขนาดที่ 5 (3.30 x 4.60 มิลลิเมตร) พบวาตาดอกเพศผูขนาดที่ 
3-5 พบละอองเกสรที่แกและมีขนาดแตกตางกันในแตละระยะ ขณะที่ในตาดอกขนาดที่ 2 (1.85 x 2.12 มิลลิเมตร) 
พบไมโครสปอร ซึ่งเปนระยะเริ่มตนของการสรางเซลลสืบพันธุเพศผู 
คําสําคัญ : สบูดํา, การสรางเซลลสืบพันธุเพศผู, ละอองเกสร, ไมโครสปอร, Jatropha curcas 
 
Abstract 
 The initiation stage of microgametogenesis in Jatropha curcas L. (Euphobiaceae) was studied in 
order to investigate the development of male flower buds having different sizes. Male flower buds were 
found to have sizes ranging from 1 (cross x longitudinal section) (1.34 x 1.43 mm) to 5 (3.30 x 4.60 mm). 
The male flower buds with a size between 3-5 were found to harbor a different size of mature pollen, while 
the flower buds with a size 2 (1.85 x 2.12 mm) were found to harbor microspores, where the initiation 
stage of microgametogenesis occurred.  
Keywords : Physic nut, microgametogenesis, pollen, microspore, Jatropha curcas 
 
Introduction and Objectives 
 The physic nut, Jatropha curcas L., is a pantropical shrub, having perennial, monoecious and 
protandrous characteristics in flowering plants. It is a member of the Euphorbiaceae family. The plants in 
this family produce flowers having racemose inflorescences, with dichasial cyme pattern characteristics 
(Figure 1A-1B) (Raju and Ezradanum, 2002). The inflorescense is a panicle, with the female flower (Figure 
1C, 1E and 1F) (about 10-20%) at the apices of the mainstem and branches of the inflorescence. Male 
flowers (Figure 1D) are more numerous (about 80-90%) and occupy subordinate positions in the 
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inflorescence. The microspores in the flower of the plants in this Family have the remarkable capacity to 
develop into haploid plants via embryogenesis in vitro, In the microspores, the genetic make-up is double 
haploids with completely homozygous characteristics. This provides an important tool for research in 
plant genetics and breeding (Touraev et al., 1997).    
 With this characteristic, the initiation stage of microgametogenesis that determines the unicellular 
microspore of the physic nut is very important and was the purpose in this study.  Another well-known 
plant in the Family Euphorbiaceae having floral tissue and microspores at the uninuclear stage of 
development is cassava (Liu and Chen, 1977; Woodward and Puonti-Kaerlas, 2001). 
 
Materials and Method 
 The inflorescences of staminate plants of Jatropha curcas L. were collected in the early rainy 
season of 2008 at the Royal Development Study Center, Huai Sai, in the Cha-am District of Phetchaburi 
Province, Thailand. The male flower buds varied in size with varied anthesis in the developed flowers 
(Figure 1G-1H). The material collected was divided and classified according to male flower bud 
dimensions related to the pollen development stage. The flower buds were measured, and dissected 
under a stereomicroscope, Nikon SMZ800. In each bud, a few anthers were removed, squashed between 
slides and covered with glass, after being stained with 0.5% methylene blue. These samples were 
observed under a bright field microscopy (Nikon ECLIPSE E400) to determine the stages of pollen 
development. 
 
Result and Discussion 
 Male flower buds were classified into 5 sizes (Table 1). The mature pollens were found firstly at a 
flower bud size ranging from 3 (cross x longitudinal section) (2.22 x 2.47 mm) (Figure 1G) to 5 (3.30 x 
4.60 mm) (Figure 1H). The average size of the pollen at the flower bud size ranging from 3 to 5 was 46.80 
µm to 80.08 µm (Figure 2D-2F). 
 In the early flower bud sizes (size 1; 1.34 x 1.43 mm, and size 2; 1.85 x 2.12 mm) (Figure 1G and 
2A), pollen was not detected. However, the microspores at the uninuclear stage of development could be 
ascertained (Figure 2B-2C). The flower bud size 2 was the stage that harbored microspores and the 
initiation stage of microgametogenesis of the physic nut.  
 The material in this study was freshly collected and the anthers were not fixed in any solutions. 
However, when the flower buds were left for 3-4 hours at room temperature, the mature pollen in anthers 
was found in the flowers having bud size 2.  
 The technique to isolate microspores is required in the next study so that the development of the 
embryo can be investigated directly (Touraev et al., 1997). 
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Conclusion 
 The male flower buds having the size ranging from 3 to 5 were found to harbor different sizes of 
mature pollen. The flower bud size 2 was the stage in which the microspores and the initiation stage of 
microgametogenesis were detected. 
 
Acknowledgement 
 We are grateful to the Royal Development Study Center, Huai Sai, Cha-am District, Phetchaburi 
Province, Thailand, for providing the materials in this research. 
 
References 
Liu, M. C. and W. H. Chen. 1977. Genetic modification of sugarcane and cassava cells through 
 protoplast and anther culture. Taiwan Sugar 24: 304-311. 
Raju, A. J. S. and V. Ezradanam. 2002. Pollination ecology and fruiting behaviour in a monoecious 
 species Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae). Current Sci. 83 (11): 1395-1398. 
Touraev, A., O. Vicente and E. Heberle-Bors. 1997. Initiation of microspore embryogenesis by stress  
 (a review). Trends in Plant Sci., 2: 285-323.  
Woodward, B. and J. Puonti-Kaerlas. 2001. Somatic embryogenesis from floral tissue of cassava (Manihot 
 esculenta Crantz). Euphytica 120: 1-6. 
 
Table 1.  Average sizes of male flower buds, anther and pollen; size 1 (smallest) to size 5 (largest). 

Male flower bud sizes  
Characters 

Size 1 Size 2 Size 3 Size 4 Size 5 
Dimensions of male flower buds (mm) 1/ 
- longitudinal section 1.43 ± 0.22 2.12 ± 0.15 2.47 ± 0.09 3.76 ± 0.37 4.60 ± 0.93 
-  cross section 1.34 ± 0.22 1.85 ± 0.19 2.22 ± 0.04 2.83 ± 0.12 3.30 ± 0.28 
Dimensions of anther (µm) 1/                                        
- longitudinal section 535 ± 48 610 ± 53 875 ± 49 1,334 ± 15 1,868 ± 195 
-  cross section 346 ± 70 367 ± 68 491 ± 55 713 ± 100 896 ± 186 
Diameter of pollen (µm) 1/ - - 46.80 ± 4.42 71.76 ± 4.78 80.08 ± 4.55 
1/ 10 replications.  
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      Figure 1.  Morphology of the male and female  
                flower of Jatropha curcas L. 
                  A.  position of influorescences on  
                apical of plant. 
                  B. Racemose influorescences. 
                  C. Female flower. 
                 D. Male flower. 
                  E. The ovary and elliptical gland. 
                  F.  Longitudinal section of ovary. 
                G. Different sizes of male flower buds; 
                size 1 (left) to size 4 (right). 
           H. Male flower bud (size 5).   
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.  Microspore and mature spore of physic nut 
 A.   Tetrad stage of microspore (flower bud size 2). 
 B-C Uninuclear stage of microspore (flower bud size 2). 
 D.   Mature spore (flower bud size 3). 
 E.    Mature spore (flower bud size 4). 
              F.    Mature spore (flower bud size 5) 
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ลักษณะทางจุลพยาธวิิทยาของนกัโทษชายที่เสยีชวีิตสําหรับงานดานนิติเวชศาสตร 
Histothological characteristics of death male prisoners for  forensic  medicine 

 
ปทมานุช นักเลิศพันธ1 

Patamanuch Nuklertphan1 
 
บทคัดยอ 

ในปจจุบันนี้มีนักโทษที่เสียชีวิตมีจํานวนมากขึ้นแตการชันสูตรพลิกศพอยางเดียวในบางรายยังไมเพียงพอ
ในการยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แทจริง ในทางปฏิบัติจึงตองมีการสงศพมาทําการผาตรวจอีกครั้ง ซึ่งเปนหนาที่
ของพยาธิแพทย ตลอดจนการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางกลองจุลทรรศน (microscopic examination) ซึ่งเปนขอมูลที่มี
ความจําเปนในการวินิจฉัย ทําโดยการนําชิ้นเนื้อมายอมดวยสีฮีมาทอกซิลิน (Hematoxylin) และอิโอซนิ (Eosin) เพื่อ
ยืนยันสาเหตุการตายที่แทจริง ในการศึกษานี้ไดศึกษาสาเหตุการตายของนักโทษชายจํานวน 100 คน และจากการ
วิจัยนี้พบวา นักโทษมีการเสียชีวิตจากหลายสาเหตุ ไดแก ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตลมเหลวจํานวน 27 คน 
ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตจากเยื่อหุมสมองและปอดอักเสบจํานวน 1 คน ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
ลมเหลวจากพยาธิสภาพปอดอักเสบ 2 คน ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตลมเหลวรวมกับตับวายจํานวน 2 คน 
ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตลมเหลวจากพยาธิสภาพหัวใจและปอดจํานวน 1 คน ปอดอักเสบจํานวน 28 คน ไต
อักเสบจํานวน 1 คน ปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อราจํานวน 1 คน ติดเชื้อในกระแสโลหิตรวมกับเยื่อหุมหัวใจอักเสบ
จํานวน 2 คน หัวใจอักเสบ 1 คน ปอดอักเสบรวมกับติดเชื้อในตับจํานวน 1 คน ไตวายจํานวน 1 คน เนื้องอกที่ลําไส
จํานวน 1 คน มะเร็งตับจํานวน 2 คน วัณโรคปอดจํานวน 9 คน pneumonia 3 คน สมองขาดเลือดจํานวน 1 คน  ขาด
อากาศหายใจจํานวน 2 คน เลือดออกที่สมองจํานวน 3 คน ติดเชื้อในกระแสโลหิตจํานวน 7 คน เยื่อหุมสมองอักเสบ
จํานวน 2 คน และเยื่อหุมหัวใจอักเสบจํานวน  2 ราย จากขอมูลที่ไดรับสามารถสรุปไดวาสาเหตุการตายสวนใหญเกิด
จากปอดอักเสบ โดยใชเทคนิคการเตรียมพาราฟนและตัดชิ้นเนื้อใหบางแลวนํามายอมสีฮีมาทอกซิลิน และอิโอซิน 
เพื่อยืนยันสาเหตุการตายได 
คําสําคัญ :  วัณโรคปอด, การอักเสบ, เยื่อหุมสมองอักเสบ, เยื่อหุมหัวใจอักเสบ  

 
Abstract 
 Nowadays the amount of prisoner being dead during imprisonment is increasing.  Although 
every corpse of prisoner is sent to have an autopsy, only the autopsy in some cases is not enough to 
know the true cause of death.  In the practical way, it needs the reinvestigation by the pathologist and the 
biopsy for microscopic examination to acquire important information for the diagnosis.  The technique of 
Hematoxylin and Eosin Stain is used in this step of the reinvestigation.  In this research, the researcher 
has studied the cause of death of the 100 male prisoners during the imprisonment.  The result was 
presented that the prisoners were died by the various caused as following; failure of respiratory and 
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circulation system 27 cases, failure of respiratory and circulation system due to pericarditis and lungs 
inflammation 1 cases, failure of respiratory and circulation system due to pathological condition of lungs 2 
cases, failure of respiratory and circulation system added with paralyzed liver 2 cases, failure of 
respiratory and circulation system due to pathological conditions of heart and lungs 1 case, lung 
inflammation 28 cases, kidney inflammation 1 case, pneumonia caused by the fungus 1 case, infection in 
the circulation system also with pericarditis 2 cases, myocarditis 1 case, lung inflammation  with infection 
in the liver 1 case, renal failure 1 case, tumor at the intestine 1 case, hepatocellular carcinoma 2 cases, 
tuberculosis in lungs 9 cases, pneumonia 3 cases, Anoxia 1 case, suffocation 2 cases, cerebral 
hemorrhage 3 cases, septicemia 7 cases, meningitis 2 cases, and pericarditis 2 cases.  These results 
lead to the conclusion that the majority causes of death are from lungs inflammation.  Besides, the 
technique paraffin section  and  Hematoxylin and Eosin Stain can be used to confirm causes of death. 
Keywords :  Tuberculosis, inflammation, meningitis, pericarditis 
 
คํานํา 

 ในปจจุบันนี้มีนักโทษที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังจํานวนมาก และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยศพของนักโทษ 
ทุกรายที่สงมาตองมีการชันสูตรศพและทําการผาศพเพื่อพิสูจนหาสาเหตุการตายในทุกกรณี แตการชันสูตรศพ   
อยางเดียวไมสามารถหาเหตุการณตายที่แทจริงไดเพียงพอ ในทางปฏิบัติจึงมีการสงศพมาทําหารผาศพอีกครั้ง       
ซึ่งเปนหนาที่ของแพทย ตลอดจนการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจทางกลองจุลทรรศน (microscopic examination) เปน
ขอมูลที่สําคัญในการชวยวินิจฉัยหาสาเหตุการตายและนํามายอมสีฮีมาทอกซิลินและสีอิโอซิน ดังนั้นทางผูวิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาสาเหตุการตายของนักโทษชายในขณะถูกคุมขัง โดยทางผูวิจัยจะทําการศึกษาสาเหตุการ
ตายของนักโทษชายจํานวน 100 คนที่สงศพมาที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ และทําการตัดชิ้นเนื้อ
อวัยวะที่มีพยาธิสภาพมาตัดพาราฟนใหมีความบาง 3 ไมครอนและยอมสีฮีมาทอกซิลินและสีอิโอซิน และนํามา
ตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศนเพื่อวินิจฉัยสาเหตุการตาย แลวนําขอมูลไดมาวิเคราะหขอมูลเพื่อเปนประโยชนกับทาง
ภาครัฐ เชน กระทรวงยุติธรรม  กรมราชทัณฑ ในการทราบขอมูลการตายของนักโทษและสามารถนําขอมูลมา  
พัฒนาองคกร เพื่อชวยลดอัตราการเสียชีวิตขณะถูกคุมขงั 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อการศึกษาหาสาเหตุการตายของนักโทษชายในระหวางถูกตองขังในเรือนจํา 
2. เพื่อใชเปนฐานขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการดูแลนักโทษในระหวางตองขังใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิตในขณะถูกคุมขัง 
 

อุปกรณและวิธีการ ( Material and Method ) 
1.  ส่ิงสงตรวจ 
 ชิ้นเนื้อเยื่ออวัยวะตาง ๆ ที่ไดจากศพนักโทษชายจํานวน 100 รายไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันนิติเวช
วิทยา โรงพยาบาลตํารวจ  
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2.  วิธีทําการทดลอง 
 นําชิ้นเนื้อจากอวัยวะของศพนักโทษมาทําการตัดเล็มชิ้นเนื้อตรงบริเวณที่มีพยาธิสภาพ และนําชิ้นเนื้อที่
ผานการตัดเล็มไปผานขบวนการเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติดวยเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติเปนเวลา 24 ชั่วโมง  
หลังจากนั้นนําชิ้นเนื้อมาทําการหลอบล็อกชิ้นเนื้อ และนํามาตัดดวยเครื่องตัด  Paraffin Section ใหมีความบาง       
3 ไมโครเมตร หลังจากนั้นนําเขาตูอบความรอนเพื่อชวยใหชิ้นเนื้อตรึงกับสไลดไดดีขึ้น  แลวนําแผนสไลดไปยอมสี 
โดยใชสีฮีมาทอกซีลิน และสีอิโอซิน ในการยอมสี โดยสีฮีมาทอกซีลีนจะยอมสีนิวเคลียสใหสีน้ําเงินมวงสวนสีอีโอซิน
ยอมสีไซโตปลาสซึมใหสีชมพูแดง หลังจากนั้นนําแผนสไลดที่ผานการยอมสีนํามาดูภายใตกลองจุลทรรศนแบบใช
แสงภายใตกําลังขยาย 10 เทา , 40 เทา และ 100 เทา เพื่อดูพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อวานักโทษมีสาเหตุการตายจาก
สาเหตุใด พรอมถายภาพแลวทําการจดบันทึกผลการทดลอง พรอมทั้งวิเคราะหผลการทดลอง 
  
ผลและวจิารณ ( Result and Discussion ) 
 จากผลการตรวจทางกลองจุลทรรศนจากศพนักโทษชายจํานวน 100 รายจากผลการตรวจทางกลอง
จุลทรรศนแบบใชแสงจากศพนักโทษชายจํานวน 100 รายโดยวิธีทางพยาธิวิทยาโดยตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะตางๆใน
บริเวณที่มีพยาธิสภาพ  และนํามาทําตามขั้นตอนการเตรียมพาราฟนและยอมสี Hematoxylin และ Eosin stain 
พบวาสามารถจําแนกการเสียชีวิตไดหลายสาเหตุ แบงเปน 22 กลุมการตาย ดังนี้ 
 
สาเหตุการเสียชีวิตของนักโทษชาย จํานวน (คน) ลักษณะที่พบทางกลองจุลทรรศน 

1.  ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
ลมเหลว 

27 สมองคั่งเลือด , หัวใจคั่งเลือด บวมน้ํา,  ปอดคั่งเลือด 
บวมน้ํา, ตับคั่งเลือด บวมน้ํา, มามคั่งเลือด บวมน้ํา 

2.  ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
ลมเหลวจากเยื่อหุมสมองอักเสบ     
และปอดอักเสบ 

1 สมองบวม เยื่อหุมสมองหนาตัวเล็กนอย อักเสบ , หัวใจ
ปกติ,  ปอดค่ังเลือด บวมน้ํา พบเซลลเม็ดเลือดขาว, ตับ
ปกติ , ตับปกติ, มามปกติ 

3. ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
ลมเหลวจากพยาธิสภาพปอด 

2 สมองบวม,หัวใจคั่งเลือด,  ปอดค่ังเลือด บวมน้ํา อักเสบ 
พบเซลลเม็ดเลือดขาว, ตับพบเซลลไขมัน, มามปกติ 

4. ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
ลมเหลวรวมกับตับวาย 

2 สมองบวม,หัวใจคั่งเลือด,ปอดคั่งเลือด ,ตับมีลักษณะตับ
แข็ง พบเซลลไขมัน ,มามปกติ 

5.  ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
ลมเหลวจากพยาธิสภาพหัวใจและ
ปอด 

1 หัวใจคั่งเลือด ,ปอดคั่งเลือด บวมน้ํา , ตับคั่งเลือด 

6. ปอดอักเสบ 28 สมองบวมน้ํา ,หัวใจปกติ,  ปอด บวมน้ํา อักเสบ พบ
หยอมเนื้อตาย , ตับคั่งเลือด, มามคั่งเลือด 

7. ไตอักเสบ 1 ปอดอักเสบ บวมน้ํา , ไตอักเสบ พบเซลลเม็ดเลือดขาว 
8. ปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อรา 1 ปอดอักเสบพบเซลลเม็ดเลือดขาวแทรกในถุงลมพบ

ลักษณะ soap bubble ซึ่งแสดงถึงการอักเสบที่เกิดจาก
เชื้อรา 
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9. ติดเชื้อในกระแสโลหิตรวมกับเยื่อ
หุมหัวใจอักเสบ 

2 เยื่อหุมหัวใจมีการอักเสบ พบลักษณะเนื้อที่ผิดปกติ 

10.หัวใจอักเสบ  1 หัวใจ พบเนื้อตาย และพบเม็ดเลือดขาวพวกนิวโทลฟล 
11.ปอดอักเสบรวมกับติดเชื้อในตับ 1 ปอดอักเสบ พบเม็ดเลือดขาว, ตับพบเนื้อตาย พบพังผืด 
สาเหตุการเสียชีวิตของนักโทษชาย จํานวน (คน) ลักษณะที่พบทางกลองจุลทรรศน 

12.เนื้องอกที่ลําไส 1 ลําไส พบเนื้องอก พบลักษณะเซลลมะเร็ง 
13.มะเร็งตับ 2 สมองปกติ ,ปอดบวมน้ํา,ตับคั่งเลือดพบกอนเนื้องอก

ประเภทสารเมือก 
14.วัณโรคปอด 
 

9 ปอดบวมน้ํา คั่งเลือด อักเสบ พบหยอมเนื้อตายที่มี
ขอบเขตชัดเจน ( Caseous necrosis) พบ granuloma 
และจุดหนองวัณโรค 

15.ไตวาย 1 ไตอักเสบเรื้อรัง พบลิมโฟซัทย   
16. Pneumonia 3 ปอดถุงลมโปงพอง คั่งเลือด บวมน้ํา พบเม็ดเลือดขาว

ชนิดนิวโทลฟล 
17. สมองขาดเลือด 1 สมองมีหยอมเนื้อตาย  ขาดเลือด 
18. ขาดอากาศหายใจ 2 กลามเนื้อคอ โดยพบเลือดออกที่เนื้อเยื่อเกิดจากผูกคอ 
19.เลือดออกที่สมอง 3 เลือดออกที่สมอง  
 20.ติดเชื้อในกระแสโลหิต 7 สมองอักเสบพบเซลลเม็ดเลือดขาว หัวใจคั่งเลือด ปอด

อักเสบบวมน้ําคั่งเลือด ตับอักเสบ พบเม็ดเลือดขาว ไต
อักเสบพบเม็ดเลือดขาว  มามอักเสบติดเชื้อ 

21.เยื่อหุมสมองอักเสบ 2 เยื่อหุมสมองหนาตัว พบเม็ดเลือดขาว 
22.เยื่อหุมหัวใจอักเสบ 2 เยื่อหุมหัวใจ โดยพบเนื้อที่ผิดปกติ บริเวณกวางที่ตอกับ

กลามเนื้อที่หัวใจพบเม็ดเลือดขาว 
 
บทสรุป ( Conclusion ) 
 จากการวิจัยพบวา จากการเก็บตัวอยางชิ้นเนื้อจากศพนักโทษชายจํานวน 100 คน สาเหตุการตายสวน
ใหญ มาจากปอดอักเสบเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งเปนโรคทางระบบทางเดินหายใจ และสามารถติดตอทางการหายใจได 
และสามารถสงผลตอระบบอื่นๆ ในรางกายได เชน ทําระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตลมเหลวได หรือสามารถลาม
ติดตอไปทําใหเกิดการอักเสบติดเชื้อที่อวัยวะอื่น ๆ จนทําใหเสียชีวิตในที่สุด ผลการวิจัยครั้งนี้จึงเปนขอมูลในการนํา
ผลการวิจัยไปเปนขอมูลพื้นฐานในการนํามาชวยในการลดอัตราการเสียชีวิตของนักโทษในขณะถูกคุมขังใหนอยลงได 
และเปนประโยชนสําหรับงานราชการ แตในการวิจัยครั้งนี้ยังพบขอจํากัดบางประการที่เปนอุปสรรคในการวิเคราะห
สาเหตุการตาย เชน ประวัติของนักโทษกอนเขาเรือนจําวามีโรคประจําตัวอะไรบาง รวมทั้งการยอมวิธีพิเศษตางๆ ใน
การชวยหาสาเหตุการตายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การยอม acid –fast ในรายที่เปนวัณโรคแลวเสียชีวิต เปนตน ซึ่ง
สาเหตุการตายของนักโทษถือวาเปนประเด็นที่นาสนใจ และจําเปนสําหรับงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบของ
กระบวนยุติธรรม 
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ศึกษาสารสกดัจากเปลือกมังคุดและทดสอบฤทธิก์ารตานอนุมลูอิสระ 
Study of mangosteen (Garcinia mangostana L.) peel extract and its antioxidant activity 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารจากเปลือกมังคุดโดยใชเอทานอล

เปนตัวทําละลายและทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ได โดยมีเปาหมายเพื่อนําไปทดสอบการชะลอ
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในระบบน้ํามันตอไป โดยมีปจจัยที่ทําการศึกษาคือ การเตรียมเปลือกมังคุดโดย
เปรียบเทียบเปลือกสดและเปลือกที่ผานการอบแหง อัตราสวนระหวางวัตถุดิบตอตัวทําละลายที่ตางกัน 4 ระดับ คือ 
1:3, 1:6, 1:9 และ 1:12 รวมถึงระยะเวลาในการสกัดที่เวลา 1, 3, 6, 9, 12 และ 16 ชั่วโมง ตามลําดับ เปรียบเทียบ
ปริมาณสารสกัดที่ไดจากเปลือกมังคุด ศึกษาและทดสอบความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระโดยวิเคราะห 
DPPH radical scavenging , Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC assay) และปริมาณฟนอลิกทั้งหมด 
ผลการศึกษาพบวาเปลือกมังคุดอบแหงใหสารสกัดที่มีฤทธิ์สูงกวาเปลือกสดและเมื่อทดสอบพบวา ฤทธิ์ของสารสกัด
เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มสัดสวนของเอทานอลและเวลา โดยอัตราสวนเปลือกมังคุดตอเอทานอล 1:6 ระยะเวลาการสกัด 12 
ชั่วโมง เปนสภาวะที่เหมาะสมที่สุด  
คําสําคัญ : มังคุด, สารตานอนุมูลอิสระ  
 

Abstract 
The aim of this research was to determine the suitable condition for ethanolic extraction of 

mangosteen peel. The extract was then tested for antioxidant activity. The ultimate goal was to use it as 
antioxidant in order to extent the shelf life of foods containing fat and oil. The experimental factors 
included mangosteen peel preparation comparing fresh and dried form, material/ solvent ratio varied at 
1:3, 1:6, 1:9 and 1:12, time of extraction at 1, 3, 6, 9, 12 and 16 hours, respectively. Antioxidant capacity 
of all extracts were compared according to DPPH radical scavenging, Trolox equivalent antioxidation 
capacity (TEAC assay) and total phenolic compound. It was found that the dried mangosteen peel gave 
the extract which was stronger antioxidant them the fresh mangosteen peel. The optimum condition for 
ethanolic extraction was found at ratio of mangosteen peel and ethanol of 1:6 and 12 hours of leaching 
period.  
Keywords : Mangosteen, Antioxidants 
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คํานําและวัตถุประสงค 
มังคุด (Garcinia mangostana Linn.) เปนผลไมที่รูจักกันในนาม “ราชินีของผลไม” และเปนผลไมที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  มีมูลคาทางการตลาดสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดสงออก  โดย
ตลาดสงออกที่สําคัญ คือ ญี่ปุน ไตหวัน จีน มาเลเซีย ฮองกง และสิงคโปร เปนตน  (คณะกลุมเกษตรสัญจร, 2530) 
ผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของมังคุด คือมังคุดสด อยางไรก็ดีมังคุดไดถูกแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อ
เพิ่มมูลคามากมาย  เปลือกมังคุดไดถูกนํามาใชในตํารับยาพื้นบานมานานแลว  เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษในการ
รักษาอาการเจ็บปวยบางอยาง  ซึ่งตอมาไดมีการศึกษาวิจัยอยางกวางขวาง และพบวาเปลือกมังคุดประกอบไปดวย
สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (active compounds) โดยเฉพาะสารประกอบจําพวกฟนอลิก (phenolic compounds) อาทิ 
เชน xanthones, flavonoids, benzophenones, lactones และ phenolic acids ในบรรดาสารประกอบที่พบใน
เปลือกมังคุด xanthones นับวามีความสําคัญเปนพิเศษ เนื่องจากพบในปริมาณสูงในเปลือกมังคุดและมีคุณสมบัติ
ในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ (anti-oxidation) และยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย (anti-microbial) จึงมีการศึกษา
คนควาวิจัยอยางกวางขวางเพื่อนําไปใชประโยชนทางการแพทย (Moure, 2001) แตยังไมปรากฏชัดเจนในการ
นําไปใชในการปรับปรุงคุณสมบัติของอาหารโดยเฉพาะ  อยางยิ่งการยืดอายุผลิตภัณฑอาหารบางชนิดที่เส่ือม
คุณภาพอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น   

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิ
เดชั่นในผลิตภัณฑอาหารที่มีไขมัน โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อกําหนดสภาวะที่เหมาะสมในการ
สกดัสารจากเปลือกมังคุด และทดสอบความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ได กอนนําไป
ทดสอบกับอาหารที่มีไขมันตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 
เครื่องชั่ง,โถดูดความชื้นและสารดูดความชื้น, ตูอบลมแบบลมรอนชนิดถาด (Tray dryer), ชุดเครื่องแกว,        
ชุดสกัด พรอมใบพัดและมอเตอรสําหรับกวน, เครื่องกลั่นสุญญากาศแบบหมุน  (Rotary evaporator) ยี่หอ 
Buchi รุน R-205, Spectophotometer ยี่หอ Genesys 20, Centrifuge sorvell รุน RC 6 ประเทศสหรัฐอเมริกา, 
กระดาษกรองเบอร 1 และ 6, กรวยกรองสาร (Buchner), เครื่องดูดสุญญากาศ, อุปกรณเครื่องครัว ไดแก มีด 
เขียง เครื่องปนเนื้อ ชอน ทัพพี, ขวดแกวสีชา, Vortex, กระดาษฟอยด  

การศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาสภาวะในการสกัดสารและทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นใน
อาหารจําลองของสารสกัดที่ไดจากเปลือกมังคุดที่ผลิตในประเทศไทย  โดยใชตัวอยางมังคุดที่เพาะปลูกในจังหวัด
จันทบุรี ในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ป พ.ศ. 2550 เก็บวัตถุดิบในสภาวะที่แชแข็ง (-20๐C) และทําการละลาย
น้ําแข็งกอนนํามาสกัด   

1.  ศึกษาผลของการสกัดตามปจจัยตางๆ คือ เปลือกสดและเปลือกที่ผานการอบแหงโดยการผานอากาศ
รอนที่อุณหภูมิ 50๐C เปนเวลา 6 ชั่วโมง   อัตราสวนระหวางวัตถุดิบตอตัวทําละลายที่ตางกัน 4 ระดับ คือ 1:3, 1:6, 
1:9 และ 1:12 รวมถึงระยะเวลาในการสกัดที่เวลา 1, 3, 6, 9, 12  และ 16 ชั่วโมง ตามลําดับ เปรียบเทียบปริมาณสาร
สกัดที่ไดจากเปลือกมังคุด   
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2.  ศึกษาและทดสอบความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระโดยวิธี An end-point free radical 
scavenging method  ไดแก วิธี DPPH radical scavenging , วิธี Trolox equivalent antioxidant capacity หรือ 
TEAC assay    และการวิเคราะหปริมาณ Total polyphenolics compound ซึ่งใชวิธี Folin-Ciocalteu method    
 3.  วิเคราะหผลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม  XLSTAT2006.EXE. version 2007 (บริษัท Qistatistics Ltd.  
ประเทศ UK ) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
ผลและวจิารณ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดสดและเปลือกมังคุดอบแหง 

Sample ความเขมขน 
(g dry solid/ 100 

ml extract) 

คา EC50 
(g dry solid/ 100 

ml extract) 

TEAC assay 
(mg trolox/g dry 

solid) 

ปริมาณฟนอลิก 
(mg gallic acid/g 

dry solid) 
Dry  peels 20.34b 30b 1.06a 1882b 

Fresh peels 30.02a 52a 0.26b 3201a 
หมายเหตุ  วิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบตามแนวตั้งโดยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทาง สถิติ (p < 0.05) 
 

การสกัดสารจากเปลือกมังคุดสดและเปลือกมังคุดอบแหงในสภาวะเดียวกัน  พบวาเปลือกมังคุดสดให
ปริมาณสารสกัดมากกวาเปลือกมังคุดอบแหง อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แตเนื่องจากประสิทธิภาพในการตาน
อนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกมังคุดอบแหงดีกวาเปลือกมังคุดสด ดังนั้นจึงเลือกเปลือกอบแหงเพื่อนําไปศึกษา
อัตราสวนระหวางวัตถุดิบตอตัวทําละลาย 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลของสารสกัดตามอัตราสวนระหวางเปลือกมังคุดตอเอทานอลที่ระดับตางๆ 

Ratio ความเขมขน 
(g dry solid/ 100 

ml extract) 

คา EC50 
(g dry solid/ 100 

ml extract) 

TEAC assay 
(mg trolox/g dry 

solid) 

ปริมาณฟนอลิก 
(mg gallic acid/g 

dry solid) 
1:3 15.16b 27.54a 0.74c 3084b 
1:6 19.12a 23.02b 1.06a 3280a 
1:9 19.14a 23.17b 1.05a 3280a 
1:12 19.16a 22.94b 1.04a 3274a 

หมายเหตุ  วิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบตามแนวตั้งโดยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทาง สถิติ (p < 0.05) 

 
จากผลการทดลองพบวา  เมื่อเพิ่มปริมาณสัดสวนของตัวทําละลาย  ความเขมขนของสารสกัดที่ไดและฤทธิ์

การตานออกซิเดชั่นก็เพิ่มขึ้น โดยพบวาประสิทธิภาพของสารสกัดเริ่มคงที่ที่อัตราสวนเปลือกมังคุดตอเอทานอล
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เทากับ 1:6  เมื่อใชวิธีวิเคราะหทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (P<0.05) พบวาความเขมขนที่อัตราสวน 1:6 จึง
นําอัตราสวนดังกลาวไปทดสอบเพื่อหาเวลาการสกัดที่เหมาะสม 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลของสารสกัดตามระยะเวลาที่สกัด 

Time (hr) ความเขมขน 
(g dry solid/ 100 

ml extract) 

คา EC50 
(g dry solid/ 100 

ml extract) 

TEAC assay 
(mg trolox/g dry 

solid) 

ปริมาณฟนอลิก 
(mg gallic acid/g 

dry solid) 
1 17.24c 25.66a 1.01d 3171e 
3 19.12b 23.02b 1.08c 3280d 
6 19.17b 22.68b 1.15b 3322c 
9 19.38b 22.17bc 1.19a 3331bc 

12 20.29a 21.37cd 1.20a 3361ab 
16 20.42a 20.89d 1.21a 3374a 
 

หมายเหตุ  วิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบตามแนวตั้งโดยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทาง สถิติ (p < 0.05) 

 
พบวาระดับความเขมขนและฤทธิ์การตานออกซิเดชั่นจะเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการสกัด  โดยระยะเวลาในการ
สกัดนอยที่สุดที่สามารถสกัดสารตานอนุมูลอิสระที่ไดมากที่สุด คือ 12 และ 16 ชั่วโมง โดยไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตเนื่องจากเมื่อพิจารณาถงึความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ไม
แตกตางกับระยะเวลาการสกัด 16 ชั่วโมงและเปนการประหยัดเวลาในการสกัดที่มากกวาแลว ระยะเวลาการสกัด 12 
ชั่วโมง จึงถูกเลือกเปนระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัด 
 

สรุป 

 ดังนัน้เมื่อพจิารณาดานตนทนุและเวลาในการสกัดสาร  สภาวะที่เหมาะสมในการสกดัสาร
จากเปลือกมังคุดโดยใช ethanol เปนตัวทาํละลาย คือ สกดัเปลือกมังคดุอบแหงที่อัตราสวนเปลือกมังคุด
ตอเอทานอลที่อัตราสวน 1:6 ระยะเวลาในการสกัด 12 ชั่วโมง  
 

คําขอบคุณ 
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุเชษฐ สมุหเมนีโต และผศ.ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจารุ ที่กรุณาใหคําแนะนําใหและให

คําปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบแกไขงานวิจัย และขอขอบคุณเจาหนาที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารที่ใหความ
สะดวกในการใชหองสมุด หองปฏิบัติการและหองคอมพิวเตอรของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาตร
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 



 
 

625 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

เอกสารอางอิง 

คณะกลุมเกษตรสัญจร.  2530.  มังคุด ราชินีแหงผลไม.  พิมพครั้งที่ 1.  กรุงเทพมหานคร: สหมิตรออฟเซท, 69 หนา.    
Maisuthisakul, P., Suttajit, M. and Pongsawatmanit, R. 2006.  Assessment of phenolic content and free 

radical-scavenging capacity of some Thai indigenous plants.  Food chemistry 100: 1409-1418. 
Moure, A., Cruz, J.M., Franco, D., Domingez, J.M. Sineiro, J., Dominguez, H., Nunez, M.J. and Parajo, J.C. 2001.  Natural 

antioxidants from residual soures. Food chemistry 72: 145-171. 
 



 
 

626 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

อิทธิพลธาตุฟอสฟอรสัตอการพัฒนารากในขาวปา และขาวปลูก 4 พันธุ 
Effects of phosphorus element on root development of wild rice species  

and 4 cultivated rice varieties 
 

พรรณธิภา ณ เชียงใหม1* และผกาทิพย ยอดม่ิงขวัญ1 
Pantipa Na Chiangmai1*  and Phakatip Yodmingkhwan1 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ ของรากในขาวปาปเดียว (Oryza rufipogon 
Griff.) กับขาวปลูก (O. sativa  L.) ไดแก ขาวไร  (ซิวแมจัน) และขาวนาน้ําขัง (ขาวดอกมะลิ 105 กข7 และ 
IR68144) ภายใตการใชประโยชนไดของฟอสฟอรัสสองระดับ ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในสภาพที่มีการใหฟอสฟอรัส
ที่เพียงพอรากแขนงจะมีการเจริญเติบโตที่ดีกวาในสภาพที่ไมมีการใหฟอสฟอรัส พันธุขาวไร (ซิวมีจัน) ตอบสนองตอ
การเพิ่มฟอสฟอรัสที่ใชประโยชนไดทั้งการเพิ่มความยาวของรากปฐมภูมิ และน้ําหนักแหงของราก ขาวปาปเดียว
ตอบสนองตอการเติมฟอสฟอรัสโดยการเพิ่มน้ําหนักของรากไดไมตางจากขาวไร ขาวปลูกนาน้ําขังจะมีการ
เปล่ียนแปลงลักษณะของรากขึ้นกับการใหฟอสฟอรัสเชนเดียวกันแตนอยกวาขาวปาปเดียวและขาวไร  
คําสําคัญ : ฟอสฟอรัส, ขาวนาน้ําขัง, ขาวไร, ขาวปา, รากขาว, ขาวดอกมะลิ, กข 7, IR6814, ซิวแมจัน 
 
Abstract 
 This study aimed to compare the root characteristics of annual wild rice (Oryza rufipogon Griff.) 
with the cultivated rice varieties (O. sativa L.) : upland rice (Sew Mae Jan) and lowland rice (KDML105, 
RD7 and IR68144) under two degrees of phosphorus availability. The results revealed that the adequate 
application of phosphorus favored growth of lateral roots more so than did the non phosphorus 
application. The upland rice variety (Sew Mae Jan) responded to the increased phosphorus availability, 
with an increase in the primary root elongation and root dry weight. The annual wild rice responded to the 
phosphorus application for increased root weight but not differ from upland rice. Also, phosphorus-
dependent changes were observed in roots of lowland cultivated rice, but it was lower than the annual 
wild rice and the upland rice.   
Keywords : Phosphorus, lowland rice, upland rice, wild rice, root rice, KDML105, RD7, IR68144,  
     Sew Mae Jan, Oryza sativa, Oryza rufipogon 
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Introduction and Objectives 
 It is generally accepted that Oryza sativa L. has been domesticated from the Asian wild rice 
species (O. rufipogon Griff.) in Asia (Morishima et al., 1963). The annual wild type of rice is found to 
possess the ability to tolerate drought and non applied fertilizer and it also has a similar morphology with 
O. sativa.  Phosphorus (P) is an essential macronutrient for crops particularly in early growth stages 
(Slaton et al., 2002). However, the availability of insoluble inorganic phosphate and the use efficiency of P 
fertilizer applied to the crops are extremely low in most soils. This study with has the aim of comparing the 
root characteristics with those of some other cultivated rice varieties (both lowland and upland rice) under 
different levels of phosphorus availability.  
 
Materials and Methods 
 The annual wild rice (O. rufipogon) was grown by seeding it in plastic pots (12 inches in 
diameter) containing sand and culture mediums with inorganic solutions, under recommended 
phosphorus rate (10 ppm) (Yoshida et al., 1976) and phosphorus deficiency (0 ppm) compared with 
those of cultivated rice varieties (O. sativa) both lowland rice (Khow Dok Mali 105 or KDML105, RD7 and 
IR68144) and upland rice (Sew Mae Jan). The plants were harvested at 45 days after seeding. The 
material samples were then analysed for parameters in the laboratory. Treatments were replicated three 
times. The study was conducted at the Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology at 
Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus in Thailand. Factorial experiment in Completely Randomized 
Design (CRD) with Duncan’s multiple range test (DMRT) was employed in this experiment. 
  
Results and Discussion 
 The increased phosphate availability had no effect in increasing the length of the primary root 
axis, when the root length of Sew Mae Jan was compared with that of the lowland rice varieties and        
O. rufipogon (Table 1), In particular, the root length of Sew Mae Jan was longer than that IR68144 with 
significantly statistical differences. In contrast, the mean dry root weight was affected by the increase of 
phosphorus applications and all these varieties similarly responded to the phosphorus. However, there 
were no significantly statistical differences in the interaction between phosphorus levels and rice varieties 
(Table 1). Although the dry root weight of all rice varieties was not significantly different, O. rufipogon and 
Sew Mae Jan had a similar pattern of response to the increased phosphorus rates and had the highest 
dry root weight when compared with the other varieties.  

Phosphorus deficiency affected the plant root system. Plants grown with sufficient phosphorus 
had a more vigorous growth, resulting in the rice plants having more tillers. The dry root weight and the 
length of root axis were not affected by the different phosphorus applications. This may be because the 
growth of lateral roots was promoted by receiving a sufficient amount of phosphorus fertilizer. Sew Mae 
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Jan, an upland rice variety, as well as an improved variety may respond to the increased phosphorus 
application more than other lowland rice varieties.  
 Sufficient phosphorus might support lateral root growth over primary root growth by reducing 
primary root elongation, and increasing lateral root density as described in Arabidopsis (Lopez-Bucio et 
al., 2002; Smith et al., 1990; Williamson et al. 2001). With insufficient phosphorus, carbohydrates were 
allocated to the root part more, resulting in a size reduction in the above-ground plant (such as the stem) 
growth (Smith et al., 1990). 

Conclusion 
 Phosphorus availability clearly affects the root system in rice. Adequate phosphorus rate favors 
lateral root growth over primary root growth. Sew Mae Jan responded to the increased phosphorus 
availability by increasing the primary root elongation and the dry root weight. Annual wild rice had more 
response to root weight growth, but it was not different from that of Sew Mae Jan under sufficient 
phosphorus availability. The phosphorus-dependent change observed in lowland cultivated rice varieties 
was lower than that of the other varieties. 
 
Acknowledgement 
 We gratefully thank the Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn 
University, Thailand for funding this research and give special thanks to the Plant Genetic Resource and 
Nutrition Laboratory, Department of Agronomy, Chiang Mai University, Thailand, for providing the 
materials for this research. 
 
References 
Lopez-Bucio, L., E. Hernandez-Abreu, L. Sanchez-Calderon, M. R. Nieto-Jacobo, J. Simpson and L. 

Herrera-Estrella. 2002. Phosphate sensitivity alters architecture and causes changes in hormone 
sensitivity in the Arabidopsis root system. Plant Physiol. 129: 244-256. 

Morishima, H., K. Hinata and H. I. Oka. 1963. Comparison of modes of evolution of cultivated forms from 
 two wild rice species, Oryza breviligulata and O. perennis. Evolution 17:170-181. 
Slaton, N. A., C. E. Wilson, R. J. Norman, S. Ntamatungiro and D. L. Frizzell. 2002. Rice response to 
 phosphorus fertilizer application rate and timing on alkaline soils in Arkansas. Agron. J. 94: 
 1393-1399. 
Smith, F. W., W. A. Jackson and P. J. Van den Berg. 1990. Internal phosphorus flows during development 

of phosphorus stress in Stylosanthes hamata Aust. Plant Physiol. 17: 451-464. 
Williamson, L. C., S. P. C. P. Ribrioux, A. H. Fitter and H. M. O. Leyser. 2001. Phosphate availability 
 regulates root system architecture in Arabidopsis. Plant Physiol. 126:875-882. 



 
 

629 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

Yoshida, S., D. A. Forno, J. H. Cock and K. A. Comez. 1976. Laboratory Manual for Physiological Studies 
 of Rice. The international rice research institute. 3 rd edition. 83 pp.   
 
Table 1 Average length of the axis of primary root and dry root weight of cultivated rice varieties and 
 annual wild rice (at 45 days after planting) under different levels of phosphorus. 

0 ppm P     10 ppm P 0 ppm P    10 ppm P 
Varieties 

Root length (cm) 
Means 

(Varieties) Root dry weight 
(g/plant) 

Means 
(Varieties)  

Oryza rufipogon 34.13 31.18 32.66 b 0.20 2.89 1.54 
Sew Mae Jan 42.67 36.92 39.79 a 0.34 2.25 1.30 
RD7 29.70 28.70 29.20 b 0.18 1.53 0.86 
KDML105 33.13 33.38 33.26 b 0.22 1.56 0.89 
IR68144 21.03 21.60 21.32 c 0.06 1.08 0.57 
Means (P levels)  32.13 30.36  0.20 a 1.86 b  
F-test (P levels) = ns, F-test (Varieties) = **  
F-test (P levels x Varieties) = ns 
C. V. (%) = 13.37% 

F-test (P levels) = * * F-test (Varieties) = ns 
F-test (P levels x Varieties) = ns,  
C.V.(%) =13.37% 

*,** = significantly different at 0.05 and 0.01 levels of probability, respectively.     ns = nonsignificant 
abc  different letter on same line shows significant difference (P<0.05) 
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อุณหภูมิในการทอดตอคุณภาพของถัว่ลันเตาทอดกรอบ 
Frying Temperature Affecting on the Quality of Fried Green Pea 
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บทคัดยอ 

ถั่วลันเตาทอดกรอบเปนผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการทอดแบบจุม ถั่วลันเตาทอดกรอบที่ผลิตในประเทศ
ไทยมีลักษณะเนื้อสัมผัสแข็งกวาถั่วลันเตาทอดกรอบจากประเทศญี่ปุน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
อุณหภูมิและระยะเวลาการทอดตอคุณภาพถั่วลันเตา โดยศึกษาการทอดที่ 140, 160 และ 180 องศาเซลเซียส และ
สุมตัวอยางทุกๆ 2 นาที เพื่อวิเคราะหปริมาณความชื้น จากนั้นเตรียมถั่วลันเตาทอดที่ 140, 160 และ 180 องศา
เซลเซียส โดยใหผลิตภัณฑสุดทายมีความชื้นรอยละ 2 โดยน้ําหนักแหง เพื่อทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และ
วิเคราะหปริมาณไขมัน จากผลการทดลองพบวาถั่วลันเตาซึ่งทอด 140 องศาเซลเซียส นาน 28 นาที, 160 องศา
เซลเซียส นาน 15 นาที และ 180 องศาเซลเซียส นาน 9 นาที จะไดผลิตภัณฑสุดทายมีความชื้นอยูในชวงรอยละ 2 
โดยน้ําหนักแหง เมื่อพิจารณาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของถั่วลันเตาทอด พบวา ถั่วลันเตาซึ่งทอดที่ 160 องศา
เซลเซียส  ผลิตภัณฑมีความกรอบเบามากกวาถั่วลันเตาซึ่งทอดที่ 140 องศาเซลเซียส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) นอกจากนี้ผลิตภัณฑมีสีน้ําตาลและการดูดซับน้ํามันนอยกวาการทอดที่ 140 องศาเซลเซียส อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ถั่วลันเตาทอดที่ 160 องศาเซลเซียส  นาน 15 นาที มีความกรอบเบาไมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) กับผลิตภัณฑซึ่งนําเขาจากประเทศญี่ปุน 
คําสําคัญ : ถั่วลันเตา เนื้อสัมผัส การทอด อุณหภูมิในการทอด เวลาในการทอด 
 
Abstract 

Fried green pea is a deep fat frying product of which texture is an important attribute on 
consumer acceptability. The product produced in Thailand has  texture harder than that from Japan. This 
research was aimed to investigate frying temperature on the product properties. Frying temperature was 
varied to 140, 160 and 180 ºC. Fried green peas were randomly sampling every 2 minutes to determine 
moisture content. Then, the products with moisture content of 2% dry basis were prepared at each frying 
temperature for sensory evaluation and fat content determination. It was found that frying time of green 
pea at 140 ºC for 28 minutes, 160 ºC for 15 minutes and 180 ºC for 9 minutes provided final moisture 
content of approximately 2% dry basis. Fried green peas at 160°C provide more crispness than those 
fried at 140°C significantly. In addition, their color was less brown and fat content was lower than those 
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fried at 140°C significantly (p<0.05). The crispness of green pea fried at 160°C for 15 minutes was not 
significantly different from the commercial product imported from Japan (p>0.05).  
Keywords : Green Pea, Texture, Frying, Frying Temperature, Frying Time 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 ลักษณะเนื้อสัมผัสมีผลตอการยอมรับของผูบริโภค ถั่วลันเตาทอดกรอบที่ผลิตในประเทศไทยมีความกรอบ
แบบกรอบแข็งซึ่งตองใชแรงในการบดเคี้ยวอาหารคอนขางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับถั่วลันเตาทอดกรอบที่ผลิตจาก
ผูผลิตในประเทศญี่ปุน ซึ่งมีความกรอบเบาอันเปนลักษณะเนื้อสัมผัสที่ตองการของผูบริโภค ลักษณะเนื้อสัมผัสที่
แตกตางกันดังกลาวนี้เกี่ยวของกับวิธีการที่ใชในการเตรียมการวัตถุดิบกอนการทอด รวมทั้งปจจัยตางๆที่มีผลตอการ
ทอด และเครื่องทอด  การทอดแบบน้ํามันทวม (deep-fat frying) เปนกระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่
นิยมใชทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร  โดยใชน้ํามันเปนตัวกลางในการถายโอนความรอน ทําใหผลิตภัณฑอาหารทอด
มีเอกลักษณเฉพาะตัวทั้งในดานรสชาติ และเนื้อสัมผัสซึ่งเปนที่ตองการของผูบริโภค การทอดเปนกลไกที่มีความ
ซับซอนและเฉพาะตัวมาก โดยมีการถายโอนความรอน และการถายโอนมวล(ความชื้น และน้ํามัน) ระหวางชิ้นอาหาร
และน้ํามันทอด โดยความรอนจะถายโอนจากน้ํามันไปที่ชิ้นอาหารทําใหเกิดการสูญเสียน้ํา และเกิดการดูดซับน้ํามัน
เขาในอาหารทอด (Saguy and Pinthus, 1995; Krokida และคณะ, 2000) นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงในระหวางการ
ทอดทําใหน้ําเกิดการเดือดอยางรุนแรง และรวดเร็ว ไอน้ําที่เกิดขึ้นจะพยายามหาชองทางออกสูภายนอกทําใหเกิดการ
แตกออกและการยุบตัวของผนังเซลล (Khalil, 1999; Saguy and Dana, 2003; Dana and Saguy, 2006) งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการทอดตอคุณภาพของถั่วลันเตาทอดกรอบ  
อุปกรณและวิธีการทดลอง 
อุปกรณ 

ถั่วลันเตาแหง  จากประเทศนิวซีแลนด 
น้ํามันปาลม 
เครื่องสกัดไขมัน (Soxtec HT6)  
หมอทอดไฟฟา  

วิธีการทดลอง 
1. การศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการทอดถั่วลันเตาตอปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑสุดทาย  

  ศึกษาการทอดถั่วลันเตาที่อุณหภูมิ 140, 160, และ 180 องศาเซลเซียส โดยนําถั่วลันเตาแหงที่แชน้ํา
แลวจํานวน 200 กรัม ซึ่งมีปริมาณความชื้นประมาณรอยละ 56 โดยน้ําหนักเปยก ทอดในน้ํามันแบบทวมที่อุณหภูมิ
ตางๆ และเก็บตัวอยางหาความชื้นทุกๆ 2 นาที เปนเวลา 10-18 นาที ดวยวิธีการอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง 

2. การศึกษาคุณภาพของถั่วลันเตาทอด  
  2.1 การศึกษาผลของอุณหภูมิในการทอด   เตรียมถั่วลันเตาทอดที่อุณหภูมิ 140, 160, และ 180 
องศาเซลเซียส เพื่อใหผลิตภัณฑสุดทายมีความชื้นรอยละ 2 โดยใชผลการทดลองจากขอ 1 จากนั้นนําตัวอยางถั่ว
ลันเตาทอดมาวิเคราะหปริมาณไขมันตามวิธี AOAC (1995) และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใชผูบริโภค
ที่ผานการฝกฝนจํานวน 20 คน ทดสอบดวยวิธี Quantitative Descriptive Analysis (QDA) 
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  2.2 การเปรียบเทียบคุณภาพกับถั่วลันเตาทอดทางการคา เลือกสภาวะในการทอดที่ เหมาะสม
จากขอ 2.1 และทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสเปรียบเทียบกับตัวอยางถั่วลันเตาทอดทางการคาซึ่งผลิตใน
ประเทศไทยและตัวอยางที่นําเขาจากประเทศญี่ปุน โดยใชผูบริโภคที่ผานการฝกฝนจํานวน 20 คน ทดสอบดวยวิธี 
Quantitative Descriptive Analysis (QDA) 
 
ผลและวิจารณ 
1. ผลของอุณหภูมิและเวลาในการทอดตอปริมาณความชื้น  
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณความชื้นของถั่วลันเตาหลังการทอดที่ระยะเวลาตางๆ สามารถ
คํานวณเวลาในการทอดที่อุณหภูมิตางๆเพื่อใหผลิตภัณฑสุดทายมีความชื้นรอยละ 2 โดยน้ําหนักแหง ไดดังนี้ถั่ว
ลันเตาทอดที่อุณหภูมิ 140, 160 และ 180 องศาเซลเซียส ใชเวลาการทอด 28, 15 และ 9 นาที ตามลําดับ  
2. ผลของอุณหภูมิในการทอดตอคุณภาพของถั่วลันเตาทอด 
 จากการศึกษาผลของอุณหภูมิในการทอดตอคุณภาพของถั่วลันเตาทอด พบวาถั่วลันเตาทอดที่อุณหภูมิ 
140 องศา-เซลเซียส มีการดูดซับน้ํามัน ผลิตภัณฑมีสีน้ําตาลและความกรอบแข็งมากกวา ถั่วลันเตาซึ่งทอดที่
อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส แตถั่วลันเตาซึ่งทอดที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ใหผลการวิเคราะหปริมาณไขมัน 
และลักษณะทางประสาทสัมผัสไมแตกตางจากถั่วลันเตาทอดที่อุณหภูมิ 180 ºC อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 1) ดังนั้นจึงเลือกการทอดถั่วลันเตาที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส สําหรับการศึกษาตอไป  
ตารางที่ 1   ผลของปริมาณไขมันและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ของตัวอยางถั่วลันเตาทอดกรอบที่

อุณหภูมิการทอดตางๆ 
อุณหภูมิ ปริมาณไขมัน ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

(องศาเซลเซียส) (รอยละ) สีน้ําตาล ความกรอบแข็ง ความกรอบเบา ความเปราะ 
140 25.74±0.24b 10.15±1.78b 8.89±3.83b 6.16±3.28b 7.02 + 3.08a 

160 16.18±2.76a 8.85±1.65a 5.74±2.54a 9.00±2.82a 8.04 + 8.04a 
180 15.53±0.60a 9.69±2.01ab 7.73±2.17ab 7.79±3.36ab 7.49 + 7.49a 

ตัวอักษรเหมือนกันที่อยูในแนวตั้งเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพกับถั่วลันเตาทอดทางการคา 
 จากการเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของถั่วลันเตาทอดที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส นาน 15 
นาที กับถั่วลันเตาทอดกรอบทางการคาซึ่งผลิตในประเทศไทย และตัวอยางนําเขาจากประเทศญี่ปุน พบวา ถั่วลันเตา
ซึ่งทอดที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที มีความกรอบแข็งไมแตกตางกับตัวอยางที่ผลิตในประเทศไทย
และตัวอยางที่นําเขาจากประเทศญี่ปุนอยางมีนัยสําคัญสถิติ (p>0.05)    ความกรอบเบาไมแตกตางจากตัวอยาง
นําเขาจากญี่ปุนแตมีความกรอบเบามากกวาถั่วลันเตาทอดกรอบทางการคาซึ่งผลิตในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ
สถิติ (p<0.05)  ความเปราะไมแตกตางกับตัวอยางที่นําเขาจากประเทศญี่ปุนและตัวอยางทางการคาซึ่งผลิตใน
ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญสถิติ (p>0.05)     ดังแสดงในตารางที่ 2    จากการวิคราะหปริมาณความชื้นใน
ผลิตภัณฑถั่วลันเตาทอดกรอบพบวา ถั่วลันเตาทอดซึ่งผลิตในประเทศไทยมีความชื้นอยูในชวงรอยละ 2-5 โดย
น้ําหนักแหง สวนตัวอยางถั่วลันเตานําเขาจากประเทศญี่ปุนมีความชื้นรอยละ 2 โดยน้ําหนักแหง และจากการ



 
 

633 รวมบทความวิจัย “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 2   
18 – 19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑถั่วลันเตาทอดกรอบจากแหลงตางๆจํานวน 10 ตัวอยาง พบวาคา
ความกรอบเบามีความสัมพันธในทางตรงขามกับปริมาณความชื้น โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน -
0.751  
ตารางที่ 2   ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของถั่วลันเตาทอดกรอบทางการคา และ ผลิตภัณฑถั่ว

ลันเตาทอดที่เตรียมในหองปฏิบัติการ (โดยทอดที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที) 
ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

ตัวอยางผลิตภัณฑ 
ความชื้น 

(รอยละโดย
น้ําหนักแหง) ความกรอบแข็ง ความกรอบเบา ความเปราะ 

ผลิตในประเทศไทย 4.64±0.09 9.13±2.26a 4.96±2.30b 7.09±2.41b 

นําเขาจากญี่ปุน 1.96±0.06 6.56±3.07b 7.81±3.26a 8.81±1.86a 

เตรียมในหองปฏิบัติการ 2.27±0.07 8.16±2.70ab 6.76±2.67a 7.77±2.76ab 
ตัวอักษรเหมือนกันที่อยูในแนวตั้งเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
สรุปผลการทดลอง 
อุณหภูมิในการทอดมีผลตอคุณภาพของถั่วลันเตาทอด โดยถั่วลันเตาทอดที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส นาน 15 
นาที ผลิตภัณฑมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสใกลเคียงกับตัวอยางถั่วลันเตาทอดซึ่งนําเขาจากประเทศญี่ปุน และมี
ความกรอบเบามากกวาตัวอยางถั่วลันเตาทอดซึ่งผลิตในประเทศไทย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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