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คํานํา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย และเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคระดับชาติและ
นานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตรและศิลป” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุน และ
สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทําวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปดโอกาสใหคณาจารย นักวิจัย 
และนักวิชาการ ไดพบปะแลกเปลี่ยนขอมูล และองคความรูใหมๆ  ที่เกิดจากการศึกษา คนควา ตลอดจนเปนเวที
ใหกับนักวิจัยรุนใหมไดเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคสูสาธารณชน ขณะเดียวกัน ยังเปนการสงเสริมให
เกิดความรวมมือและสรางเครือขายระหวางนักวิจัยทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสรางสรรค
ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค    ที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ ขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษา ผูนําเสนอผลงานทุกทาน 
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ใหเกียรติตรวจพิจารณาผลงานวิชาการ วิทยากร ผูดําเนินรายการประจําหอง คณะกรรมการ
ดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ ที่มีสวนทําใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาองคความรูจากการ
ประชุมวิชาการฯ   ครั้งนี้จะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
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Foreword 

The Research and Development Institute in collaboration with the Graduate School and the 
Higher Education Research Network of the Lower Central under the Office of the Higher Education 
Commission (CHE) is organizing a national and international academic conference for the presentation of 
research and creative works called “Silpakorn University International Conference on Academic 
Research and Creative Arts: Integration of Art and Science.” The objectives of this event are to create 
and encourage an atmosphere that facilitates the production of research and creative works within and 
outside the university, as well as provide an opportunity for faculty members, researchers, and 
academics to meet and exchange new information and knowledge gained from their research and study. 
It also serves as a platform for young academics to present their research projects and creative works to 
the public. The conference will also created network of researchers within and outside Silpakorn 
University and collaboration among them so that they can produce research and creative works that 
respond to the needs of national and international communities and societies. 

The conference organizing committee would like to give thanks to the advising committee, all the 
presenters, the experienced review committee, the lecturers, the moderators, and all the members of the 
organizing committee, who have made their best endeavors to ensure the success of this conference. We 
hope that the knowledge gained form the conference will henceforth benefit our academia, community, 
society, and nation.  

       
 

       The Conference Organizing Committee 
       of Silpakorn University International 

Conference on Academic Research and Creative Arts: 
Integration of Art and Science 

January 2012 
 

 

 

 

 

 

 



  

สารบัญ 
 

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ ก 
“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตรและศิลป”  

กําหนดการและแผนที่ ง 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรค  ซ 
 

บรรยายพิเศษ 

• ความเห็นแยงในกรณีกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก  L-1 
โดย ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห    
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• ธุรกิจสปากับสมุนไพรไทย  L-15 
โดย อาจารยปทมล อินทสุวรรณ  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
เสวนาวชิาการ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 26  มกราคม พ.ศ.2555 

“ภูมิทัศนวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุมชาติพันธุในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต” 
โดย คณาจารยจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 และคณาจารยจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผูดําเนินรายการ   รองศาสตราจารย สิทธิพร  ภิรมยร่ืน 
• บริบทและเรือนลาวพวน : จากเชียงขวางสูลุมน้ําภาคกลางของไทย S-1 

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• ไท-ลาว-ครั่ง-คัง : ชาติพันธุจินตกรรม S-13 
โดย อาจารยศรันย  สมันตรัฐ 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• จากเมืองเวียงจันทนสูลุมน้ําภาคกลาง : การคงเหลือในเรือนลาวเวียง S-26 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันดี  พินิจวรสิน 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

• จากเมืองแถงสูเมืองไทย จากไทดําสูลาวโซง S-39 
โดย รองศาสตราจารย วีระ  อินพันทัง 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

งานวจิัยสรางสรรคของคณาจารย  

• ศิลปะการเลนเงามรดกของชาวใต A-1 
  โดย อาจารยสุชาติ ทรัพยสิน  

       ศิลปนแหงชาติ บานหนังตะลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ผลงานวิจัย/สรางสรรคของสมาชกิเครือขายวิจัยอดุมศึกษาภาคกลางตอนลาง 

1. การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการ สุดารัตน ตรีเพชรกุล และคณะ N-1 
ผลิตมะพราวขาว : การลดการเกิดสีเหลืองใน 
เนื้อมะพราวขาว 

2. การสรางระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงาม กนกพัชร  วงศอินทรอยู และคณะ N-8 
  เพื่อการสงออก 

3. แนวทางการสรางสรรคคุณคาผาจกไท-ยวนราชบุรี เสรี เพิ่มชาติ และคณะ N-18 

4. Formula Development of Pasteurized Lime Juice ชมภูนุช  เผ่ือนพิภพ และคณะ N-25 
Mixed with Konjac 

 
บทคัดยอผลงานวจิัยภาคบรรยายระดบัชาติ  

วันพฤหัสบดีที่ 26  มกราคม พ.ศ.2555 

• กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต 

1. การเพิ่มมูลคาและเอกลักษณของผลิตภัณฑลานนาดวยการ    พิสมัย อาวะกุลพาณิชย O-1          
ออกแบบโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นลานนา  

2. การพัฒนาเครื่องประดับอัญมณี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน     นันทรัตน บุนนาค O-10                                   
อัญมณีจังหวัดจันทบุรี 

                                

                                          



  

สารบัญ (ตอ) 
 

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

1. การมีสวนรวมและความตองการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของ กมลรัตน หนูสวี และคณะ O-19                            
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 

2. พฤติกรรมความภักดีของนักทองเที่ยวในจังหวัดสงขลา วิวัฒน จันทรกิ่งทอง และคณะ O-27                            

3. ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงาน กอแกว จันทรกิ่งทอง และคณะ O-32                            
ขององคกร    

4. การพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ O-40                            
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร   

5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และคณะ O-48                            
ในองคการของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม(SMEs) ในเขตจังหวัดนครปฐม   

6. ความสัมพันธระหวางความไววางใจในผูบังคับบัญชา เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และคณะ O-57                            
กับความไววางใจในองคการและความผูกพันตอองคการ 
ศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกสิกรไทย  
จํากัด (มหาชน) เขต 51  

7. พระพุทธรูปประธานปางสมาธิสมัยรัชกาลที่ 1 : ชาตรี ประกิตนนทการ O-66                            
ขอพิจารณาใหม และการตีความคติสัญลักษณ  

8. พระอุโบสถในจังหวัดสงขลา : ภาพสะทอนพัฒนาการ ธีระยุทธ สุวลักษณ O-74                            
ทางสังคมและวัฒนธรรม  

9. การศึกษาสถาปตยกรรมวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี  ภัทราวดี  ศิริวรรณ O-84 

10. สถาปตยกรรมของโยอาคิม กราซี ในสยาม พิริยา พิทยาวัฒนชัย O-91  

11. วิหารวัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม ความสัมพันธ อนุรักษ ชํานาญชาง O-100                          
อันยอกยอนกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาและมหาวิหาร 
โพธิที่เมืองพุกาม 
 
 
 
 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

12. อารยธรรมโลกที่ปรากฏในภาพยนตรฮอลลีวูด: มนฤทัย ไชยวิเศษ O-108                                 
ศึกษาจากภาพยนตร ที่ไดรับรางวัลออสการสาขา 
ภาพยนตรยอดเยี่ยม  ทศวรรษ 1950 – ทศวรรษ 2000  

13. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ O-116                                 
และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ป 2551-2553  และคณะ 

• กลุมสหวิทยาการ 

1. การศึกษาการใชวัสดุในที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย คมกริช หมายสุข O-122                                 
เพื่อการออกแบบบานพักอาศัย ดวยวัสดุแผนเรียบขนาด                                                                                         
1.20 ม.x 2.40 ม. (ขนาดพื้นที่ไมเกิน 150 ตารางเมตร)  

2. ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา กชพรรณ เพชรสังข O-127                                 
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต4  

3. รูปแบบการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจสปาใน ปะราสี อเนก O-136                                 
จังหวัดเชียงใหม 

 
วันศกุรที่ 27  มกราคม พ.ศ.2555 

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

1. การเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกตภาษาพิเทน  ทวีพร จุลวรรณ O-144 
ภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถิ่นใตปตตานี    

2. การเชื่อมโยงความในเรื่องเลาของเด็กออทิสติก  พราวพร อวมเจริญ O-151 

3. การวิเคราะหการออกเสียงภาษาไทยของเด็ก เสาวนีย เลิศกมลวรรธน O-159 
ดาวนซินโดรมในชวงอายุ 12 – 14 ป  

4. คําเรียกสีของผูพูดภาษาไทยและภาษามอญในอําเภอ     นฤมล ศิริพันธุ O-167 
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  

5. โครงสรางของรูปอางถึงพระพุทธเจาในวรรณกรรม ธัชชัย กรกุม O-175 
พุทธประวัติ  

6. กลวิธีการนําเสนอพุทธธรรมในนวนิยายอิงธรรมะ ภาวินี ตรีเดชี O-183 
เรื่อง “ใตรมกาสาวพัสตร” ของ สุชีพ  ปุญญานุภาพ  



  

สารบัญ (ตอ) 
                                                        

7. พระรามในฐานะพระโพธิสัตว: ศึกษาจากรามเกียรติ์ วุฒินันท ชัยศรี O-192 
ฉบับชาดกของไทยในภาคเหนือและภาคอีสานเรื่อง 
พรหมจักรและพระรามชาดก  

8. เจาไล : ภาพลักษณพระเจาปราสาททองในนวนิยาย อธิพร ประเทืองเศรษฐ O-200 
อิงประวัติศาสตร  

9. จากปาลิภาสาสูสยามพากย: ความคลายคลึงและ อัสนี พูลรักษ O-209 
ความแตกตางระหวางนนฺโทปนนฺทวตฺถุกับ 
นันโทปนันทสูตรคําหลวง  

10. ลักษณะนิราศในวรรณกรรมบันทึกการเดินทางของ ธนาคาร จันทิมา O-218 
เสกสรรค ประเสริฐกุล  

11. แนวทางการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนริมคลอง ฐิติมา สิริหิรัณยานนท และคณะ O-226 
มหาสวัสดิ์เพื่อการทองเที่ยว  

12. การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวตามวิถี จันทรพร ชวงโชติ และคณะ O-235 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน กรณีศึกษา  
ชุมชนวังยาว  ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  

13. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมหนังตะลุง   เรวัต สุขสิกาญจน และคณะ O-244 
โดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   
กรณีศึกษาชุมชนสรางสรรคหัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง   
ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

14. ภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม  อสิรชัย บูรณะอรรจน O-253 

15. การปรับปรุงศูนยกลางชุมชนเมืองปทุมธานี  วิทยา พิมลสิทธิ์ O-263 

16. เว็บล็อกในฐานะสื่อการเรียนรูอยางสรางสรรคของชุมชน สุวิดา ธรรมมณีวงศ และคณะ O-272 
คนรุนใหม  

17. ปจจัยที่มีผลตอความสามารถทางนวัตกรรมองคกร  ปรารถนา หลีกภัย O-281 

18. การวิเคราะหจําแนกปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ ปริญญา สิริอัตตะกุล O-290 
ทํางานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก   

19. ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ธนาธิป ปานอุทัย O-295 
โรงแรมโกลเดน บีช พัทยา  
 



  

สารบัญ (ตอ) 
                                                        

20. อํานาจการปกครองแผนดินสมัยพระบาทสมเด็จ ปฏิพัทธ วรโพธิพัฒน O-301 
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว(พ.ศ. 2367 – พ.ศ. 2394)  

21. ดัชนีวัดมูลคาของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสรางสรรค ไกรฤกษ ปนแกว และคณะ O-309 
ทางศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทย  

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1. ผลของกระบวนการประสานรายการยาในขั้นตอน ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส และคณะ O-317 
จําหนายตอความคลาดเคลื่อนทางยาในผูปวย 
ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลทามวง กาญจนบุรี  

2. การสกัดและการวิเคราะหเอนไซมฟรุกโตซิลทรานเฟอเรส ศรีสุดา เคยอาษา และคณะ O-325 
 จากหัวแกนตะวันระยะตางๆ     

3. การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดจากแกนตะวันโดยอาศัย วิกานดา  โสขุมา และคณะ O-330 
 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                                         

4. ผลของระดับยูเรียตอการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ O-340 
การดูดใชไนโตรเจนของสับปะรดระยะเจริญเติบโตที่ปลูก 
ในชุดดินปราณบุรี  

5. อิทธิพลของสารใหความคงตัวตอการแยกชั้น และ     ศิริศรา อรุณคําแกว และคณะ O-347 
การศึกษาความคงตัวของสีในผลิตภัณฑน้ําจิ้มไก  

6. การศึกษาอัตลักษณที่ถูกตองและแทจริงของผลิตภัณฑ จันจิรา จินโนรส และคณะ O-355 
กวยเตี๋ยวไทย โดยใชหลักการประเมินทางประสาทสัมผัส 
รวมกับเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร  

7. การวิเคราะหโปรตีนของจระเขสายพันธุไทย  กัญญาณัฐ  เศรษฐรักษา และคณะ O-364 
(Crocodylus siamensis) ที่เปล่ียนแปลงการแสดงออก 
เมื่อติดเชื้อ Staphylococcus aureus Aeromonas  
hydrophila Edwardsiella tarda และ สาร poly [I:C]  

8. ผลิตภาพและคาใชจายการทําไมของสวนปายูคาลิปตัส ทิพวรรณ แสงทอง O-373 
ในประเทศไทย  

9. เครื่องวัดความเขมขนสาร TMTD/ZnO ในน้ํายางพารา เกษมสุข เสพศิริสุข O-383 
โดยวิธีการแปลคาสีของปฏิกิริยาเคมี  
 



  

สารบัญ (ตอ) 
                                                        

10. ศึกษาสมบัติการดึงยึดและสมบัติทางความรอนของ พะเยาว ทรงพลขจรเดช และคณะ O-391 
พอลิเมอรผสมระหวางพอลิบิวทิลีนซัคสิเนตกับพอลิ 
เอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา เพื่อเตรียมหนากาก                                                                                  
เทอรโมพลาสติกซึ่งใชในทางการแพทย  

11. ไฮโดรคารบอน และคารบอนมอนอกไซดจากไอเสียของ ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช O-399 
รถจักรยานยนต  

12. การศึกษาการดูดซับซีโพรฟลอกซาซินของถานที่เตรียม ศรัณย จิตตวนิชประภา และคณะ O-408 
จากผงกาแฟใชแลว                                                         

13. การใชเปลือกไขไกเปนสวนผสมในการพัฒนา  ศักดิ์ดา ไตรปฎก และคณะ O-412 
คอนกรีตมวลเบา  

14. แบบจําลองแบบกึ่งเอมไพริคัลสําหรับคํานวณ PAR  อรรถพล ศรีประดิษฐ และคณะ O-419 
ในสภาพทองฟาปราศจากเมฆในประเทศไทย  

15. การหาคาความเขมรังสีรวมรายวันโดยใชโครงขาย สมเจตน ภัทรพานิชชัย และคณะ O-425 
ประสาทเทียมที่สถานีวัดรังสีดวงอาทิตยในประเทศไทย   

16. การพัฒนาแบบจําลองประสิทธิภาพแสงกระจาย รุสมาดี  สะบดูิง และคณะ O-432 
สําหรับประเทศไทย  

17. การประเมินสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสี รุงรัตน วัดตาล และคณะ O-438 
กระจายบนพื้นเอียง โดยใชขอมูลวัดที่จังหวัดนครปฐม  

18. การทดสอบพารามิเตอรการกระจายของตัวแบบการถดถอย เมษิยา แยมเจริญกิจ และคณะ O-447 
ปวซงนัยทั่วไป  

19. การตรวจจับใบหนาดานขางโดยใชลักษณะแบบฮาร เกษมศักดิ์ มังคลากุล และคณะ O-455 

20. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสําหรับ พรนภา  ดานไทยวัฒนา และคณะ O-461 
แผนการทดลองแบบ 2×2 แฟคทอเรียล 

21. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตร เอื้ออัมพร ทิพยทิฆัมพร O-469 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ดวยรูปแบบวงจรการเรียนรู  
7 ขั้น โดยใชคําถามระดับสูงและบันทึกการเรียนรูของนักเรียน  

22. การจําแนกผูทดสอบแบบทดสอบสุขภาพจิตดวยตัวแบบ ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ และคณะ O-476 
การตัดสินใจ 
 



  

สารบัญ (ตอ) 
                                                        

บทคัดยอผลงานวจิัยภาคโปสเตอรระดับชาติ  

• กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต 

1. การศึกษาปญหา การแกปญหา และการพัฒนาทักษะ  อัครพล เดชวัชรนนท P-1 
 การใชนิ้วของคลาริเนต : กรณีศึกษาผลงาน Introduction     
 Theme and Variations for Clarinet and Piano ประพันธ 
 โดย Gioacchino Rossini     

2. การแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลา   ดํารงค ชีวะสาโร P-9 

3. สถาปตยกรรมไรภาษา : ความเงียบผานองคประกอบ  ธนาคาร โมกขะสมิต P-17 
และปจจัยพื้นฐาน  

• กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

1. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง  พิสิษฐ สุวรรณแพทย P-25 
เรื่อง บรรยากาศของโลก สําหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร 
และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร  

2. การพัฒนารูปแบบเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มชองทาง เชิดชัย  ธุระแพง P-33 
การจัดจําหนายสินคาของโครงการตามพระราชประสงค 
ดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี  

3. ปจจัยที่เปนอุปสรรคของการนําหลักการเปดเผย พยาน ปยะพร ตันณีกุล P-40 
หลักฐานกอนพิจารณาคดีอาญามาใชในชั้นสอบสวน  

4. การศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจดานสวัสดิการ  สุทธินันทน   พรหมสุวรรณ P-47 
ดานผลตอบแทนดานวัตถุและผลประโยชนเกื้อกูล  
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ และดานนโยบายและการบริหาร 
จัดการในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของสถานี 
โทรทัศนแหงหนึ่ง  

5. การศึกษาปญหา และตัวแบบการจัดการขนสงสินคา ธนพล  โชติวรสกุล P-55 
ทางบกของอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอน กรณีศึกษา  
ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

6. การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมลานนาไทยเรื่องสีวิชัยชาดก พรพรรณ แกวประเสริฐ P-64 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
                                                        

7. การศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานผลตอบแทนที่เปนวัตถุ  สุทธินันทน   พรหมสุวรรณ P-73 
ดานผลตอบแทนดานจิตใจ ดานสภาพแวดลอมของสถานที่ 
ทํางาน และดานเพื่อนรวมงานและหัวหนางานที่มีตอความ 
พึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทประกันชีวิต 
แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  

8. การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองคกรที่มีผลกระทบตอ สุทธินันทน   พรหมสุวรรณ P-81 
ความรับผิดชอบทางสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการของ 
บริษัทมหาชนจํากัดแหงหนึ่ง 

9. ความสัมพันธของการติดตอส่ือสารในการรับรูขอมูลขาวสาร  สุทธินันทน   พรหมสุวรรณ P-89 
 การใหความสําคัญ และการสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ 
 ทางสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทมหาชน  

10. ปจจัยทางการตลาด ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ คัทลียา จริยาวรเมท P-97 
 ความตั้งใจซื้อเวชสําอางของผูบริโภค  

11. ปจจยัสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ  ศิริพร อินตะนิล                                P-105 
 ของผูบริโภคในการเลือกธนาคารสําหรับบริการสินเชื่อ 
 เพื่อที่อยูอาศัย  

12 ภาพลักษณ และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีผลตอ วรลักษณ วรวรรณ ณ อยุธยา           P-114 
 การกลับมาเที่ยวซ้ําในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

13 รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วาสนา จันทรอุไร                             P-121 
 เพื่อการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1. การโคลนชิ้นสวนและวิเคราะหลําดับเบสของ late 3’ สรรทิพย กองจร และคณะ                P-128 
untranslated region ใน papillomaviruses 6 ชนิด  

2. การใชเทคนิค  FT-IR ศึกษาหมูฟงกชั่นของน้ํามันที่เกิด สุดใจ โรจนะ และคณะ                     P-137 
จากการไพโรไลซิสถุงพลาสติกพอลิโพรพิลีนที่ผสมส่ิงปนเปอน  

3. การแกปญหาการจัดสรรกําลังผลิตไฟฟาเชิงเศรษฐศาสตร จักรกฤษณ เคลือบวัง                       P-144 
แบบสถิตยดวยสวนจัดการหนวยคนหารวมกับการคนหา 
แบบตาบเูชิงปรับตัวดัดแปร 
 



  

สารบัญ (ตอ) 
                                                        

4. การตกคางของสารฟอรมาลดีไฮดในน้ําทะเลบริเวณ ณิชา ประสงคจันทร และคณะ          P-149 
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตอนนอก  

5. การตกสะสมของฝุนตกในเขตและบริเวณโดยรอบ ปาจรีย ทองสนิท และคณะ               P-158 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

6. การติดเชื้อตัวออนพยาธิใบไมระยะเซอรคาเรียของหอยน้ําจืด  ชตพรรษ ชวนประสิทธิ์ และคณะ      P-164 
บริเวณบานมะนาวหวาน เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ประเทศไทย  

7. การติดเชื้อตัวออนพยาธิใบไมระยะเมตาเซอรคาเรียของ นวลพรรณ วีระเวชสุกิจ และคณะ     P-172 
ปลาน้ําจืด บริเวณบานมะนาวหวาน เขื่อนปาสักชลสิทธิ์  
ประเทศไทย  

8. การเตรียมและการพิสูจนเอกลักษณของยางธรรมชาติ นิภาวรรณ พรมจมร และคณะ          P-180 
ที่ผานการดัดแปรดวยอนุพันธของแปง  

9. การบําบัดน้ําเสียจากสียอมผาดวยผงไทเทเนียมไดออกไซด ศักดิ์ชัย หลักสี และคณะ                  P-186 
ที่เจือวาเนเดียม  

10. การปนเปอนจุลินทรียในสมตําไทย เขตเทศบาลเมือง  คุมขวัญ ภมรศิลปะธรรม                  P-193 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหวางเดือนมีนาคม 
ถึงพฤษภาคม 2554 

11. การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณฟนอลิกรวมและ เพ็ญศรี เพ็ญประไพ                         P-198 
ความคงตัวของน้ํามันมะพราวที่มีสารสกัดจากขิงกับน้ํามัน 
มะพราวบริสุทธิ์ในระหวางจัดเก็บ   

12. การพัฒนาระบบแนะนําแนวทางปฏิบัติสําหรับผูปวยที่มี ปยพร ใจซื่อ และคณะ                      P-209 
ภาวะความดันโลหิตสูงผานโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน  

13. การแยกและการวิเคราะหหาปริมาณกรดเฟอรรูลิก  กัญญา มงคลโภชน                          P-214 
(Ferulic acid) ในขาวกลองดวยเทคนิคโครมาโทรกราฟ 
ของเหลวสมรรถนะสูง      

14. การศึกษาโรงรมยางพลังงานชีวมวล-แสงอาทิตยเพื่อเพิ่ม อุดร นามเสน และคณะ                    P-223 
ประสิทธิภาพการผลิตยางแผนรมควัน  

15. การสังเคราะหไทเทเนียมไดออกไซดที่มีพอรไฟรินเปน ชีวิตา สุวรรณชวลิต และคณะ           P-233 
ตัวเซ็นซิไทซและศึกษาสมบัติการเปนสารเรงปฎิกิริยาดวยแสง 
  



  

สารบัญ (ตอ) 
                                                        

16. การสังเคราะหและการทดสอบสมบัติทางความรอนของ เนตราพร ดวงสง และคณะ               P-239 
ยางธรรมชาติที่มีขั้ว  

17. ปจจัยที่สัมพันธกับภาวะจอประสาทตาผิดปกติในผูปวย นันทลักษณ  สถาพรนานนท             P-244 
เบาหวาน  : กรณีศึกษาโรงพยาบาลดําเนินสะดวก  และคณะ 

18. โปรแกรมตนแบบเพื่อฝกทักษะการฟงเสียงสัตวสําหรับ นลินรัตน วิศวกิตติ และคณะ            P-251 
ผูพิการทางสายตา  

19. สภาพแวดลอมภายในหองเรียนของโรงเรียนวัดหนองโพธิ์  กาญจน ศรีสวัสดิ์ และคณะ              P-257 
(ศิลปวิทยาคม) อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  

20. สัตวขาขอในรังนกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata) อธิปตย อูศิลปกิจ และคณะ              P-265 
หลังจากลูกนกทิ้งรัง 

• กลุมสหวิทยาการ 

1. การเรียนรูเคมีจากการเลนเกม   จักรพันธ เชาวปรีชา P-276                           
 

ผลงานสรางสรรค 

1. โครงการออกแบบชุดอักษรสัญลักษณภาษามือ ณัฐนันทน แนวมาลี C-1 
ในระบบภาษาไทยและอเมริกัน สําหรับผูพิการทางไดยิน  
กรณีศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

2. การออกแบบบุคลิกตัวละครกิเลสวิสัยในงาน 2 มิติ สิทธิกร  เทพสุวรรณ C-9                              

3. การออกแบบภาพยนตรแอนิเมชันเรื่อง จินตนาการ ศุภราภรณ  ทวนนอย C-18
กึ่งสําเร็จรูป 

4. ศิลปะการแสดง ชุด“พญาพาน”   ภัธทรา  โตะบุรินทร C-24 

5. ผลงานสรางสรรคจิตรกรรมชุดระหวางทาง รณภพ  เตชะวงศ C-32 

6. จิตรกรรมชุด “คําพังเพยสุภาษิตไทย” อัฏฐพล  คงพัฒน C-41 

7. สุคติของรักบริสุทธิ์ พีระพงศ ผลเจริญ C-50 
 
 
 



  

สารบัญ (ตอ) 
                                                       
PRESENTATIONS  PROGRAM 
 
ORAL  SESSION  

January 26, 2012 

• Fine Art and Applied Art  

1. The Study and  Analysis of Jewelry Design and Production Taweesak Molsawat OE-1 
 Process, Ban Kheawasinarin, Kheawasinarin Subdistrict, 
 Surin Povince, For Conservation, Development  and Promotion  

• Humanities and Social Sciences 

1. The Identity of  Metrosexual Men in Thai Adverts :     Korapat Pruekchaikul                   OE-10                                 
The Language and Paralanguage Study   

2. An  Analysis of Symbols and Functions in the Lyrics  Suthida  Chotikatham                OE-18                                 
of  Protestant Christianity Hymns    

3. Factors Influencing Tourist Loyalty in Tourism Sector  Wiwat  Jankingthong OE-27 

4. Sufficiency  Economy, Risk  Management and   Suchada  Bunreung OE-36 
Corporate Social  Responsibility For  Potentiality   
The  Sustainable  Competitive Advantage of Tourist  
Destination  Case Study : Community - Based  
Tourism  (CBT)  

5. Development  of  Community Library : a Model  for   Somjintana  Changket OE-48                                 
the  Promotion   of  Lifelong  Learning    

6. Improving the Reading Comprehension of University Chalong Rattanapong OE-53 
Students   through Reciprocal Teaching and  
 Semantic Mapping Strategies     

7. The Development of EFL Supplementary Reading  Bundit Anuyahong OE-62 
Materials   Based on Sufficiency Economy of His  
Majesty King Bhumibol Adulyadej for the Second Year  
Thai-Nichi Institute of Technology Students     
 



  

สารบัญ (ตอ) 
                                                         

8. Idea and Economic Value : Case Study South  Kanok-on Upanun OE-72 
Korea Film    

9. Factors Related to Corporate Social Responsibility  Teeraporn Tongkachok OE-79 
of  Listed  Companies   

• Sciences and Applied Sciences 

1. The Study of Processing Factors and Conditions for  Janjira  Tangsantaskul et al. OE-90 
Spray Frying System   

2. Health Impacts from Agro-Residue Open Burning Aungsiri  Tipayarom et al. OE-99 
Smoke on Children in Pathumthani Province  

3. The Effects of Concrete - objective Information on Alongkorn  Aksornsri et al. OE-107 
 Parental Anxiety and Parental Participation in  
Care for Children in Pediatric Intensive Care Unit 

4. Chikungunya Virus Infection Patterns in Human Surat   Punyahathaikul et al. OE-116 
Target  Cells 

5. Studies on the Physical and Spectroscopic Radchada  Buntem et al. OE-122 
Properties of Silicate Glass from Rice Husk  

6. Optimization for Photocatalytic Degradation of Anupap  Tosuwan et al. OE-128 
Reactive Red-3 Dye over Mn Doping on TiO2  
Surface Under Black Light Irradiation  

7. Kinematics Analysis and PI Control of a Delta Robot  Anusorn  Lernsaksrisakul et al. OE-139 

8. Duality  of  Sequence  Spaces  of  Infinite  Matrices  Suchat  Samphavat et al. OE-147 

9. Normal Family and Convergence of  Kamonrat Kamjornkittikoon et al. OE-155 
Conformal Mappings  

10. Multiple L-System Structures for Music Composition  Praramad  Itthisan et al. OE-164 

• Interdisciplinary 

1. Theatre of Initiation for Enhancing Nanthida Kulkuea et al. OE-171 
Young People’s Maturity 



  

 

สารบัญ (ตอ) 
 

POSTER  SESSION  

• Fine Art and Applied Art 

1. Design Motion Infographic for Complex Problems          Panasit Chaiyanan PE-1 

• Humanities and Social Sciences 

1. Developing the Sustainable Tourism in Sufficiency Chalongchai Teevasuthornsakul PE-8 
Economy Philosophy Model, Ao Khung Wiman,  
Chanthaburi Province  

2. Self-Directed Learning Readiness ; a Case Study   Kanchana Chanprasert PE-15 
Level of the First Year Students in Faculty of Nurse  

• Sciences and Applied Sciences 

1. Analysis of Interaction of TMC278 Inhibitor to  Pensri  Srivub et al. PE-21 
Double Mutant HIV-1 Reverse Transcriptases  
K103N/Y181C and L100I/K103N as Compared  
with Wild Type Based on Quantum  Mechanical  
Calculations  

2. Adsorption  Mechanism of  Methylene Blue by  Kowit  Piyamongkala et al. PE-30 
Rice Husk   

3. Anti-proliferative Activity of α-Mangostin from  Chavalit  Sittisombut et al. PE-35 
Mangosteen (Garcinia mangostana Linn.)  

4. Chemical Oxygen Demand of Road Dust in  Pajaree  Thongsanit PE-40 
Phitsanulok  Municipality  Area  

5. Comparison of Solvents for Extraction of Ruedeemas  Pumklam et al. PE-45 
Cinnamomum burmannii and their Antioxidative  
Capacity     

6. HS-SPME Optimization of Extraction Condition  Surada  Kaewdit et al. PE-51 
for Volatile Compound  Analysis of Thai Aromatic Coconut  Juice 
 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

7. Mutants of Ethanol-producing Yeast  Natcha  Rodraksa et al. PE-59 
Issatchenkia  orientalis  ATKU5-60 with Improved  
Ethanol  Tolerance by UV-mutagenesis  

8. Neuroprotective and Anti-inflammatory Effects  Monrudee  Sukma et al. PE-65 
of Three Fruits of Triphala, Emblica officinalis,  
Terminalia chebula  and T. belerica  

9. Phase Diagram  and  Pasting Properties  of  Waranya  Boonphong et al. PE-75 
Taro  Flour and Starch   

10. Preparation of  Mixed-Matrix Membrane from  Sasinan  Thongmark  et al. PE-83 
Natural  Rubber  Latex and  Mesoporous Silica  
for Gas Permeation Enhancement     

11. Simultaneous Determination of Heavy Metals  Chutima  Limmatvapirat et al. PE-91 
in  Long Red Peppers  by Inductively Coupled  
Plasma  Mass Spectrometry  

• Interdisciplinary 

1. Key Controlling Factors for Successful Prototype  Arttawut  Changvittaya et.al. PE-98 
Development : A Case Study on Value Creation  
of  Metallic Foam  

ภาคผนวก 

• คําขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ  

• คําส่ังแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดําเนินงาน   
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ  
“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตรและศิลป”  

• คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการดําเนินงาน 
 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 
 “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค  ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตรและศิลป” (เพิ่มเติม)                                                        

• คําส่ังแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ           
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ  
“ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตรและศิลป”  
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การประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาต ิ
“ศิลปากรวิจยัและสรางสรรค ครั้งที่ 5  : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

 
 

1.  ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 
  “ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตรและศิลป” 
 
2.  หนวยงานที่รับผิดชอบ    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเครือขายวิจัย 
    อุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
    และบัณฑิตวิทยาลัย 

   
3.  หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดสนับสนุนการทําวิจัยและสรางสรรค เพื่อประโยชนตอการ
เรียนการสอน และเพื่อสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยและสรางสรรคทั้งในและตางประเทศ  มาอยางตอเนื่อง ตามปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย กลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา และของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาโดยตลอด  
การจัดเวทีเพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่เปนขั้นตอนสําหรับการสรางงานวิจัยสรางสรรคเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเผยแพรผลงานที่หลากหลาย   
ซึ่งนับวาเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจัยและสรางสรรคมากยิ่งขึ้น นอกจากผูวิจัยสรางสรรคไดมี
โอกาสเผยแพรผลงานแลว ยังมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา และเปนดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึง
มาตรฐานการศึกษาและการวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัย  
 การจัดโครงการดังกลาว นอกจากจะเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานวิจัยสรางสรรคที่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหกับสาธารณชนแลว ยังชวยในการสรางความรวมมือในการทําวิจัยและสรางสรรค
ทั้งระหวางบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดงานวิจัยและ
สรางสรรคที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกดวย  
 
4.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อกระตุนและสรางบรรยากาศการวิจัยและสรางสรรคในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและสรางสรรคทั้งที่เปนผลงานของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
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3. เพื่อใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคของตนเอง
สูสาธารณชน 

4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลของการวิจัยและสรางสรรคระหวางนักวิจัยจาก
หนวยงาน/สถาบันตาง ๆ 

5. เพื่อใหเกิดการสรางนักวิจัยสรางสรรครุนใหมและกลุมนักวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัยและระหวาง
หนวยงาน/สถาบัน 

6. เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและสรางสรรคของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
 
5. วิธีดําเนินการ  
 1.   การบรรยายพิเศษ  
 2.   การประชุมเสวนาทางวิชาการ 
 3.   การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
 4.   การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร 
 5.   นิทรรศการงานสรางสรรค  
 6.   การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคณะวิชาและหนวยงานตางๆ  
 7.   การแสดงหนังตะลุง 
 
6.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 วันที่  25 - 27  มกราคม 2555 
 
7.  สถานที่ดําเนินงาน 
 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา   และหอศิลปพระราชวังสนามจันทร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม 
 
8.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 ผูเขารวมโครงการประชุมจํานวน  600  คน ประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
 8.1  ผูเขารวมโครงการประชุม ประกอบดวย 

8.1.1  อาจารย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
8.1.2  ครูระดับมัธยมศึกษา  
8.1.3  นักเรียน/นักศึกษา  
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8.1.4  ผูสนใจทั่วไป   
8.1.5  คณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง  
8.1.6  คณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินงาน  

 8.2  นักดนตรี/นักแสดงหนังตะลุง 
 
9.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 นักวิชาการ และนักวิจัยสรางสรรค รวมทั้งผูเขารวมประชุม  มีแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและ
สรางสรรคผลงาน 
 9.2 นักวิชาการ และนักวิจัยสรางสรรค ไดเผยแพรผลงานสูสาธารณชน 
 9.3 เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวจิัยและสรางสรรคของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
 9.4 เกิดการสรางนักวิจัยสรางสรรครุนใหมและกลุมนักวิจัยและสรางสรรคในมหาวิทยาลัยและระหวาง
หนวยงาน/สถาบัน 
 9.5 ผูเขารวมประชุมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลของการวิจัยสรางสรรคระหวางนักวิจัย
สรางสรรคจากหนวยงาน/สถาบันตาง ๆ 
 
10. ตัวชี้วัดความสําเรจ็ของโครงการ 
 10.1 ตัวชี้วัดผลผลิต / Output : 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จํานวนของผูเขารวมโครงการ มากกวารอยละ 70  
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวนรอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวม  

    โครงการมากกวารอยละ 70 
10.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ/ Outcome : 
            -  ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานวิจัยและสรางสรรค และสามารถนํา 
   ความรูไปใชประโยชนในพัฒนางานวิจัยและสรางสรรคได 
 

11. ความสอดคลองกับตัวชี้วัดของการประกันคณุภาพ 
     สกอ. : องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
     สกอ. : องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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กําหนดการ 
การประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาต ิ

“ศิลปากรวิจยัและสรางสรรค ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 
วันพธุที่ 25 – วันศุกรที ่27 มกราคม 2555 

ณ ศนูยศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  
มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร นครปฐม 

 
วันพธุที่ 25 มกราคม 2555 
08.30-10.00 น.  ลงทะเบยีน 
10.00-11.00 น.  การบรรยายพิเศษเรื่อง "ทําไมประเทศเพื่อนบานจึงชังเรา" 
  โดย  นายวีระศักด์ิ โควสุรัตน  
  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
  และอดีตผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)  
11.00-12.00 น.  การบรรยายพิเศษเรื่อง "ปราสาทพระวิหาร : มรดกวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
 ที่ไมใชเร่ืองการเมอืง" 
  โดย  ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห  
  ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
12.00-14.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  -  ชมนิทรรศการและงานสรางสรรค 
14.00-17.00 น.  เสวนาทางวิชาการเรื่อง "ศิลปกรรมทางศาสนากับความสัมพันธในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต" 
  โดย  คณาจารยจากภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  หัวขอยอยประกอบดวย   

• เร่ือง "ศิลปะในศาสนาฮินดูในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19" 
โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ติงสญัชล ี 

• เร่ือง "ศิลปะในพทุธศาสนา ในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19"  
โดย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงโรจน ธรรมรุงเรือง   

• เร่ือง "ศิลปะในพทุธศาสนา ในชวงหลังพุทธศตวรรษที่ 19" 
โดย   อาจารย ดร.ประภัสสร ชูวิเชียร   

• เร่ือง "ศิลปะในศาสนาอิสลาม ในชวงพุทธศตวรรษที่ 19" 
โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ติงสญัชล ี  

ผูดําเนินรายการ    ศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห  
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17.00-18.00 น.  พิธีเปดการประชมุวิชาการฯ ณ หอศิลปพระราชวังสนามจันทร  
  - กลาวรายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค "ศิลปากรวิจัยและ 
   สรางสรรค คร้ังที่ 5 : บูรณาการศาสตรและศิลป"  
    โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 - กลาวเปดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั/สรางสรรค "ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค  
   คร้ังที่ 5 : บูรณาการศาสตรและศิลป"  
    โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ   
  นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  
18.00-19.00 น.  งานเลี้ยงรับรอง ณ หอศิลปสนามจันทร   
19.00-21.00 น.  การแสดงหนังตะลุง 
  โดย  บานหนังตะลุง สชุาติ ทรัพยสิน ศิลปนแหงชาติ จ.นครศรีธรรมราช  
  ณ เวทีการแสดงหนาศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  

ผูดําเนินรายการ  อาจารยอานันท นาคคง 
หมายเหตุ :  การบรรยายพิเศษและการเสวนาทางวิชาการจัด ณ หองประชุมชั้นบน ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555  
08.30-09.00 น.  ลงทะเบยีน 
09.00-12.00 น.  เสวนาทางวิชาการเรื่อง "ภูมิทัศนวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุมชาติพันธุในบริบทเอเชีย
 ตะวันออกเฉียงใต"  หัวขอยอยประกอบดวย  

• เร่ือง “ลาวพวน : จากเชียงขวางสูลุมน้ําภาคกลางของไทย"  
โดย  ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท  
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

• เร่ือง 'ลาวครั่ง' ชาติพันธุจินตกรรม  
โดย  อาจารยศรันย  สมันตรัฐ  
          คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

• เร่ือง “จากบาน - เรือนเวียงจันสูบานลาวเวียง"  
โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันดี  พินิจวรสิน  
   คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

• เร่ือง "จากเมืองแถงสูเมอืงไทย จากไทดําสูลาวโซง"  
โดย  รองศาสตราจารย วีระ  อินพันทัง  
         คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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• เร่ือง "สถาปตยกรรมสังฆิกวิหารในพมา" 
โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติมา  จตุรวงศ  
          คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   

• เร่ือง “ชุมชน และวัดโบราณชาวไตดอยในรัฐฉาน : พลังศรัทธาและอดีตที่รุงโรจนของชมุชนบน
เสนทางการคาอษุาคเนยภาคพื้นทวีป"  
โดย  อาจารย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ  
          คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  ผูดําเนินรายการ รองศาสตราจารยสิทธิพร ภิรมยร่ืน  
  ณ หองประชุมชัน้บน ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น.  การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
  
วันศกุรที่ 27 มกราคม 2555  
08.30-09.00 น.  ลงทะเบยีน 
09.00-10.30 น.  การบรรยายพิเศษเรื่อง "สมุนไพรไทยในเชิงธุรกจิ" 
  โดย รองศาสตราจารย สินธพ โฉมยา  
    คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ณ หองประชุมชัน้บน ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  
10.30-12.00 น.  การบรรยายพิเศษเรื่อง "ธุรกจิสปากับสมุนไพรไทย" 
  โดย  อาจารยปทมล อนิทสุวรรณ  
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ณ หองประชุมชัน้บน ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น.  - การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  
  - การอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง "การนวดไทยเพื่อสุขภาพ" 
     - เร่ือง “การนวดไทยเพื่อสขุภาพ" 
         โดย  นางประภัสสร นิม่พินิจ และ นางปรียากร ศรีสะอาด  
              วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
     - เร่ือง “การนวดเทาเพื่อสุขภาพ”  
          โดย  นางสาวนงลักษณ มวงศรี และนางสาวธนภัทร เปรียบนาน       
              วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  





 

การประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาต ิ
“ศิลปากรวิจยัและสรางสรรค ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 
ณ ศนูยศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร  

วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร นครปฐม 
 

เวลา 

หองประชุมชั้น 1 หอศิลปสนามจันทร หองประชุมชั้น 1 ศูนยศิลป เรือน 4 หองประชุมชั้น M หอศิลปสนามจันทร 
กลุมสาขาวิชาศิลปะ 

และศิลปประยุกต : มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : สหวิทยาการ 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

กลุมสาขาวิชาศิลปะ 
และศิลปประยุกต : มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร : สหวิทยาการ  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต 

ผูดําเนินรายการ : 
อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกจิ 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.บูลยจรีา  ชิรเวทย 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.โสภาค  สอนไว 

13.00-13.15 น. การเพิ่มมูลคาและเอกลักษณของ
ผลิตภัณฑลานนาดวยการออกแบบโดยใช
ภูมิปญญาทองถิน่ลานนา 
โดย พิศมัย อาวะกุลพาณิชย 

พฤติกรรมความภักดีของนกัทองเทีย่วใน
จังหวัดสงขลา  
โดย วิวัฒน จันทรกิ่งทอง 

The Study and  Analysis of Jewelry 
Design and Production Process, Ban 
Kheawasinarin, Kheawasinarin 
Subdistrict, Surin Povince, For 
Conservation, Development and 
Promotion  
Taweesak Molsawat 

The Study of Processing Factors and 
Conditions for Spray Frying System   
Janjira Tangsantaskul 

13.15-13.30 น. การพัฒนาเครื่องประดับอัญมณ ี
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนอัญมณจีังหวัด
จันทบุรี  
โดย นันทรัตน บนุนาค 

ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานและผลการ
ดําเนินงานขององคกร  
โดย กอแกว จันทรกิ่งทอง 

Theatre and Gender Learning in 
Thailand  
Pasakorn Intoo-Marn 

Shell morphologies, Radula and 
Genetic patterns of new Thiarid snails   
Genus Thiara in Thailandin Thailand  
Dusit Boonmekam 

 



 

เวลา 

หองประชุมชั้น 1 หอศิลปสนามจันทร หองประชุมชั้น 1 ศูนยศิลป เรือน 4 หองประชุมชั้น M หอศิลปสนามจันทร 
กลุมสาขาวิชาศิลปะ 

และศิลปประยุกต : มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : สหวิทยาการ 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

กลุมสาขาวิชาศิลปะ 
และศิลปประยุกต : มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร : สหวิทยาการ  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต 

ผูดําเนินรายการ : 
อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกจิ 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.บูลยจรีา  ชิรเวทย 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.โสภาค  สอนไว 

13.30-13.45 น. การเผยแพรดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย
ของสถานีวิทุยวังพญาไทระหวาง 
พ.ศ.2473-2475 
 โดย อลิสา วัชระประภาพงศ 

แนวทางและผลการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษแรกจากสํานกังานเขต
พื้นที่สูสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี : 
บทเรียนสําหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง 
โดย สกุัญญรัตน คงงาม 

Theatre of Initiation for Enhancing 
Young People’s Maturity 
Nanthida Kulkuea 
 

Health Impacts from Agro-residue 
Open Burning Smoke on                         
children in Pathumthani Province 
Aungsiri   Tipayarom 

13.45-14.00 น. การประกวดรองเพลงในประเทศไทยชวงป 
พ.ศ.2520-2530  
โดย ธนพร  แวกประยูร 

การพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร    
โดย ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ 

The Identity of  Metrosexual Men in 
Thai Adverts : The  Language and 
Paralanguage Study  
Korapat Pruekchaikul                      
   

The Effects of Concrete - objective 
information on Parental                           
Anxiety and Parental Participation in 
Care for Children in                                 
Pediatric Intensive Care Unit   
Alongkorn Aksornsri 

14.00-14.15 น. พัฒนาการของวงดุริยางคซิมโฟนีกรุงเทพ
ชวงทศวรรษแรกของการกอตั้ง  
พ.ศ. 2525-2535  
โดย ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีในองคการของพนักงานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) ในเขต
จังหวัดนครปฐม   
โดย เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 

An  Analysis of Symbols and 
Functions in the Lyrics of                    
Protestant Christianity Hymns  
Suthida  Chotikatham 

Chikungunya virus infestion patterns 
in human target cells  
Surat Punyahathaikul 

 



 

เวลา 

หองประชุมชั้น 1 หอศิลปสนามจันทร หองประชุมชั้น 1 ศูนยศิลป เรือน 4 หองประชุมชั้น M หอศิลปสนามจันทร 
กลุมสาขาวิชาศิลปะ 

และศิลปประยุกต : มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : สหวิทยาการ 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

กลุมสาขาวิชาศิลปะ 
และศิลปประยุกต : มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร : สหวิทยาการ  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต 

ผูดําเนินรายการ : 
อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกจิ 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.บูลยจรีา  ชิรเวทย 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.โสภาค  สอนไว 

14.15-14.30 น. การศึกษาการใชวัสดุในที่อยูอาศัยของผูมี
รายไดนอยเพื่อการออกแบบบานพักอาศัย 
ดวยวัสดุแผนเรียบขนาด 1.20 ม.x 2.40 ม.
(ขนาดพื้นที่ไมเกิน 150 ตารางเมตร)  
โดย คมกริช หมายสุข 

ความสัมพันธระหวางความไววางใจใน
ผูบังคับบัญชากับความไววางใจในองคการ
และความผูกพันตอองคการ ศึกษาพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของธนาคาร กสกิรไทย 
จํากัด(มหาชน)เขต 51  
โดย เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 

Factors Influencing Tourist Loyalty 
in Tourism Sector  
Wiwat  Jankingthong 

Studies on the physical and the 
spectroscopic properties of                    
silicate glasses from rice husk  
Radchada  Buntem 

14.30-14.45 น. ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรทองถิ่น
ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 
โดย กชพรรณ เพชรสังข 

พระพุทธรูปประธานปางสมาธิสมัยรัชกาล    
ที่ 1: ขอพิจารณาใหมและการตีความคติ
สัญลักษณ  
โดย ชาตรี ประกตินนทการ 

Sufficiency  Economy, Risk  
Management and  Corporate              
Social  Responsibility For  
Potentiality  The  Sustainable              
Competitive  Advantage of Tourist 
Destination Case Study: Community 
- Based Tourism  (CBT)  
Suchada  Bunreung 

Optimization for photocatalytic 
degradation of reactive red-3                 
dye over Mn doping on TiO2 surface 
under black light irradiation   
Anupap Tosuwan 

 

 

 



 

เวลา 

หองประชุมชั้น 1 หอศิลปสนามจันทร หองประชุมชั้น 1 ศูนยศิลป เรือน 4 หองประชุมชั้น M หอศิลปสนามจันทร 
กลุมสาขาวิชาศิลปะ 

และศิลปประยุกต : มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : สหวิทยาการ 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

กลุมสาขาวิชาศิลปะ 
และศิลปประยุกต : มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร : สหวิทยาการ  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต 

ผูดําเนินรายการ : 
อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกจิ 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.บูลยจรีา  ชิรเวทย 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.โสภาค  สอนไว 

14.45-15.00 น. บูรณาการสําหรับธุรกิจสปาในจังหวัด
เชียงใหม  
โดย ปะราสี เอนก 

พระอุโบสถในจังหวัดสงขลา : ภาพสะทอน
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม  
โดย ธีระยุทธ สุวลักษณ 

Development  of  Community 
Library  : a  Model   for  the                 
Promotion   of  Lifelong  Learning  
Somjintana  Changket 

Mathematical Modeling of Resistivity 
Probing of 1-Dimensional                        
Underground Water with a Bulge 
Overburden   
Teerasak Chaladgarn 

15.00-15.15 น. การมีสวนรวมและความตองการกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร  
โดย กมลรัตน หนสูวี 

การศึกษาสถาปตยกรรมวัดชมภูเวกจังหวัด
นนทบุรี  
โดย ภัทราวดี  ศิริวรรณ 
 

Improving the Reading 
Comprehension of University 
Students   through Reciprocal 
Teaching and Semantic Mapping 
Strategies   
Chalong Rattanapong 

Kinematics  Analysis  and  PI Control 
of a Delta Robot  
Anusorn Lernsaksrisakul 

15.15-15.30 น. ตอบขอซักถาม สถาปตยกรรมของโยอาคิม กราซี ในสยาม 
โดย พิริยา พิทยาวัฒนชัย 

The Development of EFL 
Supplementary Reading Materials      
Based on Sufficiency Economy of 
His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej   for the Second Year 
Thai-Nichi Institute of Technology       
Bundit Anuyahong 

Duality  of  Sequence  Spaces  of  
Infinite  Matrices  
Suchat  Samphavat 



 

เวลา 

หองประชุมชั้น 1 หอศิลปสนามจันทร หองประชุมชั้น 1 ศูนยศิลป เรือน 4 หองประชุมชั้น M หอศิลปสนามจันทร 
กลุมสาขาวิชาศิลปะ 

และศิลปประยุกต : มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : สหวิทยาการ 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

กลุมสาขาวิชาศิลปะ 
และศิลปประยุกต : มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร : สหวิทยาการ  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต 

ผูดําเนินรายการ : 
อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกจิ 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.บูลยจรีา  ชิรเวทย 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.โสภาค  สอนไว 

15.30-15.45 น. ตอบขอซักถาม วิหารวัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม 
ความสัมพันธอันยอกยอน กบัมหาวิหารโพธิ
ที่พุทธคยาและมหาวิหารโพธิที่เมืองพุกาม 
โดย อนุรักษ ชํานาญชาง 

Idea and Economic Value  : Case 
Study South Korea Film  
Kanok-on Upanun 

Normal Family and Convergence of 
Conformal Mappings  
Kamonrat Kamjornkittikoon 

15.45-16.00 น. อารยธรรมโลกทีป่รากฏในภาพยนตรฮอลลี
วูด: ศึกษาจากภาพยนตรที่ไดรับรางวัลออ
สการสาขาภาพยนตรยอดเยี่ยม ทศวรรษ 
1950 – ทศวรรษ 2000 
โดย มนฤทยั ไชยวิเศษ 

Factors Related to Corporate Social 
Responsibility of  Listed  
Companies  
Teeraporn Tongkachok 

Multiple L-System Structures for Music 
Composition   
Praramad Itthisan 

16.00-16.15 น. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ม.
ศิลปากร ป 2551-2553  
โดย ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนา  นุรักษ รักษาศิริ 

ตอบขอซักถาม ตอบขอซักถาม 

16.15-16.30 น. ตอบขอซักถาม 
 
 
 
 



 

การประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิัย/สรางสรรคระดับชาติและนานาชาต ิ
“ศิลปากรวิจยัและสรางสรรค ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตรและศลิป” 

วันศกุรที่ 27  มกราคม 2555 
ณ ศนูยศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร  

วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร นครปฐม 
 

เวลา 

เรือน 4 หองประชุมชั้น 1 ศูนยศิลป หองประชุมชั้น 1 หอศิลปสนามจันทร หองประชุมชั้น M หอศิลปสนามจันทร 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต 

ผูดําเนินรายการ : 
รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.พทิักษ  ศิริวงศ 

ผูดําเนินรายการ : 
รศ.ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร 

13.00-13.15 น. การเปรียบเทยีบระบบเสยีงวรรณยกุต
ภาษาพิเทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม
และภาษาถิ่นใตปตตานี  
โดย ทวีพร จุลวรรณ 

การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาการ
ทองเทีย่วตามวิถีวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นอยางยั่งยนื กรณีศึกษา ชุมชนวัง
ยาว  ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี  
โดย จันทรพร ชวงโชติ 

ผลของกระบวนการประสานรายการยาใน
ขั้นตอนจําหนาย ตอความคลาดเคลื่อน
ทางยาในผูปวยความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลทามวง กาญจนบุรี 
โดย ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส และคณะ 

การศึกษาการดูดซับซีโพรฟลอกซาซินของ
ถานที่เตรียมจากผงกาแฟใชแลว 
โดย ศรัณย จิตตวนิชประภา และคณะ 

13.15-13.30 น. การเชื่อมโยงความในเรื่องเลาของเด็ก 
ออทสิติก  
โดย พราวพร อวมเจริญ 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมหนัง
ตะลุง โดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม กรณีศึกษาชุมชนสรางสรรคหัตถ 
กรรมภาพแกะหนังตะลุง  ตําบลปากพูน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดย เรวัต สุขสิกาญจน 

ผลของสารกอเกลือตอสมบัติเอนเทอริก
และความคงตัวของฟลมเชลแลก็ 
โดย นฤมล มีนาบุญ และคณะ 

การลดคาชีวปริมาณออกฤทธิข์องตะกั่วใน
ระบบยอยอาหารโดยใชหินฟอสเฟตปุย
หมักและขี้ไก  
โดย นภวรรณ  รัตสุข และคณะ 
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13.30-13.45 น. การวิเคราะหการออกเสียงภาษาไทยของ
เด็กดาวนซินโดรมในชวงอายุ 12 – 14 ป 
โดย เสาวนยี เลิศกมลวรรธน 

ภูมิทัศนวัฒนธรรมชุมชนริมน้ําแมกลอง 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
โดย อิสรชัย บูรณะอรรจน 

ฤทธิ์การตานปฏิกริิยาออกซิเดชนัของ 
สารสกัดจากเปลอืกฝกมะรุมที่สกดั 
ดวยน้ํากึ่งวิกฤต 
โดย บณุยนุช สวยล้ํา และคณะ 

การศึกษาเปรียบเทียบการดูดซับยา
ปฏิชีวนะซีโพรฟลอกซาซินของ
แคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทตสตรอนเตีย
มไฮดรอกซีอะพาไทตและแบเรียมไฮดรอก
ซีอะพาไทต 
โดย พิภาวิน  เกษมสุข และคณะ 

13.45-14.00 น. คําเรียกสีของผูพูดภาษาไทยและภาษา
มอญในอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดย นฤมล ศิริพันธุ 

การปรับปรุงศูนยกลางชุมชนเมอืง
ปทุมธานี  
โดย วิทยา พิมลสทิธิ์ 

การสกัดและการวิเคราะหเอนไซมฟรุกโต
ซิลทรานเฟอเรสจากหัวแกนตะวันระยะ
ตางๆ 
โดย ศรีสุดา เคยอาษา และคณะ 

การใชเปลือกไขไกเปนสวนผสมในการ
พัฒนาคอนกรีตมวลเบา 
โดย ศักดิ์ดา ไตรปฎก และคณะ 

14.00-14.15 น. การเปลี่ยนแปลงวงศัพทคํายืมภาษาจีน
แตจิ๋วในภาษาไทย  
โดย พิชณี โสตถิโยธิน 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับพลวัต
การพัฒนาทองถิน่บางขุนไทรอําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี  
โดย ภัทรา ทิพยภาระ 

การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดจากแกน
ตะวันโดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 
โดย วิกานดา  โสขุมา และคณะ 

แบบจําลองแบบกึ่งเอมไพริคัลสําหรับ
คํานวณ PAR ในสภาพทองฟาปราศจาก
เมฆในประเทศไทย  
โดย อรรถพล ศรีประดิษฐ และคณะ 

14.15-14.30 น. โครงสรางของรปูอางถึงพระพุทธเจาใน
วรรณกรรมพุทธประวัติ  
โดย ธัชชัย กรกุม 

เว็บล็อกในฐานะสื่อการเรียนรูอยาง
สรางสรรคของชุมชนคนรุนใหม  
โดย สุวิดา ธรรมมณีวงศ 

ผลของระดับยเูรียตอการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการดูดใชไนโตรเจนของ
สับปะรดระยะเจรญิเติบโตที่ปลกูในชุดดิน
ปราณบุรี 
โดย อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ 

การหาคาความเขมรังสีรวมรายวันโดยใช
โครงขายประสาทเทียมที่สถานีวัดรังสีดวง
อาทิตยในประเทศไทย 
โดย สมเจตน ภัทรพานิชชัย และคณะ 
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14.30-14.45 น. กลวิธีการนําเสนอพุทธธรรมในนวนิยายอิง
ธรรมะเรื่อง “ใตรมกาสาวพัสตร” ของ สุชีพ  
ปุญญานุภาพ  
โดย ภาวินี ตรีเดชี 

ปจจัยที่มีผลตอความสามารถทาง
นวัตกรรมองคกร  
โดย ปรารถนา หลีกภัย 

อิทธิพลของสารใหความคงตัวตอการแยกชัน้ 
และการศึกษาความคงตัวของสีในผลติภัณฑ
น้ําจิ้มไก 
โดย ศิริศรา อรุณคําแกว และคณะ 

การพัฒนาแบบจาํลองประสิทธิภาพแสง
กระจายสําหรับประเทศไทย 
โดย รุสมาดี สะบดูิง และคณะ 

14.45-15.00 น. พระรามในฐานะพระโพธิสัตว: ศึกษาจาก
รามเกียรติ์ฉบับชาดกของไทยในภาคเหนือ
และภาคอีสานเรือ่งพรหมจักรและพระราม
ชาดก 
โดย วุฒินันท ชยัศรี 

การวิเคราะหจําแนกปจจยัที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก  
โดย ปริญญา สิริอัตตะกุล 

การศึกษาอัตลักษณที่ถูกตอง และแทจริง
ของผลิตภัณฑกวยเตี๋ ยวไทย  โดยใช
หลักการประเมินทางประสาทสัมผัส
รวมกับเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร 
โดย จันจิรา จินโนรส และคณะ 

การประเมินสมรรถนะของแบบจําลอง
สําหรับคํานวณรังสีกระจายบนพื้นเอียง 
โดยใชขอมูลวัดที่จังหวัดนครปฐม 
โดย รุงรัตน วัดตาล และคณะ 

15.00-15.15 น. เจาไล : ภาพลักษณพระเจาปราสาททอง
ในนวนิยายอิงประวัติศาสตร  
โดย อธิพร ประเทอืงเศรษฐ 

รูปแบบการแขงขนัทางธุรกิจของกจิการคา
วัสดุกอสรางในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดย สบุรรณ มานะวิทยาการ 

การวิเคราะหโปรตีนของจระเขสายพันธุ
ไทย (Crocodylus siamensis ) ที่
เปลี่ยนแปลงการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ 
Staphylococcus aureus  Aeromonas 
hydrophila และ Edwardsiella tarda 
และสาร poly [I:C] 
โดย กญัญาณัฐ  เศรษฐรักษา และคณะ 

การทดสอบพารามิเตอรการกระจายของ
ตัวแบบการถดถอยปวซงนัยทั่วไป  
โดย เมษยิา แยมเจริญกิจ และคณะ 
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ผศ.ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร 

15.15-15.30 น. จากปาลิภาสาสูสยามพากย: ความ
คลายคลึงและความแตกตางระหวางนนฺโท
ปนนฺทวตฺถุกับนันโทปนันทสูตรคําหลวง 
โดย อัสนี พูลรักษ 

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงแรมโกลเดน บีช พัทยา 
โดย ธนาธปิ ปานอุทัย 

ผลิตภาพและคาใชจายการทําไมของสวน
ปายูคาลิปตัสในประเทศไทย 
โดย ทิพวรรณ แสงทอง 

การตรวจจับใบหนาดานขางโดยใช
ลักษณะแบบฮาร  
โดย เกษมศักดิ์ มังคลากุล และคณะ 

15.30-15.45 น. ลักษณะนิราศในวรรณกรรมบันทึกการ
เดินทางของเสกสรรค ประเสริฐกุล  
โดย ธนาคาร จันทิมา 

อํานาจการปกครองแผนดินสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(พ.ศ. 2367 – พ.ศ. 2394)  
โดย ปฏิพัทธ วรโพธิพัฒน 

เครื่องวัดความเขมขนสาร TMTD/ZnO ใน
น้ํายางพาราโดยวิธีการแปลคาสขีอง
ปฏิกิริยาเคมี 
โดย เกษมสุข เสพศิริสุข 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติ
ทดสอบสําหรับแผนการทดลองแบบ2×2
แฟคทอเรียล  
โดย พรนภา  ดานไทยวัฒนา และคณะ 

15.45-16.00 น. แนวทางการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชน
ริมคลองมหาสวัสดิ์เพื่อการทองเทีย่ว  
โดย ฐิติมา สิริหิรัณยานนท 

จากสุวรรณภูมิถึงสยาม : การศึกษา
พัฒนาการดานศาสนาและภูมิปญญา
พื้นเมืองจากบันทกึประวัติศาสตรจีน  
โดย ปยะมาศ สรรพวีรวงศ 

ศึกษาสมบัติการดึงยืดและสมบัติทาง
ความรอนของพอลิเมอรผสมระหวางพอลิ
บิวทิลีนซัคสิเนตกับพอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแนนต่ํา เพื่อเตรียมหนากากเทอรโม
พลาสติกซึ่งใชในทางการแพทย 
โดย พะเยาว ทรงพลขจรเดช และคณะ 

การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหทางวิทยาศาสตรของนักเรยีน
ระดับประถม ศึกษา ดวยรูปแบบวงจรการ
เรียนรู 7 ขั้น โดยใชคําถามระดับสูงและ
บันทึกการเรียนรูของนกัเรียน 
โดย เอื้ออัมพร ทพิยทิฆัมพร 

16.00-16.15 น. ตอบขอซักถาม ดัชนีวัดมูลคาของอุตสาหกรรมที่มี
ความคิดสรางสรรคทางศิลปะและ
วัฒนธรรมในประเทศไทย  
โดย ไกรฤกษ ปนแกว และคณะ 

ไฮโดรคารบอน และคารบอนมอนอกไซด
จากไอเสียของรถจักรยานยนต  
โดย ดิเรกฤทธิ์ บวัเวช 

การจําแนกผูทดสอบแบบทดสอบ
สุขภาพจิตดวยตัวแบบการตัดสินใจ  
โดย ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ และคณะ 

16.15-16.30 น. ตอบขอซักถาม ตอบขอซักถาม ตอบขอซักถาม 



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

บรรยายพิเศษ 
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ความเห็นแยงในกรณีกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก* 
 
ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห1 
Professor Sakchai Saisingha Ph.D.1 
 
ขอมูลเบื้องตน “ปราสาทพระวิหาร” 

 ปราสาทพระวิหารตั้งอยูบนเขาพระ
วิหาร เทือกเขาพนมดงเร็ก เขตอําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เปนศาสนสถานใน
ศาสนาพราหมณหรือฮินดูในลัทธิไศวนิกาย 
คือการบูชาพระอิศวรหรือพระศิวะเปนเทพ
สูงสุด ตามหลักฐานที่กลาวถึงในศิลาจารึกถึง
ชื่ อปราสาทพระวิหารคือ  “ศรีศิ ข เ รศวร ” 
หมายถึงภูเขาแหงพระผูเปนใหญซึ่งหมายถึง
พระอิศวร ในจารึกไดกลาวถึงการสถาปนา 
ศิวะลึงคยังปราสาทประธาน และรูปสลักที่
หนาบันของมณฑปปราสาทประธานยังเปน

เรื่องเลาเกี่ยวกับพระอิศวร คือพระศิวะนาฏราชอีกดวย 
 ไดมีการคนพบจารึกที่เกี่ยวกับปราสาทพระวิหารหลายแหง จารึกสําคัญอยูที่กรอบประตู ของโคปุระชั้นที่ 2 
(นับจากประสาทประธานออกมาภายนอก) กลาวถึงชื่อผูสรางปราสาทคือ พระเจาสุริยวรมันที่ 1 ระบุ พ.ศ. 15812  ซึ่ง
จากจารึกดังกลาวนี้วิเคราะหรวมกับงานศิลปกรรมแลวพบวาเปนชวงระยะเวลาเดียวกัน ปราสาทพระวิหารจึงจัดอยู
ในศิลปะเขมรสมัยบาปวน ในชวงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 163 
 
แผนผัง  
                                                            

*  บทความทางวิชาการนาํเสนอครั้งแรกในโครงการสนทนาวนัศกุร คณะโบราณคดี เร่ือง “ความคิดเห็นแยงในกรณีกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก”           
   ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยศิลปากร วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และลงพมิพในวารสาร ศิลปวัฒนธรรม, ปที่ 29, ฉบับที่ 10, สิงหาคม, 2551. 
1 ภาควิชาประวัตศิาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย     
  Department of Art History, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
2 ชะเอม แกวคลาย “จารึกปราสาทเขาพระวิหาร” วารสารศิลปากร, ปที่ 50 ฉบับ ที่ 5, ก.ย. 2550, หนา 35. 
3 การวิเคราะหรูปแบบศิลปกรรม ดูรายละเอียดใน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกลุ. “ปราสาทพระวหิาร” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เร่ือง โบราณคดีไทย    
  คร้ังที่ 1 จัดโดยกรมศลิปากร 25-28 สิงหาคม 2535, ณ โรงแรมปทุมรัตน จังหวดัอุบลราชธานี  

 
ปราสาทพระวิหาร 
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ปราสาทเขาพระวิหารจัดเปนศาสนสถานที่ตั้งอยูบนภูเขา มีแผนผังแบบวิ่งเขาหาจุดศูนยกลาง กลาวคือ   
จะมีทางขึ้นไปยังตัวปราสาท ประกอบดวยบันไดยกระดับเปนระยะ ๆ ที่ราวบันไดจะมีสะพานนาค มีประตูหรืออาคาร
ที่ผานเปนจุด ๆ เรียกวาโคปุระ จนไปถึงจุดสูงสุดคือตัวปราสาทประธาน ซึ่งที่ปราสาทเขาพระวิหารนี้จะมีโคปุระ      
ถึง 5 ชั้น (มีการกําหนด 2 ระบบคือการนับจากตัวปราสาทออกมาดานนอกและจากดานนอกสุดเขาไปยังตัวปราสาท 
ในที่นี้จะใชการนับจากดานนอกสุดเขาไปยังตัวปราสาท) โดยโคปุระที่ชั้นสุดทายคือโคปุระที่ 5 ไดแกโคปุระของ
ระเบียงคดที่ลอมรอบตัวปราสาทประธาน ปราสาทประธานมีขนาดคอนขางเล็ก การที่ศาสนสถานตั้งอยูบนเขาจึงถือ
วาตัวภูเขาเองเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุหรือเขาไกรลาสในตัวเองอยูแลว การทําบันไดที่มีสะพานนาคคือสะพาน
สายรุงที่เชื่อมจากโลกมนุษยขึ้นสูโลกสวรรค  ปจจุบันปราสาทประธานอยูในสภาพพังทลายลงมาเหลือเฉพาะสวนที่
เปนมณฑปดานหนาเทานั้น 

 

วิเคราะหรปูแบบศิลปกรรม 
 หลักฐานทางศิลปกรรมของปราสาทพระวิหารตามรูปแบบที่พบมากที่สุดคือศิลปะสมัยบาปวน ในชวงกลาง
ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งสัมพันธกับหลักฐานจาจารึกที่กลาวถึงผูสรางคือพระเจาสุริยวรมันที่ 1  โดยสวนหนึ่งมี
การสรางเลียนแบบศิลปะที่มีมากอนหนา เชนศิลปะแบบบันทายสรี สวนที่เปนสมัยนครวัดนั้นเปนอาคารที่สรางขึ้น
สมัยหลัง 
 
 
 
ปราสาทประธานและทับหลัง  
  

 
แผนผังและรูปดานปราสาทพระวิหาร 
ที่มา: Henri Parmentier. L’art Kmer classique.   
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 หลักการกําหนดอายุของการศึกษา
รูปแบบศิลปกรรมปราสาทในศิลปะเขมร จะใช  
ทุกสวนขององคประกอบในการกอสรางมา
วิเคราะหรวมกัน เชน ระบบแผนผัง วิวัฒนาการ
ของตัวปราสาท ลวดลายประดับศาสนสถาน 
ไดแก ทับหลัง หนาบัน เสาประดับกรอบประตู 
เปนตน  ทับหลังที่ปราสาทประธานปราสาท     
พระวิหารจัดอยูในศิลปะแบบบาปวน มีลักษณะ
สําคัญคือมีหนากาลอยูตรงกึ่ งกลางชิดขอบ
ดานลาง หนากาลคายทอนพวงมาลัยออกมาทั้ง  
2 ขาง มีมือมายึดทอนพวงมาลัยไว เหนือหนากาล

นิยมมีรูปเลาเรื่องขนาดเล็ก ๆ ประดับอยู ถาเปนสวนสําคัญของปราสาทจะสลักรูปเลาเรื่องของเทพเจาองคสําคัญไว 
แตโดยทั่วไปแลวจะเปนรูปเทพประจําทิศ ทําเปนรูปบุคคลนั่งชันเขาเหนือสัตวที่เปนพาหนะของเทพแตละองค สวน
เหนือและใตทอนพวงมาลัยจะเปนลายใบไม ดานบนใบไมจะแยกไปคนละทาง ดานลางเปนใบไมมวนเขาหากัน 
ลักษณะนี้เปนรูปแบบของศิลปะสมยับาปวนกําหนดโดยพบที่ปราสาทบาปวน1 ในเมืองพระนคร ของประเทศกัมพูชา 

ทับหลังที่ปราสาทประธานยังเหลืออยูที่เดิม 4 แหง
ไดแก  หนาบันของมณฑปดานหนา  (ทิศใต        
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) และอีกแหงหนึ่ง
อยูที่มุขดานหลัง (ทิศตะวันตก) ทับหลัง 3 แหง
แรกจัดเปนศิลปะสมัยบาปวนยางแทจริง สวนที่
มุขดานหลังมีลักษณะคลายกับทับหลังในสมัย
เกลียง  นาจะเปนงานที่ยอนกลับไปทําตาม
แบบเดิม จากรูปแบบศิลปกรรมของของทับหลัง
ดังกลาวจึง เปนตัวกําหนดไดว าตัวปราสาท
ประธานนาจะเปนงานที่สรางขึ้นในสมัยบาปวน 
ตรงกับจารึกที่ปรากฏในราวกลางถึงปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 16 ทั้งนี้ไดพิจารณารวมกับศิลปกรรมอื่น ๆ ที่พบ เชนลักษณะของประติมากรรมเลาเรื่อง เครื่องแตงกาย  
                                                            

1 Jean Boisselier. Manuel D’Archéologie d’Extême-Orient permière partie Asie du Sud-Est, Tome I Le Camboge. Paris : A. et J. Picard et Cie, 1966,   
  p. 154.   

 
ปราสาทประธาน ตัวปราสาทพังทลายเหลือเฉพาะมณฑปดานหนา 

 
ทับหลังที่มณฑปปราสาทประธาน ศิลปะสมัยบาปวน  
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ทรงผม ลักษณะของนาค ที่เปนนาคเศียรโลน รวมทั้งลวดลายประดับตามเสาติดผนังและกรอบซุมที่นิยมทําลายกาน 
ตอดอก ลวนเปนงานที่พบมากในสมัยบาปวนทั้งส้ิน 
 

 งานศลิปกรรมอื่นๆ  
งานศิลปกรรมอื่นๆ ที่แสดงถึงลักษณะอันโดดเดนของปราสาทเขาพระวิหารคืออาคารและงานประดับ

ตกแตงตามโคปุระในแตละชั้นโดยเฉพาะลวดลายและรูปเลาเรื่องที่หนาบันและทับหลัง ลักษณะของอาคารทําหนาจั่ว
ที่เลียนแบบเครื่องไมมีปลายมวนเปนตัวเหงาที่ปลายมวนลง รูปแบบนี้พบแลวที่ปราสาทบันทายสรี ในสมัยบันทายสรี
ของศิลปะเขมร ซึ่งพบอยูไมมากนัก 

 ที่โคปุระชั้นที่ 3 และ 4 มีรูปเลาเรื่องที่
สําคัญที่หนาบันและทับหลัง ทั้งหมดเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับเทพเจาสูงสุดในศาสนาฮินดู เชนหนา
บันและทับหลังดานทิศใต เปนฉากตอนกวน
เกษียรสมุทร คือตอนพระนารายณอวตารเปนเตา 
(กูรมาวตาร) สวนทับหลังดานลางเปนตอนพระ
นารายณบรรทมสินธุ  นอกจากนี้ยังมี เรื่องรา
มายณะและเรื่องพระกฤษณะหลายตอน  เชน 
พระกฤษณะปราบนาคกาลียะ พระกฤษณะยก
ภูเขาโควรรธนะ เปนตน โดยรูปแบบทางศิลปะ
แลวจัดเปนสมัยบาปวนเชนเดียวกัน   

 ปราสาทพระวิหารและเขาพระวิหารจึงจัดเปนศาสนสถานประจําเมืองในฐานะศูนยกลางจักรวาล อันเปน
การจําลองเขาพระสุเมรุมาสรางบนโลกมนุษย การที่ในจารึกกลาวถึงผูสถาปนาคือพระเจาสุริยวรมันที่ 1 มาปกครอง
ผูคนทองถิ่นในดินแดนแถบนี้ที่อยูบนพื้นที่ราบลุมอันเปนแหลงน้ําและแหลงเกษตรกรรมที่สมบูรณ ซึ่งนาจะอยูบริเวณ
ดานหนาเขาพระวิหารตามเสนทางน้ําที่ไหลลงมาจากสระตราว อันแสดงใหเห็นวาเปนชุมชนที่มีขนาดใหญและมี
ความสําคัญแหงหนึ่งที่ตั้งอยูเบื้องลางและนาจะมีอาณาเขตลงมาถึงจังหวัดศรีสะเกษ 
     

ความเห็นแยงในกรณีการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกของประเทศ
ประเทศกัมพชูา 
 ขอขัดแยงกรณีที่ประเทศกัมพูชาขอเสนอปราสาทพระวิหารขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกตอองคการ
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ตามที่เปนขาวความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องอยูในขณะนี้
นั้น มีที่มาจากการที่ปราสาทพระวิหารเปนกรณีพิพาทระหวางไทยกับกัมพูชาเร่ืองดินแดนที่ศาลโลกไดตัดสินให 
“ปราสาทพระวิหาร” เปนของประเทศกัมพูชา ตั้งแตป พ.ศ. 2505 แตในคําตัดสินของศาลโลกไมไดกลาวถึงเรื่องเขต

 
หนาบันที่โคปุระที่ 4 ตอนกูรมาวตาร (กวนเกษียรสมุทร)  



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

  L-5  

5 

แดนคือสวนของ “เขาพระวิหาร” ดวยเหตุนี้จึงยังเปนปญหาที่ยังไมมีขอยุติ เพราะปญหาเรื่องเขตแดนนั้นตองมีการ
เจรจาปกปนเขตระหวาง 2 ประเทศ ในสวนของปญหาที่ซับซอนก็คือตัวประสาทพระวิหารตั้งอยูบนยอดเขาที่มีบันได
ทางขึ้นลาดลงมาในฝงประเทศไทย สวนฝงประเทศกัมพูชาเปนหนาผาชนั 

และปญหาใหมที่ตามมาอีกคือประเทศกัมพูชาไดขอเสนอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก (แต 
เพียงฝายเดียว) โดยมีการนําเสนอตอ UNESCO ตั้งแตป พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการมรดกโลกไดมีการพิจารณา
เอกสารในป พ.ศ. 2549       และนําเขาที่ประชุมที่เมืองไครสทเชิรส ประเทศนิวซีแลนด ในป พ.ศ. 2550 ในการ
ประชุมครั้งนั้นประเทศไทยไดคัดคานการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารและขอใหเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน 
เนื่องจากปราสาทพระวิหารยังมีปญหาเรื่องพื้นที่ทับซอนที่ยังไมมีการตกลงกัน ดังนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการมรดก
โลกจึงเลื่อนการพิจารณาโดยมีขอเสนอใหฝายกัมพูชามาเจรจาขอความเห็นชอบจากฝายไทย และจะมีการนํา
กลับมาพิจารณาใหมในป พ.ศ. 2551 (ระหวางวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2551) ที่เมืองควเิบค ประเทศแคนนาดา 

ดังนั้นการที่มีผูกลาววา “ปราสาทพระวิหารเปนของกัมพูชาเขาจะขึ้นทะเบียนก็เปนเรื่องของเขา” จึง
เปนคําพูดที่ไมถูกตอง เพราะเงื่อนไขที่ทาง UNESCO เสนอคือตองมีการเจรจา ใหฝายไทยเห็นชอบกอน เพราะถา
คํากลาวนั้นถูกตองทําไมฝายรัฐบาลกัมพูชาจะตองมาขอเจรจาขอความเห็นชอบจากไทย ดวยเหตุนี้เองที่ทาง
รัฐบาลกัมพูชาจึงมีความพยายามที่จะเจรจากับฝายไทยเพื่อขอความเห็นชอบ ตามที่เปนขาวโดยรัฐมนตรีกระทรวง
การตางประเทศเปนผูลงนามเห็นชอบรวมกันกับรัฐบาลกัมพูชา โดยรายละเอียดแนบทายของตกลงนั้นแสดงแผนที่วา
กัมพูชาจะขอขึ้นทะเบียนเพียงตัวปราสาทเทานั้น ซึ่งตามเกณฑของมรดกโลกนั้นไมนาจะมีความเปนไปไดในการที่จะ
ประกาศขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท เพราะยังขาดขอมูลแวดลอมทางโบราณคดีอื่น ๆ ที่ทําใหขาดความเปนของ
ดั้งเดิมของการเปนโบราณสถานที่สมบูรณตามเกณฑของการเปนมรดกโลก เทากับเปนการตัดขาดระหวาง
ตัวศาสนสถานกับผูใชศาสนสถานออกจากกัน 

ในการขอขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกนั้นจะตองมีการเสนอแผนพัฒนาและจัดการพื้นที่ ซึ่งตามโครงการที่
นําเสนอนั้นมีแผนที่แนบประกอบนั้นมีสวนหนึ่งที่ยังเปนพื้นที่ทับซอนอยู ทั้งรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยถือแผนที่
กันคนละฉบับที่แสดงเสนเขตแดนไมตรงกัน เทากับวาถามีการประกาศขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกแลว จะตองยอมรับ
แผนที่ที่ทางรัฐบาลกัมพูชาเปนผูเสนอดวยหรือไม ซึ่งจะตองเปนปญหาที่ตามมาอยางแนนอน ในที่น้ีจึงจะไมขอ
กลาวถึงประเด็นปญหาเรื่องพื้นที่ทับซอน แตมีประเด็นสําคัญทางวิชาการตามที่ไดพิจารณาในเอกสารของทางรัฐบาล
กัมพูชาเสนอ ซึ่งมี ICOMOS1 (สากล) เปนผูจัดทําโครงการให อันมีขอมูลหลายประการที่แสดงใหเห็นวาผูจัดทํา
พยายามเบี่ยงแบนประเด็นหรือศึกษาขอมูลอยางไมครบถวน หรือพยายามสรางขอมูลใหมที่ไมอยูบนพื้นฐานของ
แนวความคิดหรือคติในการสรางศาสนสถานในสมัยโบราณ  

                                                            

1 ICOMOS : คณะกรรมการโบราณสถานแหงชาติวาดวยสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ  
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ในฐานะที่ผูเขียนเปนผูหนึ่งในคณะทํางานการติดตามและคนควาขอมูลทางวิชาการเพื่อเสนอขอโตแยงทาง
วิชาการในรายงานของ ICOMOS (สากล) กรณีกัมพูชาเสนอขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทพระวิหารเปนมรดก
โลก ซึ่งรายงานดังกลาวนี้ไดขอสรุปและจะไดเสนอไปยังคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาตอไป ดวยเหตุนี้เองผูเขียน
จึงขอใหขอมูลทางวิชาการเฉพาะประเด็นสําคัญอันเปนหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงใหเห็นประจักร และเปนการ
บันทึกหลักฐานอันเปนที่รับรูรวมกัน โดยมีขอมูลทางโบราณคดีใหมที่สําคัญที่บงบอกถึงกลุมคนผูสรางและใชศาสน
สถานปราสาทพระวิหารไดเปนอยางดี วาเปนกลุมคนที่อยูเบื้องลาง ดานหนาปราสาทพระวิหาร (ในสวนของประเทศ
ไทย) และขยายพื้นที่แผลงมาจนถึงจังหวัดศรีสะเกษ 

กฏเกณฑหรือคุณสมบัติหลักในการพิจารณาใหโบราณสถานเปนมรดกโลกของคณะกรรมการมรดกโลกซึ่ง 
มีเกณฑหลักอยู 5 ขอ ในสวนของปราสาทพระวิหารตามที่ ICOMOS (สากล) นําเสนอใชเกณฑในขอที่ 1 ขอ 2 และ
ขอ 4 คือเกณฑขอที่ 1. ปราสาทพระวิหารเปนโบราณสถานสําคัญที่มีความโดดเดนในทางสถาปตยกรรมเขมรทั้งการ
วางผังและการออกแบบภูมิสถาน เกณฑขอที่ 2. ปราสาทพระวิหารเปนตัวแทนแสดงปฏิสัมพันธระหวางคุณคาแหง
ผูคนกับพัฒนาการทางดานศิลปะ สถาปตยกรรม การวางผังและการออกแบบภูมิสถาน เกณฑขอ 4. สถาปตยกรรม
ของโบราณสถานแหงนี้เปนการใชหลักของภูมิสัณฐานตามคติพุทธศาสนา ศาสนสถานประธานของปราสาท        
พระวิหารและบันไดที่สรางสูโบราณสถานแหงนี้คงสืบเนื่องมากวา 1,000 ป แสดงถึงความรอบรูอยางลึกซึ้งใน
วิทยาการตาง ๆ ส่ิงกอสรางอันเปนประวัติศาสตรเหลานี้บงชี้ถึงความรุงเรืองสูงสุดในประวัติศาสตรแหงมนุษยชาติ1 

ในที่นี้จึงขอสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญจากขอมูลที่ทางรัฐบาลกัมพูชานําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
มรดกโลก แตมีขอมูลหลายประการที่มีการตรวจสอบแลวบางประการที่แสดงใหเห็นถึงผูเสนอรายงานพยายามเบี่ยง
แบนประเด็นทางวิชาการหรือการใชสํานวนภาษาที่ไมไดใหความสําคัญกับหลักฐานที่พบในดินแดนไทยเลย 

ประเด็นแรก ICOMOS (สากล) เสนอวาปราสาทพระวิหารเปนผลงานชิ้นเอกที่มีความโดดเดนของ
สถาปตยกรรมเขมร ทั้งในการวางผังและรายละเอียดการตกแตง แสดงถึงการออกแบบ การวางผัง การใชประโยชน
จากสภาพแวดลอม ที่ตอเนื่องสัมพันธกับปราสาทพระวิหาร จากเกณฑกําหนดขอที่ 1 เกี่ยวกับคุณคาความเปนงาน
ชิ้นเอกทางสถาปตยกรรมของปราสาทพระวิหาร ในรายงานไดกลาวถึงเฉพาะ ปราสาทประธาน โคปุระที่ลอมรอบ 
รวมไปจนถึงสระน้ําขนาดเล็กที่อยูระหวางโคปุระชั้นที่ 1 และ 2 เทานั้น 

                                                            

1 สรุปความจากเอกสาร “ขอโตแยงทางวิชาการในรายงานของ ICOMOS กรณีกัมพูชาเสนอขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทพระวิหาร เปนมรดกโลก สํานัก 
  โบราณคดี กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม 2551. 
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จากขอมูลที่ปรากฏในเอกสารและ
สภาพความเปนจริงบนพื้นที่ พบวามิไดมีเพียง
กลุมโบราณสถานของปราสาทพระวิหารในเขต
กัมพูชาเทานั้น แตมีแหลงโบราณสถานอื่นๆ 
ดวยที่อยูตอเนื่องมาทางทิศเหนือ ซึ่งปจจุบัน
อยูในดินแดนของประเทศไทย ไดแก ผามออี
แดงที่ มีภาพสลักนูนต่ํ า  สถูปคู  ปราสาท
โดนตรวล สระตราวและแหลงตัดหินที่ไปสราง
ปราสาท ซึ่งพบอยูทั่วบริเวณ (บริเวณผามออี
แดง) และที่สระตราว ซึ่งทั้งหมดอยูในเขตไทย 

ดังนั้น หากจะพิจารณาคุณคา ความ
โดดเดนจากเกณฑคุณสมบัติขอ 1 เพื่อใหครอบคลุมกลุมโบราณสถานไดทั้งหมด  ในประเด็นของความสําคัญในดาน
การวางผัง จึงควรขยายเขตพื้นที่ที่จะนําเสนอใหรวมถงึองคประกอบสําคัญที่อยูในประเทศไทยดวย จะครอบคลุมตาม
เกณฑหลักของการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก อันจะเปนผลดีในการวางแผนการจัดการ พื้นที่เพื่อการอนุรักษตอไป  

ประเด็นที่ 2 เอกสารของ ICOMOS (สากล) ไมไดกลาวถึงกลุมชนโบราณที่มาใชศาสนสถานวาเปนใคร อยู 
บริเวณใด แตกลับกลาวถึงเฉพาะชุมชนในบริเวณปราสาทพระวิหารในปจจุบันที่อยูในเขตของกัมพูชา วามีประชาชน 
อยูราว 550 คน ซึ่งชุมชนดังกลาวเปนชุมชนที่อพยพมาจัดตั้งขึ้นใหมเมื่อไมนานมานี้ และไมมีความเปนมาที่ผูกพันกับ
การเปนศาสนสถานแตอยางใด ปจจัยที่เปนแรงผลักดันใหมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ไดแกผลประโยชนจากการทองเที่ยว และ
การยึดครองพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารเทานั้น ความเปนอยูตองอาศัยแหลงน้ําจากสระตราวเปนหลัก ชุมชน
ดังกลาวยังไดสรางปญหาตอสภาพแวดลอมทั้งทางดานทศันียภาพของโบราณสถานและดานสุขาภิบาล 

ตามหลักฐานทางโบราณคดี การตั้งศาสนสถานที่อยูบนภูเขาไมนาจะมีชาวบานอยูอาศัย รวมกับศาสน
สถาน ยกเวนพวกพราหมณ เทานั้น สวนชุมชนโบราณพบอยูรอบ ๆ ในจารึกไดกลาววามีชุมชนอยูตามที่ราบเชิงเขา 
และสวนหนึ่งไดพบหลักฐานทางโบราณคดีวามีชุมชนอยูเบื้องลางตามสายน้ํา จากสระตราว ลงไปยังอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญที่เปนพื้นที่อุดมสมบูรณเบื้องลาง อันเปนแหลงที่อุดมสมบูรณมากที่สุด นาจะเปนทุงเกษตรกรรมที่กลาวถึง
ในจารึกวาเปนทุงคุรุเกษตร (ดังจะไดกลาวถึงตอไป) 

ประเด็นที่ 3  การบรรยายลักษณะสถาปตยกรรมของปราสาทพระวิหาร ในรายงานของ ICOMOS แสดง
ใหเห็นถึงการตีความและการนําเสนอขอมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงหลายประการ ที่ทําใหสงสัยถึงความ
ไมตรงไปตรงมาทางวิชาการเพื่อเหตุผลบางประการ เชน การใหความสําคัญกับศาสนสถานที่มีความสําคัญเฉพาะฝง
กัมพูชาและหลีกเหลี่ยงที่จะพูดถึงความสัมพันธและหลักฐานทางโบราณคดีในฝงไทย เชนกลาวถึงมุมมองในฝง
กัมพูชาจากจุดมองที่ เปยตาดี (อยูยอดสุดของเขาพระวิหารดานหลังปราสาท) วามีทัศนียภาพอันงดงามของที่ราบ

 
ภาพสลักรูปบุคคล (ทาวกุเวร) ที่ผามออีแดง 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

  L-8  

8 

เบื้องลางทําใหผูประเมินคาดวาในอดีตคงจะมีความตั้งใจใหหันไปสูพนมกุเลน จุดกําเนิดของการกอตั้งเมืองพระนคร 
(เสียมเรียบ) แตไมทราบวัตถุประสงคของปราสาทพระวิหารวาทําไมศาสนสถานจึงหันหนาไปทางทิศเหนือ  

ในขอเสนอดังกลาวถาผูศึกษาวัฒนธรรมเขมรและคติการสรางศาสนสถานในศาสนาฮินดูยอมทราบเปน
พื้นฐานวาถาเปนศาสนสถานบนภูเขายอมสรางตามสภาพที่ตั้ง ในเมื่อมีพื้นที่ลาดไปทางทิศเหนือ ทางขึ้นยอมตองหัน
ไปทางทิศเหนือและที่ปราสาทพระวิหารมีหลักฐานชัดเจนจากแหลงน้ํา แหลงชุมชนโบราณและจารึกที่สันนิษฐานได
วากลุมชนอยูเบื้องลางที่เปนพื้นที่ราบลงมาทางฝงไทย และที่ปราสาทพระวิหารมีระเบียงคดลอมรอบ มีประตูเล็ก ๆ 
ทางออกดานขาง 2 ขาง แสดงวาความยิ่งใหญและความศักดิ์สิทธิ์นั้นคือการเขามาจากดานหนา สวนที่กลาววา
มุมมองดานหลังที่งดงามนั้นนาจะเปนจิตนาการของคนในปจจุบันมากกวา  

ความพยายามในการเบี่ยงเบนขอมูลสําคัญอีกประการหนึ่งคือการกลาววาปราสาทพระวิหารมีบันไดทาง
ขึ้นนอกจากทางขึ้นปรกติดานหนาที่มาจากทางทิศเหนือที่ตองขึ้นจากพื้นที่ราบในเขตไทย กลาววามีอีกบันไดหนึ่งที่
ขึ้นมาจากทางทิศตะวันออก ที่โคปุระชั้นลางสุด แตก็ไมไดชี้ชัดลงไปวาทางใดคือทางเขาหลัก  แตในขอมูลจากที่
กัมพูชาเสนอมานั้นระบุวา ทางเขาหลักของปราสาทคือ ทางตะวันออกที่เรียกวา บันไดหัก เปนบันไดขนาดเล็ก ทั้งๆ ที่
เปนทางขึ้นที่หันเขาหาดานขางของอาคารโคปุระและปราสาท ซึ่งขัดแยงกับลักษณะการวางผังโดยรวมของปราสาท 
แนวแกนที่เปนทางเขาหลักทางบันไดใหญนั้นเปนทางขึ้นมาจากฝงไทย สอดคลองกับทิศทางการตั้งชุมชนที่อยูเบื้อง
ลาง แลวยอมแสดงใหเห็นแนวแกน เหนือ-ใต คือแนวแกนหลักที่ผูประกอบพิธีตองเดินทางขึ้นไปจากดานทางขึ้น     
ทิศเหนือนี้ แสดงใหเห็นเจตนาที่ตองการเบี่ยงแบนของขอมูลและหลักฐานทางวิชาการอยางแทจริง 

แนวความคิดในการสรางศาสนสถาน
บนยอดเขาเชนนี้ สามารถเปรียบเทียบไดกับ
ปราสาทพนมรุง  จังหวัดบุรีรัมย  ปราสาทวัดภู 
แข ว ง จํ า ป าศั ก ดิ์  ใ นป ร ะ เ ทศส า ธ า รณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การที่ตามทางเดิน  
มีเสานางเรียง  ทั้งมีการยกระดับในแตละชั้น ๆ มี
โคปุระ ซึ่งใชในความหมายของสวรรคชั้นตาง ๆ   
การมีสิงหยืนประดับใหความหมายถึง สัตวผูเปน
ทวารบาลคอยปกปองคุมครองศาสนสถานและ   
ผูแสวงบุญ  และที่สําคัญ คือ การสรางสะพาน
นาค  แสดงใหเห็นถึงแนวความคิดในการสรางวา 

เปรียบเสมือนสะพานสายรุงที่ทอดผานจากโลกมนุษยไปสูโลกสวรรค คือ ยอดเขาพระสุเมรุ  อันหมายถึงปราสาท
ประธาน ดังนั้นทางขึ้นหลักควรจะตองอยูในแนวแกนของการวางผังตามลําดับของกลุมอาคารนี้ เพื่อพิธีกรรมอัน
ศักดิ์สิทธิ์ สะพานนาคของปราสาทพระวิหารมีลักษณะที่บงชี้ไดอยางชัดเจนวาอยูในสมัยบาปวน แตตามเอกสารที่

 
สะพานนาค 
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เสนอโดยกัมพูชาระบุวาบันไดใหญและสะพานนาค สรางขึ้นภายหลังในสมัยนครวัด ในขณะที่บันไดหักเปน
ส่ิงกอสรางที่มีความเกาแกที่สุด ซึ่งผิดหลักการการกําหนดอายุทางวิชาการอยางแทจริง 

ประกอบกับขอมูลจากการสํารวจในบริเวณลานหิน
ทางทิศเหนือของบันได ไดพบหลักฐานศิวลึงคและ
ฐานศิวลึงค ในกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งสลักบนลานหิน
ธรรมชาติ ใกลกับสายน้ําที่ผานดานหนาปราสาท 
ตําแหนงรูปสลักดังกลาวอยูในแนวตรงกับทางขึ้นสู
ปราสาทพระวิหารทางทิศเหนือ  การปรากฏศิวลึงค
บริเวณที่มีสายน้ําไหลผาน ซึ่งจะไหลลงไปยังสระ
ตราว แหลงน้ําที่เก็บกักไวใชสําหรับศาสนสถาน
และชุมชนรอบ ๆ และชุมชนที่อยูเบื้องลาง ไดแก
โนนหนองกระเจา (ในเขตพื้นที่ราบซ่ึงอยูในเขต
ประเทศไทย) ซึ่งมีหลักฐานชุมชนโบราณอาศัยอยู

โดยรอบ สายน้ําที่ผานศิวลึงค หมายถึง น้ําอันศักดิ์สิทธิ์คลายกับการผานพิธีกรรมทางศาสนาตามธรรมชาติ 
เชนเดียวกับยอดเขาพนมกุเลน  ที่มีการสลักรูปศิวลึงคไวในบริเวณตนน้ําเสียมเรียบ  กอนที่สายน้ําอันศักดิ์สิทธจะไหล
ผานไปยังเมืองพระนคร อันแสดงใหเห็นวาปราสาทพระวิหารเปนศูนยกลางจักรวาลอยางแทจริง มีสายน้ําอัน
ศักดิ์สิทธิ์ไหลผานลงไปเพื่อหลอเล้ียงชุมชนเบื้องลาง ซึ่งหมายถึงกลุมคนผูใชศาสนสถานแหงนี้อยางแทจริง 

ประเด็นที่ 4 การเบ่ียงแบนประเด็นทางวิชาการในการกําหนดเขตพื้นที่ปกปอง คุมครอง อนุรักษ
และการจัดพ้ืนที่ของปราสาทพระวิหาร  

ในรายงานของ ICOMOS (สากล) ไดกลาวถึงปราสาทพระวิหาร ในฐานะของการเปนสถานที่สําหรับนักบวช 
ใชในการบําเพ็ญพรตนับแตอดีตและยังคงคุณสมบัติดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน  แสดงถึงความเปนของแทที่ยังคง
รักษาสภาพเดิมไวไดของโบราณสถาน ส่ิงกอสรางทั้งหมดของปราสาทพระวิหารบนยอดเขามีความโดดเดนในเรื่อง
การเลือกชัยภูมิที่ตั้งในการกอสราง และการกําหนดลําดับในการเขาถึง มุมมองสูโบราณสถานในสวนตางๆ ไปจนถึง
มุมมองสูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แสดงถึงความสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติที่มีคาควรรักษาไวใหได 

 
ศิวลึงค ที่พบบนลานหิน  
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มี ข อ มู ลทาง วิ ช ากา ร  อย า งน อย2 
ประการที่ในรายงานพยายามเสนอวา มีชุมชน
เขมรที่อยูในเขตกัมพูชาเปนชุมชนที่มีมาแตเดิม
และใชศาสนสถานที่ปราสาทพระวิหาร เชนไดพบ
ตระพังอยูทางดานทิศตะวันออกของปราสาท  
พระวิหาร และในหมูบานโกมุย (ในเขตกัมพูชา) 
มีศาสนสถานอยูหนึ่ งแหง  เปนตน  จากการ
ตรวจสอบขอมูลทางวิชาการแลวพบวาศาสน
สถานดังกลาว คือ ปราสาทมณีวงศ ซึ่งเปนอโรคย
ศาล เปนอาคารในแบบบายน ที่สรางในรัชสมัย
ของพระเจาชัยวรมันที่ 71 (พุทธศตวรรษที่ 18) 

หลังกวาปราสาทพระวิหารประมาณ 200 ป ดวยเหตุนี้ชุมชนบริเวณนี้นาจะเริ่มเขามาตั้งอยูในระยะหลังมากกวา   
สวนตระพังขนาดใหญทางดานตะวันออกของเขาพระวิหารนั้น นาย ลูเนต เดอ ลาจงกิแยร นักโบราณคดี

ชาวฝรั่งเศสไดกลาวไวในรายงานการสํารวจเรียกวา ตระพังคันพต (Kranh Pôt) โดยกลาววาไมไดเปนสวนหนึ่งของ
ปราสาทพระวิหารเพราะตําแหนงอยูนอกระบบแผนผัง2 จึงอาจกลาวไดวาเปนสวนที่มาสรางขึ้นในภายหลังเมื่อมี
ชุมชนเขามาอยูใหม รวมทั้งบันไดทางขึ้นดานขางดวยอาจจะมาสรางเมื่อมีชุมชนรุนใหมเขามาอยูแลวก็อาจเปนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

1 วสุ โปษยานนัทน ผูสํารวจและใหขอมูล เม่ือเดือน พฤษภาคม 2551. 
2 E. Lunet de Lajonquière. Invemtaire  descriptif  des  Monuments  du  Cambodge. Paris : Imprimerie Nationale, 1907, p. 169. 

 
มุมมองจากเปยตาดี ลงไปยังเขมรต่ํา 
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ความเห็นแยงและขอเสนอใหมทางวิชาการ หลกัฐานทางโบราณคดี จารกึและคติการสราง 
ศาสนสถาน  

หลักฐานทางโบราณคดีที่มีการคนพบ
ใหม คือ ศิวลึงคพรอมฐานสลักบนลานหิน อยูริม
ลําหวยที่ผานดานหนาของประสาท  ตําแหนง
ของศิวลึงคตรงกับตัวปราสาทพอดี ศิวะลึงคที่อยู
บนลานหินนี้เวลามีน้ําหลากจะผานตัวศิวะลึงคนี้
ดวย ความเกี่ยวเนื่องของศาสนสถานตามศิลา
จารึกที่กลาวถึงผูสรางที่เปนระดับพระมหากษัตริย
คือพระเจาสุริยวรมันที่  1 และมีชื่อวา “ศรีศิข       
เรศวร” หมายถึงยอดเขาของพระผูเปนใหญ คือ
พระอิศวร ภูเขาจึงหมายถึงเขาพระสุเมรุหรือเขา
ไกรลาส  อันเปนศูนยกลางจักรวาล  เทากับ

ปราสาทพระวิหารมีสถานะเปนศาสนสถานระดับเมืองของชุมชน การปรากฏศิวะลึงค บริเวณที่มีสายน้ําไหลผาน ซึ่ง
จะลงไปยังสระตราว แหลงน้ําที่เก็บกักไวใชสําหรับศาสนสนสถานและชุมชนรอบ ๆ และชุมชนที่อยูเบื้องลาง (ในเขต
พื้นที่ราบในฝงไทย) สายน้ําที่ผานศิวะลึงคหมายถึงน้ําอันศักดิ์สิทธิ์คลายกับการผานพิธีกรรมทางศาสนาตาม
ธรรมชาติ เพราะฉนั้นสายน้ําจึงเปนตัวกําหนดไดวาผูที่ใชน้ําศักดิ์สิทธนี้คือคือชุมชนที่สายน้ําไปถึง จากภาพถายทาง
อากาศจะพบวาสายน้ําจากสระตราวไดไหลไปรวมกันที่อางเก็บน้ําขนาดใหญ ปจุบันเรียกวาโนนหนองกระเจาและ
บริเวณใกลเคียง จากการสํารวจทางโบราณคดี ไดพบหลักฐานวามีชุมชนอยูรอบ ๆ อางเก็บน้ํานี้และบริเวณใกลเคียง 
จากหลักฐานที่พบไดแกเครื่องถวยเปนแบบเขมร ที่ใชรวมสมัยกับปราสาท1  

คติการสรางศาสนสถานบนภูเขาในฐานะศูนยกลางจักวาลถือเปนวัฒนธรรมของชาวเขมรเรียกวาลัทธิ
เทวราชาที่มาจากอินเดียและชวา ไดพบในวัฒนธรรมเขมรตั้งแตสมัยกอนสรางเมืองพระนคร เชนที่เทือกเขาพนม      
กุเลน เปนศาสนสถานและเปนตนน้ําเสียมเรียบ มีการสลักศิวลึงศและพระนารายณบรรทมสินธุ ไวในสายน้ําเปน
จํานวนมาก เปนสายน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผานพิธีกรรมสรงน้ําตามธรรมชาติแลวและไหลไปยังเมืองพระนคร แสดงใหเห็น
วาแนวความคิดในการสถาปนาปราสาทพระวิหารในการสรางเชนเดียวกัน สายน้ําอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไหลผานลงไปเพื่อ

                                                            

1 ดูรายละเอียดใน สํานกัศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี. รายงานการตรวจสอบแหลงตัดหินเขาพระวิหารบานภมูซิรอล ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลกัษ   
  จังหวัดศรีสะเกษ. 2550. และ ภาพสลักผามออีแดง ปราสาทพระวิหาร-แหลงตัดหนิ เข่ือนโบราณบริเวณสระตราว ปราสาทโดนตวล. 2550. (เอกสาร  
  อัดสําเนา) 

 
สระตราว 
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หลอเล้ียงชุมชนเบื้องลาง ซึ่งบริเวณใกลเคียงกันนี้บนเทือกเขาพนมดงรักยังไดพบรูปสลักพระนารายณบรรทมสินธุอยู
กลางสระน้ําอีกแหงหนึ่งดวย ซึ่งทั้งหมดลวนเปนคติเดียวกัน 
 เกี่ยวกับบันไดทางขึ้นซึ่งอยูดานทิศเหนือตามการวางตัวของสันเขา และสอดคลองกับชุมชนที่อยูเบื้องลางที่
ตองเดินทางขึ้นไปทําพิธีกรรมจากดานทางขึ้นหลักนี้ เพราะแนวความคิดในการกอสรางศาสนสถานบนยอดเขาจะมี
การทางเดินที่มีเสานางเรียง มีการยกระดับในแตระชั้น ๆ มีโคปุระ มีสะพานนาค แสดงใหเห็นถึงแนวความคิดในการ
กอสรางวาเปนสะพานสายรุงที่ทอดผานจากโลกมนุษยไปสูโลกสวรรคคือยอดเขาพระสุเมรุ ดังไดกลาวแลว ดังนั้นทาง
ขึ้นหลักตามบนัไดดานหนาจึงเปนทางหลักและแสดงใหเห็นถึงกลุมชนที่อยูเบื้องลางของบันไดทางขึ้นเปนผูใชเสนทาง
นี้และสอดคลองกับชุมชนที่พบจากหลักฐานทางโบราณคดี และในจารึกที่กลาวถึงชุมชนที่อยูตามที่ราบเชิงเขา สวนที่
มีการกลาววามีเสนทางขึ้นเสนทางอื่น ดานอื่น ๆ เชนดานทิศตะวันออก (ขึ้นมาจากเขมรต่ํา) ซ่ึงก็อาจเปนได คงใช
สําหรับพวกพราหมณ หรือขาทาสที่ขนของสําหรับบํารุงศาสนสถานหรือสําหรับใชในพิธีกรรม หรืออาจจะเปนเสนทาง
ที่ตัดขึ้นใหมในสมัยหลังสําหรับผูขึ้นมาทําพิธีกรรม ดังนั้นเสนทางเดินสําคัญคือทางขึ้นดานหนาที่ถูกตองตาม
ประเพณี ในกรณีที่มีพิธีกรรมทางศาสนา    
 

ขอมูลชุมชนโบราณจากจารึกและการสํารวจทางโบราณคดี 
ประวัติศาสตรของชุมชนที่อยูคูกับปราสาทและบริเวณเขาพระวิหารมาตั้งแตอดีตสามารถอางอิงไดจาก

จารึกหลายหลักทั้งที่พบในปราสาทพระวิหารเองและพบในที่อื่นแสดงใหเห็นวาในดินแดนแถบนี้มีชุมชนพื้นถิ่นมาแต
เดิม โดยไดพบหลักฐานการอยูอาศัยของคนมาแลวตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร และไดพบหลักฐานวามีการอาศัย
อยางตอเนื่อง จากหลักฐานทางศิลปกรรมที่พบในวัฒนธรรมเขมร ที่มีจารึกกลาวถึงอยางชัดเจนตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 
14 เปนตนมา เปนที่นาสังเกตคือในจารึกของเขมรเองมักกลาวถึงกลุมชนในแถบนี้วาเปนคนพื้นเมืองหรือคนผิวดํา  
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คนที่อยูในเขตพื้นที่นี้จึงเปนคนละกลุมกับคน
จากเขมรต่ําซึ่งหมายถึงประเทศกัมพูชาในปจจุบัน 
หลักฐานสําคัญที่ปรากฏในจารึกกรอบประตูปราสาท
พระวิหาร  ที่ปรากฏพระนามศรีสู ริยวรมันที่  1 นั้น         
ไดกลาวถึงบุคคลสําคัญคือศรีสุกรมา กัมเสตงิ (กํามะ
สะเตงิ) ที่ไดจัดทํารั้วถวาย พระกัมรเตงชะคัต ศรีศิขรี       
ศวร...พระเจาศรีสูรยเทวะ ทรงพระราชทานพระราช
ทรัพยและหมูบานวิเภทะแกศรีสุกรมา กัมเสตงิ และให
เปล่ียนชื่อเปน กุรุเกษตร จารึกตรงกับป พ.ศ. 15811 
จารึกตอนหนึ่งยังระบุวา “กัมรเตงกัมตวนอัญ ทรงมอบ
เทวสถานใหแกชนผิวดําสืบไป2  

นอกจากนี้จารึกบางหลักยังเรียกกลุมชนนี้วา 
ขบถดํา  จึงมีขอสันนิษฐานในภายหลังวา  ชุมชน
พื้นเมืองบริเวณเขาพระวิหารอาจเปนพวก กวย หรือ กูย 
ที่มีผิวสีดําหรือคลํ้า  ชํานาญในการคลองชาง  บังคับ

ชาง ในสมัยรัตนโกสินทรมักเรียกพวกกวยวา สวย และเขมรปาดง ซึ่งปรากฏหลักฐานเรียกชื่อดังกลาวมาตั้งแตสมัย
อยุธยา  นักวิชาการทั้งชาวไทยและตางประเทศสวนใหญมีความเห็นรวมกันวา พวกกวยตั้งถิ่นฐานอยูทางทิศเหนือ 
และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชามาตั้งแตราว  3,000 ปมาแลว และขอมูลจากการสํารวจโดยใชภาพถาย
ทางอากาศและการสํารวจในพื้นที่อําเภอตางๆของจังหวัดศรีสะเกษที่ตอเนื่องกับแนวชายแดนกัมพูชา(อําเภอขุนหาญ 
อําเภอขุขันธ และอําเภอกันทรลักษ)  ยังพบวา  มีแหลงชุมชนโบราณกระจายอยูหลายแหลง3 

                                                            

1 ชะเอม แกวคลาย. “จารึกปราสาทเขาพระวหิาร”, อางแลว. 
2 ชะเอม แกวคลาย. “จารึกปราสาทเขาพระวหิาร” อางแลว. 
3 ดูรายละเอียดใน สํานกัศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี. รายงานการตรวจสอบแหลงตัดหินเขาพระวิหารบานภมูซิรอล ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลกัษ  
 จังหวัดศรีสะเกษ. 2550.  

 
จารึกที่กรอบประตู พ.ศ. 1581 
อาจารย กองแกว วีระประจักษ ตรวจสอบชื่อผูสรางและป พ.ศ.ที่ระบุในจารึก 
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จากหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดง
ใหเห็นถึงการอยูอาศัยของกลุมคนที่รอบเขา
พระวิหาร ตรงกับจารึกที่กลาวถึง วาเปนคนละ
กลุมชนกับเขมรเมืองพระนคร กลุมชนนี้ คือ    
ผูที่สรางและเปนผูใชศาสนสถาน คือปราสาท
พระวิหารอยางแทจริงเพราะฉนั้นถามีการขึ้น
ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก
เ ฉพา ะส ว นตั ว ป ร า สาท  จ ะทํ า ใ ห ข า ด
องคประกอบสําคัญ คือ “คน” ที่เปนผูสราง
และผู ใชศาสนสถานแห งนี้  ไมครบตาม
หลักเกณฑของ UNESCO ที่ขาดความเปน
ของแทดั้งเดิม ดังนั้นควรมีการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนรวมกันโดยไมมีเสนเขตแดนมาแบง 
ดังนั้นจึงตองมีการทบทวนเงื่อนไขในการขึ้น
ท ะ เ บี ย น เ ป น ม รดก โ ลก ใหม ว า  ต อ ง มี
องคประกอบที่สําคัญคือ  คุณคาที่เปนสากล

ในแงของภูมิทัศนวัฒนธรรม (outstanding universal value of cultural  landscape) ความแทจริงและดั้งเดิมของ
โบราณสถานนั้น ๆ (authenticity) และสุดทายตองมีองคประกอบที่ครบถวนของแหลงโบราณสถาน (integrity)1 

ดวยเหตุนี้ UNESCO และคณะกรรมการมรดกโลกจึงยังไมควรขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปน
มรดกโลกตามขอเสนอของกัมพูชาฝายเดียว เพราะจะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชา
ตลอดไป ตัวปราสาทพระวิหารเองก็จะไมสมบูรณเพราะถูกตัดขาดระหวางศาสนสถานกับคนผูใชศาสน
สถาน ความเปนมรดกโลกก็ไมสมบูรณ ตามเหตุผลทางวิชาการดังกลาว ขอเสนอที่ควรพิจารณาเพื่อเปน
ทางออกและเพื่อไมใหเกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับกัมพูชาคือ การขึ้นทะเบียนรวมกัน จะทําใหเกิดความ
สมบูรณทั้งตัวปราสาทและผูที่ใชศาสนสถานแหงนี้ ซึ่งมีตัวอยางในประวัติของมรดกโลกหลายแหงที่
สามารถกระทําได และจะเปนภาพพจนอันดีของคณะกรรมการมรดกโลกและองคการสหประชาชาติที่เปน
องคกรระหวางประเทศในการประสานประโยชนของชาวโลก ไมใชกระทําการส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่กอใหเกิด
ความขัดแยงกัน และที่สําคัญคือไมควรนํามาใชเปนประเด็นทางการเมืองหรือการแสวงหาประโยชนทาง
การเมือง ซึ่งจะทําใหคุณคาและมูลคาของปราสาทพระวิหารตกต่ําลง 

                                                            

1 ความเหน็ของ ศาสตราจารย ดร. อดุล วเิชียรเจริญ อดีตประธานคณะกรรมการมรดกโลก. 

 
แผนที่ แสดงที่ต้ังและชุมชนสมัยโบราณตามสายน้ําที่ไหลผานจากสระตราว
ลงไปยังเบื้องลาง (โนนหนองกระเจา) 
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ธุรกิจสปากบัสมุนไพรไทย 
Spa Business and Thai Herbs 
 
อาจารยปทมล อินทสุวรรณ1 
Patthamon Intasuwan1 
 
บทนํา 
                คําวา สปา มาจากรากศัพทภาษาละตินวา Sanus Per Acqua หมายถึง การมีสุขภาพดีดวยน้ํา หรือการ
ใชน้ําเปนองคประกอบสําคัญในการบําบัดรักษาสุขภาพ ไมวาจะเปน การอาบน้ําแร แชน้ํานม การอบไอน้ํา หรือการ
ดื่มน้ําแร บางก็วา คําวา สปา มาจากชื่อเมือง SPA ซึ่งเปนเมืองเล็ก ๆ ในประเทศเบลเยี่ยมที่เปนแหลงน้ําพุรอน และ
เปนเมืองทองเที่ยวที่ชาวยุโรปชั้นสูงในยุคศตวรรษที่ 17 นิยมมาพักผอน อาบน้ําแร และเลนคาสิโนกันมาก สําหรับ
การใชน้ําเพื่อการบําบัดและผอนคลายนั้น มีมาแตสมัยโบราณแลว ชาวกรีกโบราณนิยมการอาบแชน้ํา โดยมีการ
สรางอางเก็บน้ําและทอสงน้ํามายังอางเก็บน้ํามาตั้งแต 500 ปกอนคริสตกาล ในขณะที่ชาวโรมันนิยมการอาบน้ําแร 
แชน้ํานม เพื่อผอนคลาย รักษาโรคและดูแลผิวพรรณ ตอมาไดพัฒนาเปนการอาบน้ําอุน มีการสรางที่อาบน้ํากระจาย
อยูทั่วไปในอาณาจักรโรมัน ถัดมาจากการลมสลายของโรมัน มีเมืองในยุโรปหลายเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องสปา ไดแก 
เมืองสปาที่เบลเยียม เมืองบาเดนในเยอรมนี และที่เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ประเทศแถบเอเชีย เชน 
ญี่ปุน ก็นิยมสรางแหลงอาบน้ําแรทามกลางธรรมชาติมาแตโบราณ  
 สําหรับในประเทศไทย เมืองไทยติดอันดับเมืองทองเที่ยวระดับโลกที่มีชื่อเสียงในเรื่องสปา ทั้งนี้เนื่องมาจาก
องคประกอบหลายอยางที่ลงตัวสอดคลองกัน ทั้งความสวยงามของแหลงทองเที่ยว ภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับ
ศาสตรการแพทยแผนไทย สมุนไพรที่มีหลากหลาย การนวดแผนโบราณ การทําสมาธิ อาหารไทย รวมทั้งการบริการ
ของคนไทยที่เปยมไปดวยรอยยิ้มมิตรไมตรี ซึ่งเมื่อนํามาผสมผสานกับการทําสปาแบบสากล ทําใหธุรกิจสปาใน
เมืองไทยเปนที่ยอมรับและชื่นชมจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศหรือแมแตชาวไทยเอง ก็เปนที่นิยมมากเชนกัน ซึ่ง
ธุรกิจสปาของเมืองไทยเริ่มตนในป พ.ศ. 2536 โดยมีโรงแรมโอเรียลเต็ลเปนผูบุกเบิกรุนแรก จัดเปนสปาในโรงแรม 
และในระยะเวลาเพียง 1 ปถัดมา ก็เริ่มมีสปาในลักษณะรีสอรทสปาในจังหวัดชายทะเลที่สําคัญคือ บันยันทรีสปาของ
โรงแรมบันยันทรีที่ จ.ภูเก็ต และชีวาศรมเฮลท รีสอรท แอนด สปา ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งสปาทั้งสามแหงนี้มี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับระดับโลก  
 

                                                            

1 สาขาธุรกจิโรงแรมและที่พัก คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศลิปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 76210 ประเทศไทย 
  Hotel and Lodging Business Program, Faculty of Management Science, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus 76120, Thailand. 
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รูปแบบการใหบริการและประเภทของสปา ซึ่งอางอิงมาจากองคกรสปาระหวางประเทศ 
1. น้ําพุรอนสปา (Spring Spa) เปนรูปแบบดั้งเดิมของสปาที่ไดรับความนิยมในตางประเทศ เนื่องจาก

น้ําพุรอนและน้ําแรจะมีแรธาตุตางๆ ที่สามารถลดอาการเจ็บปวยบางชนิดได เชน อาการปวดจากโรคไขขอเปนตน  
2. คลับสปา (Club Spa) หมายถึง สปาขนาดเล็กที่มักจัดไวเปนสวนหนึ่งของสถานบริการบริหารรางกาย 

(Fitness) หรือศูนยสุขภาพ (Health Club) ใหผูที่มาออกกําลังกายไดผอนคลายไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งคลายคลึงกับสปาที่
จัดใหบริการในเรือสําราญ (Cruise ship spa) ซึ่งเปนเพียงบริการหนึ่งในหลายบริการที่มีไวใหลูกคา ใชเพื่อสราง
ความสดชื่นสบายตัวระหวางการเดินทางทองเที่ยว 

3. โรงแรมและรีสอรทสปา (Hotel & Resort Spa) เนนความเปนสถานที่พักผอนและการนวดโดยเฉพาะ 
กลาวคือสถานที่ที่ใหบริการจะมีบรรยากาศดี เนนทัศนียภาพและภูมิทัศนที่สวยงาม เทากับเปนการใหอาหารตากับ
ลูกคา นอกเหนือไปจากการปรนนิบัติรางกาย ผิวพรรณ และบําบัดความเครียดจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

4. เดสทิเนชั่น (Destination Spa) หมายถึง สถานบริการสปาแบบองครวม กลาวคือ มีการบริการครบวงจร
ไมวาจะเปนการนวดรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะวารีบําบัด ความเขมงวดทางดานโภชนาการ เนนการรับประทานผักสด, 
ผลไมและเนื้อปลา และใหผูรับบริการงดการบริโภคแอลกอฮอลและบุหรี่ 

5. เดยสปา (Day Spa) เปนสปาชนิดหนึ่งที่พบเห็นไดงายกวาสปาประเภทอื่น เนื่องจากเนนในเรื่องความ
สวยงาม ใชเวลาในการบําบัดเพียงระยะสั้นๆ การเปดใหบริการจึงไมตองเลือกสถานที่หรือสภาพแวดลอมมากนัก    
ซึ่งความไมยุงยากในการเปดสถานบริการลักษณะนี้ ทําใหธุรกิจเดยสปากลายเปนสัญลักษณของธุรกิจสปาในสายตา
ของผูบริโภคไปโดยปริยาย และเปนสาเหตุหลักที่ทําใหทุกวันนี้ สปามักถูกจัดรวมในกลุมของสถานเสริมความงาม
นั่นเอง  

6. เมดิคอลสปา (Medical Spa) คือ การนําธรรมชาติบําบัดมาใชรวมกับวิทยาการทางการแพทย หรืออาจ
เรียกไดวานําการแพทยสมัยใหมมาผสมผสานกับแพทยทางเลือก เปนโปรแกรมการบําบัดรักษาและดูแลสุขภาพโดย
แพทยผูเชี่ยวชาญ รวมถึงการทําทรีตเมนตตางๆ การฝงเข็มดวยเลเซอร การสวนลางลําไส เปนตน 

7. สปาบนเรือสําราญ (Cruise Ship Spa) บริการสปาบนเรือสําราญผสานกับการออกกําลังกาย และการ
จัดเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อใหผูใชบริการมีความสุขสบาย และรูสึกผอนคลายในระหวางการเดินทาง 

8. โฮมสปา (Home Spa) เปนบริการที่เกิดขึ้นเนื่องจากคาใชจายในการใชบริการจากสถานบริการตางๆ 
อาจสูงเกินความสามารถในการตอบสนองผูบริโภคบางกลุม ในขณะเดียวกันผูบริโภคที่มีความสามารถในการจาย
อาจมีปญหาดานเวลาที่จํากัด ทางแกปญหาทางหนึ่งคือการใชบริการโฮมสปา ซึ่งอาจแบงออกเปน การทําสปาเองที่
บาน โดยการซื้ออุปกรณที่จําเปนซึ่งหาซื้อไดทั่วไป และการเรียกใชบริการลักษณะ Delivery ของสถานบริการสปาบาง
แหงที่จะสงพนักงานจากรานมาใหบริการถึงที่บาน 
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บริการตางๆของสปา  
1. การนวดรางกาย (Body Massage) 
เปนทางเลือกยอดนิยมของการทําสปา ชวยใหรางกายผอนคลายไดดีเยี่ยม  โดยสปาแตละแหงจะมีรูปแบบ

การนวดตางกันไป  ขึ้นอยูกับการเอาความโดดเดนของการนวดแบบใด มาผสมผสานใหเปนเอกลักษณของสปาแต
ละแหง แตหลักๆมี ๒ ประเภท คือ นวดแผนไทย กับ นวดอโรมา  รวมไปถึงการนวดของชนชาติอื่น เชน การนวด
แบบสวีดิช (Swedish Massage)  เปนตน เปนการนวดเพื่อผอนคลายและกระตุนระบบการหมุนเวียนของโลหิตที่
ผิวหนัง โดยใชเทคนิคการลูบไลไปตามกลามเนื้อ  มีการลูบ การเคาะ เพื่อกระตุนระบบประสาท และการเขยาอยาง
เปนจังหวะ ปจจุบันมีการนําพฤกษาบําบัดเขามาใชประกอบในการนวดดวย  เพื่อใหผูรับบริการเกิดความผอนคลาย
ทั้งรางกาย จิตใจและอารมณ 

 บางแหงมีคอรสนวดกระชับไขมันสวนเกินดวย  การนวดทุกแบบมีผลดีตอสุขภาพมากนอยตางกัน  การนวด
ไดรับความนิยมอยางสูงในเมืองไทย  โดยเฉพาะนวดแผนไทย จัดเปนทรีตเมนท ที่มีประจําสปาทุกแหง  มีชื่อเสียง
ระดับโลก  เพราะมีทั้งความนุมนวลเพื่อผอนคลาย  มีทั้งความหนักแนนเพื่อการรักษา  และยังมีการประคบดวย
สมุนไพรไทย สามารถนวดเพื่อผอนคลายรักษาเฉพาะจุดได เชน การนวดเทา นวดไหล นวดไขสันหลัง เพื่อกระตุน
ประสาท เปนตน 

2. อบซาวนา หรือ อบสมุนไพร (Aroma Steam / Herbal Steam)  
เปนการกระตุนรางกายดวยความรอนเพื่อใหรูขุมขนในรางกายเปดกวางพรอมที่จะขับสารพิษออกมากับเหงื่อ 

วิธีการนี้ไดรับความนิยมมากที่สุด เพราะขั้นตอนงายไมซับซอน ทําเองโดยไมตองพึ่งพาพนักงานก็ได ขอแคใหมี
อุปกรณเครื่องซาวนาก็ใชได 

3. สครับ (Scrub) 
คือ การกระตุนระบบการหมุนเวียนของเลือดดวยการขัดผิวดวยพืชพรรณจากธรรมชาติ เชน พืชสมุนไพรตางๆ

รวมทั้งการใชเกลือทะเล สาหราย ฟองน้ําเพื่อขจัดเซลลผิวหนังที่เส่ือมสภาพใหหลุดออกไป เซลลผิวใหมจะไดขึ้นมา
ทดแทน เปนการเติมสารอาหารใหผิวดวย วิธีสครับนี้จะชวยใหสุขภาพผิวดีขึ้น ผิวเนียนนุม เรียบ และสีผิวสม่ําเสมอ
ยิ่งขึ้น การขัดผิวสามารถใชสมุนไพรขัดหรือใชครีมขัด แตในบางกรณีการใชสมุนไพรขัดนั้นอาจทําใหเกิดอาการแพ 
หรือมีปญหาเรื่องของความแหงของผิวตามมาได ซึ่งตางจากการใชครีมขัดเพราะในครีมขัดนั้นจะมีตัวเนื้อครีมที่ชวย
ใหความลื่นในการถูหรือขัด เม็ดของครีมจะทําใหออนนุมลดลงแรงการเสียดสีกับผิวหนัง ซึ่งจะปองกนัการอักเสบและ
การแพของผิวหนังได 

• ชาเขียวเหมาะสําหรับการลดริ้วรอย 
• กาแฟเหมาะกับการขัดสารพิษ 
• งาดําเหมาะสําหรับคนผิวแหงและการบํารุงผิว 
• ผลไมรสเปร้ียวเหมาะกับการขัดผิว บํารุงผิว 
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4. การหอรางกาย (Body Wrap) 
  หอลําตัว และแขน ขา คลายการหอทารกแรกเกิด ดวยผลิตภัณตจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณพิเศษ อาจจะ 

เปนสาหรายทะเล (Seaweed Mask) หรือโคลนทะเล สมุนไพรบางชนิด และอาจหอดวยผาหมชุบน้ํารอนหรือผาหม
ชุบน้ําเย็นนาน 20-30 นาที ขั้นตอนนี้ชวยใหรางกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยางคงที่ รูขุมขนเปดกวาง เพื่อขับของเสียออก
จากรางกาย ฟนฟูสภาพผิวและยงัชวยในเรื่องการผอนคลายอยางลึกลํ้า ทําใหรางกายสงบ บรรเทาอาการปวดเมื่อย 
กลามเนื้อ และขอตออักเสบ 

5. วารีบําบัด หรือ การบําบัดดวยน้ํา (Hydro Therapy)  
มีรูปแบบแตกตางกันไป ตั้งแตการแชตัวในน้ํา การอบตัว การหอตัว การประคบ การสูดดม การใชน้ํารอนจัด 

สลับกับเย็น การฉีดน้ํา การรดน้ํา และวายน้ํา 
• สปาบางแหงอาจใหนอนแชในอางที่ผสมน้ํามันระเหย น้ํามันหอมระเหยใหประโยชนจากการซึม

ซาบเขาผิวหนังและการสูดดม ใหความสดชื่นผอนคลาย ชวยกระตุนการหมุนเวียนเลือด และ
บําบัดอาการผิดปกติบางอยางตามสรรพคุณของชนิดน้ํามันหอมระเหย  

• บางแหงในหองนอนแชในอางที่โรยดวยกลีบดอกไม (Floral Bath) แลวหยดน้ํามันหอมระเหยกับ
เกลือแรลงไปผสม วิธีแชตัวแบบนี้จะชวยใหจิตใจผอนคลายไดดี สรรพคุณขึ้นกับน้ํามันหอมระเหย
ที่ใช ควรแชตามเวลาที่กําหนด เชน 10-30 นาที เปนตน ระวงัการแพน้ํามันบางชนิดและเมื่อไม
สบายไมควรแช 

• การอาบน้ําที่เรียกวา (Swiss Shower) คือ ยืนอาบน้ํารอนสลับกับน้ําเย็นที่พุงออกมาจากฝกบัว
พรอมกัน 8-10 จุด ทั่วรางกาย เพื่อกระตุนใหเกิดการหมุนเวียนของโลหิต น้ําเย็นทําใหหลอดเลือด
หดตัว สวนน้ํารอนทําใหหลอดเลือดขยายตัว การยืดหดของหลอดเลือด เลือดจะกระตุนการ
ทํางานของอวัยวะภายใน 

• การอาบน้ําแบบ (Vichy Shower) เปนการบําบัดดวยแรงดันน้ํา อาจใชฝกบัวหลายอันเรียงในแนว
ตรงตามความยาวของรางกาย โดยอาจใหนอนคว่ําลง มีแรงดันของน้ําที่พุงออกมากระทบแผน
หลังและทอนขาอยางครอบคลุมนาน 15-20 นาที ชวยเปดรูขุมขนเพื่อใหสมุนไพรตางๆ ที่นํามา
พอกตัวภายหลังสามารถซึมเขาสูผิวหนังชั้นในไดดีขึ้น ชวยคลายเครียดและลดอาการปวดเมื่อย
กลามเนื้อดวย 

6. โภชนาบําบัด (Nutrition Therapy)  
 เนนการกินสารอาหารตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงอาหารแหง อาหารปรุงแตง หรือปนเปอนสารเคมี และ
สารอาหารดัดแปลง มีนักโภชนาการหรือแพทยทางเลือกเปนผูแนะนํา 
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7. Exercise Breathing Therapy 
เปนวิธีบําบัดที่พบมากในสปายุคพัฒนา ซึ่งมีการออกกําลังกายหลากหลายรูปแบบดวยกัน ทั้งแบบแอโรบิค

และยืดเสนยืดสาย เชน โยคะ ไทเก็ก ซี่กง ออกกําลังกายในน้ํา รํากระบอง ฯลฯ แตตองมีครูฝกคอยใหคําแนะนําที่
ถูกตอง 

8. การฝกสมาธิ (Meditation) และการฝกจิต (Autogenic Training) 
 มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรูจักตัวเอง เขาใจในพฤติกรรมและปญหาตางๆของตนเองเพื่อเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมหรืออุปนิสัยมี่ไมตองการออกไปและปรับปรุงแกไขความสัมพันธกับบุคคลอื่นมีความสุขในสังคมและ
ส่ิงแวดลอม มีชีวิตอยางมีความหมายและมีชีวิตชีวามากขึ้น ฝกจิตใหลงไปถึงระดับจิตใตสํานึกเพื่อแกไขพฤติกรรม
เพื่อผอนคลายและเพิ่มความสุข ความสําเร็จในชีวิตประจําวัน ฝกสมาธิเพื่อหยุดความคิดและอารมณใหนิ่งกับความ
สงบ ไมฟุงซาน ฝกการปลอยความคิดนําไปสูการผอนคลายอยางแทจริง ทั้งยังชวยในการลดอตัราการเตนของหัวใจ 
ลดความดันโลหิต ลดความเครียด ตลอดจนชวยหยุดการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง ฯลฯ 

9. ดนตรีบําบัด (Music Therapy)  
 สปาบางแหงเนนการเปดเพลงที่ฟงแลวรูสึกผอนคลาย เพลงคลาสสิก ไลทมิวสิก เพลงไทยเดิม เพลงกลุมนี้ 
จะชวยสรางจินตภาพเพื่อการผอนคลายฟนฟูและบําบัดรักษาโรค ทําใหเกิดสมาธิ เพราะดนตรีมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของรางกาย จิตใจ การทํางานของสมอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ อัตราการเตน
ของชีพจร ความดันโลหิต การตอบสนองของมานตา ความตึงตัวของกลามเนื้อ การไหลเวียนของเลือด จึงมีการนํา
ดนตรีมาประยุกตใชในการรักษาโรคภัยไขเจ็บทั้งรางกายและจิตใจ 

10. วิธีบําบัดที่อาศัยแสงสี คล่ืนแสง (Color-Light-Solar Therapy)  
 เพื่อบําบัดฟนฟู เชน พลังออรา (aura) เปนตน ในคนปกติมีพลังออราเปนรัศมีที่ลอมรอบกายหยาบอยูทุก
ทิศทาง ในลักษณะ 3 มิติ รูปกลมรี รูปไข ลอมรอบรางกาย 2-3 เมตร ผูที่มีประกายพลังออราออน พลังภายนอกจะ
สามารถเขามากอกวนไดงาย ทําใหสามารถถูกครอบงําและเหน็ดเหนื่อยไดงาย ลมเหลวงาย และเจ็บปวย 
บางแหงใชการอาบแสงตะวัน (Solar Therapy) ของชาวอินเดีย รวมทั้งการใชพลังงานแสงอาทิตยดวยเครื่องมือ
ทันสมัย การบําบัดดวยรังสีอินฟราเรด ดวยเครื่องมือทันสมัย ฝกบัวอาบน้ําแสงสี (Color Shower) มีแสงไฟ
หลากหลายสีสัน เพื่อการบําบัดตามอารมณที่ตองการผอนคลาย ในขณะอาบน้ําเลือกสีไดตามใจ เชน สีแดง ชวยเติม
พลังใหแกรางกาย และใหความรูสึกสดชื่น มีชีวิตชีวา สีเหลือง ชวยกระตุนใหเกิดการคิดสรางสรรค เปนตน 

11. การใชพลังของหิน หรือ คริสตัลจากธรรมชาติ (Crystal-Rock Therapy)  
 เพื่อการผอนคลาย ฟนฟู และบําบัด โดยการวิเคราะหจากธาตุและพฤติกรรมของแตละคน แลวนํามาวาง
เรียงรายตามจุดฝงเข็มของรางกาย หรือทําเปนเครื่องประดับสวมใสดวย นํามาวางไวในหอง หรือวางใกลตัว กอนหิน
หรือคริสตัลเก็บความรอนไวไดนาน และ เปลงรังสีอินฟราเรดแบบไมเรืองแสงทําใหรอนสบาย แตไมระคายเคือง ซึ่ง
วิธีการนี้ยังตองมีขอมูลยืนยันใหมากพอ 
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12. สมุนไพรบําบัด (Herbal Therapy)  
 เปนการใชสมุนไพรที่ใหกล่ินหอมมาเปนอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารเสริมเพื่อสรางความสดชื่น ลดไขมันใน
เลือด ลดน้ําหนัก ลดระดับน้ําตาล คลายเครียด ชวยใหนอนหลับงาย สามารถใชบํารุงผิวพรรณ เชน การอบไอน้ํา การ
แชตัว พอกผิว บํารุงผิว เปนตน ซึ่งปจจุบันไดรับความนิยมมาก 

 ผลิตภัณฑสมุนไพรที่สําคัญและนิยมใชสําหรับสปา 
• น้ํามัน มะพราวบริสุทธิ์ (Virgin Coconut oil) 
ชวยใหผิวสวยนุมเนียน ชวยบํารุงผิวพรรณ มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ ปองกันเหี่ยวยน ใหความชุม
ชื้น ชวยปกปองผิวและซอมแซมผิวหนัง 
• ไพล (Zingiber Cassumunar Roxb) 
แกโรคผิวหนัง แกฝ ปองกันการติดเชื้อ ดูดหนอง สมานแผล แกเหน็บชา ขับลม ขับระดู ขับเลือดราย 
แกเคล็ดขัดยอก  
•  ดินสอพองสด (Hygienic Din So Pong) 
แกเม็ดผดผื่นคัน ขจัดสิวเสี้ยน ลดอาการปวดบวมจากการอักเสบ ชวยปรับสภาพผิวใหดีขึ้น ปองกันผิว 
เสียจากการถูกแสงแดด ดินสอพองสตุ คือดินสอพองที่ผานการทําใหสะอาดฆาเชื้อโรคดวยความรอน
ตามสูตรยาไทยโบราณ ตองเผาดินสอพองในภาชนะปดสนิทเปนเวลาขามคืน การใชดินสอพองสตุมา
ผสมสมุนไพรแลวคอย ผสมน้ําหรือน้ําสมุนไพรเม่ือตองการใชสะอาดและปลอดภัยกวา ใชดินสอพองที่
ผสมสมุนไพรแลวเอาบีบเปนกอนสําเร็จรูปเพราะการที่สมุนไพรถูกน้ําแลวอาจทําใหเกิดเชื้อราได 
• ขมิ้น (Curcuma) 

  รักษาโรคผิวหนัง แกผ่ืนคัน บําบัดกลิ่นที่ไมพึงปรารถนาและสิ่งสกปรกรางกาย สามารถยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรีย รักษาแผลสด แกเคล็ดขัดยอก สมานแผลลดอาการอักเสบ ทําใหผิวพรรณผุดผอง 
ชวยลดริ้วรอยทําใหออนเยาว 
• เม็ดบัว (Lotus Bean) 
มีปริมาณสารอาหารที่สําคัญคือ โปรตีนประมาณ23% ซึ่งสูงกวาขาวถึง3เทา และเปนแหลงรวมธาตุ
อาหารหลายชนิดดวยกัน ชวยบํารุงธาตุ สมานแผล แกพุพอง บํารุงผิว ทําใหชุมชื่นใจ  
• ผลไมที่มีรสเปรี้ยว (Acid Taste Fruits) 
จะทําใหกรดผลไมธรรมชาติและวิตามินซี ซึ่งชวยทําใหเซลลที่ตายแลวหลุดออก  และกระตุนเซลลใหม
ขึ้นมาแทนที่จึงทําใหผิวหนาสะอาดขาวเนียนนุมอมชมพู โดยปราศจากสารเคมี 
• น้ํามันงา (Sesame oil) 
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ชวยแกผิวแตกแหง ลดริ้วรอย ใชถนอมผิวไดดี โดยเฉพาะผิวที่ถูกแดดจนไหมเกรียม ผิวที่ขาดการบํารุง 
ปกปองความชุมชื้นของผิว บรรเทาอาการปวดตามขอ 
• ตนชา (Tea Tree) 
ตานเชื้อแบคทีเรีย ตานเชื้อไวรัส ตานเชื้อรา สงเสริมระบบภูมิคุมกัน ทําความสะอาดผิวไดลํ้าลึก รักษา
สิว แผลติดเชื้อ แกรังแค ชวยใหสดชื่น 
• ชาเขียว (Green Tree) 
ยับยั้งแบคทีเรีย ตอตานอนุมูลอิสระ (เซลลมะเร็ง) ปองกันการอักเสบของผิวหนังจากรังสีอุลตราไวโอ
เลต Epigallcatechin Galalte ที่มีอยูมากในตัวชา เปนสารตานและยับยั้งการเติบโตของเซลลมะเร็ง
โดยไมทําลายเนื้อเยื่อดี 
 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบติัของผูประกอบการสปา 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูประกอบการสปาไวใน เดย

สปาธุรกิจบริการดานสุขภาพ(2547) วาผูประกอบการควรคํานึงถึงคุณสมบัติพื้นฐานตนเองดังนี้ 
1. มีความสนใจในเรื่องสุขภาพ ผูประกอบการควรมีความรูพื้นฐานและความสนใจเกี่ยวกับการดูแล

รักษาสุขภาพ และชอบใชบริการเพื่อสุขภาพตามสถานีบริการตางๆ เชน ศูนยออกกําลังกาย 
2. มีใจรักในงานบริการ สปาเปนกิจการประเภทใหบริการ ผูประกอบการควรมีความพรอมและมใีจ

รักในการใหบริการ มีความเปนกันเองและมีอัธยาศัยดี เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ซึ่งจะ
เปนจุดเริ่มตนในการสรางความประทับใจใหลูกคากลับมาใชบริการอีก 

3. ทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม ทําเลที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการสถานบริการสปา ควรอยูในยาน
กิจการหรือยานชุมชนที่มีคนทํางานและชาวตางชาติอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 

4. มีความรูเกี่ยวกับเครื่องมือและผลิตภัณฑที่ใชในสปา ผูประกอบการควรมีความรูและความเขาใจ
ในผลิตภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณตางๆที่ใชในการใหบริการ โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับสมุนไพร 
การนําสมุนไพรมาใช การเก็บและการผสมสูตรสมุนไพรตางๆเพื่อใหบริการแกลูกคา 

5. มีเงินลงทุน การทํากิจการสปาตองใชเงินคอนขางสูง โดยเงินหมุนเวียนสวนใหญจะใชในการซื้อ
ผลิตภัณฑสําหรับการใหบริการ การลงทุนในกิจการนี้ผูประกอบการควรมีเงินลงทุนอยางนอย
ประมาณ 3-5 ลานบาท  
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จุดแข็ง – จุดออนของธุรกจิสปาในประเทศไทย 
จุดแข็ง (Strengths)  
• สปาเกือบทุกประเภทมักจะมีการนวดแผนไทยเขาไปเปนสวนหนึ่งในการใหบริการ เนื่องจาก

ประเทศไทยมีชื่อเสียงในดานการนวดแผนไทยที่แพรหลายไปทั่วโลก และมีผูเชี่ยวชาญดานการ
นวดเปนจํานวนมาก 

• ประเทศไทยมีสมุนไพรมากกวา 100 ชนิดและมีเกษตรกรที่เพาะปลูกสมุนไพรอยูหลายจังหวัด 
สมุนไพรเหลานี้สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่ใชในสปาได  ชวยลดการนําเขาสมุนไพรจาก
ตางประเทศ 

• ประเทศไทยมีน้ําพุรอนจากธรรมชาติ ที่สามารถพัฒนาใหเปนสถานบรกิารสปา Mineral Spring 
Spa หรือ Resort Spa ได นับวาเปนจุดแข็งอยางหนึ่งของธุรกิจสปาไทย 

• คนไทยสวนใหญมีนิสัยสุภาพออนนอม และรักงานบริการและสวนใหญนับถือศาสนาพุทธมี
ธรรมะชวยขัดเกลาจิตใจใหสงบเยือกเย็น จึงกลาวไดวานิสัยคนไทยเหมาะสําหรับการทําสปามาก
เปนพิเศษ 

• มรดกวัฒนธรรมประจําทองถิ่น ถือวาเปนจุดแข็งที่สรางความแตกตางใหกับธุรกิจสปาในประเทศ
ไทย 

• รัฐบาลไดสงเสริมและสนับสนุนธุรกจิดานทองเที่ยว ทั้งยังตองการใหธุรกิจสปาเปนจุดขายแก
นักทองเที่ยวตางชาติ ธุรกิจสปาจึงมีโอกาสเกิดขึ้นไดโดยงาย 

จุดออน (Weakness)  
• บุคลากรในธุรกิจสปา เชน ผูจัดการ พนักงานบริการ มีคอนขางจํากัด ทําใหเปนอุปสรรคในการทํา

ธุรกิจสปา 
• คนไทยมีพื้นฐานความรูดานภาษาอังกฤษไมดีเทาใดนัก ทําใหมีปญหาดานการติดตอส่ือสารกับ

ลูกคาชาวตางชาติ ซึ่งอาจสงผลใหการใหบริการไมตรงกับความตองการของลูกคา 
• ถึงแมประเทศไทยจะมีสมุนไพรและเกาะแกงมากมาย แตถาเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย

แลว จัดวาเปนประเทศที่นาเกรงขาม  เพราะมีนักทองเที่ยวนิยมไปใชบริการทองเที่ยวและสปาเปน
ลําดับสองรองจากประเทศไทย 

• ปญหาการกอการรายและปญหาการเมืองในประเทศไทย รวมไปถึงภัยธรรมชาติตางๆ 
• ธุรกิจสปาสวนใหญมีเปาหมายที่จะใหบริการนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนสวนใหญ และมีราคา

คาบริการที่คอนขางสูง เมื่อสภาวะการทองเที่ยวหยุดชะงัก ทําใหธุรกิจสปาไดรับผลกระทบอยาง
หลีกเลี่ยงไมได  
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โอกาสของธรุกิจสปา 
• ประเทศไทยมีความหลากหลายทางดานสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม และมี

แหลงน้ําพุรอนตามธรรมชาติจํานวนมาก 
• ผูประกอบการไทยสามารถนําสมุนไพรไทยที่มีอยูในประเทศไทยกวา 100 ชนิด มาพัฒนา

และแปรรูปเปนผลิตภัณฑสปาที่ใหคุณคาและประโยชนนานัปประการ ซึ่งสามารถสราง
ความแตกตางและมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจสปาของไทยดวย 

• บุคลากรไทยมีความพรอมในการใหบริการดวยกิริยามารยาทที่บงบอกถึงเอกลักษณ
วัฒนธรรมของไทย ซึ่งเปนส่ิงที่ประทับใจของชาวตางชาติ 

• หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดรวมมือกันจัดตั้งสถาบันการศึกษาใหความรูเกี่ยวกับสปา 
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสปาในประเทศไทย โดยการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ
ความเขาใจในศษสตรของสปาอยางแทจริง 

• หลายหนวยงานขานรับนโยบายภาครัฐที่ใหการสนับสนุนธุรกิจสปาไทย เชน กระทรวง
สาธารณสุขใหการสงเสริมงานคนควาวิจัยและเผยแพรความรูเกี่ยวกับสมุนไพรไทย เปนตน   

 
งานวจิัยที่เกีย่วของกับธรุกิจสปา 

กมลธรณ  พรหมพิทักษและคณะ(2548) ไดจัดทําโครงการวิจัยศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสปาของ
สถานประกอบการเดยสปาและรีสอรทสปา ไดรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการดานเดยสปาและรีสอรทสปา โดยใชส
ปาเช็คลิสเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวโดยใชแบบสอบถามปลายปดและ
แบบปลายเปดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ จากการศึกษาทําใหทราบ
วาศักยภาพในการรับรองการทองเที่ยวเชิงสปาของทั้ง 3 จังหวัดอยูในเกณฑดี แตควรมีการปรับปรุงในเรื่องของความ
ปลอดภัยสําหรับลูกคา และความปลอดภัยในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและกระบี่ นอกจากนี้ลักษณะ
ของนักทองเที่ยวสําหรับการทองเที่ยวเชิงสปามีลักษณะคลายคลึงกันทั้ง 3 จังหวัด นักทองเที่ยวสวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและเปนนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อในระดับสูง สําหรับความทองเที่ยวเชิงสปาของ
นักทองเที่ยวยังอยูในเกณฑคอนขางต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากแรงจูงใจหลักในการเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ 
คือ ความสวยงามทางธรรมชาติและบรรยากาศที่ดีของแหลงทองเที่ยว  

ปวารณา  อัจฉริยบุตรและคณะ(2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจสปาในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาขอมูลการบริหารจัดการธุรกิจสปาในเขตอันดามัน และหา
แนวทางรูปแบบแนวทางการบริหารธุรกิจสปาที่เหมาะสมทั้งในเชิงของพื้นที่ โดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3 สวน คือ สวนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของและผูเชี่ยวชาญ สวนที่ 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการธุรกิจสปา สวนที่ 3 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสนทนาการกลุมยอย ผล
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การศึกษาพบวา จุดแข็งของสปาอันดามันที่ สําคัญคือ การมีธรรมชาติสวยงาม การออกแบบสถานที่ของ
ผูประกอบการที่สามารถผนวกเอาธรรมชาติโดยรอบมาใชในการออกแบบสถานที่และการบริการที่ดีเยี่ยม สวน
จุดออนของสปาอันดามัน คือ ปญหาดานความไมสะดวกในการเดินทาง ปญหาดานการแยงชิงพนักงานใหบริการ 
และปญหาดานการไมยอมรับการใชสมุนไพร กลุมลูกคาสปาจังหวัดภูเก็ต  การศึกษาดานการจัดการองคกร พบวา
โครงสรางองคกรสปาจะมีความแตกตางกันตามขนาดของธุรกิจ โดยมีตําแหนงงานที่สําคัญคือ ผูจัดการสปา นัก
สุขภาพบําบัด และพนักงานตอนรับ ทั้งนี้สวนใหญในการพัฒนาบุคลากรมักจะใชวิธีการฝกกันเองภายในหนวยงาน
โดยเรียนรูจากหัวหนางาน ดานการจัดการดานรส พบวาสปาสวนใหญเนนการเสิรฟน้ําสมุนไพร และบางแหงเสนอ
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ และสวนใหญสปาจะเนนจุดเดนในการใชน้ํามันหอมระเหยที่มาจากธรรมชาติ การใชเสียงในส
ปามักใชเสียงดนตรีควบคูกับเสียงธรรมชาติ และเนนการนวดเพื่อผอนคลายมากกวาการนวดเพื่อรักษา ขั้นตอนใน
การใหบริการสวนใหญเนนกิริยามารยาทการบริการแบบไทยๆ และมีความจริงใจตอลูกคา รูปแบบการบริหารจัดการ
ธุรกิจสปา การออกแบบผลิตภัณฑหรือรูปแบบบริการสปาใหมๆสามารถยกระดับสปาได รวมทั้งการไดรวมงานกับ
โรงพยาบาล จะสามารถยกระดับของสปานําไปสูการบําบัดเพื่อการรักษาได สปาในจังหวัดพังงา กระบี่และภูเก็ต ควร
มีลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ กลุมลูกคาก็มีความตางกัน ควรมีการพัฒนารูปแบบบริการสปาที่ตางกันไปดวย และ
ควรทําการตลาดที่ใหมีลูกคาทุกฤดูกาล ผูประกอบการจะตองเปลี่ยนวิธีคิด  โดยคิดวาการหมุนเวียนของนักสุขภาพ
บําบัดเปนเรื่องปกติ และเปนการพัฒนาประสบการณในการทํางานของนักสุขภาพบําบัดคนนั้นดวย และสปาแตละ
จังหวัดเริ่มหันมาใชสมุนไพรไทยมากขึ้น จึงควรมีการศึกษาเรื่องการวิจัยสมุนไพรไทยมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ยกระดับสมุนไพรไทยใหทัดเทียมสากล  

พหล  ศักดิ์คะทัศนและอิทธิฤทธิ์  พลังธีรสิน (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปจจัย
ที่มีผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจสปาและนวดแผนไทย โดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคใน
การศึกษาอยู 3 ประเด็น คือ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับสําเร็จ 2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 3. แนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชน จํานวน  111 แหง และผูใช บริการแหงละ 5 คน รวม 
555 คน ผลการศึกษาขอมูลพบวา ดัชนีชี้วัดความสําเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชน  ดาน
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชน ไดแก รายได การศึกษาเฉลี่ยของสมาชิกสปา
ชุมชนและนวดแผนไทย และความเปนปกแผนของสมาชิก สวนแนวทางการพัฒนาการบริหารธุรกิจสปาและนวดแผน
ไทยโดยชุมชนใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ไดแก การมีเครือขายระหวางกลุม การสงเสริมปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อลดตนทน จัดฝกอบรมและใหความรูที่ถกูตองแกพนักงาน การตกแตงสถานที่ใหมีเอกลักษณในทองถิ่น
ของตนเอง พนักงานควรแตงกายสะอาดและอุปกรณที่ใชสะอาดและปลอดภัย  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสวนาวิชาการ 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 
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บริบทและเรอืนลาวพวน : จากเชียงขวางสูลุมน้ําภาคกลางของไทย 
Lao  Phuan Vernacular Houses and Context: From Xieng Khouang to the Central Region of 
Thailand 
 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท1 
Professor Emeritus Ornsiri Panin1  
 
บทคัดยอ 
      งานวิจัยนี้เนนการศึกษาการปรับตัวในบริบทใหมที่แตกตางของลาวพวนที่มีถิ่นที่เดิมในแขวงเชียงขวาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีวัฒนธรรมของกลุมโดดเดนมีประวัติความเปนมายาวนานแตตองอพยพ
โยกยายถิ่นฐานจากภัยสงครามหลายครั้งหลายคราในชวงเวลา 200 ปที่ผานมา  เขามาสูพื้นที่ลุมน้ําภาคกลางของ
ประเทศไทย  ซึ่งเปนการเปลี่ยนบริบทและวิถีชีวิตจากการอยูในพื้นที่สูงทามกลางขุนเขาและเนินเขาเขามาสูลุมน้ํา
ภาคกลางของไทยซึ่งเปนพื้นที่ลุมน้ําทวมถึง  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตและความแปรเปลี่ยนของหมูบาน  
เรือนและการดํารงชีพของลาวพวนในพื้นที่เดิมซึ่งยอนกลับมาตั้งถิ่นฐานใหมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาว  
จากการศึกษาภาคสนามแบบเจาะลึกในกรณีศึกษาทั้งสองแหลงที่ตั้งไดพบวาวิถีชีวิตและบริบทของลาวพวนในแขวง
เชียงขวางยังธํารงไวซึ่งวิถีแบบจารีตทั้งการจัดการน้ํา  การทํานา  หมูบาน เรือน และความเชื่อ  แตรูปลักษณเรือน
ปจจุบัน ซึ่งมีอายุการตั้งถิ่นฐานเพียง  35  ปเทากันทุกหมูบานนั้น แตกตางไปจากเรือนดั้งเดิม  เพราะไดรับอิทธิพล
จากเรือนเวียงจันทน  ซึ่งเปนพื้นที่ที่ลาวพวนหนีรอนจากภัยสงครามมาพํานักอยูหลายสิบป แตลาวพวนในไทยซึ่งมี
ปริมาณประชากรในหมูบานมากกวาในแขวงเชียงขวางมากมาย มีอายุการตั้งถิ่นฐานยอนถึง 200 ป  มีลักษณะ
ความสัมพันธระหวางบริบทและชีวิตที่ยังแนบแนนแตแปรไปตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภาครัฐ  
เอกลักษณทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากเชียงขวางปรากฏเดนชัดในหมูบานเกาแกอายุเกิน 100 ป  และคอยๆ มี
ความแปรเปลี่ยนไปตามชวงเวลา  โดยเฉพาะปจจัยดานการเกษตรของภาครัฐเรือนลาวพวนในลุมน้ําภาคกลางของ
ไทยมีการปรับตัวตามภูมิปญญาของการอยูกับสภาพน้ําหลากอยางสมดุล  มีรูปลักษณของเรือนที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว คือ เปนเรือนจั่วแฝดมีเรือนครัวขวางดานหลังรูปทรงจั่วแปรไปตามชวงเวลาของการสรางลักษณะรวมของ
เรือนพวนในเชียงขวางและในไทยคือ  ลักษณะผังพื้นเรือนที่ส่ือถึงวิถีชีวิตแบบเดียวกัน เอกลักษณทางวัฒนธรรมที่
หอบหิ้วมาจากเชียงขวาง ยังปรากฏหลักฐานเดนชัดในรูปลักษณของผังพื้นเรือนและความเชื่อที่ยังฝงแนนในจิตใจ
ของลาวพวน 
                                                            

1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
   Faculty of  Architecture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
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คําสําคัญ    :   ลาวพวน / เอกลักษณทางวัฒนธรรม / บริบท / การปรับตัว / เชียงขวาง /  
        ลุมน้ําภาคกลางของไทย 
 
Abstract 

This research focuses on the living adaptability of Lao-Phuan ethnic whose original settlement 
was in Xieng Khouang, the Lao PDR.  Faced with wars two hundred years ago, a large number of Lao-
Phuan people had migrated to the central Thailand.  By using field survey method and in-depth interview, 
the research deals with the issue of adaptability of these people in natural environment, ways of living, 
physical conditions of village planning and vernacular architecture.  It is especially concerned with a 
comparison between Lao-Phuan in the Lao PDR and in Thailand.  It was found that Lao-Phuan in Xieng 
Khouang who had to leave their homeland for three decades, they re-settled in their original lands, and 
have been able to maintain much of their environmental, ecological, architectural as well as domestic 
culture.  On the other hand, Lao- Phuan who had migrated and settled in Thailand two centuries ago 
could maintain only parts of their domestic culture and particular ways of living, while architectural culture 
had totally been transformed.  The influence of traditional Thai house had overshadowed and replaced 
their vernacular architecture, while their village environment has gradually been transformed by the 
agricultural policy of Thailand Development Plan.  Even though their rituals and beliefs remain, many of 
their architectural and environmental heritages have gradually faced away.  The vernacular house plans 
still clearly identify their traditional living. 
 
Keywords: Lao-Phuan, cultural identity, context, adaptability, Xieng Khouang, Central region of Thailand 
 
พวนคือใคร 
       พวน ลาวพวน หรือ ไทพวน1  คือ  กลุมชาติพันธุไท-ลาว  ซึ่งอพยพมาจากเมืองพวนในแขวงเชียงขวาง  
(ปจจุบันคือเมืองคูน)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การอพยพโยกยายถิ่นฐานของลาวพวนเขามายัง
ประเทศไทยสวนใหญเกิดจากศึกสงคราม  มีการอพยพกันหลายครั้งหลายคราตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัย        
กรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตชวงรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5  กลุมใหญจะเปนกลุมที่อพยพเขามาในสมัยรัชกาลที่ 3 ถิ่นฐาน
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ของลาวพวนในไทยกระจายตัวอยูในภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน  พื้นที่ที่ปริมาณลาวพวน  
ตั้งถิ่นฐานเกาะตัวกันเปนกลุมกอนคือ2 ฉะเชิงเทรา  นครนายก  นครสวรรค  เพชรบูรณ  ลพบุรี  สุพรรณบุรี  สุโขทัย  
ปราจีนบุรี  และ พิจิตร  ซึ่งลวนมีประชากรพวนประมาณ  10,000 – 20,000  บาท  คน3  ในแตละพื้นที่ 
      จํานวนประชากรพวนที่อพยพเขามาในประเทศไทยชวงแรกๆ  นั้นไมอาจระบุแนชัดไดวามีเทาใด  พบวา
มีจํานวน  190,430 คน  ในการสํารวจ พ.ศ. 25384 คาดวาในปจจุบันอาจมีถึง 250,000 คน  โดยประมาณ 
 
เอกลักษณทางวัฒนธรรมของลาวพวน 
      เอกลักษณทางวัฒนธรรม ซึ่งลาวพวนหอบหิ้วติดตัวมาจากเชียงขวางสามารถแจกแจงรายละเอียดได
มากมายทั้งที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมจับตองได  เชน วิถีการเกษตร  การจัดการน้ํา  การอยูอาศัย 
หมูบาน  เรือนพื้นถิ่น  เครื่องมือเครื่องใช ภูมิปญญาในการดํารงชีพ  การทอผา  อาหาร ฯลฯ  และเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมที่เปนนามธรรมจับตองไมได  เชน  ความเชื่อตางๆ  ที่ปรากฏทั้งกับสภาพแวดลอมธรรมชาติและวิถีชีวิต  
ความสัมพันธและความผูกพันในระบบเครือญาติ  ศาสนา   ประเพณี  เอกลักษณทางวัฒนธรรมเหลานี้ มี
ความสัมพันธกับบริบทเดิมของเชียงขวางอยางเนนแฟน  บริบทซึ่งมีรูปพรรณสัณฐานทางภูมิศาสตรเปนภูเขาสูง เนิน
เขาสูงต่ํา  น้ําจากภูเขา  การทํานาแบบขั้นบันได  การดํารงชีวิตบนที่สูง  แตเมื่อโยกยายเขาสูพื้นที่ตางๆ ในประเทศ
ไทย กลุมลาวพวนที่เลือกตั้งถิ่นฐานในภาคอีสาน  ภาคตะวันออกบางพื้นที่และภาคเหนือยังคงพบความคลายคลึง
ของบริบทเดิมและบริบทใหม  แตกลุมที่เลือกที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่กลุมแมน้ําภาคกลางจะพบความตางของบริบท
อยางมากมายเพราะจากพื้นที่สูงกลายเปนตองมาตั้งบานเรือนในพื้นที่ลุมริมน้ําซึ่งจะพบกับน้ําทวมในชวงเวลาหลาย
เดือนในรอบป  เมื่อบริบทเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตซึ่งสัมพันธกับบริบทและทรัพยากรชีวภาพในบริบทก็จําเปนตอง
เปล่ียนแปลงไปดวย  ซึ่งทําใหเกิดคําถามที่ตองการคําตอบมากมายวาลาวพวนในพื้นที่ลุมน้ําภาคกลางนี้มีวิถีชีวิต
อยางไร  ตองปรับตัวแคไหน ชวงเวลาประมาณเกือบ 200 ปแลว  ชีวิตมีความแปรเปลี่ยนอยางไรหรือไม 
      จากการศึกษาเปรียบเทียบแหลงที่ตั้งเดิมของลาวพวนในแขวงเชียงขวางมาสูที่ตั้งหลักแหลงใหมใน
ประเทศไทย  พบวากลุมใหญของลาวพวนเกาะตัวอยูกับลุมน้ําหลักในภาคกลางและภาคเหนือ  โดยเฉพาะในพื้นที่
ลุมน้ําทาจีน  ลุมน้ําแมกลองและลุมน้ําเพชรบุรี  มีจังหวัดที่มีลาวพวนตั้งถิ่นฐานเกินกวา 12,000 คน  ที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  และสุพรรณบุรี5  การกระจายตัวของลาวพวนในพื้นที่ภาคกลาง  ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออก6 
พบวาอายุของการตั้งถิ่นฐานชุมชนสวนใหญจะประมาณ 100 ป7   แตแหลงที่ตั้งของชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีจะมี
อายุการสรางเรือนและการกอตั้งชุมชนเกินกวา 150 ป8  โดยเฉพาะบานมะขามลม อําเภอบางปลามา  เปนชุมชน
พวนเกาแกที่มีอายุการกอตั้งชุมชนยาวนานถึง 200 ป  มีเรือนดั้งเดิมที่มีอายุกวา 150 ป  และยังเก็บรักษาไวอยางดี
ปริมาณมาก  มีการวางผังชุมชนที่แสดงระบบสังคมเครือญาติที่ชัดเจนทางกายภาพ มีวัฒนธรรมประเพณีที่ยังเก็บ
รักษาไวอยางสมบูรณ และที่สําคัญที่สุด คือ ยังเปนกลุมชาติพันธุไท-ลาว  ที่ยังใชภาษาลาวอยูอยางกวางขวางควบคู
กับภาษาไทยและตั้งอยูในพื้นลุมแมน้ําทาจีน(แมน้ําสุพรรณบุรี)  เปนจังหวัดที่มีปริมาณประชากรชาวพวนปริมาณ
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มากเกินกวา 12,000 คน9 ดังนั้น  พื้นที่อําเภอบางปลามาในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเปนพื้นที่ราบลุมริมน้ํา  มีน้ําทวม
เปนประจําทุกปครั้งละ 3-4 เดือน  จึงเปนพื้นที่เหมาะสมที่สุดในการเลือกเปนกรณีศึกษาเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ
กับ หมูบานพวนในแขวงเชยีงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ตองการคําตอบอะไรบางจากการศึกษา 
      จากการพิจารณาประเด็นหลักที่เกี่ยวเนื่องกับการโยกยายถิ่นฐานของชาวพวนจากเชียงขวางถึงลุมน้ํา
ภาคกลางของไทย คือ ความตางกันอยางสิ้นเชิงของบริบท  จากบริบทของเชียงขวางซึ่งเปนพื้นที่สูง  อุดมดวยภูเขา 
เนินเขาและการทําการเกษตรกรรมบนพื้นที่ตางระดับมีอากาศหนาวเย็น ซึ่งเปนวิถีชีวิตที่มีความตอเนื่องกันอยาง
ยาวนานของลาวพวน มีมรดกทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่ตรึงแนนอยูในวิถีชีวิตและจิตวิญญาณที่รักสงบและ
อุดมไปดวยภูมิปญญา มาสูแหลงที่ตั้งใหมซึ่งเปนที่ราบลุมน้ําซึ่งตองพบกับปรากฎการณสองฤดู  คือ  ฤดูน้ําหลาก
และฤดูน้ําลดควบคูไปกับฤดูกาลตามสภาพภูมิอากาศธรรมชาติ  คือ ฤดูรอน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  
      ชวงระยะเวลารวม 200 ปของการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบลุมน้ําในภาคกลางลาวพวนซึ่งอพยพมาจาก
เชียงขวาง  จําเปนตองพบกับการปรับเปล่ียนอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนตามบริบทใหมอยางคอยเปนคอยไป
ตามสถานการณเฉพาะหนาที่ตนประสบ10  ซึ่งมีทั้งปรับเปลี่ยนเองเพื่อความคลองตัวในการดํารงชีพ และปรับเปล่ียน
ดวยปจจัยเกี่ยวเนื่องเฉพาะพื้นที่   อาทิเชน นโยบายการพัฒนาโดยรวมของภาครัฐเกี่ยวกับการเกษตร  การพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐาน  การปะทะสังสรรคและการผสมผสานของวัฒนธรรมหลักในพื้นที่   การปรับเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมและเศรษฐกิจในชุมชน  เปนตน 
      จากการประมวลปจจัยเกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนยายถิ่นที่ของลาวพวนดังกลาว  ทําใหเกิดคําถามหลัก
ของการวิจัยนี้วา 

1. ความสัมพันธระหวางบริบททั้งที่เปนธรรมชาติและสรรคสราง  กับวิถีชีวิตของลาวพวนใน
เชียงขวางและในลุมน้ําภาคกลางของไทยเปนอยางไร? มีความแปรเปลี่ยนเพียงไร?  มีการ
ปรับตัวไดอยางไร?  

2. ภูมิปญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวในบริบทใหมเปนอยางไร?  
3. เรือนลาวพวนในเชียงขวางและในพื้นที่ลุมน้ําภาคกลางมีการเปลี่ยนรูปไปอยางไร?   มี

แนวโนมจะเปนอยางไรในอนาคต?  
     จากคําถามดังกลาวทําใหการศึกษาเอกสารเกี่ยวเนื่อง  จําเปนตองศึกษาในลักษณะความเกี่ยวเนื่อง

แบบองครวมที่สงผลกระทบตอการปรับตัวในการดํารงชีวิต  อันไดแกเนื้อหาดานนิเวศวิทยาเศรษฐศาสตรชุมชน 
แผนพัฒนาของรัฐและแนวคิดดานการเมืองการปกครอง การจัดการน้ําเพื่อการเกษตร  ความแปรเปลี่ยน  ความ
กลายกลืนทางวัฒนธรรม  สภาพกายภาพของหมูบาน เรือนพื้นถิ่นและสภาพแวดลอม เปนตน 
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     ผลของการศึกษาที่ผานมาสามารถสรุปภาพรวมของวิถีชีวิตที่สัมพันธกับบริบทของชุมชนพวนทั้งที่เชียง
ขวาง  และในพื้นที่ลุมน้ําภาคกลางของไทยที่เปนสภาพปจจุบันไดดังนี้ 
 
บริบทธรรมชาติหมูบานและวิถีชีวิตของลาวพวนที่เชียงขวาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
      ลาวพวนมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของกลุมชนที่เคยเจริญรุงเรืองในอดีตมีหลักฐาน
ดานประวัติศาสตรตํานานที่สามารถสืบคนไดอยางเปนรูปธรรม  และที่นาเห็นใจอยางยิ่งสําหรับลาวพวนก็คือ  
แผนดินที่แสนสงบและงดงามทามกลางขุนเขา  เนินเขา  มีลําธารจากภูเขา  และพื้นที่เกษตรกรรมในหุบเขาที่ลาว
พวนควรไดพํานักอาศัยอยางสงบและเปนสุขจากอดีตจนถึงปจจุบันนั้นเปนเสมือนสมรภูมิเลือดที่ตองประสบภาวะ
สงครามตอเนื่องกันมาตั้งแตอดีตมาจนถึงยุคลาวเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ซึ่งเปนเหตุใหลาวพวนตองถูกกวาดตอน
และอพยพโยกยายถิ่นฐานไปยังตางแดน  โดยเฉพาะในประเทศไทยและเวียดนาม  ตลอดชวงของสงครามอินโดจีน
ตอเนื่องกับสงครามเวียดนาม เมืองพวนหรือแขวงเชียงขวางกลายเปนพื้นที่กันชนซึ่งตองเผชิญกับระเบิดมากมายซ้ํา
แลวซ้ําอีก  ทําใหกลายเปนพื้นที่อันตรายยิ่งจวบจนชวง พ.ศ. 2518 (ค.ศ.1975)  ซึ่งเปนชวงสุดทายที่ลาวเปลี่ยนแปลง
การปกครองลาวพวนที่อพยพทิ้งถิ่นฐานไปตามที่ตางๆ ไดทยอยยายกลับเขาไปต้ังถิ่นฐานในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะใน
เมืองแปก เมืองคูน และเมืองคํา ซึ่งเปนถิ่นฐานใหมในพื้นที่เดิม โดยผูคนเดิมที่ยังหลงเหลือชีวิตอยูซึ่งมีปริมาณไมมาก
เทากับหมูบานลาวพวนที่อพยพมาอยูในไทย  หมูบานของลาวพวนในแขวงเชียงขวางหรือ โพนสะวันในปจจุบันจึง
เปนหมูบานลาวพวนขนาดเล็กๆ ประมาณ 40-50 ครัวเรือน10 บางหมูบานเชนบานหินโงนเมืองคูน  มีเพียง 11 
ครอบครัวเทานั้น  ดังนั้นจะพบวาหมูบานเดิมในเชียงขวาง  เชน  บานหมี่เมืองแปก  ซึ่งเปนตนกําเนิดของลาวพวน
บานหมี่ในไทยทั้งที่บานหมี่จังหวัดลพบุรี  และบานหมี่ในสุพรรณบุรี  จะมีขนาดหมูบานเพียง 44 ครัวเรือน11   และมี
อายุการสรางหมูบานเพียง 35 ป  นับแต 2518  ซึ่งผูคนอพยพกลับถิ่นเดิม แตลาวพวนที่อพยพมาจากบานหมี่ในเชียง
ขวางมาอยูในบานหมี่ใหมในประเทศไทยกลับมีหมูบานขนาดใหญหลายรอยครัวเรือนและมีอายุการกอตั้งหมูบาน
ยาวนาน 150-200  ป12 

 

สภาพของผังหมูบานลาวพวนในเชียงขวางปจจุบัน 
      สืบเนื่องมาจากถูกทําลายดวยสงครามซ้ําแลวซ้ําอีกที่ลาวพวนผูรักสงบไมไดเปนผูกอแตกลับเปนผูรับ
เคราะหทําใหจําเปนตองทิ้งถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเปนชวงเวลายาวนาน  เมื่อยอนกลับเขามาตั้งถิ่นฐานใหมในพื้นที่
เดิมในป พ.ศ. 2518  ทําใหจําเปนตองสรางถนนซึ่งเปนสาธารณูปโภคสําคัญกอนการสรางบาน  การสรางถนนกอน
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการวางกลุมเรือนแบบประเพณีในลักษณะเครือญาติที่มีลานกลางรวมกันสูญหายไปกลับ
กลายเปนหมูบานที่มีรูปพรรณสัณฐานเปนแนวยาวขนานกัน 2 ฟากถนนตอเนื่องกันในระยะที่เดินถึงกันไดโดยสะดวก  
เมื่อสรางเรือนตอเนื่องกันยาวพอสมควรแลว  หากจะเพิ่มเติมเรือนใหมถายังมีพื้นที่ดินพอก็จะสรางกลุมเรือนใหมเรียง
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ขนานกับกลุมเกาดังผังของบานนาอู  เมืองคูนที่มีขนาดหมูบาน 45 ครัวเรือน13  จะพบเรือนเกาะตัวเปนแนวยาวตาม
ถนน 2 แถวกอนจะถึงแนวตางระดับซึ่งลาดลงไปยังพื้นที่นา  การวางเรือนในกลุมบานลักษณะนี้ดูจะเปนสูตรสําเร็จ
ของผังหมูบานในแขวงเชียงขวาง  เพราะนอกจากพบบานนาอู  เมืองคูน  และบานหมี่เมืองแปก มีผังหมูบานลักษณะ
นี้แลว  ยังพบวาคุมบานโรงสี  บานหินฟาย  บานกาง  บานหินโงน  ซึ่งชาวพวนกลับมากอรางสรางหมูบานใน
ชวงเวลาเดียวกันก็มีรูปพรรณสัณฐานของผังหมูบานเชนเดียวกัน  หากพิจารณาแผนผังหมูบานสองแหงจะพบวา
องคประกอบสําคัญของหมูบานคือวัดประจําหมูบานซึ่งจะตั้งอยูทิศตะวันออกหรือทิศเหนือของหมูบาน  วัดใน
หมูบานก็มีอายุการสรางเชนเดียวกับเรือนในหมูบาน  คือประมาณ 35 ป  เพราะวัดเกาถูกทําลายสูญส้ินไปหมดแทบ
ทุกแหง  วัดในหมูบานเปนที่รวมใจในกิจกรรมประเพณีที่ผูคนไดมาทําบุญพบปะกัน  โดยเฉพาะวัดบานหมี่ในเมือง
แปกมีชาวพวนในไทยทั้งจากตําบลบานหมี่ในลพบุรี  และจากละแวกวัดบานหมี่ในสุพรรณบุรีไปรวมพบปะทําบุญ
เพื่อทบทวนความสัมพันธที่ขาดหายไปยาวนานในชวงสงครามดวย 
 
เรือนและสภาพแวดลอม 
      เรือนลาวพวนในแขวงเชียงขวางแทบทุกหมูบานจะมีอายุการสรางเรือนเหมือนกันหมด  คือ  เริ่มตั้งแต 
คศ.1975 (พ.ศ.2518)  คือมีอายุการสรางประมาณ 35 ป  และอายุการสรางขนาดนี้ยังไมพบชวงการเสื่อมสลายที่
ตองปรับปรุงหรือซอมแซม ดังนั้นรูปลักษณของเรือนจึงเสมือนเปนสูตรสําเร็จมาจากตนฉบับเดียวกัน  จะมีตางกัน
เฉพาะจุดปลีกยอยเทานั้นการลําดับการเขาเรือนและการจัดวางผังเรือนชั้นบนดูจะเปนสูตรเดียวกัน  คือหองหลักของ
เรือนคือโถงกลางซึ่งใชงานอเนกประสงคและสวนใหญวางทิศทางของเรือนตามตะวัน  คือ  สวนยาวของเรือนยาวไป
ตามแนวตะวันออก  ตะวันตก  เรือนเปนเรือนไมจริงยกพื้นใตถุนสูงและโลง บันไดทางเขาหลักมีหลังคาคลุมเขาสูชาน
ซึ่งมีหลังคาคลุมเชนเดียวกัน  อาจเขาสู โถงกลางไดหลายทิศทางสวนใหญเนนความสําคัญของถนนเปนหลักมากกวา
ความเชื่อ  สวนเรือนครัวจะเปนสวนปดทายของโถงอยูทางทิศเหนือ  เรือนครัวยังเปนแบบบุพกาล  คือมีแมเตาไฟ
กลางหอง  แมเตาไฟนี้บางเรือนมีชุดเดียว  บางเรือนมี 2 ชุด  โดยมีเตาสําหรับแมที่คลอดลูกใหมใชอยูไฟโดยมีเตียงไม
ไผวางเคียงขางอยูดวย  สวนพื้นที่หองนอนและหอผีด้ํา  ผีพอแมอยูบริเวณเดียวกันในสวนหนึ่งของพื้นที่โถงกลางทาง
ตะวันออกหรือตะวันตก  พื้นที่โถงกลางใชเปนพื้นที่พักผอน  รับแขก  และใชเปนที่นอนของผูมาเยือนไปดวยในตัว  
สวนที่เปนครัวไฟมักมีชานแดดสําหรับซักลางที่ลดระดับเล็กนอยตอเนื่องกันพรอมมีบันไดครัวออกสูภายนอกได  เรือน
ลาวพวนเชียงขวางทุกหลังจะมีเลาขาวแยกอยูใกลๆ กับเรือนใหญ  เรือนเก็บของและอุปกรณการเกษตรอาจอยูหาง
หรือติดเรือนใหญแลวแตลักษณะของผังบริเวณ  หองน้ํา-สวมแยกออกไมไกลจากเรือนใหญ  ไมมีการสรางหองน้ํา-
สวมบนเรือนใหญ 
      เรือนลาวพวนที่เชียงขวางสวนใหญมีพื้นที่ผังบริเวณเฉพาะสวนตัวสําหรับปลูกพืชผักสวนครัวไวเพื่อ
ประกอบอาหาร  ในผังบริเวณเรือนบางหลังขดุบอน้ําสําหรับใชประจําวันเอาไวดวย  วัสดุกอสรางของเรือนจะเหมือนๆ 
กันหมด คือ โครงสรางหลักและโครงหลังคาเปนไมจริง  หลังคามุงสังกะสีเปนสวนใหญ  สําหรับเรือนที่มีฐานะดีเริ่มมี
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การมุงกระเบื้องลอนคู  พื้นเรือนทั้งเรือนหลักและเรือนไฟเปนไมจริง  ฝาเรือนไฟมีทั้งไมจริงและไมบุงเขียว (ไมไผ)  พื้น
ชานแดดเปนฝากไมไผ เมื่อพิจารณาผัง  บริเวณเรือนซึ่งนิยมปลูกพืชผักสวนครัวและไมไผทําใหมีคําถามวาทําไมไม
นิยมปลูกไมผลซึ่งใชรับประทานได ไดพบวาไมผลปลูกไมไดเพราะขาดน้ําและในฤดูหนาวมีหมากเห็บ  (ลูกเห็บ)   ตก
และมีหมากฮุน  (แมคะนิ้ง)  เกาะทําใหตนไมตายหมด 
      จากการศึกษาเปรียบเทียบผังบริเวณและผังพื้นชั้นบนของเรือนพวนที่แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว ในพื้นที่
บานหมี่  เมืองแปก  และบานนาอู  เมืองคูน  จะพบวาวิถีชีวิตที่แสดงถึงการอยูไดสะทอนใหเห็นชัดเจนในผังพื้นทั้ง
สองรูปแบบของการวางตําแหนงการใชสอยทุกอยางเหมือนกัน  ความตางอยูที่ทิศทางของถนนหนาเรือนที่หมูบาน
หนึ่งถนนอยูทางทิศตะวันออก  อีกหมูบานหนึ่งถนนอยูทางทิศตะวันตก  และปจจุบันถนนดูจะมีอิทธิพลตอการ
ดํารงชีวิตมากกวาความเชื่อเกี่ยวกับทางเขาเรือน  จึงพบความตางของการวางบันไดทางขึ้นเรือนดังกลาว  สวนผัง
บริเวณสามารถแสดงวิถีชีวิตแบบจารีตไดชัดเจน  เพราะยังปรากฏเลาขาว เรือนเก็บอุปกรณ  พื้นที่เล้ียงสัตวสวนที่นา
ของชุมชนจะอยูบริเวณโดยรอบหมูบาน 
 
บริบทธรรมชาติ หมูบาน และวิถีชีวิตของลาวพวน บางปลามา ลุมน้ําทาจีน สุพรรณบุรี 
      ในพื้นที่อําเภอบางปลามาโดยเฉพาะบานวัดโบสถ  บานมะขามลม  บานลานคา  บานรางบัว  และบาน
โคกโก มีอายุของการตั้งถิ่นฐานไมต่ํากวา 150 ป  บรรพบุรุษเปนพวนมาจากเชียงขวาง ชาวบานสวนใหญเปนเครือ
ญาติกัน  จากการสัมภาษณไดพบวาผูเฒาที่อายุกวา 70 ปเกิดที่นี่ และในบางครอบครัวรุนพอแมซึ่งนับยอนไปได 
100-120 ป  ก็เกิดที่บานมะขามลม สวนรุนปู ยา ตา ยาย เทานั้นที่ไดรับคําบอกเลามาวาอพยพมาจากเมืองเชียง
ขวาง ประเทศลาว 
      จากการที่ไดเขาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวพวนในไทยประมาณ 20  หมูบานไดพบวา เปนกลุมที่มี
ความภูมิใจในความเปนลาวพวนพรอมๆ  กับการผสานความเปนไทย เอกลักษณทางวัฒนธรรมที่ปู ยา ตา ยาย  หอบ
หิ้วมาจากเชียงขวางนั้นในทางนามธรรมยังติดตรึงอยูในจิตใจ แตในทางรูปธรรมไดมีการปรับเปล่ียนไปตามภาวะและ
ปจจัยที่เกี่ยวเนื่อง  เชนจารีตประเพณี  พิธีกรรมตางๆ หรือแมแตรูปลักษณของหมูบาน  เรือนและอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ  ยึดถือตามวิถีชีวิตซึ่งมีทั้งยังอยูในจารีตเดิมและการรับและกลายกลืนจากวัฒนธรรมหลักของไทยและ
เปนที่ยอมรับกันวา “การผลิตใหมทางประเพณี”  อาจเกิดขึ้นไดเสมอเมื่อกลุมชนกลุมใดกลุมหนึ่งตองการปรับตัวให
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน14  แตอยางไรก็ตามเปนที่ประจักษชัดจากการปฏิบัติงานภาคสนามของโครงการนี้วา อัต
ลักษณแบบจารีตนิยมของกลุมลาวพวนในไทยยังเดนชัดแมวาจะมีการปรับเปล่ียนไปบาง  แตยังแสดงอัตลักษณเดิม
ชัดเจน15  
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บริบทของหมูบานลาวพวนในพื้นที่ลุมแมน้ําทาจีน (แมน้ําสุพรรณบุรี) 
      ลักษณะของหมูบานลาวพวนในสุพรรณบุรีในแถบลุมน้ําจะพบวาในพื้นที่ที่เปนหมูบานกลุมเรือนเกาะตัว
กันอยางหนาแนน  หมูบานที่มีการตั้งถิ่นฐานยาวนานที่กลุมเรือนเกิดขึ้นกอนระบบถนนจากภาครัฐ  ผังหมูบานจะเปน
ลักษณะที่มีกลุมเรือนเกาะตัวกันเปนกลุมลอมลานกลางบานแสดงความสัมพันธในระบบเครือญาติอยางชัดเจน  ไมมี
ร้ัวกั้นระหวางเรือนที่ขางเคียงกัน แตอาจมีร้ัวกั้นเปนกลุมใหญๆ  ถนนในหมูบานคดเคี้ยวไปตามกลุมเรือน  แตหาก
เปนหมูบานที่อายุการสรางนอยจะพบ ระบบถนนแบบตารางเพราะถนนมากอนการสรางเรือนทั้งหมด  ทําใหขวงหรือ
ลานระหวางกลุมเรือนสูญหายไป 
 
เรือนและสภาพแวดลอม 
      จากความเกาแกของการตั้งถิ่นฐานของหมูบานลาวพวนที่บางปลามา  ซึ่งสวนใหญมีอายุเกิน 100 ป
ทั้งส้ิน ทําใหพบความหลากหลายของรูปทรงของเรือนลาวพวนในไทยไดอยางชัดเจนอาทิเชนความเหมือนของการใช
สอยทั้งใตถุนเรือนและบนเรือน ความโลงของใตถุนเรือนและบนเรือนที่ตางก็ใชงานอเนกประสงค  การจัดวางพื้นที่
หองพระและหองนอนอยูแถบหนึ่งของหองโถงโลง การวางเรือนครัวไวทายหองโถง การมีบันไดหนาเรือนตรงเขาโถง 
การมีชานเปยกเพื่อซักลางตอจากเรือนครัวเหลานี้ลวนเปนเสมือนสูตรสําเร็จของเรือนพวนทั้งส้ิน  
      ลักษณะของโถงเรือนซึ่งในอดีตอาจเปนชานแดดสําหรับวิถีชีวิตแบบบุพกาลเพื่อเอาไวตากผลิตผล
ทางการเกษตร แตในปจจุบันชานแดดไมหลงเหลืออยูอีกตอไปกลายเปนโถงใตหลังคาคลุมทั้งส้ิน  สวนพื้นที่ที่เปน
หองนอนและหองพระมักอยูทางทิศตะวันออก  เรือนครัวอยูทางเหนือซึ่งเมื่อวิเคราะหตามสภาพภูมิอากาศก็เปน
ตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด  เพราะลมจากทางทิศใตจะไมพัดกลิ่นอาหารจากครัวเขาบาน  ลักษณะทวงทีของการ
จัดการใชสอยลักษณะนี้ดูจะเปนสูตรสําเร็จของเรือนพวนที่คลองตัวกับการอยูในไทยเปนอยางยิ่ง  ลักษณะรวมของ
เรือนลาวพวนอีกประการหนึ่งที่พบเห็นในปจจุบันคือวัสดุกอสรางและโครงสรางทั้งโครงสรางหลักและโครงสราง
หลังคาเปนไมจริง  หลังคามุงสังกะสีหรือกระเบื้องลอนเล็กและลอนคูซึ่งจากคําบอกเลาของผูเฒาผูแกในชุมชนเลา
เหมือนๆ กันหมด  คือ  แตกอนหลังมุงจากแตตัวเรือนและการใชสอยก็เหมือนที่เห็นในปจจุบัน 
      เรือนครัวซึ่งเปนการใชสอยสําคัญในชีวิตประจําวัน  แมจะอยูในตําแหนงเดียวกันแทบทุกเรือน แตก็พบ
ความหลากหลายของอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชตั้งแตเตาอั้งโล  เตาไฟฟา  และเตาแกส  ส่ิงที่ไมพบเลยคือแมเตาไฟ
แบบบุพกาลที่พบในเชียงขวางเปนส่ิงที่พวนในไทยลืมเลือนไปหมดสิ้น  คนรุนปจจุบันนึกภาพแมเตาไฟของบรรพบุรุษ
เมื่อครั้งอพยพมา  200  ปกอนไมออกแลว มีแตแมเฒา พอเฒา ที่อายุกวา 80 ป  บางทานที่ยังจําไดและอธิบาย
ลักษณะของแมเตาไฟเมื่อครั้งยังใชเปนกระบะสี่เหลี่ยมดาดดินเหนียวและวางกอนเสาสามกอนเพื่อรองรับภาชนะหุง
ตมแบบดั้งเดิมไดอยางชัดเจน 
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พัฒนาการของรูปทรงเรือนลาวพวนบางปลามา 
      ในชวงเวลากวา 100 ป  ของการกอรางชุมชนลาวพวนในบางปลามาที่พบความหลากหลายของรูปทรง
เรือนบนผังพื้นที่มีรูปลักษณเดียวกัน  ไดพบวาอัตลักษณของเรือนพวน คือ เรือนจั่วแฝดมีเรือนครัวขวางดานหลัง และ
ยังไดพบอีกวา เรือนจั่วแฝดมีเรือนครัวขวางดานหลัง นี้ตางก็มีพัฒนาการของรูปทรงเรือนนี้อาจแยกตามชวงเวลาได 3 
กลุม  พรอมทั้งยังอาจพยากรณแนวโนมในอนาคตของรูปทรงเรือนพวนไดอีกดวย 
      กลุมที่ 1  เรือนที่มีอายุการสรางเกิน 100 ป ซึ่งพบวาบางเรือนมีอายุ 150 ป และ 180 ป  เปนเรือนจั่ว
แฝดหลังคาทรงไทยแบบประเพณีมีเหงาและปนลม 
      กลุมที่ 2  อายุการสราง 60-100 ป  เปนเรือนจั่วแฝดหลังคาไมมีเหงาปนลมและความเอียงลาดหลังคา
นอยลง ไมเปนทรงจอมแหแบบเรือนอายุ 100 ป 
      กลุมที่ 3  อายุการสราง 50 ปลงมา  เปนเรือนจั่วเดียวคลุมเต็มที่ที่เคยเปนจั่วแฝด  เรือนกลุมนี้พบใน
กลุมเรือนที่อายุการสรางนอย เจาของจะใหเหตุผลวาที่ใชจั่วเดียวคลุมทั้งผังพื้น เพราะสรางงายและประหยัดกวา
สรางจั่วแฝด  ทั้งยังไมตองซอมรางน้ําในชวงตอของจั่วบอยๆ ดวย 
      เรือนลาวพวนในไทย  โดยเฉพาะในบางปลามา  ซึ่งเปนหมูบานที่อายุการสรางเกิน 100  ปนี้  จาก
ผลสรุปของงานวิจัยนี้ไดพบประเด็นองคความรูใหมหลายประเด็นแตประเด็นหลัก คือ รูปลักษณของเรือนจั่วแฝดมี
เรือนครัวขวางเปนอัตลักษณสําคัญของเรือนลาวพวน  และไมวาจะปรับเปล่ียนรูปทรงตามอายุการสรางไปเพียงไร
ลักษณะผังพื้นยังคงตามสูตรเดิมของวิถีชีวิต  คือ  รูปทรงหลังคาจะเปนอยางไรก็ตามจะคลุมบนผังพื้นที่มีรูปลักษณ
เดียวกัน  มีลักษณะของการวางลําดับการใชสอยแบบเรือนลาวที่พื้นที่หองนอน  ซึ่งวางเรียงตัวขนานกับโถงกลาง  มี
การเรียงลําดับตามความสําคัญของผูอยูอาศัยในเรือนไวดวย 
 
สรุปผลการศึกษา 
      สรุปผลการศึกษาจะสรุปเนื้อหา 3  ประเด็นตามคําถามหลักของงานวิจัย 

1. ความสัมพันธระหวางบริบททั้งที่เปนธรรมชาติและสรรคสรางกับวิถีชีวิตของลาวพวนในเชียงขวาง 
และลุมน้ําภาคกลางของไทย 

       ลาวพวนเชียงขวางหลังจากที่ตองทิ้งถิ่นฐานยาวนานและแตกกระสานซานเซ็นไปในพื้นที่ของไทยและ
เวียดนาม  หลังจาก คศ.1975 (พ.ศ.2518) ไดกลับมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เดิม  ยังมีวิถีชีวิตที่แนบแนนกับบริบท
ธรรมชาติ ยังมีระบบการเกษตร แบบประเพณี มีสังคมแบบเครือญาติอยางแนนแฟนแมจะพบกับระบบการเมืองการ
ปกครองที่มีอิทธิพลกับการผลิตขาว แตก็ยังสามารถใชภูมิปญญาดั้งเดิมในการจัดการน้ําในที่สูงเขาแกปญหาในการ
ดํารงชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  ยังใชระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงในการดํารงชีพ  มีขาวในนา  ปลาในน้ําอุดม
สมบูรณ 
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     ลาวพวนในไทยซึ่งมีอายุการตั้งถิ่นฐานยืนยาว 180-200 ป  มีการปรับตัวจากการเคยชินกับการอยูที่สูง
มาอยูที่ลุมริมแมน้ําที่น้ําทวม มีการปรับตัวครั้งใหญกับระบบการเกษตรของภาครัฐไทยจากการทํานาปเปนนาปรัง  
ซึ่งเปนการเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งเปรียบเสมือนวาเอกลักษณทางวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่หอบหิ้วติดตัวมาจากเชียง
ขวางนั้นยังเปนจารีตแบบเดิมเต็มที่ในชวง 100 ปแรก  แตในชวงตั้งแตเริ่มปฏิวัติเขียว (พ.ศ.2003)  เอกลักษณทาง
วัฒนธรรมที่ติดตัวมาเริ่มตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสแหงโลกปจจุบัน แตเอกลักษณที่เปนนามธรรมที่ฝงแนน
ในจิตใจยังคงฝงแนนอยูไมรูคลาย 

2. ภูมิปญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวในบริบทใหม 
     ลาวพวนในพื้นที่ลุมน้ํายังคงใชภูมิปญญาเกี่ยวกับการจัดการน้ําและทรัพยากรชีวภาพที่เกี่ยวของกับน้ํา

ไดเชนในอดีต  และยังตองคนพบภูมิปญญาใหมที่จะอยูกับสภาพน้ําหลากไดอยางคลองตัวทั้งทางกายภาพและ
เศรษฐกิจ  สังคม 

3. เรือนลาวพวนทั้งสองแหงมีการเปลี่ยนรูปไปอยางไร?  มีแนวโนมในอนาคตอยางไร? 
      เรือนลาวพวนในไทยมีอายุยาวนาน  สรุปการเปลี่ยนรูปทรงไดตามชวงเวลาการสราง  แตคงเอกลักษณ
เรือนจั่วแฝดมีเรือนครัวขวางไว เรือนจั่วแฝดคลายรูปจากจั่วเรือนไทย เปนจั่วความเอียงลาดต่ําลงและสุดทายเปนจั่ว
เดี่ยวความเอียงลาดต่ําและมีแนวโนมวาอาจเปนรูปแบบของเรือนลาวพวนในอนาคต  แตไมวาจะเปนรูปทรงหลังคา
ใดก็ตามก็ยังคงคลุมผังพื้นที่มีรูปลักษณเดียวกันแมเวลาจะเปลี่ยนไปเพียงไรก็ตาม 
      แตในทางกลับกัน เรือนลาวพวนในเชียงขวางซึ่งเปนตนกําเนิดของเรือนพวนในไทย  แตกลับพบปญหา
สงครามและการเมืองการปกครองที่ทําใหหมูบานและเรือนลาวพวนในเชียงขวางถูกทําลายสูญส้ินไมเหลือเรือนเกาให
ศึกษาแมแตหลังเดียว  หมูบานที่เปนตนกําเนิดของชาวพวนไทย เชน บานหมี่  เมืองแปก  บานนาอู  เมืองคูน  และ
หมูบานพวนอื่นๆ ในเชียงขวางลวนมีอายุการสรางเทาๆ กัน คือ 35 ป (คศ.1975 หรือ พ.ศ.2518)  ทําใหไมสามารถ
เห็นพัฒนาการของเรือนพวนได แตสามารถตรวจสอบกับเรือนเวียงจันทนแหลงที่ชาวพวนมาพํานักเพื่อหนีจาก
สงครามมาหลายสิบป  วามีความคลายกันอยางมาก  และผังพื้นดังกลาวยังมีรูปลักษณเดียวกับเรือนพวนในไทยดวย  
ซึ่งดูเสมือนลาวพวนไดธํารงเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่หอบหิ้วเขาไปในไทยพรอมตัวอยางคุมคายิ่ง  ส่ิงที่นาสนใจคือ
ผังพื้นเรือนของลาวพวนทั้งที่เชียงขวางและบางปลามา  แสดงเอกลักษณของผังเรือนลาวอยางชัดเจน  แมวารูปทรง
ของเรือนจะแปรเปลี่ยนไปเพียงไรก็ตาม 
 
เชิงอรรถ 

1. กลุมชาติพันธุ“พวน”หรือคนไทยเรียกขานวา  “ลาวพวน”  แตกลุมชนที่อยูที่ตนกําเนิดของชาวพวนในแขวาง
เชียงขวา  สปป.ลาว  กลับเรียกตนเองวา “ไทพวน”  (อรศริ  ปาณินท อธิบายความจากการสํารวจภาคสนาม
ระหวาง  23  ตุลาคม  2552 – 29  ตุลาคม  2552) หรือ “พวน” ไมปรากฏวาเรียกตนเองวาลาวพวนเลย 
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2. อรศิริ  ปาณินท.  เรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทยฯ.  นครปฐม : โรงพิมพ   
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. น.2 

3. วีระพงศ  มีสถาน.  สารานุกรมกลุมชาติพันธพวน. กรุงเทพฯ : 
บริษัท สหธรรมิก จํากัด. 2539. น.9 

4. วีระพงศ  มีสถาน.  เรื่องเดียวกัน หนาเดียวกัน 
5. วีระพงศ  มีสถาน.  เรื่องเดียวกัน หนาเดียวกัน 
6. อรศิริ  ปาณินท.  อางแลว  น.10 
7. อรศิริ  ปาณินท.  อางแลว  น.15 
8. อรศิริ  ปาณินท.  อางแลว  น.13 
9. วีระพงศ  มีสถาน อางแลว น.9 
10. จากการสํารวจภาคสนาม เมื่อวันที่ 23-24  ตุลาคม 2552 

โดย นายนพดล  จันทวีระ 
11. จากการสํารวจภาคสนาม เมื่อวันที่ 23-24  ตุลาคม 2552 

โดย นายนพดล  จันทวีระ 
12. อรศิริ  ปาณินท. เรื่องเดิม หนา 13 
13. จากการสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณผูใหญบานสมหมาย   กล่ินทรงสี คุมบานโรงสี เมืองคูน แขวง

เชียงขวาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2552 
14. Hobsbawn and Ranger (1983) อางใน ยศ สันตสมบัติ (2542:22) 
15. นิวัติ  ทองวล. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาไทศึกษา 

เรื่อง “การสรางอัตลักษณของชาวพวนในประเทศไทย” 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 2546. น.4 

 
บรรณานุกรมคัดสรร 
โพธิ์ แซมลําเจียก. ตํานานไทยพวน. กรุงเทพฯ : ค.พลพิมพ พริ้นติ้ง จํากัด, 2537.. 
-----------.  วัฒนธรรมและประเพณีไทยพวน. กรุงเทพฯ : หจก.จงเจริญการพิมพ, 2538.  
-----------.  ผญา : มรดกภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทยพวน. กรุงเทพฯ : หจก.จงเจริญการพิมพ, 2539  
พอพันธ อุยยานนท. เศรษฐกิจชุมชนหมูบานภาคกลาง.  กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากัด, 2546.  
พูมี  วงวิจิด. (พิษณุ  จันทรวิทัน  แปล).  ในความทรงจําของพูมี  วงวิจิด.  กรุงเทพฯ :  
      บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุฟ จํากัด (มหาชน),2546. 
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วิเชียร  วงศวิเศษ.  ไทยพวน.  พิมพเปนอนุสรณเนื่องในงานทอดกฐินขององคการ 
     สงเคราะหทหารผานศึกษา ณ วัดหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 24 ตุลาคม 2517. 

วิบูลย  ล้ีสุวรรณ. “วัฒนธรรมไทยพวนสุพรรณบุรี” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ปที่ 37  
     ฉบับที่ 8 (5-11 สิงหาคม 2533) 

วีระพงศ  มีสถาน. สารานุกรมกลุมชาติพันธุพวน. กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิกการพิมพ, 2539 
สุวิทย  ธีศาศวัต. ประวัติศาสตรลาว 1779-1975. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, 2543 
อรศิริ  ปาณินท  “เรือนพื้นถิ่นไทยพวนในประเทศไทยฯ. นครปฐม” : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 
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ไท-ลาว ครั่ง-คัง : ชาติพันธุจินตกรรม  
Tai-Lao Krang-Kang: Imagined Ethnicity 
 
อาจารยศรันย สมันตรัฐ1  
Saran Samantarat1  
 

บทคัดยอ 

 บทความนี้เปนการนําเสนอบางสวนผลการศึกษา สวนกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุ
ภาษาไท-ลาวครั่ง โดยเปนโครงการยอยในโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแบบองครวมของการปรับตัวในบริบทใหญ
ของกลุมชาติพันธุไทลาวครั่งในลุมน้ําภาคกลางประเทศไทย” ทุนอุดหนุนวิจัยศาสตราจารยดีเดนปพ.ศ.2552 จาก
สามสถาบันไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแหงชาติรวมกันสนับสนุนทุนอุดหนุนสําหรับศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท 
  ประวัติศาสตรชาติพันธุจะเปนพื้นฐานทางวิชาการสําหรับการวิจัยชาติพันธุวรรณามานุษยวิทยาชาติพันธุ  
ซี่งก็จะเปนพื้นฐานทางวิชาการที่สนใจวัตถุธรรมทางวฒันธรรมเชนสถาปตยกรรมพื้นถิ่นศึกษา   

แมวาโครงการวิจัยนี้จะอยูในสาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น ทวาการทบทวนเอกสารอยางละเอียดไดพบวา 
การที่จะไดเลือกใชมโนทัศนชาติพันธุลาวครั่งเปนฐานคติที่ยังมีสภาพของความกํากวมไมคงที่(inconsistency)และมี
ตนเหตุที่ยังนาสงสัย(questionable cause) ไมอาจนํามาใชเปนพื้นฐานการวิจัยตอไดมีความจําเปนที่จะยอนรอย
ศึกษาดวยวิธีวิทยาเชิงประวัติศาสตรจากหลักฐานชั้นตนหรือขอมูลปฐมภูมิ (Primary sources) โดยเปนหลักฐานที่
เปนตนตอตนเหตุที่ยังนาสงสัยนั้น ไดแก จดหมายเหตุตัวเขียนโบราณรัตนโกสินทรในรัชกาลที่สองและรัชกาลที่สาม  
ผลการศึกษาพบความบกพรองอันนําไปสูการลดความกํากวมทางประวัติศาสตรลงได ทวาการถูกใชในวงวิชาการ
อยางกวางกอนหนานี้ไดมีสวนดานกลับกันในการสรางตัวแบบชาติพันธุจินตกรรม “ลาวครั่ง” ขึ้นดวย  

จากผลการศึกษาไดเสนอขอคนพบสรางความชัดเจนของระบบนิยามทางประวัติศาสตรชาติพันธุตามการ
อานหลักฐานปฐมภูมิเดิมใหมอีกครั้ง และมีขอเสนอแนะทางวิชาการและขอสันนิษฐานอันเปนเรื่องสืบเนื่อง          
บางประการดวยกันกลาวคือ หักลางขอสันนิษฐานเดิม “เมืองภูครังตั้งอยูฝงซายแมน้ําโขง”,เสนอใหพิจารณากลุมชาติ
พันธุลาวครั่งลาวเวียง(ลาวจําปาศักดิ์)เสียใหมในแบบของการนิยามตนเองในความหมายวาเปนผูเจริญอยูใน
วัฒนธรรมอันสูงอยูในเมืองหรือในเวียงของ“กลุมชาติพันธุคนพลัดถิ่น/กลุมวัฒนธรรมคนพลัดถิ่น”ที่ผนวกคานิยมของ

                                                            

1 สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
  Division of Landscape, Faculty of  Architecture,  Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
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ผูอพยพยายถิ่นดวย, เสนอใหพิจาณากลุมชาติพันธุไท-ลาวกลุมนี้ในแงของกลุมชาติพันธุภาษาสําเนียงแทนการ
กําหนดสถานที่จุดกําเนิดซึ่งกรณีนี้พบวาไมมีอยูจริง,พิจารณาแทนที่ระบบนิยามที่มีลักษณะสัมบูรณดวยระบบนิยาม
เชิงสัมพัทธที่พึงมีตอกันและกันในระหวางแตละกลุมชุมชนทามกลางการปรับตัวตอรูปแบบใหมๆของวาทกรรมการ
พัฒนาที่ไมอาจหยุดนิ่งตายตัวทวามีความเปนพลวัตเปลี่ยนแปลงไปตามประวัติศาสตรและความแตกตาง
หลากหลายกันไปในแตละบริบทของทองที่ถิ่น การตรวจสอบหรือทบทวนทางวิธีวิทยาของการวิจัยทางชาติพันธุที่เปน
ฐานคติตอสถาปตยกรรมพื้นถิ่นศึกษาและการศึกษาทางวัตถุวัฒนธรรมอยางอื่นที่อาจเกี่ยวของกันจึงมีความจําเปน
และเปนเครื่องมือทบทวนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้การครุนคิดพิจารณาความสามารถของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นศึกษาที่จะ
เขาถึงความหมายระดับสูงของสิ่งแวดลอมสรรคสรางจะเปนโอกาสทางวิชาการ ทามกลางวิกฤตการณทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอมของสังคมไทยและสังคมโลก 
คําสําคัญ  :  ไท-ลาว, ครั่ง, คัง, ครัง, จดหมายเหตุ, ชาติพันธุ, สถาปตยกรรมพื้นถิ่นศึกษา 
 
Abstract 

This paper  is a historical partly result  in a subgroup -LaoKang research under  ‘Holistic Study 
for the Adaptability in the Different Context of Tai-Lao Ethnic in the Central Region Basin of Thailand’   
supported  by three organizations, the Thailand Research Fund, Office of the Higher Education 
Commission and Kasetsart University. Leaded by Professor Emeritus Ornsiri Panin on behalf of her ‘2009 
Outstanding Professor Research Fund’.   

Basically, history of an ethnic group forms foundation for its ethnographic/ethnic 
anthropology/ethnicity research. Then the ethnicity knowledge forms fundamental for those on ‘Cultural 
Artifacts Study’ including of Vernacular Architecture Study.   
 According to ‘research literature review’, founded the inconsistency and questionable cause on 
“Lao Krang” ethnicity history, especially on its evidence of localization where brought mythology to this 
ethnic group field of study. So the objectives of this part are to reinvestigate by reread few ancient 
Ratanakosin period chronicles as its primary sources, to crack down the notion - ‘Lao Krang  origin 
started from left side of Mekong riverbank in Lao’ appearing in a former historical research “The Lao in 
Early Bangkok”. 
 The study found that whether this ethnic group had its original place, the origin would be 
somewhere in the east peripheral of Pitsanulok to Luangprabang accurately matched to the primary 
sources- chronicles.  Consequences from the result of the study, there are few suggestive aspects; 
consider this kind of ethnic group, in term of ethno-linguistic as Luangprabang parole is more appropriate 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 S-15  

15 

than the origin place; consider this sub ethnic group in term of self-defining in ‘Viang’-metropolis imply to 
developted civilization mixed with diasporas-ethnicity; consider the relativity of each self-defining which 
always compare to otherness-defining. The relativity of definition includes with toward the nation-state 
policy and development discourse as tourism cultural industrial and so on that brought to diversity 
contexts of any locality, however to reinvestigate in epistemology or methodology of knowledge from the 
view point of History, Anthropology, considers highly essence in Vernacular Architecture Study and Other 
Cultural Material Study is necessary; reflexive consideration on ‘high-level meaning’ of built environment 
open up for the academic opportunity to enhance the creping socio-environmental catastrophes crisis 
distributed in Thai occurred in the World. 
Keywords : Tai-Lao, Krang, Kang, Pukang, chronicles, ethnicity, Vernacular Architecture Study. 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
  โดยทั่วไปแลวสถาปตยกรรมศาสตรเปนศาสตรที่ระบุหนวยแหงศึกษาไดชัดเจน คือ“ตัวสถาปตยกรรม”    
อันไดแก “อาคารและสิ่ งแวดลอมของมัน  จึ งดู มี ขอบเขตอ างอิ งพื้ นที่ ทางวิ ชาการไดกระจ างชัด เจน 
  ทวาเมื่อสถาปตยกรรมพื้นถิ่นไดพัฒนาขึ้นเปนศาสตรแขนงยอยภายในสถานะการณนี้เปล่ียนแปลงไปโดย
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ไมสนใจการมีอยูของสถาปนิกแบบแผน การศึกษาทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นจึงอาจจําแนก
กรอบของรูปแบบไดตางออกไป  เชน ผานความเขาใจในตัวแปรของกลุมทางวัฒนธรรมหรือกลุมชาติพันธุหรือภาษา   
  อยางไรก็ตามความรูดานชาติพันธุศึกษาและกลุมชาติพันธุ เองก็ตองได รับการผลิตสรางขึ้นจาก
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม คติชนวิทยา(folklore) ชาติพันธุวรรณา(ethnography) ตางตองการรากฐานจาก
ประวัติศาสตรชาติพันธุนั้นๆ หากขอสรุปทางประวัติศาสตรชาติพันธุในกลุมวัฒนธรรมมีความแนชัดลงตัวก็เปน
พื้นฐานใหการศึกษาทางมานุษวิทยาวัฒนธรรมที่จะศึกษาตอมามีโอกาสที่จะไดผลที่มีความแนนอนชัดเจน  และจะ
เปนฐานทางการศึกษาใหกับ สถาปตยกรรมพื้นถิ่น หรือการศึกษาวัตถุหรือตัวกลางทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
แบบอื่น (ซึ่งมีทั้งดานนามธรรมเชน คติชนวิทยาและภาษาศาสตร อันไดแก ประเพณี,กฏตองหาม,แนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน, พิธีกรรม,นิทาน,ภาษาสําเนียง,วงศาวิทยาลักษณะการสืบสายตระกูล และดานรูปธรรม เชน ศิลป
กรรม,โทเทม,หนากาก, ตัวเขียน,ผา,อาหาร,เครื่องแตงกาย,เครื่องประดับ,รอยสัก,ของเลน ,เครื่องใชเครื่องมือ, 
สถาปตยกรรม)  ที่ตอเนี่องตามมาอีกทอดเปนไปไดดวยดีทั้งยังเปนวงจรความรูยอนกลับอันทบทวนกันและกันอีกดวย 
   ในทางกลับกันหากกลุมวัฒนธรรมที่ศึกษายังอยูในสถานะที่กํากวม การศึกษาตอเนื่องทางวัตถุธรรมของ
วัฒนธรรมนั้นก็ไมอาจสรางผลสัมฤทธทางวิชาการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทบทวนการศึกษาทาง
ประวัติศาสตรอันเปนตนทางเสียกอนเกดิความเสียหายทางวิชาการที่จะมีผลสืบเนื่องมาดังกลาว   
ตอไปขอยกตัวอยางที่ชวยแสดง “ภาพ”ของประเด็นในกรณีสถาปตยกรรมพื้นถิ่นดังนี้ (อรศิริ ปาณินท.2543: 69,97)  
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   สถาปตยกรรมพื้นถิ่นนั้นเปนผลผลิตของมนุษยที่มาจากเหตุปจจัยดานภูมิศาสตรอันไดแกภูมิประเทศ วัฏฏ
ภูมิอากาศ ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร  และเปนผลจากเหตุปจจัยทางรหัสทางวัฒนธรรมอันมีที่มาจากแตละกลุมชาติ
พันธุตางจําเปนตอการจําแนกแยกแยะสถาปตยกรรมพื้นถิ่น  
    ภาพรูปตัดที่ศาสตราจารย อรศิริ ปาณินทเขียนขี้นสองรูปนํามาจากปาฐกถาของทาน เปนภาพรูปตัดเรือน
พื้นถิ่นสองกลุมชาติพันธที่แตกตางหางจากกัน  ทั้งทางชาติพันธุภาษาและหลักแหลงที่อยูทางภูมิศาสตร 
  ทวาเมื่อนํามาเทียบกันจะเห็นไดวารูปแบบทางสถาปตยกรรมแทบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญรูป
โดยรวมสัดสวนวัสดุแบบรายละเอียดโครงสรางและเปลือกหุมทางสถาปตยกรรม  แตแลวเมื่อพิจารณาควบคูไปกับ 
“รหัสทางวัฒนธรรม”ของกลุมชาติพันธุที่กํากับการใชสอยทางวัฒนธรรมของแตละเรือน ในที่นี้ไดแก รหัสกําหนด
สถานะสถานที่ทางเพศสภาพ   กลับทําใหเห็นไดวามีความแตกตางกันอยางยิ่ง 
  ดังนี้สถาปตยกรรมพื้นถิ่นศึกษาจึงจําเปนตองมีรากฐานทางมานุษยวิทยาชาติพันธุที่แข็งแรงรองรับมิฉะนั้น
ก็จะพบความเสี่ยงที่จะไดรับผลจากการตีความเอาเองจากบริบทของตัวผูศึกษา(ethnocentrism/egocentrism) จน
ไมอาจนําไปสูความสามารถที่จะอานเขาใจเขาถึง “ความหมายในระดับสูง”ที่สิงสถิตย(latent)ในส่ิงแวดลอมสรรค 
สราง1  และ กลายเปนขอจํากัดทางญาณวิทยาของการสถาปนาโอกาสที่จะสรางและนําความรูไปประยุกตกรรมเพื่อ
การสรางสรรคสภาพแวดลอมอยางยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติ หากทะลุเพดานนี้ไมไดสถาปตยกรรมพื้นถิ่นศึกษาจะมี
สถานะเปนเพียงพาหะอุปกรณของ “อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม”1 เทานั้น 

                                                            

1 Amos Rapoport( 1982:221) The meaning of the built environment: 
(1) “High-level’ meanings related to, for example, cosmologies, cultural schemata, worldviews, philosophical systems, and the sacred.  
(2) “Middle-level meanings, those communication identity, status, wealth, power, and so on- that is, the latent aspects of activities, behavior, and 
settings) rather that the instrumental aspects of activities, behavior, and settings.  
(3) “Low-level” everyday and instrumental meanings: mnemonic cues(เบาะแสชี้นาํชวยจํา) for identifying uses for which settings are intended and 
hence the social situations, expected behavior, and the like; privacy, accessibility; penetration gradients; seating arrangements; movement and 
way-finding; and other information which enables users to behave and act appropriately and predictably, making co-action possible.   
เอมอส รัพพอพอรทไดเสนอใหพิจารณา’ความหมายของสิ่งแวดลอมสรรคสราง’-อันเปนชื่อหนังสอืดวยนี-้  ออกเปนสามระดับไดแก  
(1) ความหมาย“ระดับสูง” สัมพันธถึง จักรวาลวิทยา,รหัสทางวฒันธรรม, โลกทัศน, ระบบปรัชญาและทั้งปวงอันศกัดิ์สทิธิ์  
(2) ความหมาย “ระดับกลาง” สัมพันธถึง อัตตลักษณในการสือ่สาร, สถานภาพ, ความม่ังคั่งรุงเรือง, อํานาจ เปนตน โดยหากจะพิจารณากิจกรรม,พฤติกรรม,และ 
ฉากประกอบ ออกเปนสองระดับ คือ สวนที่สิงสูอยูลึก(latent)และสวนเชิงเคร่ืองมือ(instrumental)ที่เหน็ชดักวา ความหมายระดับสูงและระดับกลางจะอยูในสวนแรก 
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 เราไดพบการทุมเทที่มีผลทางวิชาการ(Contribution)ดานสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพสูงอยางกวางขวางที่มี
ตอการสรางพื้นฐานทางทฤษฎีโดยเฉพาะคําสําคัญพื้นฐานที่การศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นก็นิยมใช เชน 
“วัฒนธรรม”(กาญจนา แกวเทพ 2544; ยุกติ มุกดาวิจิตร 2548; อมรา พงศาพิชญ 2547; เกษม เพ็ญภนิันท 2552) 
และ “ชาติพันธุ” (ปนแกว เหลืองอรามศรี. 2550; ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 254; สุเทพ สุนทรเภสัช. 2548; วีระ 
สมบูรณ. 2553; Keyes.C.F. 200; Hobsbawm.E, Terence.R .(eds.)1984; เบน แอนเดอรสัน, 2552.)  เหลานี้
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นศึกษามีความจําเปนที่จะสนทนา(dialogue)ดวย  

สําหรับกรณีกลุมชาติพันธุไท-ลาวครั่ง-คัง2นั้น การทบทวนวรรณกรรมพบวาพื้นฐานทางประวัติศาสตรกลุม
ชาติพันธุนี้อยูในสถานะที่ยังคลุมเครือกํากวมไมคงที่ (Inconsistency, equivocation) เมื่อสืบยอนไป        
ก็พบวามีสาเหตุมาจากการปูพื้นฐานทางประวัติศาสตร3    สาระสําคัญอันเปนวัตถุประสงคการศึกษาใน
บทความนี้ ก็ คื อการวิ จา รณทบทวนตน เหตุที่ น าสงสั ย (questionable cause)ที่ ว า  
“ลาวภูครั ง  ถิ่ นฐาน เดิมอยู เ มื อ งภู ครั ง  ปรากฏในหลักฐาน เพี ยงว าตั้ ง อยู ฝ ง ซ ายแมน้ํ า โ ข ง  
กองทัพไทยเคยยกไปตั้งมั่นชั่วคราวเมื่อสงครามกับเวียดนามในรัชกาลที่3”4 (บังอร2541: 4) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  สวนที่ใชสรางบทความนี้ ไดใชวิธีดําเนินการวิจัยแบบการวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research) 
เปนการศึกษาหาความจริงโดยใชขอมูลที่เปนหลักฐาน  ซี่งโดยทั่วไปแลวมีวิธีการและแนวทางการวิจัยหลายแนว   

                                                                                                                                                                                  

(3)ความหมาย”ระดับต่ํา” คอืความหมายเชิงเครื่องมือที่ใชเปนประจาํ ไดแก เบาะแสชี้นาํ/เบาะแสชวยจํา(mnemonic cues)ในการระบุใชสอยสิ่งตางๆที่ควรจะเปน
เพื่อชวยให ใชปฏิบัติตามพฤติกรรมที่เปนทีคาดหมายตามสถานการณในสังคม ตัวอยางเชน ความเปนสวนตัว,การเขาถึง; ลําดับสทิธขิองการเขาใช; การจัดตําแหนง
ที่นั่ง; การหาเสนทางและการเคลือ่นที;่ และ ขอมูลขาวสารซึ่งชวยใหผูเขาใชไดมีพฤตกิรรมและกริยาอยางเหมาะสมและคาดคะเนได อันอํานวยให(คนอื่น-บทบาท
อื่น)สามารถมีพฤติกรรมรวมไปดวยได 
1 Theodor Adorno(1991) อางจาก ดุษฎี วรธรรมดุษฎีที่ไดศึกษามโนทศันนี้อยางดี ใน เกษม เพ็ญภินันท(บก.2552:195-196) 
 “อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเนนกระบวนการจําแนกแจกจาย การสงเสริมการขายและการตลาดของผลติภัณฑ(กระบวนการภายนอก) มิใชกระบวนการภายในของการ
สรางสรรคศิลปวฒันธรรม อุตสาหกรรมวัฒนธรรมแสวงหาศลิปะทั้งชัน้สูงและต่าํแลวทําลายเสียดวยการผสมกลมกลืนเพือ่นําไปสูรูปแบบเชิงเดี่ยวที่บูรณาการสู
ตลาดของการบริโภคทาํใหเปนสนิคาสําเร็จรูป...จนสงผลตอสภาพสังคมที่เปดโอกาสใหเทคโนโลยีสามารถควบคุมกลไกการผลติลกัษณะทางวัฒนธรรมจนนําไปสู
การหลอกลวงมวลชน อุตสาหกรรมวฒันธรรมถือวาเปนผลลัพธของการครอบงําสังคมที่ทําใหเกิดความเปนมิติเดยีวทางสังคม ซึ่งกลนืกนิรูปแบบในการดําเนินชีวิต
ทั้งหลายทั้งมวลของมวลชน  จนในทีสุ่ดวฒันธรรมทั้งหมดถูกทําใหเปนมาตรฐานเดียวกนั ถกูจัดการและบริหารโดยมีจุดมุงหมายเดียวกค็ือการรับใชนายทนุ และนัน่
ก็เปนเครื่องมือในการควบคุมทางสังคม การควบคุมทางสังคมกลายเปนสิ่งที่มีลกัษณะเบ็ดเสร็จภายในวงจรของการหาประโยชนจากการครอบงํา ระบบดังกลาวได
เติบโตและแข็งแกรงขึ้น อุตสาหกรรมวัฒนธรรมคือเผด็จการเบ็ดเสร็จ.” 
2 สําเนยีงภาษาลาวออกเสยีง คัง ไมมี เสียง ร ควบ ในที่นี้ใหไวทั้งสองไปกอน แมวาผูเขียนเหน็วา “การใชตามเจาของวัฒนธรรมเปนหลักสําคญั” ก็ตาม 
3 ผูเขียนไดตั้งขอสังเกตนี้ไวอยางละเอยีดใน บทความกอนหนานี้ ใน วารสารหนาจั่ว โดยยกตัวอยางที่ไดพบใน  “สารานุกรมชาติพันธลาวครั่ง” 
4 บังอรปยะพันธุ (2541: 4) อางจาก  จดหมายเหตุรัชกาลที่3,สมุดไทยดํา (18),รางตราเจาพระยาจักรีตอบเมืองสุพรรณ จ.ศ. 1202 พ.ศ.2383  
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โดยมีรูปแบบของแนวคิดสําคัญ 6 ประเด็น1อันครอบคลุมแนวทางดําเนินการและแนวทางการประเมินการวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร 
 หลักฐานที่ใช ไดแก จดหมายเหตุคัดและสมุดไทย ในรัชกาลที่สองและ รัชกาลที่สาม เปนการอานภาษาซึ่ง
อาลักษณแตละคนอาจมีระบบการสะกดของตนเองได เปนภาษาอานดังๆใหเจานายผูรับผิดชอบ “ฟง” ไมใชภาษา
อานในใจที่เราคุนเคย  ทั้งนี้โดยสืบคนตามแนวเอกสารจากการศึกษาตนทางกอนหนานื้คือ “ลาวในกรุงรัตนโกสินทร” 
โดยบทความนี้จะนําเสนอผลสรุปเทานั้นสวนรายละเอียดการวินิจฉัยในสวนนี้หาอานไดจาก “สืบคนไท-ลาวครังอีก
ครั้ง”คาดวาตีพิมพในวารสารหนาจั่วประวัติศาสตรฉบับลา  นอกจากผลสรุปการวิจัยแลวสวนที่จะเพิ่มเติมใน
บทความชิ้นนี้คือการวินิจฉัย “ทําเนียบหัวเมือง ร.ศ.118” และ “วิถีชุมชนลุมน้ํานครชัยศรี”  
  พันธะภาระกิจที่สืบตอเนื่องจาก“สืบคนไท-ลาวครังอีกครั้ง” สองประการคือ  หนึ่งการหาตําแหนงแหงที่ของ 
“เมืองภูครังแขวงพิษณุโลก” ซึ่งสอดคลองกับขอทรงสันนิษฐานของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพที่ บัวริน วังคีรีศึกษาไวกลาวคือ 
“…ชนพื้นเมืองหลมเกา.. สืบเชื้อสายมาจากหลวงพระบางทั้งสําเนียงภาษาและวัฒนธรรมบางอยาง อาจจะกอน
สุโขทัยก็เปนไดเพราะในจารึกสุโขทัยยังปรากฏชื่อเมืองราดเมืองลุมควบคูกัน…ผูคนที่อพยพมาจากหลวงพระบางอาจ
เคลื่อนยายมาตามลําน้ําโขงแลวเขามาทางน้ําปาด(อุตรดิตถ)ทาสักเขาสูนครไทยและบางพวกอาจเขามาทางจังหวัด
เลยและเขามาทางบานแกนทาวเมืองแพร ดานซาย สมทบกับสายนครไทยเขาสูหลมเกาหลมสัก..”(บัวริน2548:121-
122)2   
  และ สองการพิจารณาวิถีชุมชนลุมน้ํานครชัยศรีภายหลังจาก เหตุการณ“ครัวลาวภูครังแขวงเมืองพิษณุโลก
ภากันหลํบหนึขี้นไปเมืองเวยีงจัน”3  “ลาวเมืองภุครังเจาเวยีงจันสงลงมาไปอยูเมืองณคอรไชศริ”; “นายลาวครัวเมือง
พุกรังอยูสามปทวร แขวงเมืองณครไชศรี”4 อยางไรก็ตามการศึกษาตามพันธะทั้งสองกรณียังไมแลวเสร็จระหวางการ
สรางขอสรุปในวาระที่เขียนบทความชิ้นนี้   
 

  
                                                            

1 Garraghan, Gilbert J. (1946). A Guide to Historical Method. New York: Fordham University Press. รูปแบบของแนวคิดหลกั 6 ประเด็นในการวจิัยเชิง
ประวัติศาสตรของ Garraghan ไดแก     
-การบงชี้วันเวลาดั้งเดมิIdentification of origin date –หลกัฐานของสถานที่ Evidence of localization   -การยอมรับและรับรองผูแตง Recognition of authorship  
-การวิเคราะหขอมูล Analysis of data     -การบงชี้ถึงความซื่อสัตยสจุริต Identification of integrity -แหลงอางอิงที่เชือ่ถือได Attribution of credibility   
อางอิงจากเวบไซวิกิพีเดียไทย  http://th.wikipedia.org/wiki/การวิจยั  เห็นวามีความครอบคลุมทั้งแงการสังเคราะหผลิตสรางและการตรวจสอบวเิคราะหวิจารณ 
2 บัวริน วังคีรี 2548. อัตลักษณลาวหลวงพระบาง : การผลิตซ้ําวัฒนธรรมผานพิธีกรรมนางเทียม 
3 จดหมายเหตุรัชกาลทีส่อง เลขที่(10) ,รางสุภอักษรถึงเมืองเวยีงจันทรเร่ืองสืบราชการเมืองพุทไธเพชร, จ.ศ. 1179 ,พ.ศ.2360   
4 จดหมายเหตุรัชกาลทีส่อง คัดจากสมุดไทยดาํ เลขที่(14),บัญชีเบิกจายพระราชทรัพยและพระราชทานประจาํเดอืนในแผนดินสมเดจ็พระพุทธเลศิหลานภาลัย  
 จ.ศ.1177 
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ผลการวิจัย 
ไดลําดับเหตุการณสันนิษฐานตอไปนี้ตามหลักฐานชั้นตนที่นํามาอานใหม 
 1. ลาวครัวเมืองภูครังแขวงเมืองพิษณุโลกอพยพไปเวียงจันทน  จํานวนระหวางหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองพัน
คนจํานวน(เมื่ออพยพจากเวียงจันทรครั้งแรกมีประมาณจาก643คนที่คงเหลือ) ครัวเรือนนี้ไดพากันอพยพยกเมืองจาก
แขวงเมืองพิษณโุลกไปเมืองเวียงจันทน อาจเปนชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในรัชกาลที่หนึ่ง   
 2. สงครัวลาวครัวเมืองภูครังแขวงเมืองพิษณุโลกอพยพไปเวียงจันทน กลับครั้งแรก การสงครัวกลับ ครั้งแรก
ไมทราบวันเวลาแนชัดสันนิษฐานแตอาจในเวลาที่ใกลเคียงหรือกอนหนา งานพระบรมศพรัชกาลที่หนึ่งไมนาน 
 3. การสงครัวกลับครั้งที่สอง ตามรับส่ัง ร.2 พ.ศ. 2360 (จศ.1179) ใหเมืองชนบท เมืองขอนแกน เมือง ภู
เขียว ลําเลียง ลาวครัวเมืองภูครังที่เหลือ 643 คนลงมากรุงเทพฯในปนั้น(พ.ศ. 2360 (จ.ศ. 1179)ปฉลูนพศก) และ
รับส่ังใหไปตั้งหลักแหลงที่ต.สําประทวนแขวงนครไชยศรีในปเดียวกัน อันเปนปที่8ในรัชกาลที่สอง  ทรงพระราชทาน
วัสดุปลูกเรือนใหชนพลัดถิ่นกลุมนี้ อนึ่งประชากรหรือทายาทชนกลุมเดียวกันนี้ในเวลาตอมาหากยังอยูที่นี่อาจ
กลมกลืนกับประชากรเดิมจะถูกระบุนามหรือระบุอัตตลักษณนามตนเองวา “ลาวเวียง” หรือ ไมก็อาจอพยพออกไปอีก 
เนื่องจากไมพบการระบุนาม “ลาวครั่ง”ที่นี่อีกในงานวิจัยวิถีชุมชนลุมน้ํานครชัยศรี (เสาวภาและคณะ, 2548: 59)    
 4. ปดบัญชีสรุป ยอดเงินพระราชทาน ไมและตับจากปลูกบานเรือนใหครัวลาวภูครังใหที่ “สามปทวร ณคอร
ชัยศรี” ในปขาลปถัดมาคือพ.ศ. 2361 (จ.ศ. 1180)รับกับ จดหมายเหตุรัชกาลที่สาม พ.ศ.2373 (จศ.1192)  
 5.เสบียงหายในคลังขาวที่พระตะบองโดยผูดูแลรับผิดชอบอางเอาวานําไปจายให“กองทัพเกาๆ/กองทัพ
เมืองครัง” (ตั้งแตพ.ศ. 2361โดยมีการอางถึงเหตุการณตามจดหมายเหตุรัชกาลที่2ในปฉลู พ.ศ.2360                 จ.ศ.
1179) เหตุการณนี้เกิดในรัชกาลที่สาม พ.ศ.2383 (จ.ศ. 1202 )   หลังจากเช็คสต็อกขาวเพื่อเกณฑเสบียงใหกองทัพ
แลวพบวาไดมีเสบียงหายไปจากบัญชีจํานวนหนึ่ง  ยืนยันไดวาไมมีอะไรหลักฐานใดเลยในเอกสารนี้ที่จะนําไปเปน
เหตุผลที่จะเสนอความที่วา  “ลาวภูครัง ถิ่นฐานเดิมอยูเมืองภูครัง ปรากฏในหลักฐานเพียงวาตั้งอยูฝงซายแมน้ําโขง 
กองทัพไทยเคยยกไปตั้งมั่นชั่วคราวเมื่อสงครามกับเวียดนามในรัชกาลที่3”1  

“ทําเนียบหัวเมือง ร.ศ.118(พ.ศ. 2442)” 
  เอกสารชิ้นนี้ ครู ประมวล พิมพเสน ไดคัดสําเนาจากเอกสารโบราณ ซึ่ง พระพจนวิลาศ พิมพ ตามรับส่ัง 
“หมอมเจานองยาเธอ กรมหมื่นดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีรับส่ังใหหมอมอนุวงษวรพัฒน แตยัง
เปนปลัดสํารวจ รวบรวมจากทําเนียบในกระทรวงสอบกับบัญชีในกรมพระอาลักษณ และหนังสืออื่นอีกหลายฉบับ”  
(คํานําพิมพครั้งแรก รัตนโกสินทร ศก 118)   เอกสารฉบับที่พิมพใหมนี้มี 218 หนา เนื้อหาแบงเปนสามตอน  

                                                            

1 ดูรายละเอียดการอานวินิจฉัยจดหมายเหตุ กอนสรุปประเดน็นี้ไดใน ศรันย สมันตรัฐ. 2554. “สืบคนไท-ลาวภูคัง/ครัง/คลั่ง/คร่ังอีกครั้ง:ตําแหนงแหงที,่       
ประวัติศาสตร และ กระบวนวิธีวทิยา” ในวารสารหนาจั่วฉบับประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
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  ตอนที่1 ลําดับหัวเมือง แสดงชื่อเมืองตามลําดับศักด คือ ประเทศราช, เอก,โท,ตรี,จัตวา แตละเมืองระบุ
เมืองนอยที่ “ขึ้น”กับเมืองเหลานั้นอีกเรียงตามมณฑลทั้ง17 มณฑลในสยาม  
 ตอนที่ 2 ลําดับตําแหนง  เรียงตาม ตอนที่1 โดยแตละเมืองจะแสดง ชื่อตําแหนงในระบบราชการปกครอง
และ ชื่อยศศักดิ์ราชทินนามประจําตําแหนงแตละเมือง อาจจะถูกรวบรวมจากบัญชีในกรมพระอาลักษณ  จํานวน
ตําแหนงของแตละเมืองใชบงชี้ถึงได ขนาด,ความสําคัญ  
 ตอนที่ 3 ลําดับผูรับราชการหัวเมือง แตกตางจากตอนที่2 ในสองประเด็นคือ 1.แตละตําแหนงเปนคนที่
ทํางานอยูจริงๆโดยไมมีรายละเอียดของเมืองขึ้น ยศศักดราชทินนามไมตองตรงกับ ตอนที่2 และ 2.ใหรายละเอียดใน
การทํางานระดับปฏิบัติการหนวยงานยอย เชน ศาล กรมการอําเภอ คลังเมือง มหาดไทยเมือง นาเมือง แลวก็ มีชื่อ
คนรับผิดชอบเปนคนจริงๆ หนวยงานละเอียดลงไปถึงระดับอําเภอ เอกสารตอนนี้นาจะอยูในระหวางการปฏิรูประบบ
ราชการ เพราะไมมีระบบเมืองขึ้นอีกแลว บางรายการในจํานวนนอยเริ่มมี จังหวัด เปนครั้งแรก เอกสารในตอนที่ 3
นาจะถูกใชสอยจริงในราชการไดมากกวาและใหมกวา สองตอนแรก   
  ในการวิจัยชิ้นนี้สวนที่จะนํามาอภิปรายตอไปตามความเกี่ยวของจึงเปน ตอนที่ 1และตอนที่ 2 ของ มณฑล
พิษณุโลกซึ่งมีชื่อ “เมืองภูครั่ง”อยูดวย โดยมีการนํามาสนับสนุนสมมุติฐานแนวคิด “ลาวภูครังถิ่นฐานเดิมอยูเมืองภูครัง 
ปรากฏในหลักฐานเพียงวาตั้งอยูฝงซายแมน้ําโขง” การวินิจฉัยตอไปนี้จึงเปนไปเพื่อหักลางแนวคิดจากหลักฐานโดยใช
วิธีศึกษาทางแผนที่ซึ่งไดเคยเสนอแลวในสวนเมืองขึ้นของพิษณุโลกในบทความกอนหนานี้1 
  สําหรับเมืองภูครั่ง ปรากฏในเอกสารนี้ตอนที่1 บัญชีมณฑลพิษณุโลก “1.เมืองพิษณุโลก อ. (มีเมืองขึ้นดังนี้) 
นครไทยนครชุม,ศรีภิรมย,พรหมพิราม,ชุมศรสําแดง,ชุมแสงสงคราม,นครปาหมาก,ดานซาย,ชาติตระการ,ภูครั่ง,ไชย
นาม ตะนม,ไทยบุรี,เทพบุรี  2. เมืองพิไชย ท.(มีเมืองขึ้นดังนี้) น้ําปาด,ฝาง,เชียงคาน,ตรอน,พิพัฒน,พิมูล,ปดบูร,ขุน
กัน,อุตรดิฐ,ทุงยั้ง,ลับแล,ดานนางพูน,ทุง, อุทัยบุรี2,ไชยบุรีศรีน้ําฮุง3,สุวรรณภูม์ิ,เลียบ,เชียงแมน4,ทานุน,หงษาวดี5,มอ
นาแล6,เพียง7,วา1” (ครูประมวล,2544 พิมพครั้งแรก 2442: 10-12) 

                                                            

1 เพิ่งอาง 
2 อุทัยบุรี พบ “ Ban Muang Ou- tai” ตั้งอยูริมน้ําออนในแขวงพงสาลใีนแผนที ่Laos political 2003  
http://lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/laos_pol_2003.jpg   
3 ไชยบุรีศรีน้ําฮุง พบ “ Xaignabouli” เมืองหลกัของแขวงไชยบุรีในแผนที ่Laos political 2003  
http://lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/laos_pol_2003.jpg   
4 เชียงแมน พบ “ Xieng Men” ในหลวงพระบางตรงขามฝงน้ําโขง Laos city Map 1:12,500 Loungphrabang(Luang Prabang)    
http://lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/txu-oclc-5569925-louangphrabang-1967.jpg 
5 หงษาวดี พบ “Muang Hongsa”ในแขวงไชยบุรีในแผนที ่Laos political 2003  http://lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/laos_pol_2003.jpg   
6 มอนาแล พบ “ Ban Nale “ในแขวงไชยบุรีในแผนที ่Laos political 2003  http://lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/laos_pol_2003.jpg 
7 เพียง พบ “ Muang Phiang”ในแขวงไชยบุรีในแผนที ่Laos Topographic Maps 1:50,000 http://www.lib.utexas.edu/maps/topo/laos/muang_phiang-laos-
50k.pdf 
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รายชื่อที่ขีดเสนใตซึ่งปรากฏเฉพาะในตอนที่1 เปนชื่อเมืองที่พบวาอยูในลาว ไดมีผูนํามาสนับสนุนแนวคิดเมืองภูครั่ง
ฝงซายแมน้ําโขงโดยรวมเอาเมืองภูครั่งเขาไวในกลุมดวย อยางไรก็ตามในเบื้องตนนี้จะเห็นไดวาเปนเมืองขึ้นของตาง
เมืองกันคือพิษณุโลกและพิไชย  
  หลังจากคนหาจากเทาที่จะทําไดจากแผนที่พบวาชื่อเมืองเหลานี้สวนใหญเปนเมืองที่อยูในดินแดนลาวที่
สยามเสียใหฝร่ังเศษในป พ.ศ. 2446ที่เรียกวา “ดินแดนฝงขวาแมน้ําโขง”ในแขวงไชยะบุรีในปจจุบัน ในกลุมนี้พบวา
ชื่ออุทัยบุรีและวาที่ไปอยูในดินแดนตอนเหนือของลาวริมลําเซออนในแขวงพงสาลีดวย 
 เมื่อพิจารณาตามบริบทเวลาที่เอกสารตีพิมพครั้งแรก คือ พ.ศ. 2442 รวมกับ เวลาทางการเมืองระหวาง
สยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศษในชวงนั้น คือพ.ศ.2436 ดินแดนฝงซายแมน้ําโขง หรือ ราชอาณาจักรลาวและจันทบุรี. 
พ.ศ2446 ดินแดนฝงขวาแมน้ําโขง (จําปาสัก และไซยะบูลี) และพ.ศ. 2449 พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ (มณฑล
บูรพา) เห็นไดวาเอกสารนี้ใชเวลาผลิตรวมอยูบริบทในระหวางการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ที่ไมมีระยะเวลาใดที่จะเสี่ยง
กับการตกไปเปนเมืองขึ้นของมหาอํานาจตะวันตกเทากับเหตุการณที่เรียกวา“วิกฤตการณไทย-ฝร่ังเศส”ปญหาที่สราง
ความขมขื่นใหไทย จนนํามาสูวิกฤตการณดังกลาวคือ “ปญหาฝงซายแมน้ําโขง”(สุวิทย 2553: 14) นี่อาจชวยอธิบาย
ไดวาทําไม รายชื่อเมืองที่ขีดเสนใตในตอนที่1 จึงหายไปจาก ตอนที่ 2  อีกทั้งยังพบรายชื่อ“ภูครั่ง ขึ้น ผูวาราชการเมือง 
พระมหาณรงค”  ขึ้น เมืองพิษณุโลก เอกในบัญชีมณฑลพิษณุโลกในตอนที่ 2 ดวย 
  อยางไรก็ตามเอกสารนี้ยืนยันการมีอยูของ “เมืองภูครั่ง”ไดเทานั้นแตไมมีน้ําหนักที่จะยืนยันวา “เมืองภูครัง 
ตั้งอยูฝงซาย(หรือฝงขวา)ของแมน้ําโขง”  
  วิจัยวิถีชุมชนลุมน้ํานครชัยศรี 

งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยชุมชนที่รวบรวมความรูในลุมน้ํานครชัยศรี โดยมีสาระสําคัญจาก 1.การทบทวน
การศึกษาทางประวัติศาสตร และ 2.การวิจัยชุมชนภาคสนามที่แข็งขันมาก โดยนักวิจัยที่ทํางานรวมกันหลายทาน
เปนทีมวิจัยขนาดใหญ  จากการทบทวนทางประวัติศาสตร นครชัยศรีเปนที่ตั้งถิ่นฐานมนุษยตั้งแตสมัยทวาราวดี
ถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร มีประชากรหลายกลุมชาติพันธุภาษา ทั้ง ไทย จีน ลาว มอญ และ เขมร2 กลาวสําหรับ
ลาวก็มีทั้ง “ลาวครั่ง ลาวเวียงจันทน ลาวหลวงพระบาง และ ลาวโซง”3  

การศึกษาเอกสารนี้ทําใหพบขอสังเกตุบางประการที่จะกลาวตอไปนี้   

                                                                                                                                                                                  

1 วา พบ  “Wa” ตั้งอยูริม(น้ําออน) เซออน ในแขวงพงสาลีในแผนที ่"Map of Indo-China showing proposed Burma-Siam-China Railway" from the Scottish 
Geographical Magazine. Published by the Scottish Geographical Society and edited by Hugh A. Webster and Arthur Silva White. Volume II, 1886.  
http://lib.utexas.edu/maps/historical/indo_china_1886.jpg 
2 เสาวภา พรสิริพงษ และ คณะ (2548:25-42) สมัยทวาราวดีอางจากการศึกษาของธิดา สาระยา สมัยตอมาอางจากการศกีษาของ สุภาภรณ จินดามณโีรจน  
3 เพิ่งอาง น. 36 
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ประการแรก “ลาวครั่งหายไป” เนื้อในสวนที่เปนการศึกษาภาคสนามของเอกสารไมพบการมีอยูของลาวครั่ง
อีกเลย เราทราบจากการศึกษาจดหมายเหตุไปแลววาพวกเขาไดเขามาอยูที่นี่แนชัดในรัชกาลที่สอง เปนไปไดทั้งใน
ทิศทางที่วาพวกเขากลมกลืนกับกลุมลาวที่มีอยูเดิมหรืออพยพยายออกอยางไรก็ตามเรื่องนี้ขณะนี้เราไมรูแนชัด 

 ประการที่สอง จากการศึกษาประวัติศาสตรบอกเลาครัวลาวเวียง กลาววา “บรรพบุรุษของตนอพยพหนีภัย
สงคราม การสูรบ และถูกกวาดตอนมาอยูรวมกันในดินแดนแถบนี้ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1”, “..ลาวเวียงดั้งเดิมมาจาก
เจาเมืองซายเขารบกันมา โยกยายกันมา..”1  อาจเปนลาวเวียงตางหากที่มี “เมืองซาย” หรือ อาจใชทําความเขาใจ
สาเหตุของมายาคติที่วา “เมืองภูครัง ..ฝงซายแมน้ําโขง”ในวาระตอไป 

ประการที่สาม ลาวเวียงเคยมีเอกลักษณทางการแตงกายในชีวิตประจําวันที่ไมใชเส้ือผาพิธีกรรม “ผูหญิง
(ลาวเวียง)สมัยกอนนุงโจงกระเบนใสเส้ือคอกระเชาแขนเดียว-เส้ือสีขาวคลาวเสื้อคอกระเชาแตมีแขนขางเดียว-
ปจจุบันยังเห็นสตรีผูเฒาลาวเวียงวัย70-80ปสวมใสอยู”2 อันนี้พิจารณาวาเปนวัตถุทางวัฒธรรมแบบที่จะเปน
ประโยชนมากในการศึกษาทํานองนี้ตอไป เชน อาจนํารูปถายนําไปสืบคนในทองถิ่นลาวเวียงที่อื่นๆเปนตน 

ประการที่ส่ี เนื่องจากการศึกษาในโครงการวิจัยนี้ตั้งโจทยที่การศึกษาลาวครั่งเปนหลัก การที่ไดยอนมา
ทบทวนศึกษาวิจารณวรรณกรรมลาวเวียงเปนเพราะวามีเหตุอันสืบสานมาทางดานประวัติศาสตร   อาจพิจารณาวา
เปนจุดออนทางการหาความรูเพราะทรัพยากรเวลาไมเอื้อกับกระบวนการทบทวนเอกสารแบบที่หวังไดวาจะขุดพบ
ประเด็นคําถามสําคัญ  ดังนั้นหากการกระทํานี้มีคุณคาทางวิชาการอยูบางก็ควรจะสงผลกลับไปในการทบทวนทาง
ญาณวิทยา 

 
สรุป 
  1.การศึกษานี้ไดหักลางขอสันนิษฐาน“เมืองภูครังตั้งอยูฝงซายแมน้ําโขง” และการศึกษานี้สนับสนุน “ครัว
เมืองภูครังแขวงเมืองพิษณุโลก”  
  2.เสนอใหพิจารณากลุมชาติพันธุไท-ลาวครั่งเวียงในแงของกลุมชาติพันธุภาษาแทนที่จะเลือกกําหนดจาก
จุดกําเนิดเชิงสถานที่ซี่งเฉพาะในกรณีนี้เห็นไดวาเปน “จินตกรรมทางวิชาการ-ความแตกตางหลากหลายอันเกินแกใน
ภาษาของมนุษย” ตามขอสรุปประเด็นที่แผวถากถางใหเกิดชุมชนจินตกรรมรูปแบบใหมๆในกรณีรัฐ (-รัฐชาติแบบ
ตางๆในโลกในศตวรรษที่สิบเกา-ปจจุบัน) เกิดจาก“การมาบรรจบกันของทุนนิยมและเทคโนโลยีการพิมพ กับ ความ
แตกตางหลากหลายอันเกินแกในภาษาของมนุษย” (เบน แอนเดอสัน 2552:81)  

การศึกษาเบื้องตนนี้พบวาระหวางกลุมชาติพันธุไท-ลาวในประเทศไทยดวยกันแลว พวกเขามีแนวโนมที่จะ
พิจารณากลุมพลัดถิ่นดวยกันนี้จากมุมของพวกเขาเองอยางแตกตางกันออกไปในขณะที่ความสัมพันธกับกลุมลาว

                                                            

1 เพิ่งอาง น.59  พระครูโสภณาสาธกุารใหสัมภาษณ 
2 เพิ่งอาง น.60 
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โซงลาวพวนซึ่งมีภาษาของตนเองเปนไปในทางบวก ลาวเวียงและลาวคังซึ่งใชภาษาเดียวกันกลับมีแนวโนมที่จะ
พิจารณากันและกันในทางลบโดยมี “สําเนียง”เปนเครื่องมือจําแนกแยกความเปนอื่นนั้น  

3. การพิจารณากรณีกลุมชาติพันธุลาวครั่งลาวเวียงในแบบที่รวมเขาใจฐานการนิยามตนเองของพวกเขาใน
แงที่วาเปนผูเจริญอยูในวัฒนธรรมอันสูง(เคย)อยูในเมืองหลวงของรัฐหรือในเวียง“ลาวเวียง-คนเมือง”   ขอเรียกมโน
ทัศนนี้วา “กลุมชาติพันธุคนพลัดถิ่นหรือกลุมวัฒนธรรมคนพลัดถิ่น”(Diaspora ethnicity) ซึ่งชาติพันธุคนพลัดถิ่นเปน
วัฒนธรรมที่ผนวกดวยคานิยมของผูอพยพยายถิ่น (Immigrant value)ในการปรับตัวทางความคิด คานิยม และวิถี
ชีวิต ลูกหลานไดรับการอบรมเล้ียงดูใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและใหมีศักยภาพที่จะปรับเปล่ียนเขาสูวิถีชีวิตใหมๆ
ได(อมรา2547: 153)  จึงขอเสนอใหเรียกชื่อกลุมชาติพันธุที่เคยเรียกวา “ลาวครั่ง-ลาวเวียง” ไววา “ไท-ลาว(คัง-เวียง)
สําเนียงหลวงพระบาง-เวียงจันทน” ในกรณีนี้การผนวกเปนหนวยศึกษาเดียวกันหรือกระบวนการศึกษารวมกันจะทํา
ใหเขาใจพลวัตปฏิกริยาดังกลาว 
  4.  กลุมวัฒนธรรมใดที่ถูกเลือกกําหนดเปนหนวยศึกษาแลวพบวาความรูที่เกี่ยวของหลักกับประวัติศาสตร
ชาติพันธุนั้นยังอยูในสถานะที่กํากวม การศึกษาตอเนื่องทางวัตถุธรรมของวัฒนธรรมนั้นๆยอมไมอาจหวังผลสัมฤทธ
ทางวิชาการได  ในกรณีนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทบทวนการศึกษาทางประวัตศิาสตรอันเปนตนทางเปน
ลําดับชั้นเสียกอน  การทบทวนทางวิธีวิทยาของการวิจัยทางชาติพันธุที่เปนฐานคติตอสถาปตยกรรมพื้นถิ่นศึกษาและ
การศึกษาทางวัตถุวัฒนธรรมยอมกลับมาเปนวงจรความรูยอนกลับอันทบทวนกันและกันอีกดวย   
  5. ความสามารถที่จะทําความเขาใจและเขาถึง “ความหมายในระดับสูง ที่สิงสู(latent) อยูในส่ิงแวดลอม
สรรคสรางของความเปนชาติพันธุ” ของสถาปตยกรรมพื้นถิ่นศึกษา จะเปนหนทางที่จะเขาใจ “ความรูดั้งเดิม” และ
สราง “ความรูแบบใหม”ในระดับที่สามารถจะมีสวนสําคัญในการสรางสรรค เสถียรภาพและ ความยั่งยืนเพื่อ
มนุษยชาติทามกลางวิกฤตการณและหายนะทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่คืบคลานคุกคามดังประจักษกันอยาง
กวางขวางทั่วถึง(2549-2554) 
 
คําขอบคุณ 
บทความนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาแบบองครวมของการปรับตัวในบริบทใหญของกลุมชาติ
พันธุไท-ลาวในลุมน้ําภาคกลางประเทศไทยทุนอุดหนุนวิจัยศาสตราจารยดีเดนปพ.ศ.2552 สนันสนุนโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ
รวมกันสนับสนุนทุนอุดหนุนสําหรับศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท ในโอกาสนี้ผูเขียนใครขอบคุณทุก
หนวยงานและผูทรงคุณวุฒิที่ไดเอยนามขางตนอยางยิ่งสําหรับโอกาสแหงการศึกษานี้   
  ขอขอบคุณงานเอกสารโบราณสวนเอกสารตัวเขียนสํานักหอสมุดแหงชาติ และแผนกหองสมุดและ
พิพิธภัณฑแหงกรมแผนที่ทหาร ที่เอื้อเฟอขอมูลในการคนควา    
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  ขออนุญาตเอยนามตอไปนี้ดวยความขอบพระคุณในแตละทาน รศ.สิทธิพร ภิรมยร่ืน, ผศ.อภิญญา บัวสรวง
, รศ.ชนัญ วงษวิภาค, ศ.วิภา กงกะนันท, ศ.สุวิทย ธีรศาสวัตร, ศ.ธวัช ปุณโณทก, อ.แดน พุมจําปา, ผญ.นิวัฒนากร 
ศรีพรหมา, รท.นิทัสน ชิตโสภณ ที่มีสวนในแงตางกันไปในการสรางผลงานวิจัยนี้  
  และขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดใหโอกาสนําเสนอบทความในวาระนี้   
 
เอกสารอางอิง 
อรศิริ ปาณินท. 2543. ปญญาสรางสรรคจากเรือนพื้นถิ่น: ปาฐกถาศิลป พีระศรี ครั้งที่5. กรุงเทพฯ:  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
กาญจนา แกวเทพ. 2544. ศาสตรแหงส่ือและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส. 
ยุกติ มุกดาวิจิตร. 2548. อาน'วัฒนธรรมชุมชน' : วาทศิลปและการเมืองของชาติพันธุ นิพนธแนววัฒนธรรมชุมชน. 
 กรุงเทพฯ : ฟาเดียวกัน. 
อมรา พงศาพิชญ. 2547. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม(กระบวนทัศนและบทบาทในประชาสังคม). กรุงเทพฯ:  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เกษม เพ็ญภินันท(บก). 2552. ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร. กรุงเทพฯ: สกว.,วิภาษา. 
ปนแกว เหลืองอรามศรี. 2550. ความอิหลักอิเหลื่อของมโนทัศนชาติพันธุ ใน สังคมศาสตร(ปที่10ฉ.1/2550).   
  คณะ สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ. 2547.ทบทวนแนวทางการศึกษาชาติพันธุ ขามยุคสมัยกับการศึกษาในสังคมไทย ใน  
  วาดวยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. 
สุเทพ สุนทรเภสัช. 2548. ชาติพันธุสัมพันธ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 
วีระ สมบูรณ. 2553.  รัฐ-ชาติ ชาติพันธุ: ขอสังเกตบางประการวาดวยความเปนชาติความเปนรัฐ และปญหาชาติพันธุ. 
  กรุงเทพฯ: สมมุติ 
Keyes.C. 2001. Cultureal Differences, The Nation State, and Rethinking Ethnicity Theory: ‘Lesson’ from  

Vietnam,The David Skomp distinguished Lecture in Anthropology. Indian University, April  
19,2001 

Hobsbawm.E, Terence.R .(eds.)1984. The Invention of Tradition. London: Cambridge. 
เบน แอนเดอรสัน, 2552. ชุมชนจินตกรรม:บทสะทอนวาดวยกําเนิดและการแพรขยายของชาตินิยม. ชาญวิทย  
  เกษตรศิริ บรรณาธิการแปล, กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
Amos Rapoport. 1982. The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach.   
  Tucson: The University of Arizona Press. 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 S-25  

25 

Theodor Adorno. 1991. The Culture Industry. (ed.)J.M. Bernstein.London: Routledge. 
ดุษฎี วรธรรมดุษฎี.2552.  รสนิยม ‘ปอป ร็อค’ ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของดนตรียอดนิยม/แบบอดอรโน. ใน 
  ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร.เกษม เพ็ญภินันท(บก).  กรุงเทพฯ: สกว.,วิภาษา. 
ศรันย สมันตรัฐ. 2554. สืบคนไท-ลาวภูคัง/ครัง/คล่ัง/ครั่งอีกครั้ง:ตําแหนงแหงที่, ประวัติศาสตร และ กระบวนวิธีวิทยา. 
  หนาจั่ววาดวยประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมไทย ฉบับที่8. กรุงเทพฯ:  
  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
มยุรี ถาวรพัฒนและ เอมอร เชาวสวน.2548. สารานุกรมกลุมชาติพันธุในประเทศไทย: ลาวครั่ง. นครปฐม:  

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.   
บังอร ปยะพันธุ. 2541. ลาวในกรุงรัตนโกสินทร The Lao in Early Bangkok. ชาญวิทย เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี 
  (บก.) กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ 

มนุษยศาสตร. 
Garraghan, Gilbert J. 1946. A Guide to Historical Method. New York: Fordham University Press 
หอสมุดแหงชาติ. 2360. จดหมายเหตุรัชกาลที่สองเลขที่(10),รางสุภอักษรถึงเมืองเวียงจันทรเรื่องสืบราชการเมือง 

พุทไธเพชร, จ.ศ. 1179 ,พ.ศ.2360 
หอสมุดแหงชาติ. 2358. จดหมายเหตุรัชกาลที่สอง คัดจากสมุดไทยดํา เลขที่(14),บัญชีเบิกจายพระราชทรัพยและ 
  พระราชทานประจําเดือนในแผนดินสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  จ.ศ.1177 
บัวริน วังคีรี. 2548. อัตลักษณลาวหลวงพระบาง: การผลิตซ้ําวัฒนธรรมผานพิธีกรรมนางเทียม ใน ไทยศึกษา 
  Journal of Thai Studies (ปที่ 1 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ - กรกฎาคม 2548)119-137.  กรุงเทพฯ : 
   สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พระพจนวิลาศ. 2442. ทําเนียบหัวเมือง ร.ศ.118. ครูประมวล พิมพเสน บก.2544.ขอนแกน:ศูนยถายทอดภูมิปญญาไทย 
สุวิทย ธีรศาศวัต. 2553. เบื้องลึกการเสียดินแดนและปญหาปราสาทพระวิหาร จาก ร.ศ.112ถึงปจจุบัน. กรุงเทพฯ:  
  สมาคมประวัติศาสตรในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.. 
Perry-Castaneda Library Map Collection, University of Texas Libraries, downloaded 2010. Laos political  

2003; Laos city Map 1:12,500 Loungphrabang(Luang Prabang); Laos Topographic Maps 1:50,000; 
  Map of Indo-China showing proposed Burma-Siam-China Railway" from the Scottish Geographical  
  Magazine. Published by the Scottish Geographical Society and edited by Hugh A. Webster and  
  Arthur Silva White. Volume II, 1886.     
เสาวภา พรสิริพงษ, พรทิพย อุศุภรัตน,อภิญญา บัวสรวง,ดวงพร คํานูณวัฒน และ ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน. 2548. 
  วิถีชุมชนลุมน้ํานครชยัศรี. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 
 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 S-26  

26 

จากเมืองเวียงจันทนสูลุมน้ําภาคกลาง : การคงเหลอืในเรือนลาวเวยีง 
From Vientiane to the Central Region Basin: Remaining in Lao Vieng Houses 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันดี พินิจวรสิน1 
Assistant  Professor  Wandee Pinijvarasin, Ph.D.1 
 
บทคัดยอ 

ชาวลาวเวียงเปนกลุมชนที่มีการยายถิ่นฐานจากเมืองเวียงจันทนเขามาในมาอยูในประเทศไทยเปนเวลา
มากกวา 200 ป และมีการตั้งถิ่นฐานกระจายอยูในหลายทองที่   อยางไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยมีการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและสภาพแวดลอมอยางมากในชวงหลายสิบปที่ผานมา ดังนั้นจึงทําใหเกิดคําถามตอลักษณะ
และการปรับเปล่ียนของเรือนพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงโดยเฉพาะในลุมน้ําภาคกลางนั้นเปนอยางไร และเมื่อเทียบกับ
เรือนในเขตพระนครหลวงเวียงจันทน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาระสําคัญทางสถาปตยกรรมอะไร
ที่ยังคงสืบทอดมา    

ขอมูลที่ใชในบทความนี้มี 2 สวน คือ 1) ขอมูลดานเรือนในเขตเวียงจันทนซึ่งมาจากการประมวลหนังสือ
“เรือนลาว ในเขตเวียงจันและหลวงพระบาง” และจากการสํารวจเรือนพื้นถิ่นในเขตพระนครหลวงเวียงจันทน และ    
2) ขอมูลของเรือนพื้นถิ่นในลุมน้ําภาคกลาง ซึ่งมาจากการสํารวจและสัมภาษณครัวเรือนในบานจราเกา จังหวัด
สุพรรณบุรี และในตําบลบานเลือก จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนชุมชนที่ยังคงมีเรือนพื้นถิ่นอยูเปนจํานวนมากและอยูกันเปน
กลุมบาน    

จากการศึกษาพบวาเรือนพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและมีความแตกตางกันใน
แตละทองถิ่น ซึ่งจะพบวาในตําบลบานเลือกจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกวาในบานจราเกา   อยางไรก็ตามเรือนพื้นถิ่น
ในพื้นที่ศึกษาแบงไดเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมเรือนที่มีอายุมากกวา 100 ป ซึ่งสวนใหญเปนเรือนหลังคาแฝด และจะ
พบวาถูกปรับเปล่ียนไปมากในตําบลบานเลือก และ 2) กลุมเรือนที่มีอายุ 40-60 ป ซึ่งจะพบความหลากหลายใน
รูปทรงและรายละเอียดของอาคาร   ผังเรือนและองคประกอบอาคารของเรือนในกลุมแรกมีลักษณะของเรือนไทยใน
ภาคกลาง   ในขณะที่ผังเรือนในกลุมที่สองแมวามีการปรับเปล่ียนแตจะพบการคงรักษาแบบแผนของผังเรือนดั้งเดิม
ของชุมชน   การศึกษาพบเพียงบางองคประกอบ ไดแก หลังคาแฝดที่มีการลดหลั่นของโครงสราง ระเบียงที่คลุมดวย
หลังคาลาดเอียงดานหนาอาคาร และหิ้งคุณพระ ที่แสดงถึงความสอดคลองกับกับเรือนพื้นถิ่นในเขตพระนครหลวง

                                                            

1 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
    Architecture Division, Faculty of  Architecture, Kasetsart University, Bangkok 10900 , Thailand. 
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เวียงจันทน   อยางไรก็ตามบางองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่สืบทอดจากเมืองเวียงจันทนเหลานี้ก็มีแนวโนมที่จะ
ลบเลือนหายไป 
คําสําคัญ :  บานเรือนพื้นถิ่น   ลาวเวียง   เวียงจันทน   ไท-ลาว   ลุมน้ําภาคกลาง 
 
Abstract 

Lao Vieng is one of ethnic groups that migrated from Vientiane to live in Thailand for more than 
200 years, and settled their dwellings in various locations.   However, because Thailand has significantly 
changed in various aspects of social and environment during the past many decades, thus this raises 
questions: what are the characteristics of the houses of these people, particularly in the Central region 
basin?  And how have they changed?   Particularly when comparing with the houses in Vientiane of Lao, 
what still remain?   

Data were derived from 2 parts.  Firstly, data regarding the houses in Vientiane of Lao were from 
the book “Reun Lao in Vientiane and Luang Phrabang”, and from field research on vernacular houses in 
Vientiane.  Secondly, data concerning vernacular houses in the Central region basin were derived from 
observation and interviews with the households in Ban Jarha Kao, Suphanbusri and in Tambon Ban Leug, 
Ratchaburi.  They were selected because various vernacular houses are still remained and clustered.  

The study revealed that vernacular houses of Lao Vieng have progressively changed.  The 
conditions of change are different in a particular locality.  It found that the houses in Tambon Ban Leug 
have significantly changed more than in Ban Jarha Kao.  However, vernacular houses of these two sites 
can be classified into 2 groups.  The first group is the houses that are more than 100 years old.  These 
houses are usually twin roofs.  They have changed dramatically in Tambon Ban Leug.  The second group 
is the houses that are around 40-60 years old.  They appear in various forms and styles of building 
details.  It was found that the house plans on the upper floor and some building components of the 
houses in the first group suggest similar characteristics of the traditional Thai houses in the Central 
region.  Whereas the floor plans of the houses in the second group have been adjusted, they still retain 
pattern of floor plan of the houses in the past of the community.  The study found only some architectural 
details, such as twin roofs with an unequal structure, verandah on the front side of the house and 
ancestor shelf, that express the relationship with vernacular houses in Vientiane of Lao.  However, some 
of those remaining architectural details, transmitting from Vientiane, are in potentials of lost.   
Keywords :  Vernacular houses   Lao Vieng   Vientiane   Tai-Lao   Central region basin 
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ความนํา 
ชาวลาวเวียงเปนกลุมชนที่มีการยายถิ่นฐานจากเมืองเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มาอยูอาศัยในประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน อันเปนเวลามามากกวา 200 ป   ใน
อดีตการตั้งถิ่นฐานของชาวลาวเวียงในประเทศไทยนั้นไดถูกกําหนดใหอยูกันเปนกลุมเฉพาะของชนเชื้อชาติลาวเวียง 
และอยูในแหลงที่ตั้งที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ใกลเคียงกับถิ่นฐานเดิม   ในภายหลังจึงมีการขยับขยายและกระจาย
การตั้งบานเรือนออกไปในหลายทองที่   Dovey (1985) กลาววา ในการโยกยายถิ่นฐานที่ตั้ง การปลูกสรางหรือการ
จัดบานเรือนในที่ตั้งใหมมักมีการนําเอาแบบแผนทางสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับสังคมวัฒนธรรมเดิมมาใช   ดังนั้น
จึงมีความเปนไปไดที่ชาวลาวเวียงจะมีการนําแบบแผนบานเรือนเดิมมาสราง ณ สถานที่ที่อยูแหงใหม และอาจมีการ
ผสมผสานแบบแผนทางสถาปตยกรรมของวัฒนธรรมในทองที่ที่อยูใหมรวมดวย   นอกจากนี้เนื่องจากในชวงหลาย
สิบปที่ผานมา ประเทศไทยมีการพัฒนาที่มุงสูความเปนสังคมเมือง อันทําใหเกิดเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอมไปอยางมาก   การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลอยางมากตอการปรับเปล่ียนลักษณะบานเรือนและชุมชนของ
ชาวลาวเวียงตามไปดวย (ศรีศักร วัลลิโภดม 2552)   ในปจจุบันเรือนพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงนั้นมีลักษณะและการ
เปล่ียนแปลงไปอยางไร  

เนื่องจากเนื้อหาในบทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในโครงการวิจัย ทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน 
ศาสตราจารย อรศิริ ปาณินท เรื่อง “การศึกษาแบบองครวมของการปรับตัวในบริบทใหมที่แตกตางของกลุมชาติพันธุ
ไท-ลาว ในพื้นที่ลุมน้ําภาคกลางของประเทศไทย”   บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะเรือนพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงในพื้นที่ลุมน้ําภาคกลางของประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับบานเรือนใน
แหลงที่อยูอาศัยดั้งเดิม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

อยางไรก็ตามในการศึกษานี้ตองยอมรับวาการทราบถึงลักษณะเรือนในอดีตของชาวลาว ณ เมืองเวียงจัน 
ตั้งแตกอนการยายถิ่นฐานมาอยูในประเทศไทย และที่ถูกนํามาสรางในประเทศไทยในชวงแรกๆ เปนอยางไรมากอน
นั้นเปนไดยากมาก เนื่องจากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตรที่บงชี้ถึงลักษณะของบานเรือนในอดีตของชาวลาว
เวียงมีอยูนอยมาก   รวมถึงเมืองเวียงจันในปจจุบันถูกแบงเปนแขวงเวียงจันทน และเขตพระนครหลวงเวียงจันทน ซึ่ง
เปนพื้นที่มีการพัฒนาสูความเปนเมืองที่สูง การดํารงอยูของเรือนพื้นถิ่นดั้งเดิมจึงมีนอย   การศึกษานี้จึงใชขอมูลจาก 
2 สวน   สวนแรกเปนการศึกษาเรือนพื้นถิ่นในเขตพระนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ซึ่งเปนขอมูลมาจาก 2 สวน คือ 1) การประมวลจากหนังสือ “เรือนลาว ในเขตเวียงจันและหลวงพระบาง”1 ซึ่งเปน

                                                            

1  หนังสอื “เรือนลาว ในเขตเวยีงจันและหลวงพระบาง” ถูกถอดความและอธิบายศัพทจากภาษาลาวเปนภาษาไทยโดย ดร.เกรียงไกร เกดิศริิ (ไมปรากฏป พ.ศ.  ที่
ตีพิมพ)   แมวาหนังสือเลมนี้จะใชชื่อเรียกพื้นที่เปนเขตเวียงจนั ในบทความนี้จะใชชือ่เรียกพื้นที่ในการศึกษาเปนเขตพระนครหลวงเวียงจันทน เนือ่งจากเรือนพืน้ถิ่น
ที่ใชประกอบการศกึษาทั้งหมดอยูในเขตพระนครหลวงเวียงจนัทน   พระนครหลวงเวยีงจันทน (เดิมชื่อ "กําแพงนครเวียงจนัทน") เปนเขตปกครองพิเศษ โดยแยกตัว
ออกมาจากแขวงเวียงจันทน ในป พ.ศ. 2532   พระนครหลวงเวยีงจนัทนประกอบดวยเมืองจันทะบูล ีเมืองสสีัดตะนาก เมืองไซเสดถา เมืองสีโคดตะบอง เมืองหาด
ซายฟอง และตอนใตของเมืองไซทาน ี
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การศึกษาของโซฟ เคลมองท-ชารปองเตียร และปแอร เคลมองท เมื่อป ค.ศ.1968 และ 2) การสํารวจภาคสนามใน
เขตพระนครหลวงเวียงจันทน ซึ่งประกอบดวย บานดอนนูน เมืองไชทานี บานหัวหา เมืองหาดทรายฟอง และบาน
หองคา เมืองจันทบุรี ของทีมนักวิจัยในชวงเดือนสิงหาคม ป พ.ศ.2553   สวนที่สอง คือ ขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนามในชุมชนชาวลาวเวียง ในพื้นที่ลุมน้ําภาคกลางของประเทศไทย   อยางไรก็ตามจากการสํารวจในหลาย
พื้นที่จะพบวาบานเรือนและชุมชนชาวลาวเวียงในหลายชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงสูความเปนเมืองไปมาก และ
บานเรือนพื้นถิ่นคงเหลืออยูเปนจํานวนนอย หรือสูญหายไปแลวในบางชุมชน   ในการศึกษานี้จึงมุงเนนการ
เปล่ียนแปลงของเรือนพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงใน 2 พื้นที่ คือ ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ
บานจราเกา ตําบลบานโขง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเปนชุมชนชาวลาว ที่มีการยายถิ่นฐานมาจาก
เมืองเวียงจันทนตั้งแตในอดีต และยังคงมีบานเรือนพื้นถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่นและรวมตัวอยูดวยกันอยาง
เปนกลุมกอนเมื่อเทียบในทองที่อื่นๆ   ทั้ง 2 พื้นที่นี้ไดถูกศึกษาโดยการสํารวจและการสัมภาษณในชวงเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2553 - เมษายน พ.ศ. 2554  

บทความนี้ใชการวิเคราะหขามกรณีศึกษา (Cross-case analysis) และการจัดกลุม (Classification) เพื่อ
หาลักษณะรวมทางกายภาพของสถาปตยกรรมในแตละทองถิ่น   บทความนี้เริ่มการอธิบายถึงความเปนมาของชาว
ลาวเวียงในประเทศไทยโดยสังเขป   จากนั้นจึงเปนการนําเสนอลักษณะและความแตกตางระหวางเรือนพื้นถิ่นใน
พื้นที่กรณีศึกษาในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งการสืบทอดลักษณะทางสถาปตยกรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับถิ่นฐานดั้งเดิม ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ลาวเวียงคือใคร 

ลาวเวียงเปนกลุมชนที่มีเชื้อสายลาวจากเมืองเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งถูกจัด
อยูในกลุมชนที่ใชภาษาตระกูลภาษาไท (สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะฯ 2547)   ลาวเวียงบางทีถูกเรียกวา ลาวตี้ 
เนื่องจากมีการพูดลงทายประโยควา “ตี้” (ประพันธ อุบลธรรม 2553)    

ชาวลาวเวียงเปนกลุมชนหนึ่งที่มีการยายถิ่นฐานมาพรอมกับชาวลาวกลุมอื่นๆยังดินแดนสยามในสมัยกรุง
ธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน (สิลา วีระวงศ 2535; เติม วิภาคยพจนกิจ 2540; บังอร ปยะพันธุ 2541)   
ชาวลาวสวนใหญมักถูกสงใหมาอยูบริเวณหัวเมืองชั้นใน ไดแก เมืองลพบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อยุธยา กรุงเทพ 
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และชลบุรี   ทั้งนี้นอกจากเพื่อ
เปนการปองกันการหนีกลับ เนื่องจากเมืองเหลานี้อยูไกลจากบานเมืองลาวและเปนหนาดานในการปองกันขาศึกแลว   
ยังเพื่อเปนการสรางเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสยามประเทศอีกดวย    

ชาวลาวเวียงจะถูกทําหนาที่เปนเลกไพรหลวงคงเมืองโดยเฉพาะ เพื่อการทําสวย ซึ่งชนิดของสวยจะ
แตกตางกันออกไปตามฐานทางทรัพยากรของแหลงที่ตั้ง    การยายถิ่นเขามาจะถูกกําหนดใหอยูในแหลงที่ตั้งที่มี
ความใกลเคียงกับภูมิประเทศของบานเมืองเดิมและใหอยูดวยกันเปนชุมชนตามเชื้อชาติ   แตเฉพาะการตั้งถิ่นฐาน
ของชาวลาวเวียงถูกกําหนดใหมีการตั้งหมูบานสลับไปกับหมูบานของคนไทยและใหอยูเปนถิ่นที่โดยมิใหมีการยายไป
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ตั้งหลักแหลงที่อื่น   ทั้งนี้นอกจากจะเปนการคํานึงถึงความรูสึกของชาวลาวที่มีความรักใครในหมูคณะฯและไมใหเกิด
การพลัดพรากจากกันแลว ยังทําใหเกิดสะดวกในการควบคุมดูแล สวนหนึ่งเปนสาเหตุมาจากในสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนชาวลาวมีการหลบหนีออกนอกเขตแดนไทยหลายครั้งโดยเฉพาะที่เมืองราชบุรีและลุกลามไปถึงเมือง
กาญจนบุรี   การลักลอบหนีทําใหจํานวนชาวลาวลดลงและกอใหเกิดความวุนวายดานการผลิตสวยใหทันกับ
กําหนดการสงสวย   ทางราชการตองมีการดําเนินการในการติดตามชาวลาวกลับมาหลายครั้ง (บังอร ปยะพันธุ 
2541)   ดังนั้นสําหรับชาวลาวเวียงเมื่อมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ก็มักมีการขยายชุมชนออกไปในพื้นที่ใกลเคียง
และกวางไกลออกไป   อยางไรก็ตามการยายถิ่นของชาวลาวเวียงและชาวลาวอื่นๆ เพื่อออกไปตั้งชุมชนตางเมืองเริ่ม
ปรากฏมากขึ้นเมื่อมีการยกเลิกระบบไพรในป พ.ศ.2417 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา   
บรรดาชาวลาวเวียงจึงไดรับอิสระในการตั้งบานเรือนและการทํามาหากิน ซึ่งในปจจุบันจะพบการตั้งถิ่นฐานของชาว
ลาวเวียงในหลายทองที่ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย (สุวัฒนา เล่ียมประวัติ 2545; สุวิไล เปรมศรีรัตน และ
คณะฯ 2547)    
เรือนพื้นถิ่น ในเขตพระนครหลวงเวียงจันทน 

บานและเรือนในภาษาลาวนั้นมีความหมายที่แตกตางกัน เชนเดียวกับในภาษาไทย โดยที่เรือน หมายถึง 
หนวยหรือโครงสรางที่เปนที่พักอาศัยของครัวเรือน   ในขณะที่บาน นอกจากจะหมายถึงโครงสรางที่เปนที่พักอาศัย
แลวยังหมายถึงบริเวณโดยรอบของพื้นที่พักอาศัยของแตละครัวเรือน กลุมญาติ และกลุมของครัวเรือนที่อยูรวมกัน
เปนลักษณะของชุมชน โดยมากมักมีการอยูรวมกันเปนกลุมบานหรือชุมชน   ในแตละกลุมบานนอกจากจะ
ประกอบดวยเรือนพักอาศัยแลว ยังประกอบดวย วัดและหอผีบาน (โซฟ เคลมองท-ชารปองเตียร และปแอร เคลมองท 
1990/มปท.) และในบางชุมชนอาจมีโรงเรียน และโรงสีรวมอยูดวย  

แมวาเขตพระนครหลวงเวียงจันทน ถูกจัดเปนพื้นที่ลุมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต
โดยทั่วไปทําเลที่ตั้งของแตละกลุมบานในเขตนี้จะเปนที่ดอนและลอมรอบดวยพื้นที่ในการทํานา   การตั้งบานเรือนมัก
อยูรวมกันเปนกลุมของเครือญาติ   การเรียงตัวของแตละเรือนจะใหความเคารพซึ่งกันและกันระหวางเรือน โดยมักให
มีการวางหลังคาเรียงไปในแนวเดียวกัน หรือขนานกันในทุกหลัง   เรือนที่อยูตรงกันขามในแตละกลุมบานของเครือ
ญาติมักมีการหันเรือนดานที่เปนหัวนอนของแตละเรือนมาเจอกับดานที่เปนหัวนอนของเรือนอีกหลัง (โซฟ เคลมองท-
ชารปองเตียร และปแอร เคลมองท 1990/มปท., น.227)   ในบริเวณบานแตละหลัง หรือในกลุมบานเครือญาติมักมี
บอน้ําบาดาลเพื่อใชในการบริโภคในชีวิตประจําวัน   นอกจากนี้ยังมียุงขาวและมีหองน้ํารวมอยูดวย  

เรือนพื้นถิ่นในเขตพระนครหลวงเวียงจันทนที่ถูกใชในการศึกษาสวนใหญมีอายุในชวงประมาณ 50-60 ป 
และทั้งหมดมีลักษณะเปนเรือนไมยกเสาสูง ใตถุนบานเปดโลง   ในแตละเรือนมักประกอบดวย หองนอน เซย เรือน
ครัว และชาน   ในบางเรือนจะมีองคประกอบเพิ่มเติม เชน ระเบียง และบันไดที่มีหลังคาคลุมบันได เปนตน   ระเบียง
จะมีการคลุมดวยหลังคาลาดเอียง (เทิบ) และมักมีตําแหนงในการจัดวางอยูทางดานสกัดของเรือน และเปนบริเวณ
ดานหนาที่ตอเนื่องกับเสนทางสัญจรของกลุมบานหรือชุมชน    
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หองนอน (สวมนอน) หรือ เรือนใหญ มักเปนหองเลขคี่ หรือคีก โดยมากมี 3 หอง ซึ่งถือเปนฮีตที่สําคัญถือ
ปฏิบัติกันอยางเครงครัดในเขตเวียงจันในอดีต ดังคํากลาวที่วา “คีกอยูคูหนี คีกพาใหไดโชคลาภ” (โซฟ เคลมองท-ชาร
ปองเตียร และปแอร เคลมองท 1990/มปท., น.138)   หองนอนนี้จะมีประตูเขา-ออก 2 บานเชื่อมตอกับพื้นที่เซย   
ภายในหองนอนจะแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ พื้นที่ทางเดิน และพื้นที่สวนนอน   พื้นที่สวนนอนก็ยังแบง
ออกเปน 3 สวน คือ หองกอย หองกลาง และหนาหอง   หองกอยใชเปนพื้นที่นอนของลูกสาว   หองกลางเปนพื้นที่
นอนของพอ-แม   สวนหนาหองจะเปนหองที่มีรานพระซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่สุดภายในเรือน ตั้งอยูกึ่งกลางของชวงเสา 
และหันหนาออกสูประตู   หนาหองเปนหองที่เอาไวใชรับแขกที่สําคัญ เชน พระสงฆและแขกผูมีบรรดาศักดิ์    

หองนอน หรือเรือนใหญมักวางตามยาวไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก แตทั้งนี้ทิศทางในการวางเรือนใน
ลักษณะนี้ก็ไมไดเปนขอบังคับ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานที่ตั้ง   แตตัวเรือนหรือหองนอนมักจะตองวางขนาน
กับแมน้ําและหันหนาบานไปหาทางเดิน หรือถนนของชุมชน   เรือนนอนนี้จะมีการคลุมหลังคาตามความยาวของเรือน 
ซึ่งลักษณะการคลุมหลังคาในสวนนี้มีหลายลักษณะ ทั้งนี้จะกลาวถึงตอไป    

ผนังของหองนอนในอดีตจะเปนผนังไมตีตามนอนตั้งแตพื้นจรดโครงสรางหลังคา โดยที่ผนังที่ติดกับ
ภายนอกตามความยาวของหองนอนจะมีหนาตาง ซึ่งในบางหลังจะมีการเปดชองหนาตางเพียงชองเดียวอยูบริเวณ
กลางผนังของหองกลาง และในบางเรือนจะมีหนาตางทั้ง 3 หอง   นอกจากนี้ในบางเรือนจะมีหนาตางอยูทางดาน
สกัดของหองนอนดวย ซึ่งเรือนในลักษณะนี้มักไมพบการมีระเบียงอยูบริเวณดานหนาของเรือน 

เซย เปนพื้นเรือนที่มีลักษณะเหมือนระเบียง มีหลังคาคลุม   เซยเปนสวนที่ตอจากหองนอน โดยอยูขนานไป
กับหองนอน และมีระดับต่ํากวาพื้นหองนอน โดยประมาณ 15 เชนติเมตร   พื้นที่นี้มักใชเปนที่ตอนรับแขก   การปด
ลอมบริเวณเซย โดยเฉพาะที่ตอเนื่องกับภายนอก มีการใชราวระเบียงกันตก หรือการใชผนังที่มีหนาตาง 1-3 บาน 

การคลุมหลังคาของเรือนโดยเฉพาะบริเวณหองนอนและเซยมีผลตอลักษณะรูปรางของเรือน   ในภาพรวม
เรือนพื้นถิ่นในเขตพระนครหลวงเวียงจันทนสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ  

• เรือนที่รวมเอาพื้นที่เซยอยูในหลังคาเดียวกันกับหองนอน 
• เรือนที่เซยมีหลังคาลาดเอียงปกคลุมแยกออกจากเรือนนอน หรือเรือนใหญ 
• เรือนแฝดที่มีทั้งเรือนใหญและเรือนนอย โดยบริเวณเซยจะถูกสรางใหเปนเรือนนอย 
โซฟ เคลมองท-ชารปองเตียร และปแอร เคลมองท (1990/มปท., น.62) กลาววา ลักษณะโครงสรางของ

เรือนโดยเฉพาะในเรือนหลังคาแฝด ซึ่งเปนเรือนที่มี 2 หลัง แตมี 3 เสา   โครงสรางตางๆมักฝากไวกับเสากลางเรือน 
และทําใหเกิดการเนนลักษณะสูง-ต่ําของลําดับชั้นของที่วางระหวางหองนอนและเซย ซึ่งนับเปนอัตลักษณเฉพาะของ
เรือนในเขตพระนครหลวงเวียงจันทน 

เรือนครัวจะตั้งอยูทางดานหลังของเรือนใหญ โดยมีทางเดินเชื่อมตอเนื่องมาจากเซย   เรือนครัวมักมีขนาด
พื้นที่ที่แตกตางกันออกไปในแตละเรือน   เรือนครัวจะมีการคลุมหลังคาเฉพาะ โดยทิศทางของหลังคาจะตั้งฉากกับ
หลังคาของเรือนใหญ   เรือนใหญและเรือนครัวมักมีพื้นที่กั้นอยูระหวางกลาง ในบางหลังจะพบการกั้นพื้นที่นี้ดวยผนัง 
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4 ทั้งดานใหเกิดเปนหอง โดยจะมีประตูเขาออกไดทั้งจากครัวและเซย   ในบางหลังพื้นที่นี้จะมีลักษณะเปนหองโลงที่มี
ผนังปดลอมเพียง 2 ดาน คือ ผนังกั้นภายนอกเรือนและผนังหองนอน ทําใหพื้นที่นี้จะเปดเชื่อมตอกับครัวและมักใช
เปนพื้นที่สําหรับการอยูไฟของผูหญิงหลังจากการคลอดบุตร   จากการสํารวจพบวาในเรือนที่มีพื้นที่เชื่อมตอที่เปด
เปนหองโลง ภายหลังมีการตอเติมใหเปนหองที่มีการปดลอมที่มิดชิด โดยมีประตูเขาออกจากเซย 

ชานเปนสวนตอเนื่องจากครัว มีลักษณะเปนระเบียงไมตีเวนรอง เปดโลงโดยไมมีราวกั้น และมักมีหลังคา
คลุม   ชานจะมีระดับต่ํากวาพื้นครัว ประมาณ 15 เซนติเมตร และมีบันไดขึ้นลงจากชั้นลางที่ชานนี้ดวย   ชานมักใช
เปนบริเวณสําหรับการลางภาชนะตางๆ ซึ่งน้ําจากการชําระลางตางๆสามารถไหลผานพื้นลงสูพื้นดินเบื้องลาง 

อยางไรก็ตามจากการสํารวจจะพบวาเรือนพื้นถิ่นในเขตพระนครหลวงเวียงจันทนในปจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงไป อาทิ การเปล่ียนจากผนังไมตีตามนอนเพียงอยางเดียวมาเปนการผสมผนังไมตีตามนอนและตามตั้ง   
การปรับเปลี่ยนการใชพื้นที่ภายในหองนอนและมีการกั้นหองเพิ่มเติม   การกั้นผนังบริเวณพื้นที่เซยในบริเวณหนา
บาน   การเปลี่ยนแปลงการใชวัสดุโดยเฉพาะบริเวณหลังคา   และการกอผนังฉาบปูนปดลอมบริเวณใตถุนบานเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ใชสอย   นอกจากนี้ยังพบวาในบางเรือนมีการปรับลดโครงสรางเรือนครัว ตอเติมและปรับเปลี่ยนบริเวณ
พื้นที่ใตถุนบานจนทําใหเกือบไมเหลือเคาโครงของบานเดิม 
เรือนพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงในบานจราเกาและบานเลือก  

จากการสํารวจบานพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงในตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และบานจรา
เกา ตําบลบานโขง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จะพบวา ชุมชนทั้ง 2 กลุมบานนี้ตั้งอยูบนที่ดอนและลอมรอบดวย
พื้นที่ในการทํานา   การตั้งกลุมบานมีลักษณะของการกระจุกตัวของกลุมบาน   นอกจากนี้ในบริเวณชุมชนยังมีวัด
และศาลปูตา เปนองคประกอบหลักที่สําคัญของชุมชนอีกดวย   แมวาทั้ง 2 ชุมชนนี้ชาวบานจะมีวิถีชีวิตตางกัน โดย
ในบานจราเกา ชาวบานยังคงมีการทํานา ในขณะที่ในบานเลือกชาวบานสวนใหญเลิกอาชีพการทํานาและหันไปทํา
อาชีพรับจางแทน แตชาวบานทั้งสองชุมชนยังมีการดํารงประเพณีที่เปนอัตลักษณของชาวลาวเวียงโดยเฉพาะงาน
ทําบุญกลางบาน เดือน 6 และงานวันสารทลาว เดือน 10 เปนตน   แมวาจะมีลักษณะรวมทางบริบทและวัฒนธรรม 
แตทั้ง 2 ชุมชนนี้มีความแตกตางในลักษณะของสภาพแวดลอมชุมชน และโดยเฉพาะบานเรือน ดังนั้นการอธิบาย
ลักษณะเรือนพื้นถิ่นของทั้ง 2 พื้นที่นี้จะถูกกลาวแยกกัน 

บานจราเกาและทองที่ใกลเคียง 
บานจราเกา ตําบลบานโขง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนชุมชนเปนที่อยูอาศัยของชาวบาน ยังคงมีความเปน

ชนบท   บานเรือนสวนใหญมีการกระจุกตัวรวมกันเปนกลุมของเครือญาติ ซึ่งบานตางๆมีทั้งในรูปแบบดั้งเดิม บาน
รูปทรงเรียบงาย และไปจนถึงรูปแบบทันสมัยอยูรวมกัน   ในแตละกลุมบานจะพบมีบอน้ําบาดาล ซึ่งสวนใหญถูกเลิก
ใชไปแลว และในบริเวณบานของแตละครัวเรือนก็มักมียุงขาวอยูดวย   เรือนพื้นถิ่นที่ทําการศึกษาสวนใหญมีอายุ
มากกวา 100 ป หรือบางหลังมีอายุราว 200 ป ซึ่งถูกปลูกสรางมาตั้งแตในอดีตโดยมีการปรับเปล่ียนไมมากนัก   
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เรือนพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงที่ทําการศึกษาเปนเรือนไมยกพื้นสูง ใตถุนบานเปดโลง   ในชั้นบนของเรือน
สวนใหญประกอบดวย เรือนนอน โถง ระเบียง เรือนครัว และหองน้ํา   เรือนนอน มีขนาด 3 หองเสา และมีการวางตัว
เรือนตามยาวในแนวตะวันออก-ตะวันตก   ภายในของเรือนอนแบงออกเปน 2 สวน คือ ในเรือน และนอกเปง สวนของ
หองในเรือนเปนหองนอนที่มีการปดมิดชิด มีขนาด 2 หองเสา และมีประตูเปดออกสูโถง   สวนนอกเปงเปนพื้นที่เปด
โลงหนาหองในเรือน และเปดตอเนื่องไปสูโถงกลางบาน ซึ่งขนานไปกับเรือนนอน   ทั้งเรือนนอนและโถงจะมีระดับ
พื้นที่เทากัน   จากโถงจะเปนพื้นที่ระเบียง ซึ่งอยูต่ํากวาระดับพื้นระเบียงประมาณ 20 เซนติเมตร   ชาวบานกลาววา
พื้นที่ระเบียงนี้เคยเปนพื้นที่นอกชานมากอน ภายหลังจึงมีการปดลอมดวยผนังและหลังคา   บริเวณรอยตอระหวาง
โถงกับระเบยีงจะพบไมแผนยาวหนากวางประมาณ 6 นิ้ว วางยาวตลอดแนวบริเวณรอยตอนี้ โดยไมนี้ถูกยกระดับขึ้น
เพียงเล็กนอยจากระดับพื้นระเบียง   นอกจากนี้ในบานสวนใหญจะมีชานตอเนื่องจากระเบียง เพื่อเปนสวนพักบริเวณ
บันไดที่ใชขึ้น-ลงของบาน   ในบางเรือนจะไมมีชานแตมีบันไดขึ้นลงจากระเบียงไดเลย   บริเวณชานจะมีหลังคาคลุม
ในลักษณะที่แตกตางกันไปในแตละหลัง   

ผนังของเรือนนอนและโถงสวนใหญเปนฝาบานเฟยม มีบางหลังที่ผนังของทั้ง 2 สวนนี้มีการปดลอมดวย
ผนังไมตีตามนอนและผนังไมตีตามตั้ง และมีบางหลังที่สวนของเรือนนอนเปนผนังฝาเฟยม แตในสวนโถงจะถูกปด
ลอมดวยระแนงไมโปรงตีตามตั้ง ซึ่งโดยมากระแนงไมจะถูกใชตอเนื่องเพื่อปดลอมพื้นที่ระเบียงดวย   เรือนนอนและ
โถงมีการคลุมหลังคาหนาจั่วทรงสูงในลักษณะหลังคาแฝดแตมี 3 เสา ในลักษณะเดียวกับเรือนในเขตพระนครหลวง
เวียงจันทน   บางหลังมีปนลมตัวเหงา โดยหลังคาบริเวณโถงจะมีขนาดเล็กและมียอดจั่วที่ต่ํากวาหลังคาบริเวณเรือน
นอน   สวนระเบียงจะคลุมดวยหลังคาลาดเอียงต่ํา หรือหลังคาบังกะโล    

เรือนครัวจะอยูดานหลังของบานและวางตั้งฉากกับแนวของเรือนนอน   เรือนครัวมักมีขนาด 2 ชวงเสา โดย
มีโครงสรางตอเนื่องกับแนวเสาของระเบียง   หนาเรือนครัวจะมีทางเดินที่ใชเปนทางเขา-ออกที่ตอเนื่องมาจากโถง   
พื้นทางเดินนี้มีระดับต่ํากวาพื้นโถง   ในบริเวณทางเดินนี้ในบานบางหลังจะมีหองน้ําอยูดวย 

ในบางเรือนจะมีพื้นที่ที่มีลักษณะคลายระเบียงคลุมดวยหลังคาลาดเอียง หรือเทิบ ตลอดแนวดานหนาของ
เรือนที่เชื่อมกับเสนทางสัญจร เชนเดียวกับเรือนในพระนครหลวงเวียงจันทนดังที่กลาวไปแลว   บริเวณนี้จะมีระดับต่ํา
กวาระดับพื้นเรือนหลักและถูกปดลอมดวยผนังตีตามนอน แตดานบนเปนระแนงไมตีตามตั้งเปดใหเกิดการระบาย
อากาศ    

นอกจากนี้การสํารวจยังพบบานของชาวลาวเวียงในทองที่ใกลเคียง เชน ในบานขาม ต.พลับพลาชัย ที่สราง
ในชวงกวา 35 ปที่ผานมาจะพบวามีผังเรือนที่มีลักษณะที่คลายคลึงกันกับที่พบในบานจราเกา แตจะไมมีเรือนครัว
และหองน้ํา   พื้นที่ในการทําครัวอยูทางระเบียงดานหนาเรือน และสรางหองน้ําเปนสวนแยกออกจากโครงสราง      
ตัวบาน   ส่ิงที่แตกตางอีกประการของบานที่สรางใหมก็คอืลักษณะการคลุมหลังคา   โดยบริเวณเรือนนอนเปนหลังคา
บังกะโล และบริเวณโถงจะเปนหลังคาลาดเอียงต่ํา   สวนบริเวณระเบียงซึ่งเดิมเปนนอกชานถูกคลุมดวยหลังคา
บังกะโล 
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ตําบลบานเลือก 
ในตําบลบานเลือก จังหวัดราชบุรี เปนทองที่ที่มีความแตกตางจากบานจราเกาคอนขางมาก เนื่องจากแมวา

เปนชุมชนที่อยูอาศัยของชาวบาน แตบริเวณชุมชนตําบลบานเลือกสามารถเขาถึงไดงายจากถนนเพชรเกษมสายเกา 
มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและใหญอยูบริเวณชุมชน   ชุมชนมีลักษณะของการพัฒนาสูความเปนชุมชนเมือง
มากกวาที่บานจราเกา   เรือนพื้นถิ่นในตําบลบานเลือกมีอยูอยางกระจายตัว ทามกลางบานที่ถูกปลูกสรางในรูปแบบ
สมัยใหม ยกเวนในพื้นที่หมู 1 ที่ยังคงมีการกระจุกตัวของเรือนพื้นถิ่นคอนขางมาก   บานเรือนสวนใหญอยูรวมกันเปน
กลุมของเครือญาติ  

เรือนพื้นถิ่นในตําบลบานเลือกทั้งหมดเปนเรือนยกพื้นสูง   ชาวบานกลาววาบานเรือนในชุมชนสวนใหญเปน
เรือนเครื่องผูกมากอน และมาสรางเปนเรือนไมจริงในภายหลัง โดยใชลักษณะผังเรือนจากเรือนเครื่องผูกเดิม และทํา
การปรับเปล่ียนและเพิ่มเติมสวนใชสอยอื่นๆประกอบเขาไป    

เรือนไมจริงที่เกาแกที่สุดมีอายุมากกวารอยป ซึ่งเหลืออยูเพียงไมมากนัก และอยูอยางกระจายตัวในตําบล   
บานเหลานี้ไดถูกทําการปรับเปล่ียนไปมาก และบางหลังไมคงเหลือสภาพดั้งเดิมใหเห็นแลว   การประมวลลักษณะ
บานในอดีตจึงมาจากการสัมภาษณผู รูของชุมชนและชาวบาน ประกอบกับการสํารวจบานตางๆ ที่ยังคงมี
องคประกอบทางสถาปตยกรรมดั้งเดิมเอาไว   จากการศึกษาจะพบวาบานเรือนในอดีตของชาวลาวเวียงในตําบล
บานเลือกมีทั้งที่เปนเรือนจั่วเดี่ยวและเรือนหลังคาแฝด โดยเรือนในอดีตดั้งเดิมของชุมชนจะประกอบดวย เรือนนอน 
ไมแปนทอง ระเบียง นอกชาน เรือนครัว และยุงขาว    

เรือนนอนซึ่งเปนเรือนหลกัมีขนาด 3 ชวงเสา วางตามยาวของอาคารไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก   ภายใน
เรือนนอนจะมีการแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน คือ ในเรือนและนอกเปง   ในเรือนเปนหองที่ถูกปดลอมมิดชิด มีขนาด 2 
ชวงเสา ใชเปนหองนอนของลูกสาว มีประตูเขาออกจากนอกเปง   นอกเปงเปนที่วางหนาหองในเรือน พื้นที่นี้ถูก
เรียกวา หองศพ หรือหองผี ซึ่งใชเปนที่ตั้งวางหิ้งพระ และในบางบานจะมีหิ้งคุณพระ1หรือหิ้งผีตั้งอยูดวย โดยหันออก
สูหนาบาน   นอกเปงนอกจากจะเปนที่นอนของผูเฒาผูแก ซึ่งคนภายนอกหามเขาพื้นที่นี้ ยังถูกใชเปนพื้นที่ในการตั้ง
ศพผูที่เสียชีวิตอีกดวย   ในชวงที่มีการจัดงานพิธีก็มักมีการขยับฝา/ผนังที่กั้นพื้นที่ระหวางในเรือนและนอกเปง ใหนอก
เปงมีขนาด 2 ชวงเสา   เรือนนอนมักมีการปดลอมดวยผนังฝาประกน และมีหลังคาจั่วทรงสูง ซึ่งมีทั้งที่เปนปนลมตัว
เหงาและปนลมหางปลา    

จากเรือนนอนจะเปนพื้นที่ไมแปนทองซึ่งเปนไมกระดานขนาดใหญกวางประมาณ 60 เซนติเมตร วางขนาน
ไปกับพื้นเรือนนอนในระดับเดียวกัน โดยมีพรึงกั้น   ไมแปนทองใชเปนที่นั่งของพระสงฆ หรือผูหลักผูใหญที่มาเยือน
                                                            

1  คุณพระ เปนเสมือนตัวแทนของญาตผิูใหญทีช่าวบานยดึถอืและเปนเสมือนเทวดารักษาเรือนดวย   หิ้งคุณพระไมไดมีทุกบาน บานที่มีหิ้งคุณพระสวนใหญจะ
เปนบานของผูใหญบานดั้งเดิม และลูกหลานก็จะสืบสานคุณพระตอๆมา   ใครมีเร่ืองเดือดรอนอะไร ทําผิดสิ่งใด หรือมีเร่ืองใดๆก็จะตองมาบอกทีห่ิ้งที่บานนั้นๆ
ตามสายการนับถอื   ในปจจุบันหิ้งคณุพระไดถูกยกเลกิไปหมดแลว ซึ่งคอยๆหายไปตั้งแตเม่ือประมาณ 50 ปมาแลว เนือ่งจากความเชือ่ของชาวบาน
เปลี่ยนแปลงไป 
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บาน   ไมแปนทองนี้จะมีระดับสูงจากพื้นระเบียงประมาณ 45 เซนติเมตร   สวนระเบียงจะอยูต่ําลงไปและเปนที่นอน
สําหรับพอแม   สวนตางระดับนี้ระหวาไมแปนทองและระเบียงนี้จะเปนชองวางเปดโลง สามารถนั่งหอยขาจาก
ระเบียงลงไปได   ระเบียงมีการคลุมหลังคาใน 2 ลักษณะ คือ การคลุมหลังคาจั่ว ที่มักมีขนาดที่เล็กกวาและมีระดับ
ความสูงของยอดจั่วที่ต่ํากวาหลังคาเรือนนอน ซึ่งทําใหเกิดเปนลักษณะเรือนหลังคาแฝด และการคลุมหลังคา      
ลาดเอียง ซึ่งทําใหรูปทรงของเรือนมีลักษณะเชนเดียวกับเรือนไทยภาคกลาง    

จากระเบียงจึงลดระดับลงเปนพื้นนอกชาน   จากนอกชานก็จะมีบันไดลงไปพื้นชั้นลาง   ชาวบานกลาววา
บานเรือนสวนใหญในอดีตมักมีพื้นที่ระเบียงอีกสวนหนึ่งวางทางดานสกัดของเรือนนอนและระเบียงทางดานหนาบาน   
ระเบียงสวนนี้จะมีเทิบ(หลังคาลาดเอียง)คลุมยาวตลอด และมีผนังกั้นทึบสวนลาง แตโปรงสวนบน 

เรือนครัวจะอยูทางดานหลังของบานในดานทิศตะวันตก โดยตอจากนอกชานและระเบียง   เรือนครัวจะวาง
ขวางกับตัวเรือนหลักและมีหลังคาคลุมแยก   นอกจากนี้ภายในบริเวณบานของแตละบานจะมียุงขาวอยูดวย และ
เนื่องจากทองที่ของชุมชนเปนพื้นที่ดอนและตั้งอยูหางจากแมน้ําแมกลอง ในบริเวณบานของแตละกลุมบานจะมีบอ
น้ําบาดาลเอาไวใชรวมกันเปนจุดๆอีกดวย 

ดังที่กลาวไปแลว เรือนตามแบบแผนดั้งเดิมนั้นไมมีหลงเหลืออยูแลว จะเห็นแตเพียงโครงสรางบางสวนของ
เรือนเกาที่ถูกเก็บไวเทานั้น   อยางไรก็ตามจากการศึกษาจะพบเรือนพื้นถิ่นที่ถูกสรางขึ้นในชวง 40-60 ป ซึ่งพบเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะในบริเวณหมู 1   บานเหลานี้มีรูปแบบที่หลากหลาย แตมีองคประกอบของผังเรือนในพื้น      
ชั้นสองที่คลายคลึงกันคือ มีโครงสรางเรือนนอน โถง และระเบียง    

โครงสรางเรือนนอนมี 3 ชวงเสา วางตามแนวยาวของเรือนตามทิศตะวันออก-ตะวันตก   เรือนนอนจะมีหอง
ในเรือนขนาดหนึ่งหองเสา ถูกปดลอมมิดชิดดวยผนังไมตีตามนอน โดยมีประตูเขาออกจากพื้นที่โลงหนาหอง        
จากเรือนนอนเปนโถงเปดโลง ขนานไปกับเรือนนอน และมีระดับต่ํากวาเรือนนอนประมาณ 15 เซนติเมตร  ในโถงนี้ 
ในบานสวนใหญจะถูกเปดโลง แตในบานบางหลังสวนหนึ่งของพื้นที่โถงจะถูกกั้นเปนหองนอนดวย   บริเวณที่ถูกทํา
เปนหองนี้โดยมากมีการกั้นผนังตอเนื่องมาจากหองในเรือน   ในบานบางหลังโถงสวนนี้จะมีผนังปดลอมและมี
หนาตาง   แตในบานสวนใหญจะพบมีพื้นที่อีกหนึ่งชวงเสาขนานไปตามยาวกับพื้นที่โถง   พื้นที่สวนนี้มีทั้งที่มีพื้น
ระดับเดียวกับโถง และลดระดับลงไปประมาณ 15 เซนติเมตร   พื้นที่บริเวณนี้จะมีผนังปดลอมที่มีหนาตาง หรือผนัง
ระแนงไมโปรงตีตามตั้ง   จากพื้นที่ภายในจึงเปนระเบียงขนานอยูกับตัวเรือน แตขนาดความยาวของระเบียงจะไม
เทากัน   จากระเบียงนี้จะมีบันไดลงสูพื้นชั้นลาง 

บนบานชั้นบนในบานหลายหลังยังพบพื้นที่คลายระเบียงอยูดานสกัดของเรือนนอนและโถงและอยูทางดาน
หนาบานที่ติดกับทางสัญจร   พื้นที่ที่สวนนี้จะถูกปดลอมดวยผนังมีหนาตาง และคลุมดวยหลังคาลาดเอียง   
นอกจากนี้ยังพบโครงสรางของเรือนครัวและยุงขาวเดิมอยูทางดานหลังบาน แตปจจุบันถูกปรับเปล่ียนเปนหองนอน 
สวนแตงตัว หรือหองเก็บของ   มีบานเพียงบางหลังที่มีหองน้ําอยูบนพื้นชั้นสองนี้ดวย    
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ในพื้นที่ใตถุนบานในบานสวนใหญจะพบพื้นที่ครัว ซึ่งสวนใหญมีการปดลอมแบบโปรงๆ   มีเพียงบางหลังที่
พบการปดลอมบางสวนของใตถุนบานดวยผนังกออิฐฉาบปูนและสวนใหญใชเปนหองนอน   นอกจากนี้จะพบหองน้ํา
อยูในบริเวณบานชั้นลางนี้ดวย    

การคลุมหลังคาของบานที่สรางขึ้นในชวง 40-60 ป มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
• หลังคาจั่วแฝด   บานหลังคาจั่วแฝดจะพบเปนจํานวนนอย   หลังคาจั่วแฝดจะคลุมพื้นที่บริเวณ

เรือนนอนและโถง ซึ่งเปนโครงสราง 2 หลัง 3 เสา และหลังคาบริเวณโถงจะมีขนาดเล็กกวาและมี
ความสูงต่ํากวาหลังคาที่คลุมเรือนนอน   ในบานหลังคาแฝดบริเวณระเบียงจะถูกคลุมดวยหลังคา
ลาดเอียง    

• หลังคาจั่วเดี่ยวเฉพาะบริเวณเรือนนอนและโถง สวนระเบียงจะถูกคลุมดวยหลังคาลาดเอียง 
• หลังคาจั่วเดี่ยวที่คลุมทั้งหลัง ซึ่งเปนหลังคาลาดเอียงต่ําและมีลักษณะไมสมมาตร โดยสันจั่วจะ

อยูแนวกลางของเรือนนอน   บานที่คลุมหลังคาในลักษณะนี้โดยมากไมมีพื้นที่ระเบียงตามแนว
ยาวของตัวเรือน มีเพียงชานขนาดเล็กมารับบันไดเทานั้น   บานที่คลุมหลังคาในลักษณะที่สองนี้
จะพบการยื่นหลังคาออกมาเพื่อคลุมพื้นที่ชั้นลางดวย 

นอกจากนี้ในบริเวณหมู 1 จะพบการตอหลังคาลาดเอียงจากผนังของชั้นสองลงมาคลุมพื้นที่ชั้นลาง ซึ่งทํา
ใหเกิดความรมร่ืน และเกิดสุนทรียภาพของบาน   แมวายุงขาวจะถูกยกเลิกไปเกือบทั้งหมดในตําบลบานเลือก แตใน
บางครัวเรือนของชาวลาวเวียงที่ยังคงทํานาก็ยังมียุงขาวอยูในบริเวณบานอีกดวย 
จากเรือนเวียงจันสูลาวเวยีงลุมน้ําภาคกลาง และบทสรุป 

เนื่องจากชาวลาวเวียงในบานจราเกาและในตําบลบานเลือกไดมีการตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่เปนนานมา
มากกวาสองรอยป การสรางสรรคบานเรือนเพื่อการอยูอาศัยยอมมีการปรับเปล่ียนที่สอดคลองไปกับปจจัยทางสังคม
และสภาพแวดลอมของถิ่นฐานที่ตั้ง   ในสวนนี้จะกลาวถึงการปรับเปล่ียนบานของชาวลาวเวียงใน 2 สวน คือ 
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในบานจราเกาและในตําบลบานเลือกและลักษณะทางสถาปตยกรรมที่ยังคงสืบทอด
ตอมาเมื่อเทียบกับบานเรือนในเขตพระนครหลวงเวียงจันทน 

ในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของทั้ง 2 พื้นที่ศึกษา จะพบวาการเปลี่ยนแปลงลักษณะบานเรือนของชาว
ลาวเวียงเฉพาะในกลุมบานที่เขาศึกษาในบานจราเกามีนอยกวาในตําบลบานเลือก   อยางไรก็ตามหากพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในภาพรวมของบานพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงในสองพื้นที่นี้สามารถกลาวไดเปน 2 กลุมตามอายุของเรือน 
คือ เรือนที่มีอายุมากกวา 100 ป และเรือนในชวงอายุ 40-60 ป    

ในกลุมของเรือนที่มีอายุมากกวา 100 ป จะพบการปรับเปล่ียนของเรือนพื้นถิ่นในบานจราเกาซึ่งโดยมาก
เปนการปรับเปล่ียนการปดลอมพื้นที่นอกชาน การเพิ่มเติมหองน้ํา การปรับรายละเอียดอาคารบางสวน และการใช
วัสดุ   สวนในตําบลบานเลือก เรือนดั้งเดิมถูกปรับเปล่ียนไปมากและเหลือลักษณะของเรือนดั้งเดิมใหเห็นไดเพียง
บางสวนเทานั้น   อยางไรก็ตามจากการศึกษาจะพบวาเรือนที่มีอายุมากกวา 100 ปของทั้ง 2 พื้นที่ สวนใหญมีความ
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คลายคลึงกันทั้งการวางผังของเรือน และรูปทรงทางสถาปตยกรรมในภาพรวมโดยเฉพาะในเรือนหลังคาแฝด แตมี
ความแตกตางกันในรายละเอียดองคประกอบสถาปตยกรรมบางสวน เชน การลดระดับพื้นเรือนที่แตกตางกัน การมี
องคประกอบไมแปนทองในตําบลบานเลือก และการเปดประตูจากในเรือนออกสูโถงในบานจราเกา ในขณะที่ตําบล
บานเลือกเปดประตูออกสูนอกเปง เปนตน    

สวนในกลุมของเรือนที่มีอายุในชวง 40-60 ป โดยเฉพาะในตําบลบานเลือก จะพบความหลากหลายใน
ลักษณะของรูปทรงและลักษณะการปดลอมอาคาร   บานในกลุมนี้สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ บานที่มี
รูปทรงที่ยังคงแบบแผนในอดีต โดยเฉพาะเรือนหลังคาแฝด และบานที่มีรูปทรงที่เรียบงายมากขึ้น โดยเฉพาะบานที่มี
หลังคาจั่วเดี่ยว 

บานในกลุมนี้สวนใหญทําใหถึงการสืบทอดลักษณะทางสถาปตยกรรมจากเรือนดั้งเดิมของทองถิ่น 
โดยเฉพาะลักษณะของการวางทิศทางของเรือน และองคประกอบหลักของผังเรือนในพื้นชั้นบน อันประกอบดวย หอง
ในเรือน นอกเปง โถง นอกชานที่ถูกเปล่ียนเปนระเบียง และในบางหลังที่มีระเบียงและคลุมดวยหลังคาลาเอียง หรือ
เทิบดานหนาบาน    

สวนการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมจะพบการหายไปของโครงสรางไมแปนทอง และองคประกอบหิ้งผีหรือ   
หิ้งคุณพระในพื้นที่นอกเปงโดยเฉพาะในตําบลบานเลือก   นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงการใชสอย หรือการรื้อถอนยุง
ขาวออกไป   การเปลี่ยนแปลงของบานสวนใหญมีแนวโนมในการสรางหองน้ําเพิ่มขึ้นในพื้นที่ชั้นบนบาน   มีการตอ
เติมพื้นที่ใตถุนบานดวยการเทพื้นคอนกรีตและการตอเติม/ปดลอมพื้นที่การกออิฐถือปูน เพื่อใชเปนหองนอน รวมถึง
การยายพื้นที่ในการทําครัวลงมาอยูใตถุนบานนี้ดวย   นอกจากนี้ในการปรับเปล่ียนโครงสรางบริเวณหนาบานและ
การตอเติมหลังคาตอเนื่องลงมาจากชั้นสองเพื่อใชพื้นที่ชั้นลาง ทําใหลักษณะของบานในภาพรวมเกิดสุนทรียภาพ
ของที่วางที่มีความหลดหลั่นกับสภาพแวดลอม และเกิดอัตลักษณเฉพาะใหกับชุมชน 

สวนในการเปรียบเทียบลักษณะของบานชาวลาวเวียงในบานจราเกาและตําบลบานเลือกกับเรือนในเขต
พระนครหลวงเวียงจันทน จะพบวา เรือนที่มีอายุมากกวา 100 ป ซึ่งสวนใหญเปนเรือนหลังคาจั่วแฝด มีการสืบทอด
ลักษณะการลดหลั่นของโครงสรางระหวางเรือนนอน (เรือนใหญ) และโถง (เรือนนอย) การวางทิศทางของเรือน พื้นที่
ระเบียงดานหนาบานที่เชื่อมกับทางสัญจรที่คลุมดวยหลังคาลาดเอียง หรือเทิบ และการมีรานคุณพระหรือหิ้งผีใน
พื้นที่นอกเปง   นอกจากนี้การเปดใหมีทางเขาออกจากในเรือนผานโถงในบานจราเกาดูจะเปนการคงแบบแผนการใช
เรือนที่มีความเชื่อมโยงกับเรือนในเขตพระนครหลวงเวียงจันทนอีกดวย   สวนในกลุมเรือนที่มีอายุ 40-60 ป เนื่องจาก
เปนพัฒนาการทางสถาปตยกรรมที่ตอเนื่องในชุมชน จึงพบความเชื่อมโยงของลักษณะสถาปตยกรรมเพียงการวาง
ทิศทางของเรือน การลดหลั่นของโครงสรางระหวางเรือนนอนและโถง เฉพาะในบานที่มีหลังคาจั่วแฝด และการมี
ระเบียงดานหนาบานที่คลุมดวยเทิบที่ยังคงมีใหเห็นในบานบางหลังเทานั้น   นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของเรือนพื้น
ถิ่นในพื้นศึกษาในภาพรวมมีลักษณะของเรือนที่มีขนาดใหญ ที่วางภายในกวางขวางและโปรงโลง และมีระดับของ
เรือนมากเมื่อเทียบกับเรือนพื้นถิ่นในเขตพระนครหลวงเวียงจันทน    
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อยางไรก็ตามการศึกษานี้มีขอสังเกตวาลักษณะของผังเรือน ลําดับของที่วาง และรายละเอียดองคประกอบ
ทางสถาปตยกรรมของเรือนพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงทั้งหมดที่ทําการศึกษาจากทั้ง 2 พื้นที่ แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลจาก
เรือนไทยภาคกลาง   เรือนพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงชี้ใหเห็นถึงการผสมผสานทั้งรูปทรงดั้งเดิมโดยเฉพาะหลังคาแฝด  
ที่มีการหลดหลั่นของโครงสรางและนับเปนอัตลักษณสําคัญของเรือนลาวในเขตพระนครหลวงเวียงจันทน เขากับ
รายละเอียดทางสถาปตยกรรมของไทย และการใชผังเรือนของเรือนไทยแตมีการธํารงความเชื่อสําคัญของตน
โดยเฉพาะหิ้งคุณพระ หรือรานพระ อันทําใหเห็นการนําสัมภาระทางวัฒนธรรมและการปรับตัวของชาวลาวเวียงอยาง
นอยในพื้นที่ศึกษา   ลักษณะเรือนพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงที่ปรากฏในบานจราเกาและในตําบลบานเลือกในปจจุบัน
บางสวนยังคงสะทอนใหเห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรม   แตรายละเอียดทางสถาปตยกรรมบางประการที่ยังคง
แสดงถึงอัตลักษณของชาวลาวเวียงเหลานี้มีแนวโนมที่จะลบเลือนหายไป    
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จากเมืองแถงสูเมืองไทย จากไทดําสูลาวโซง 
From Muong Thanh to Muong Thai, From Tai Dam to Lao Song 
 
รองศาสตราจารย วีระ อินพันทัง1      
Associate Professor Vira Inpuntung1 
 
บทคัดยอ 
 ชนหมูไทดํา ผูมีถิ่นฐานอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม เปนกลุมชาติพันธุเดียวกับ
ลาวโซงผูซึ่งอพยพแยกยายเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุมน้ําภาคกลาง เปนเวลาราวสอง
ศตวรรษมาแลว  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการสํารวจสภาพแวดลอมกายภาพของชุมชนคนทั้งสองกลุม ดาน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน โครงสรางของชุมชน และองคประกอบของชุมชน  พรอมทั้งเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความตาง  ดวยวิธีการวิจัยภาคสนาม โดยมีถิ่นฐานของชนทั้งสองกลุมเปนพื้นที่ศึกษา 
 ผลการวิจัยปรากฏวา ชุมชนไทดํายังดํารงลักษณะดั้งเดิมอยูมาก ขณะที่ชุมชนลาวโซงมีการเปลี่ยนแปลงไป
ไมนอย  ชุมชนลาวโซงนั้นแสดงชัดทั้งการธํารงลักษณะดั้งเดิมไวบางสวน ในเวลาเดียวกันก็รับส่ิงใหม ๆ อยางคนไทย
เขามาผสมผสาน  สะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยซึ่งดํารงสถานะวัฒนธรรมหลักเปนขั้ว
เหนี่ยวนําไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ :  ไทดํา  ลาวโซง  กลุมชาติพันธุ  ชุมชนพื้นถิ่น 
 
Abstract 
 Tai Dam, the ethnic group living in the north-west of Vietnam, is the same group as Lao Song 
who immigrated to the central region of Thailand around two hundred years ago.  To explore the physical 
characters of community of the two groups, including settlement, structure and elements, and to compare 
how they are similar and how they are different are the objectives of this research.  Field-survey was a 
method used for collecting data carried out in the settlement areas of both groups. 
 The results illustrate that the Tai Dam community have been kept an old physical characters, 
there was little change, whereas the Lao Song community have been expressed an important change.  

                                                            

1
 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย     

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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The Thai characteristics consisted in the physical features of Lao Song community expressed the way of 
keeping their identity and adopting Thai culture, the predominant majority, at the sane time. 
Keywords :  Tai Dam, Lao Song, Ethnic group, Vernacular community 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
 ลาวโซงเปนหนึ่งในชนกลุมชาติพันธุผูรวมอาศัยอยูบนผืนแผนดินไทย  ชนหมูนี้เปนที่รูจักกันในวงกวางใน
ฐานะผูสามารถธํารงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดเหนียวแนน  ความจริงแลว ถิ่นฐานดั้งเดิมของชนหมูนี้อยูที่สิบสองจุ
ไท แวนแควนเกาแกที่แผอาณาบริเวณอยูระหวาง 3 อาณาจักร ไดแก จีน เวียดนาม และลาว  ปจจุบันนี้ สิบสองจุไท
ถูกผนวกเขาเปนดินแดนสวนหนึ่งของเวียดนาม  ดวยเหตุบานการณเมืองครั้งสมัยธนบุรีตอเนื่องมาในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ทําใหชนหมูนี้ตองอพยพจากบานเกิดเมืองนอนรอนแรมมาสูแผนดินไทย อยูอาศัยและสืบทอด
วงศวานวานเครือตอมาถึงทุกวันนี้  ขณะที่บนแผนดินแม บรรพบุรุษของชนหมูนี้ซึ่งรูจักกันในนามไทดํา1 ยังคงปกหลัก
อยูอาศัยทํามาหากินกันตอเนื่องมาไมขาดสาย 
 เรื่องราวขางตนเปนที่มาของคําถามวา ตลอดระยะเวลาราว 200 ปที่ตั้งถิ่นฐานอยูบนแผนดินไทย บานเรือน
ลาวโซงมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร?  มีความเหมือนหรือตางจากบานเรือนของชนกลุมชาติพันธุเดียวกันที่อาศัยอยู
ในถิ่นฐานเดิมอยางไร?  นําไปสูวัตถปุระสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1. สํารวจบานเรือนลาวโซง คนหาลักษณะดั้งเดิม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงไป 
 2. สํารวจบานเรือนไทดํา คนหาลักษณะดั้งเดิม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงไป 
 3. เปรียบเทียบลักษณะบานเรือนลาวโซงกับบานเรือนไทดํา 
 สําหรับขอบเขตดานเนื้อหา คําวา บานเรือน ในที่นี้ เนนศึกษาลักษณะทางกายภาพของชุมชน ทั้งลักษณะ
การตั้งถิ่นฐาน โครงสรางของชุมชน และองคประกอบของชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนประเภทการวิจัยภาคสนาม  เริ่มดวยการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการที่
เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะดานประวัติศาสตรชนชาติ วัฒนธรรม และถิ่นฐาน  ลําดับตอไป กําหนดแหลงพื้นที่ศึกษา  
สําหรับถิ่นฐานลาวโซงในประเทศไทยนั้นเลือกจังหวัดเพชรบุรีและสมุทรสาครซึ่งเปนถิ่นฐานลาวโซงสําคัญเปนแหลง
พื้นที่ศึกษา  สวนถิ่นฐานไทดําในประเทศเวียดนาม เลือกจังหวัดเซินลาและเดี่ยนเบียน หรือเมืองลาและเมืองแถง
ตามลําดับ อดีตเมืองสําคัญของสิบสองจุไทเปนแหลงพื้นที่ศึกษา  จากนั้นทําการสํารวจภาคสนาม เก็บขอมูลโดยใช
แผนที่ ภาพถายทางอากาศ เปนเครื่องมือ  รวมทั้งมีการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางดวยในเวลาเดียวกัน 

                                                            

1 ไทดําเปนกลุมชาติพันธุเดียวกับลาวโซง ในทีน่ี้ใชคําวา ไทดํา เม่ือกลาวถึงชนหมูนี้ที่อยูนอกประเทศไทย 
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 วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหแผนผัง เพื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพของชุมชน และการวิเคราะห
เปรียบเทียบ เพื่อคนหาความเหมือนและความตางของลักษณะชุมชนคนละแหง หรือชุมชนแหงเดียวกันตางชวงเวลากัน 
 ทั้งนี้ อิงกรอบแนวคิดทางการออกแบบวางผังชุมชนเปนพื้นฐานในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
ชุมชน และกรอบแนวคิดทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมหลัก-วัฒนธรรมรอง และการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม เปนหลักในการทําความเขาใจกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะของชุมชน 
 
ผลการวิจัย 
 จากเมืองแถงสูเมืองไทย 
 สิบสองจุไท คือดินแดนอันเปนถิ่นอาศัยของคนไท โดยเฉพาะไทขาวและไทดํา  ตามพงศาวดารเมืองไล 
(2507: 53) กลาววา ประกอบดวยเมือง 12 เมือง  เปนเมืองไทขาว 4 เมือง ไดแก เมืองไล เมืองเจียน เมืองมุน และ
เมืองบาง  เปนเมืองไทดํา 8 เมือง ไดแก เมืองแถง เมืองควาย เมืองดุง เมืองมวย เมืองลา เมืองโมะ (เมืองมวก) เมือง
หวัด (เมืองวาด) และเมืองซาง (เมืองสาง) 
 ครั้งสมัยธนบุรีตอเนื่องมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สิบสองจุไทถูกผนวกเขาเปนดินแดนปลายพระราช
อาณาเขตเบื้องเหนือของไทย  ชวงเวลานั้นมีเหตุการณไมสงบเกิดขึ้นที่ดินแดนสวนนี้เนือง ๆ เปนเหตุใหทางเมือง
หลวงตองสงกองทัพขึ้นไปปราบปราม โดยเฉพาะบริเวณเมืองแถงซึ่งเปนเมืองสําคัญ พรอมกวาดตอนเอาครัวไทดํา 
ลงมาหลายครั้งหลายครา  ทุกครั้งครัวไทดําเหลานี้ถูกสงใหไปตั้งบานเรือนอยูอาศัยที่เมืองเพชรบุรีซึ่งเปนหัวเมือง
ชั้นใน 
 ในชวงเวลาเดียวกันนั้นอยูในยุคลาอาณานิคม ซึ่งประเทศตะวันตกหมายปองเขายึดครองดินแดนในแถบ
เอเชียอันอุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติ  ที่สุดแลวไทยก็เสียสิบสองจุไทใหอยูภายใตการครอบครองของฝรั่งเศสใน      
ป พ.ศ. 2431  จนเมื่อฝร่ังเศสพายสงครามตอเวียดนามที่สมรภูมิเดียนเบียนฟู1 ในป พ.ศ. 2497 สิบสองจุไทจึงถูก
ผนวกเขาไวเปนดินแดนสวนหนึ่งทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามแตนั้นมา 
 จากไทดําสูลาวโซง 
 เอกสารซึ่งเรียบเรียงขึ้นโดยเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผูนําทัพขึ้นไปปราบปรามความไมสงบที่สิบสองจุไท   
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เชนใน ลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ ภาค 5 วาดวยชาวปาชาติตาง ๆ เอยชื่อชนหมูนี้นาม ผูไทยดํา        
ซึ่งหมายถึง คนไทยดํา อันมีที่มาจากความนิยมแตงกายดวยเสื้อผาสีดํานั่นเอง  สําหรับคนไทยทั่วไปแลวมักเรียกพวก
เขาวา ลาวทรงดํา เชนที่ปรากฏใน พระราชหัตเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อเสด็จประพาส
มณฑลราชบุรี ในประกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) เปนอาทิ 

                                                            

1 เดยีนเบียนฟู คือ เมืองแถง 
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 ทําไมจึงเรียกชนหมูนี้วา ลาวทรงดํา หรือเพี้ยนแปรงเปน ลาวซงดํา ลาวโซงดํา ก็มี  การใชคําวา ลาว นําหนา
นั้นเขาใจไดไมยาก เพราะคนไทยมักเหมารวมวาผูที่มาจากดินแดนเบื้องเหนือคือคนลาว  สวนที่มีคําวา ทรง ซง หรือ
โซง ดวยนั้น  มีขอสันนิษฐานตางกันเปน 2 กระแส  กระแสหนึ่งวา เพี้ยนมาจากคําเรียกกางเกงชายไทดําวา สวง  อีก
กระแสหนึ่งวา มาจากคําเรียกเขตการปกครองของสิบสองจุไท ซึ่งเรียกสวนที่อยูนอกเชียง (เมือง) วา โซง  อยางไรก็
ตาม ทั้งสองกระแสก็เปนเพียงขอสันนิษฐานจากคําพองเสียงเทานั้น 
 คําวา ลาวทรงดํา ลาวซงดํา หรือลาวโซงดํา เมื่อเรียกกรอนเขาก็กลายเปน ลาวซง หรือ ลาวโซง ไป  ทั้งนี้ ใน
ระยะหลัง โดยเฉพาะตั้งแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา ชาวลาวโซงชอบที่จะใชคําวา ไทย นําหนาชื่อแทนคําวา ลาว 
มากกวา เพื่อแสดงวาเปนคนไทยเชนเดียวกัน เปนที่มาของคําเรียกใหมวา ไทยโซง หรือไมก็ ไทยทรงดํา ซึ่งนิยมใชมา
จนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะชื่อที่ปรากฏอยางเปนทางการ 

ถ่ินฐานลาวโซงในประเทศไทย 
 เมืองเพชรบุรีคือถิ่นฐานแรกหรืออีกนัยหนึ่ง บานเกา ของลาวโซงในประเทศไทย  ในระยะแรกของการตั้งถิ่น
ฐาน ลาวโซงอยูในฐานะไพรภายใตการควบคุมเขมของมูลนาย1 (บังอร ปยะพันธุ, 2529: 86; สุมิตร ปติพัฒน และ 
เสมอชัย พูลสุวรรณ, 2540: 7) เปนเงื่อนไขใหไมสามารถโยกยายถิ่นฐานออกนอกเมืองเพชรบุรีไดอยางเสรี  ภายหลัง
จากการยกเลิกระบบไพรและทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ลาวโซงจึงมีความเปนไทแกตัว และมีการขยับขยายโยกยาย
ออกไปตั้งถิ่นฐานใหมยังจังหวัดอื่น ๆ อยางกวางขวาง โดยเฉพาะตั้งแตทศวรรษ 2440 เปนตนมา 
 ทุกวันนี้ นอกเหนือจากจังหวัดเพชรบุรีอันเปนบานเกาแลว ยังมีลาวโซงตั้งถิ่นฐานอยูในอีกหลายจังหวัด ทั้ง
ในภาคกลาง เชน ราชบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม เปนตน  ในภาคเหนือตอนลาง เชน นครสวรรค กําแพงเพชร และ
พิจิตร เปนตน หรือแมในภาคใตก็มีลาวโซงอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี  
 ชุมชนไทดํา – ชุมชนลาวโซง 
 คนไทดําก็เชนเดียวกับคนไทกลุมอื่น ๆ ในสิบสองจุไทที่อยูในสังคมเกษตรกรรมทํานา  ถิ่นฐานที่ชาวไทดํา
เลือกอยูอาศัยจึงเปนบริเวณที่เหมาะแกการเพาะปลูก ทําการชลประทานได (มาเซียล ดัสเซ และ ไพฑูรย ดัสเซ, 
2519: 5)  กลาวอยางงาย ๆ คือชุมชนบาน (หมูบาน) ตองอยูใกลน้ําและใกลนา (Schliesinger, 1998: 63; ทวี สวาง
ปญญางกูร, 2550: 85)  แตสิบสองจุไทเปนดินแดนแหงทะเลภูเขา ส่ิงที่ขาดแคลนคือทุงราบ เปนเงื่อนไขใหชาวไทดํา
เลือกหุบเขาเปนที่ตั้งถิ่นฐาน2  โดยตั้งบานอยูบริเวณเชิงเขาหรือตีนเขา (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2534: 28) เพื่อสงวนพื้นที่
ทุงราบหุบเขาไวเปนผืนนาที่ทํากิน 
 ชุมชนไทดํามีลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัว โดยตั้งเรือนอยูอาศัยใกล ๆ กันเรียงรายตอเนื่องไปตาม 

                                                            

1 นายที่ควบคุมผูอยูใตสังกัด 
2 ชาวมง มอย ขา เปนตน ตั้งถิ่นฐานอยูบนไหลเขาหรอืยอดเขา 
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แนวเชิงเขา มีภูเขาที่สูงขึ้นไปเปนฉากหลังและมีผืนนาที่อยูต่ําลงมาเบื้องหุบเขาเปนฉากหนา  ความเล็ก-ใหญของ
ชุมชนเปนปฏิภาคกับขนาดของทุงราบหุบเขา  และดวยขอจํากัดของขนาดทุงราบหุบเขา ยังผลใหชุมชนไทดําทั่วไปใน
สิบสองจุไทมีขนาดไมใหญโต คือประกอบดวยผูอยูอาศัยราว 20-30 หลังคาเรือนเปนสวนใหญ 
 ชุมชนไทดํามีขอบเขตที่ชัดเจนแยกออกจากผืนนาที่ทํากิน  ความเปนชุมชนไทดําอยูที่การมีเรือนรวมกลุมอยู
ดวยกัน  เปนที่นาสังเกตวา แมไทดํายังคงนับถือผีเปนสรณะ แตไมปรากฏมีหลักบานหรือศาลผีอยูคูชุมชน  ทั้งนี้ 
สังคมบุพกาลของคนไทนั้น การกอตั้งชุมชนเริ่มตนดวยการตอกหลักปกเสื้อ  บริเวณหลักนี้จะกลายเปนสถานที่บูชาผี
บาน เรียกพิธีนี้วา เสนบาน ซึ่งทําทุก 2-3 ปครั้ง (ภัททิยา ยิมเรวัต, 2544, 91)  การไมมีหลักบานอยูคูชุมชนไทดํา
ทั่วไปนั้น ศรีศักร วัลลิโภดม (2534: 31) ไดตั้งขอสังเกตในเรื่องนี้เชนเดียวกัน โดยสันนิษฐานวา อาจเพราะเปนชุมชน
ขนาดเล็ก ไมใหญโตถึงขนาดมีหลักบาน 
 องคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของความเปนชุมชนไทดํา คือการมีปาแฮวเปนที่ประกอบประเพณีงาน
ศพอยูทายชุมชน หางจากกลุมบานเรือนออกไปสักหนอย  เฉพาะบางชุมชนที่มีองคประกอบอยางใหม เรือน
วัฒนธรรม ซึ่งปลูกสรางดวยลักษณะเดียวกับเรือนอยูอาศัย เพื่อใชเปนเสมือนอาคารอเนกประสงคของชาวชุมชน  
พรอมทั้งมีพื้นที่โลงหนาเรือนวัฒนธรรมทําหนาที่เปนลานบาน 
 โดยภาพรวม ลักษณะทางกายภาพของชุมชนไทดําในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามมีการ
เปล่ียนแปลงไปนอยมาก 
 ยอนกลับมาพิจารณาชุมชนลาวโซงโดยเฉพาะในภาคกลางของประเทศไทย  ความจริงแลว ลักษณะภูมิ
ประเทศของเพชรบุรีและจังหวัดใกลเคียงที่ลาวโซงตั้งถิ่นฐานอยู มีความแตกตางอยางมากจากถิ่นฐานบานเดิม  ใน
ประการที่เปนที่ราบลุมน้ํา ไมใชดินแดนแหงขุนเขา  หากแตมีส่ิงที่เหมือนกันคือ การมีน้ําทาอุดม เอื้อตอการทํานา ทั้ง
ยังพรั่งพรอมดวยไมไลเพื่อใชในการปลูกเรือน 
 ชุมชนลาวโซงมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัวเชนเดียวกัน โดยเลือกที่ดอนสักหนอยตั้งเรือนเกาะ
กลุมอยูใกล ๆ กัน ทามกลางทุงนาที่ทํากินที่โอบอยูโดยรอบ  การมีผืนนากวางหอมลอมชุมชนอยูเปนผลมาจาก
ลักษณะภูมิประเทศของถิ่นฐานที่เปนที่ราบนั่นเอง  ชุมชนซึ่งประกอบดวยกลุมเรือนแทรกดวยหมูไมแสดงขอบเขต
ชัดเจน ตัดกับทุงนาที่ดารดาษดวยตนขาวซึ่งดูคลายพรมสีเขียวผืนใหญ 
 องคประกอบสําคัญที่เสดงความเปนชุมชนลาวโซงอยูที่การมีศาลผีที่ชายขอบของชุมชน ทําหนาที่เปนพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์  หนาศาลผีมีลานประกอบพิธีเซนสรวง ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป  รวมทั้งมีสถานที่ประกอบประเพณีงานศพ 
ปาแฮว อยูทายชุมชน  สะทอนความเปนชุมชนของผูนับถือผีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ขณะเดียวกัน ก็บงบอกถึงการ
เปนชุมชนที่มีรากเหงามาจากสังคมเกษตรกรรมทํานาไดอยางชัดเจน 
 องคประกอบของชุมชนลาวโซงที่กลาวมาขางตนนั้นคือรองรอยซึ่งสะทอนความเปนชุมชนดั้งเดิมของชนหมู
นี้ที่ยังคงดํารงอยูสืบมา  นอกเหนือจากนี้ ยังมีองคประกอบอื่น ๆ เกิดขึ้นมาในภายหลังอีกหลายอยาง  ในชุมชนที่ไม
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ใหญนักอาจมีรานคา ที่ทําการผูใหญบาน สถานีอนามัย เปนตน  สําหรับชุมชนขนาดใหญ โดยเฉพาะระดับตําบล มัก
มีวัด โรงเรียน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 
 ทั้งนี้ องคประกอบใหม ๆ ดังกลาวเปนอาคารสาธารณะซึ่งมักครองพื้นที่ชายขอบชุมชนเดิม บางก็ปลูกสราง
ลงบนปาแฮวอันเปนพื้นที่สาธารณะเดิมของชุมชน เบียดพื้นที่ปาแฮวใหเหลือนอยลง  การเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพของชุมชนนี้สะทอนถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมหลัก ที่ถายเทลงสูหมูลาวโซงผูดํารงสถานะ
วัฒนธรรมรอง ทั้งดานความเชื่อ การศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนการเมืองการปกครอง 
 เปรียบเทียบกับชุมชนไทดําในประเทศเวียดนามแลว ชุมชนลาวโซงในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
อัตราที่มากกวา  ชี้ใหเห็นการเปดตัวเชื่อมโยงกับโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 
สรุป 

ลาวโซง ผูซึ่งเปนกลุมชนที่มีถิ่นฐานหลักอยูแถบที่ราบลุมน้ําภาคกลางของประเทศไทย เปนชนกลุมชาติ
พันธุเดียวกับไทดําทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม  ชนกลุมนี้จําตองอพยพแยกยายจากบรรพบุรุษเขามา
ลงหลักปกฐานใหมบนแผนดินไทยเปนเวลาราวสองศตวรรษมาแลว  ในไทย ชนกลุมนี้ไดรับการขนานนามใหมวา 
ลาวโซง 
 ณ วันนี้ ชุมชนลาวโซงในประเทศไทย ยังมีลักษณะทางกายภาพที่บงชัดถึงการเปนสังคมแหงการนับถือผี 
อันเปนรากเหงาเดิมที่ดํารงอยูไมเปล่ียนแปลง  ขณะเดียวกัน ก็แสดงถึงการรับเอาความเชื่อทางพุทธอันเปนศาสนา
ของผูคนในวัฒนธรรมไทยเขามาผสมผสาน  นอกเหนือจากนี้ ยังแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยดานอื่น ๆ 
อีก อาทิ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  ขณะที่ชุมชนไทดําในดินแดนเวียดนาม แมยังคงดํารงความเปน
ชุมชนของผูนับถือผีและมีการเปลี่ยนแปลงไปนอย  แตก็มีสัญญาณบงชี้วาทิศทางการเปลี่ยนแปลงนั้นมีวัฒนธรรม
เวียดเปนขั้วอิทธิพลหลัก 
 ทั้งหมดนี้ นําไปสูขอสรุปที่วา ลักษณะทางกายภาพของชุมชนคนกลุมชาติพันธุแสดงออกถึงการธํารงอัต
ลักษณทางชาติพันธุไว พรอม ๆ กับการรับความเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของวัฒนธรรมหลัก ยังผลใหลักษณะทาง
กายภาพของชุมชนมีทวิลักษณในที่สุด 
 
คําขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณอยางยิ่งแดศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท ในการบรรจุงานวิจัยวาดวยลาวโซงนี้ 
เขาเปนสวนหนึ่งของโครงการทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน (2552-2555) เรื่อง การศึกษาแบบองครวมของการปรับตัว
ในบริบทใหญที่แตกตางของกลุมชาติพันธุไท-ลาว บนพื้นที่ลุมน้ําภาคกลางของประเทศไทย1  ขอขอบคุณอาจารย

                                                            

1 ดวยการสนับสนนุทนุวิจัยจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ผูรวมวิจัยในโครงการ อีกทั้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปนกําลังสําคัญในการเก็บขอมูลภาคสนาม  ทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับ     
ชาวลาวโซงในประเทศไทยและชาวไทดําในประเทศเวียดนาม ผูเปยมดวยมิตรไมตรีตอคณะผูวิจัยชาวไทย  เอื้อเฟอ
เวลา โอภาปราศัย เปดบานเปดเรือนใหเขาเก็บขอมูลไดโดยสะดวกดาย อันเปนกุญแจสําคัญที่ทําใหงานวิจัยนี้  
สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี 
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ศิลปะการเลนเงามรดกของชาวใต 
 
อาจารยสุชาติ ทรัพยสิน1  
 
 หนังตะลุง เปนมหรสพที่มีลีลา ลักษณะ การเลนและดนตรีที่มีทวงทํานองที่แปลกไปจากมหรสพอื่นๆของ
ไทย หนังตะลุงกําเนิดขึ้นในภาคใต และเลนสืบมาหลายชั่วอายุคน จนถือไดวาเปนเอกลักษณะของชาวใต 
 หนังตะลุงเปนมหรสพที่ผสมผสานกันของศิลปะพื้นบานหลายแขนง ตั้งแตการสรางรูปแบบของตัวหนัง    
บทพากย บทเจรจา ดนตรี และศิลปะในการเชิด ส่ิงเหลานี้ไดหลอหลอมขึ้นมาจากขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น และสะทอนมาในรูปของมหรสพที่ใหความบันเทิง และอาจจะมีคติความคิดในดานตางๆ ของผูคนในถิ่นนั้นๆ
สอดแทรกอยูดวย 
 ศิลปะการเลนเงานั้นเปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนทั่วโลก ครั้งพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช   
ไดชัยชนะแกอียิปต ก็ใชหนังเปนเครื่องเฉลิมฉลองความสําเร็จและประกาศพระเกียรติคุณของพระองค ในอินเดีย    
ในสมัยพุทธกาลพวกพราหมณใชหนังอินเดียที่เรียกวา “ฉายานาฏกะ” เลนเพื่อบูชาเทพเจา และสดุดีวีรบุรุษ        
ตามเคาเรื่องมหากาพยรามายณะ ในจีน สมัยจักรพรรดิยวนตี่ พวกนักพรตลัทธิเตาไดเลนหนัง สดุดีคุณธรรม     
ความดีของสนมผูหนึ่งแหงจักรพรรดิพระองคนี้ ในวาระที่นางวายชนม สมัยหลังๆมา วัฒนธรรมการเลนเงานี้ได
แพรกระจายไปยังประเทศตางๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลายประเทศ เชน เขมร อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เปนตน ซึ่งจําแนกได 2 แบบคือ แบบหนึ่งรูปหนังมีขนาดใหญ สวนแขนติดกับลําตัวเคล่ือนไหวไมได 
ไดแก หนังสเบก (Sbek) และหนังใหญของไทยอีกแบบหนึ่งรูปหนังมีขนาดเล็กกวาแบบแรก แขนมีรอยตอกับลําตัว
เคลื่อนไหวได ไดแก หนังอย็อง (Ayong) ของเขมร หนังที่เลนในชวา บาหลี มาเลเซีย สิงคโปร ลาว และหนังตะลุงที่
เลนอยูทางภาคใต  ของไทย 
 
ประวัติความเปนมาในมุมมองวิชาการ 
 หนังตะลุงเปนศิลปะการละเลนพื้นบานภาคใต ที่มีการแสดงตอเนื่องตั้งแตโบราณ ผลจากการศึกษา
สันนิษฐานไดวา หนังตะลุงเปนการแสดงที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย ซึ่งสังเกตไดจากขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง 
ชุดเกาที่อายุประมาณ 150 – 200 ป พบวารูปหนังตะลุงในยุคแรกๆที่มีการแสดงจะมีลักษณะตามละครในเรื่อง
รามเกียรติ์ ซึ่งเปนวรรณกรรมของอินเดียที่พราหมณในอินเดีย ไดนําไปเผยแพรพรอมๆ กับการเผยแพรความเชื่อ
ทางดานศาสนา และพิธีกรรมในศาสนาฮินดู อยางไรก็ดีมีนักวิชาการหลายทานที่พยายามศึกษาประวัติความเปนมา
ของหนังตะลุงจากหลักฐานตางๆ เชน 
                                                            

1
 ศิลปนแหงชาติ บานหนังตะลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 ธนิต อยูโพธิ์ กลาววา “มหรสพที่ขึ้นหนาขึ้นตาของชาวไทยในสมัยโบราณอีกอยางหนึ่งก็คือ หนังซึ่งเรา
เรียกวาหนังใหญ เพราะมีหนังตะลุงซึ่งเปนตัวหนังเล็กเกิดขึ้นอีกอยางหนึ่ง จึงเติมคําใหแตกตางกันออกไป” สําหรับ
คาํวา “หนัง” ตามหลักฐานที่ปรากฏในสมุทรโฆษคําฉันท สมัยพระนารายณ ความตอนหนึ่งวา 
  อยุธยาถาวรเปรมปรีด  ทุกขภัยไมมี 
 สนุกนิแมนเมืองสวรรค 
  เดี๋ยวเลนโขนละครหุนประชัน เชิดชูกลางวัน 
 ดวยเครื่องวิจิตรแตงกาย 
  ราตรีรัศมีเพลิงพราย  หนังงามลวดลาย 
 กระหนกกระหนาบภาพหาญ 
 จากหลักฐานนี้ยังไมเปนขอยุติวาเปนหนังใหญ หรือหนังตะลุงกันแน เพราะในสมุทรโฆษคําฉันทกลาว
เฉพาะคําวา “หนัง” เพียงคําเดียว 
 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาววา หนังตะลุงเปนของใหม เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พวกชาวควน (มะพราว) แขวงจังหวัดพัทลุง คิดเอาอยางหนังแขก (ชวา) มาเลนเรื่องไทย
ขึ้นกอน แลวจึงแพรหลายไปที่อื่น ในมณฑลนั้น เรียกกันวา “หนังควน” เจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน (วร บุนนาค)      
พาเขามากรุงเทพฯ ไดเลนถวายตัวที่บางปะอินที่แรก เมื่อปชวด พ.ศ. 241๙ ปญหาสําคัญที่วาหนังตะลุงของไทย   
เริ่มเมื่อไรกันแน ถาเชื่อตามสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ หนังตะลุงก็เปนของไมเกาเทาใดนัก 
 สุธิวงศ พงศไพบูลย มีความเห็นวา หนังตะลุงคงไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตางชาติมากกวาจะคิดขึ้นเอง 
และคงเปนวัฒนธรรมของกลุมที่มีวัฒนธรรมอินเดียปนอยูดวย โดยยกเหตุผลประกอบดังนี้ 
 1. การออกรูปฤาษีและรูปพระอิศวรของหนังตะลุงมักขึ้นตนดวย โอม ซึ่งเปนคําแทนเทพเจาสามองคของ
พราหมณ (โอม มาจาก อ + อุ + ม    อ คือ พระวิษณุ อุ คือ พระศิวะ และ ม คือ พระพรหม) 
 2. รูปหนังตัวสําคัญ มีชื่อเปนคําสันสฤต เชน ฤาษี อิศวร ยักษ นุต (มนุษย คือรูปที่เปนพระราชโอรสของ      
เจาเมือง) ซึ่งตัวประกอบที่เปนภาษาบาลีสันสฤตก็มี เชน ทาสี เสหนา (เสนา) 
 3. ลักษณะรูปหนังตัวสําคัญ มีสัญลักษณของวัฒนธรรมอินเดีย เชน พระราชาทรงศร หรือไมก็ทรงพระขรรค 
เครื่องทรงของกษัตริยก็เปนแบบอินเดีย รูปประกอบก็บอกลักษณะของวัฒนธรรมอินเดีย เชน ปราสาท ราชวัง ราชรถ 
เปนตน 
 4. ลักษณะนิสัยตัวละครบางตัวมีสัญลักษณของวัฒนธรรมอินเดีย เชน พระอินทรคอยชวยเหลือผูตกยาก   
มียักษเปนตัวมาร ตัวละครบางตัวมีความรูทางไสยศาสตร 
 หนังตะลุงเขามาประเทศไทยเปนครั้งแรกเมื่อใดนั้น ยังหาขอยุติที่แนชัดไมไดแตคงไมเกินพุทธศตวรรษที่ 17 
เพราะตามคําบอกเลาซึ่งนายหนังตะลุงรุนเกาถายทอดไวเปนบทไหวครูหนัง ตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวา หนังมีมา
แตครั้งสมัยศรีวิชัย แตชั้นแรกรูปแบบการเลนจะเปนอยางไรไมมีใครทราบได เทาที่ปรากฏในสมัยตนรัตนโกสินทร   



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

  A-3  

3 

ดังความเลาตอๆกันมาวา เดิมหนังเลนบนพื้นดินโลงแจง ไมยกโรงขึงจออยางปจจุบันนี้ เลนทั้งกลางวันและกลางคืน 
หนังที่เลนกลางคืนจะใชวิธีสุมไฟหรือใชไตขนาดใหญ เรียกวา “ไตหนาชาง” สําหรับใหแสงสวาง รูปหนังแกะดวย  
หนังวัว หนังควาย ขนาดรูปใหญแคอก ไมใชไมตับคีบตัวหนังสําหรับจับเชิด แตจะใชเชือกรอยตรงสวนหัวของตัวหนัง
สําหรับจับถือ 
 ตอมาหนังแขก (ชวา) เขามาเลนในภาคใต และเลยขึ้นไปถึงกรุงเทพฯ ดังปรากฏหลักฐานในขุนชางขุนแผน 
ตอนทําศพนางวันทองวา 
 “ไฟพะเนียงเสียงพลุชองระทา 
 พวกหนังเรียกหามาตั้งจอ 
 เหลาเจาพวกหนังแขกแทรกเขามา 
 พิศดูหูตามันปอหลอ 
 รูปรางโสมมผมหยิกงอ 
 จมูกโดงโกงคอเหมือนเปรตยืน” 
 จากการศึกษาพบวา ในสังคมไทยมีการแสดงหนังตะลุงเกือบทุกภาค คือในภาคอีสาน มีการแสดงหนัง
ตะลุงมีชื่อเรียกวา “หนังประโมทัย” ซึ่งในปจจุบันยังมีการแสดงอยูที่จังหวัดขอนแกน ในภาคกลางมีการแสดงหนัง
ตะลุงและหนังใหญคณะหนังใหญที่มีการแสดงอยู คือ หนังใหญวัดขนอม จังหวัดราชบุรี และหนังใหญวัดสวาง
อารมณ จังหวัดสิงหบุรี 
 สวนหนังตะลุงของภาคกลาง พบวาปจจุบันยังมีคณะหนังตะลุงอยูในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี ใน
ภาคใต การแสดงหนังตะลุงยังเปนที่นิยมมาก มีการแสดงอยูทั่วไป โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สงขลา และจังหวัดพัทลุง มีคณะหนังตะลุง รวมทั้งสามจังหวัดไมตํ่ากวา 200 คณะ สําหรับในแถบจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งประชาชนสวนใหญใชภาษามลายูถิ่นเปนหลัก ก็มีการแสดงหนังตะลุง เรียกวา “วายังกุเละ” 
 หนังตะลุงเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยสิ่งหนึ่ง ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวมีอายุยืนยาวมานานหลาย
รอยปแลว แมในปจจุบันก็ยังเปนมหรสพที่มีอิทธิพลตอจิตใจของชาวใตอยูไมนอย เปนส่ิงที่มีคา ควรแกการสงวน
รักษาแบบอยางที่ดีของหนังตะลุงไวเปนมรดกไทย สําหรับลูกหลานในอนาคต 
 
บักต้ือ หนังประโมทัย 
หนังตะลุงอีสาน 
 “หนังตะลุงอีสาน เปนการละเลนที่นิยมแพรหลายมานานตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 ใหความรู ความสนุก 
เพลิดเพลิน โดยเฉพาะเด็กๆ ชอบเปนพิเศษ คนอีสานจึงเรียกวา “หนังประโมทัย” 
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 จากการศึกษาพบวา หนังประโมทัยนี้ปรากฏตัวขึ้นที่อีสาน หลังงานพระบรมศพรัชกาลที่ 5 ที่ทอง
สนามหลวงและคอยๆ กระจายสูภูมิภาคอีสานมาตั้งแตประมาณ พ.ศ. 2460 และเรื่อยมา จนโดงดังเปนขวัญใจของ
เด็กอีสานในชวง พ.ศ. 2480 – 24๙5 
 การสันนิษฐานของนักวัฒนธรรมเชื่อวา หนังตะลุงอีสานนี้นาจะมาจากปกษใต ตัวละครที่ยังคงความเปน 
“ใต”อยูก็คือ “ตัวปลัดตื้อ” ที่คนอีสานเรียกวา “หนังบักตื้อ” ก็คือตัวนี้เอง และคําวา “หนังบักตื้อ” นี้นาจะเปนคําอีสาน
แทๆที่ใหชื่อ “หนังตะลุง” จึงนาจะเปนคําที่เรียกกอนคําอื่น สวนคํานอกนั้นเชน “ประโมทัย” หรือ “ปาโมทัย” นาจะเปน
คําที่มาจากภาคกลางและเพี้ยนตามสําเนียงของอีสาน 
 รูปหนัง หนังตะลุงอีสานสรางตัวตลกขึ้นมาเอง เชน ปลัดตื้อ เปนคนที่พูดสําเนียงใต เสียงขึ้นจมูก ทองปอง 
กนงอน จมูกโดง มือถือขวานอีหมู ที่ขอเทาแขวนกระดิ่งมีเสียงดังตลอด คนอีสานจึงเรียกหนังประโมทัยอีกชื่อหนึ่งวา 
“หนังบักตื้อ”, บักแหนบ จมูกบี้ และไอปอด เปนตน 
 เรื่องที่เลน เดิมหนังตะลุงอีสานเลนเรื่องรามเกียรติ์อยางเดียว โดยไดโครงเรื่องจากหนังสือพระราชนิพนธ
บาง จากนิทานพระรามชาดกบาง คงเปนที่นิยมกันมากในยุคนั้น จนมีเรื่องพระรามชาดกแบบอีสานเขียนไวเปน
จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “พระลักพระลาม” ที่วัดสระบัวแกว บานวังคูณ อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน สวนปจจุบันนี้      
ก็เลนเรื่องอื่นๆ เชน สินไช การเกต คนอีสานก็ยังนิยมอยู โดยเฉพาะคณะเพชรหนองเรือนั้นไดปรับปรุงสอนใสอะไรอีก
มากมาย เชน มีการเตนหางเครื่อง การแสดงดนตรีกอนเลนหนังตะลุงเพื่อเรียกรองความสนใจ 
 นายหนัง นายหนังของอีสานที่มีชื่อเสียง ไดแก นายสวน ผองแผว นายสังวาล ผองแผว แตที่นิยมใชชื่อ
คณะในการแสดง เชน คณะเพชรหนองเรือ คณะเพชรขอนแกน เปนตน 
 เครื่องดนตรี เครื่องดนตรีประกอบการเลนหนังประโมทัย มี 5 ชิ้น ไดแก พิณ แคน ซอ และกลองชุด 
 “หนังบักตื้อ” นี้เขาสูอีสานไดหลายทาง คาดวาหนังตะลุงใตเขามาในชวง 3 ทศวรรษ คือ 2440 – 2470 หรือ
ชวงรัชกาลที่ 5.6.7 เพราะชวงนี้คนอีสานไดคบคาสมาคมกับภาคอื่นๆ โดยผานกรุงเทพฯ และโดยใชเสนทางรถไฟสาย
อีสาน คือ กรุงเทพฯ-โคราช, โคราช-อุบลฯ และโคราช-อุดรฯ เปนหลัก และมีคนอีสานไปทํางานชุดแรที่ปกษใต ดํานา
เกี่ยวขาวที่อยุธยา ไปทํางานบานที่กรุงเทพฯจึงสันนิษฐานไดวาหนังตะลุงเขาสูอีสานโดย 

๑. มาจากปกษใตโดยตรง 
๒. ผานกรุงเทพฯ 
๓. จากอยุธยา 

 
วายังกูเละ 
หนังตะลุงไทยมุสลิม 
 คําวา “วายังกูเละ” เปนภาษามลายูถิ่นที่ชาวไทยมุสลิมใชเรียกการแสดงหนังตามแบบฉบับของตนเอง ซึ่งมี
ความแตกตางจากหนังตะลุงทั่วไป “วายังกูเละ” สามารถแยกศัพทออกไดเปน 2 คําคือ “วายัง” กับ “กูเละ” 
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 คําวา “วายัง” ผูรูบางทานยังไดแยกศัพทคํานี้ออกเปน 2 คํา คือ  
 “วา” แปลวา รูปราง ความคลายคลึง หรือเงา และ 
 “ยัง” แปลวา เทวดา 
 ดังนั้น คําวา “วายัง” จึงหมายถึงการละเลนที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเทพเจา ซึ่งนาจะไดแกเรื่องรามเกียรติ์
นั้นเอง 
 ผูรูบางทานไมไดแยกศัพท “วายัง” ออกเปน 2 คํา ดังที่กลาวมาแลว แตรวมความวาเปนคําเดียว และให
ความหมายวาหมายถึงรูปหรือหุน เทวดา หนังตะลุง และยังหมายถึงการละเลนอยางละครดวย เชน วายังบังชาวัง 
 สวนคําวา “กูเละ” เปนที่ยอมรับกันวาเปนศัพทคําเดียว 2 พยางค ซึ่งหมายถึง เปลือก, หนังสัตว 
 เมื่อแยกศัพทและพิจารณาความหมายของศัพทแตละคําเชนนี้แลว จะเห็นวาคําวา “วายังกูเละ” แปลวา 
“การแสดงแบบเลนเงาเกี่ยวกับเรื่องราวของเทวดา” หรือ “รูปหรือหุนที่ทําดวยหนังสัตว” 
 การแสดงแบบเลนเงาของชาวไทยมุสลิม นอกจากจะนิยมเรียกวา วายังกูเละแลว ยังมีคําอื่นๆ ซึ่งเปนคํา
มลายูเรียกอีกหลายคํา เชน 
 วายังกูลิต คํานี้มีความหมายเชนเดียวกับคําวาวายังกูเละ 
 วายังยาวอ, วายังกูเล็ตยาวอ, วายังกูเละยาวอ คําวายาวอ หมายถึงประเทศชวาหรืออินโดนีเซีย       
การแสดงแบบเลนเงาที่มีคําวา ยาวอ ตอทายเหลานี้เปนการแสดงแบบโบราณ ใชรูปหนังขนาดใหญนิยมแสดง  
เฉพาะเรื่องอิเหนา ปจจุบันใน 3 จังหวัดภาคใตของไทยไมมีการแสดงในลักษณะนี้แลว แตยังมีอุปกรณที่ใชในการ
แสดงเปนรองรอยเหลืออยูบาง 
 วายังเซียม, วายังกูลิตซือแย คําวา เซียม, ซือแย เปนคํามลายูถิ่นหมายถึง สยามหรือไทย ดังนั้นคําวา    
วายังเซียม, วายังกูลิตซือแย จึงแปลไดวา การแสดงหนังตะลุงในแบบของชาวไทย 
 วายังฆือแดะ เปนคํามลายูถิ่น ฆือแดะ แปลวา เครื่องดนตรี ดังนั้น คําวาวายังฆือแดะแปลรวมความไดวา 
หนังตะลุงแบบที่มีเครื่องดนตรี ซึ่งหมายถึงหนังตะลุงในรูปแบบของไทยพุทธ 
 จากที่กลาวมานี้จะเห็นไดวา ในพื้นที่บริเวณนี้ มีคําเรียกการแสดงแบบหนังตะลุงอยูหลายคํา แตคําวา    
“วายังกูเละ” เปนคําที่ประชาชนในทองถิ่นใชเรียกหนังตะลุงในรูปแบบของชาวไทยมุสลิมกันอยางแพรหลายที่สุด 
 การแสดงวายังกูเละประกอบดวยองคประกอบ 5 อยาง คีอ นายหนัง รูปหนัง เนี้อเรี่องที่ใช โรงหนังและ
เครื่องดนตรี  
             นายหนังหรือดาแล จะตองมีความสามารถในการพากย มีเสียงดี มีความฉลาดรอบรูในทุกๆเรี่อง นายหนัง
วายังกูเละที่มีชื่อเสียงมากในปจจุบันนี้ไดแก หนังเดะแม ตะลุงสองภาษา หนังเดะเลาะห  ตะลุงสองภาษา เปนตน   
             รูปหนงั ทําดวยหนังสัตว หนังสัตว หนังสัตวที่นิยมนํามาแกะ ไดแก หนังวัว หนังควาย และหนังแพะ รูปหนัง  
ที่ปรากฏในการแสดงวายังกูและ แบงได 4 ประเภท ไดแกรูปที่ไดรับอิทธิพลจากหนังชวา, รูปที่เขียนขี้นเพื่อแสดง    
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เรี่องรามเกียรติ์, รูปที่ไดจากหนังตะลุงไทยและรูปที่จําลองลักษณะของชาวบานในพื้นที่มาเปนตัวละครประกอบไดแก  
รูปตัวตลก เชน เวาะโซะ สามะห เวาะเยาะห เปนตน 
          เนื้อเรื่องที่ใชแสดง  นืยมเลนเรื่องศรีรามอ (รามเกียรติ์)  นิยายจักรๆวงศๆ และนิยายที่แตงขื้นมาใหม    
หากเปนการแสดงแกบน จะเลนเรื่องศรีรามอ 
         โรงหนัง เปนโรงเรือนยกพื้นสูง หลังคาเพิงหมาแหงน 
         เครื่องดนตรี ประกอบดวย ซูแน(ปชวา) ฆือดุ(กลองสองหนา),ฆือแน(กลองแขก), ฆือดอเมาะ(ทับ),  
บูเวาะกรือจิง(ฉ่ิง) ฆง (ฆองคู), บูเวาะตงตง(โหมง) และตือโปะ(ไมเคาะจังหวะ) 
           วายังกูและเปนส่ีอพี้นเมืองที่มีอิทธิพลตอประชาชนหลายประการ เชน สรางความบันเทิง สรางความรูสึก      
รัก ชอบ เกลียดชัง ตอตานใหเกิดขิ้นไดโดยไมยากนัก สรางความรูและสติปญญา  ทัศนคติและคานิยม ตอส่ิงหนึ่ง   
ส่ิงใดใหเกิดขึ้นได อีกทั้งยังสามารถยกระดับจิตใจผูชมใหสูงสงดวยคุณธรรมและศีลธรรม นับไดวา วายังกูและ เปน
ส่ือพื้นเมืองที่มีสวนในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนไดในระดังหนึ่ง 
        วายังกูเละจึงเปนส่ิงที่มีคุณคาทั้งในเชิงวัฒนธรรม คือ เปนการแสดงที่ตองอาศัยศิลปะระดับสูง อาศัย
ความสามารถเฉพาะตัวและความคิดสรางสรรคของดาแล มีคุณคาตอสังคมในฐานะที่วายังกูเละ สามารถใชเปน
เครื่องมือสรางสรรคความสงบสุขใหแกสังคม 
 
องคประกอบสําคัญในการเลนหนงัตะลงุ 
 การแสดงหนังตะลุงจะตองประกอบดวย นักแสดง เรียกวา “นายหนัง” และนักดนตรี เรียกวา “ลูกคู” 
 บทบาทของนายหนังจะทําหนาที่เชิดรูปหนังตะลุงหลังจอ เปนผูขับบทกลอนและพากษบทเจรจาของ       
ตัวละครทุกตัว 
 สวนลูกคูจะทําหนาที่เลนดนตรี ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชิ้น ไดแก โหมง ฉ่ิง ทับ กลองตุก และป 
 บทบาทของนายหนังตะลุง นอกจากจะเปนผูเชิดรูปหนังและพากษแลว ยังมีภาระหนาที่ดูแลทุกขสุข      
ของลูกคูและรวมถึงการเปนหัวหนาคณะ และเปนเจาของอุปกรณทุกชิ้นที่ใชในการแสดงหนังตะลุง 
 
การทาํรูปหนงัตะลุง 
         รูปหนังตะลุง  เปนงานศิลปหัตถกรรมที่มีควบคูมากับการแสดงหนังตะลุง ซึ่งเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรม 
ประการหนึ่งของภาคใตที่มีการสืบสานถายทอดมาสูคนในทองถิ่นมาโดยตลอด  การทํารูปหนังตะลุงในอดีตจะทําขึ้น
เพื่อใหนายหนังตะลุงใชแสดงเทานั้น รูปแบบและลวดลายจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวที่ใชแสดง เชน หากเปนรูปพระราม 
พระลักษณ นางสีดา ทศกัณฐ ก็จะใชแสดงเรื่องรามเกียรติ์ หากเปนรูปเจาเมือง เจาชาย เจาหญิง ก็จะใชแสดงเรื่อง
จักร ๆ วงศ ๆ เปนตน   ปจจุบัน มีการพัฒนารูปแบบการทํารูปหนังตะลุงเพื่อใชเปนของประดับบานเรือนอีกดวย และ
เปนสินคาอีกอยางหนึ่งของภาคใต 
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ขั้นตอนในการทํารูปหนังตะลุง 
 รูปหนังตะลุงเปนเอกลักษณ และเปนศิลปะทางวัฒนธรรมประการหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะกระบวนการ
ในการทํารูปหนังตะลุง  จะเกี่ยวของระบบความเชื่อของสังคมเทคนิคในการทําและวิธีการถายทอดความรูในเชิงชาง
เปนกระบวนการที่นาสนใจ เพราะจากอดีตจนถึงปจจุบันมีการถายทอดความรูเกี่ยวกับการทํารูปหนังตะลุงสืบตอกัน
มาโดยตลอด 
 รูปหนังตะลุงเปนศิลปะเชิงจิตรกรรมที่ควบคูกับหัตศิลป  เกิดจากการนําหนังสัตวมาแกะฉลุเปนรูปและ
ลวดลาย แลวใชสีระบายเพื่อใหเกิดสีสันงดงาม ขั้นตอนในการทํารูปหนังตะลุงมีดังนี้ 
 
การเตรียมหนัง 
 มีหนังสัตวหลายชนิดที่สามารถนํามาฟอกแลวแกะฉลุเปนรูปหนังได แตการทํารูปหนังใหญ นิยมหนังโคและ
หนังกะบือ เพราะหนังใหญมักจะนําหนังทั้งผืนมาแกะฉลุ หนังใหญบางตัวอาจจะใชหนังสองผืนมาตอกัน 
 เมื่อไดหนังโคหรือหนังกระบือสด ๆ แลว นํามาขึงในกรองไมโดยใชตะปูตอกยึดใหตึงตลอดทั้งผืน  ใชมีด
ชําแหละเนื้อและพังผืดที่ติดมากับหนังออกใหหมด  และนําหนังไปตากแดนจนแหงจึงถอดออกจากกรอบ  ใชมีดขูด
ตกแตงผืนหนังทั้งสองดานโดยเอาขนและไขมันออก แลวนําไปฟอก 
 
วิธีฟอกหนัง 
 ในสมัยโบราณจะใชมะเฟอง ขา ใบสอม นํามาผสมกันแลวตําใหแตก ชางบางคนอาจนําหนังสด ๆ มาตํา
พรอมกัน แลวหมักทิ้งไวจนขนหนังหลุด จากนั้นนําหนังที่ฟอกแลวไปขึงกับกรอบไม ตามลมจนแหง ชางบางคนใช
มะเฟอง ขา ใบสอม มาตําเติมน้ําพอประมาณ  นําผืนหนังที่ขูดตกแตงแลวมาแชหมักทิ้งไวประมาณหนึ่งวัน  นําหนัง
ไปลางใหสะอาด จึงขึงตากลมจนแหง เหตุที่ไมนิยมนําหนังที่ฟอกแลวไปผ่ึงแดด  เพราะความรอนจากแสงอาทิตย   
จะไปเรงเซลลหนังใหเกิดการดึงตัวอยางรวดเร็ว  ทําใหหนังยนและเกิดเปนฝาขาวที่ผืนหนัง 
 การฟอกหนังดวยสับปะรด  นําสับปะรดมาหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ ทั้งเนื้อและเปลือก ใชสับปะรด 3 กิโลกรัมตอ 
น้ําหนังสด10กิโลกรัม เติมน้ําพอประมาณ นําหนังมาแชหมักทิ้งไวประมาณ 2-5 วัน หนังลางจะใชเวลาหมักนอยกวา
หนังหนา เมื่อหมักไดที่แลวจะเกิดลักษณะเปนวุนไขมันที่ผืนหนัง นําหนังมาวางบนแผนไม ใชชอนหรือมีดที่ไมคมขูด
เอาวุนไขมันและขนออกทิ้งสองดาน ลางน้ําใหสะอาด แลวนําไปขึงตากลมไวเหมือนวิธีแรก 
 การฟอกหนังดวยน้ําสมสายชู เปนการฟอกที่นิยมกันมากในปจจุบันนี้ เพราะสะดวกแ ละใชเวลานอย     
โดยใชน้ําสมสายชู แชทิ้งไวประมาณสามชั่วโมง นําหนังไปลางแลวขึงในที่รม 
 การฟอกหนังดวยน้ําสมสายชูอีกวิธีหนึ่ง คือ นําหนังสดมาชําแหละเอาเนื้อและผังผืดออกใหหมด แลวนํา
น้ําสมสายชู 1 ขวด ตอหนัง 1 ผืน นํามาทาหนังใหทั่วทั้งดานหนาและดานหลัง หมักไวประมาณ 12-15 ชั่วโมง และนํา
หนังมาขูดเอาขนออกลางใหสะอาด นําหนังไปขึงเหมือนเชนวิธีแรก 
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        ภาพที่ 1: การฟอกหนังดวยน้ําสมสายชู                ภาพที่ 2:  การชําระไขมันและเศษเนื้อออกจากผืนหนัง 
 
การเขียนลาย 
 การเขียนลายลงในผืนหนังสมัยโบราณ เอาเขมากนหมอหรือกาบมะพราวเผาละลายกับน้ําขาวผืนหนังให
ทั่ว แลวใชลูกสะบาขัดจนหนังล่ืนเปนมัน ขั้นตอนนี้ผืนหนังเปนสีดํา ใชดินสอหรือปากกาเขียนลายไดเลย แตการใช
ดินสอหรือปากกาหากเขียนผิดจะลบออกลําบาก  จึงนิยมใชเหล็กแหลม “เหล็กจาร” เขียนลาย เพราะรอยเหล็กแหลม
ที่เขียนลงบนผิวหนังสามารถลบออกไดงายเพียงใชเช็ดรอยที่เขียนก็จะลบออกทันที 
 ชางไมที่ชํานาญในการเขียนลายจะใชวิธีการลอกลายเสนจากรูปหนังตัวเกา  หรือลวดลายจากที่อื่นโดยนํา
รูปหนังที่แกะเสร็จมาวางบนหนัง  ใชแม็กเย็บกันเลื่อนแลวพนสีเมื่อเอาแบบออกก็จะเกิดลายบนภาพ ทั้ง 2 วิธี เหมาะ
สําหรับชางที่ไมชํานาญในการเขียนลาย และสะดวกสําหรับการฝกสอนเด็กรุนใหมใหเกิดความชํานาญในการแกะฉลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3: การเขียนลายดวยเหล็กจาร 
 
การแกะสลักลวดลาย 
 เมื่อเขียนลวดลายบนผืนหนังที่ฟอกเสร็จแลว ในสวนที่เปนลวดลายเสนภายใน ชางแกะฉลุลวดลายขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของชาง วาจะใชมีดแกะหรือมุกตอกจึงจะเหมาะสมกับลายนั้น 
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เครื่องมือที่ใชในการแกะสลกัรูปหนงัตะลุง 
1. เขียงไมเนื้อแข็งสําหรับรองตอก นิยมใชไมมะขามและไมหยี (ไมลูกหยี) 
2. เขียงไมเนื้อออนสําหรับรองแกะ นิยมใชไมทันซึ่งเปนไมพื้นเมืองอยูทางภาคใตหากไมมีไมทัน ใชไม

กระดานฉลุแทนก็ได 
3. มีดแกะ ในสมัยโบราณทําดวยแกะที่ใชเก็บขาว  ปจจุบันใชใบเล่ือยตัดเหล็กสับปลายใหเปนมุมประมาณ  

30-45 องศา  สวนที่ดามจะแตงใหโคงมนเขากับอุงมือ ปลายมีดยาวออกจานดาม ประมาณ1 นิ้ว  
4. มุกหรือตุดตู ใชตอกลาย 
5. ฆอนใชตีมุกตอกลาย 
6. เหล็กแหลมใชเขียนลาย 
7. ขี้ผ้ึงหรือเทียนไข ใชจุมปลายมีดและมุกเพื่อชวยในการหลอล่ืน 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4: เครื่องมือแกะสลักรูปหนังตะลุง 
 
การระบายส ี
 เมื่อแกะฉลุรูปหนังเสร็จชางก็จะนํามาระบายสีตามความตองการ ในสมัยโบราณสีที่ใชระบายสวนใหญจะ 
เปนที่นํามาจากธรรมชาติ เชน หมาก ขมิ้น และยางไมตาง ๆ เปนตน  หรือจากการผสมเพื่อใหไดสีตามตองการ 
ปจจุบันชางแกะฉลุสามารถเลือกสีที่มีอยูในทองตลาดมาใชระบาย แตการระบายสีหนังนั้นจําเปนตองเสือกสีที่       
ซึมซายเขาเนื้อหนังได  สีที่นิยมนํามาใชระบายรูปหนังไดดีก็คือ  สีที่ผลิตจากธรรมชาติ สีดําใชหมึกจีน สีอื่น ๆ จะใช  
สีชอง นํามาละลายกับน้ําอุนใหไดสีออนแกตามตองการ แลวผสมเหลาขาวเพื่อเปนตัวชวยในการซึมเขาเนื้อหนัง   
เมื่อระบายสีเสร็จ  สมัยโบราณจะใชน้ํามันยางใสทาเคลือบ เพื่อใหเกิดความมันเปนเงางามอีกทั้งยังชวยรักษาสภาพ
ของสีและหนังใหคงทน ปจจุบันชางสวนใหญใชน้ํามันเคลือบเงาทาทับเมื่อระบายสีเสร็จ 
 
 
 
 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 A-10  

10 

การผูกไมสําหรับเชิด 
 ขั้นตอนสุดทายของการทํารูปหนังตะลุง  คือ การผูกไมสําหรับเชิดเรียกวา “ไมตับหนัง” หรือ “ไมคีบหนัง”   
ใชไมไผกลางมาเหลาใหมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5 ซม. หรือ 1.5 ซม. โดยเหลาใหสวนโคนโตกวาสวน
ปลาย  แลวเสี้ยงตรงโคนใหแหลม เพราะเมื่อนําไปเลนหนังตะลุงจะสะดวกเวลานายหนังปกรูปหนังกับตนกลวย      
รูปหนังตะลุงบางรูปตองเหลาไมตับใหเหล็กเรียวไปถึงสวนปลาย  เพื่อผูเลนจะไดเชิดรูปไดออนชอยงดงาม “วิธีการ 
ผูกเฉพาะ จะเห็นไดวากระบวนการทํารูปหนังตะลุง ชางตองใชความประณีตทางศิลปะตั้งแตขั้นแรกถึงขั้นสุดทาย 
เลยทีเดียว 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัยสรางสรรคของสมาชิก 

เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 
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การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตมะพราวขาว : การลดการเกิดสีเหลืองในเนื้อมะพราวขาว 
The Application of Clean Technology in White Flesh Coconut Manufacturing Process : A Decrease in 
Yellowing of White Flesh Coconut 
 
สุดารัตน ตรีเพชรกุล1 ทรงพล คูณศรีสุข 2 และ แสงชัย เอกประทุมชยั 1 
Sudarut Tripetchkul1, Songpon Koonsrisuk2 and Saengchai Akeprathumchai 1 
 
บทคัดยอ 

ปญหาสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการผลิตมะพราวขาว คือ การเกิดสีเหลืองในเนื้อมะพราวขาว ทําให
โรงงานที่ รับซื้อเนื้อมะพราวขาวเพื่อนําไปผลิตกะทิ กดราคาและ/หรือไมรับซื้อเนื้อมะพราวขาว การศึกษานี้
วัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology; CT) ในกระบวนการผลิตมะพราวขาวของ
โรงงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาพบวา ขั้นตอนที่ทําใหเกิดสีเหลืองในเนื้อมะพราวขาว คือ ขั้นตอนการ
แชเนื้อมะพราวขาวในน้ํา ประมาณ 4-6 ชั่วโมง โดยตรวจพบการเกิดสีเหลืองในเนื้อมะพราวขาว ทั้งในสวนของ     
เนื้อมะพราวขาวที่แชในน้ํานานประมาณ 4-6 ชั่วโมง และเนื้อมะพราวขาวที่มีสีเหลืองและเขียวคล้ําในสวนที่อยู  
เหนือน้ํา จากการตรวจวัดสีในเนื้อมะพราวขาว พบวา เนื้อมะพราวขาวที่แชในน้ํา 4-6 ชั่วโมง มีคาความสวางหรือ     
สีขาว (L) นอยกวา และมีคาสีเหลือง (b) มากกวาเนื้อมะพราวขาวสดใหม (P<0.05) สวนเนื้อมะพราวขาวที่แชอยู
เหนือน้ํา มีคาสีขาว (L) ต่ํากวา และมีคาสีเขียว (a) มากกวาเนื้อมะพราวขาวที่แชอยูใตน้ํา และเนื้อมะพราวขาวสด
ใหม (P<0.05) สําหรับเนื้อมะพราวขาวที่แชในน้ํานานไมเกิน 1 ชั่วโมง มีคาความสวางหรือสีขาว (L) คาสีเหลือง (b) 
และคาสีเขียว (a) ไมแตกตางจากเนื้อมะพราวขาวสดใหม (P>0.05) 

ดังนั้น แนวทางแกไขปญหาเนื้อมะพราวขาวมีสีเหลือง ดําเนินการโดย (1) การปรับปรุงขั้นตอนการแชเนื้อ
มะพราวขาวในสภาพที่น้ําทวมเนื้อมะพราวขาว และ (2) ลดระยะเวลาในการแชเนื้อมะพราวขาวในน้ํา นานไมเกิน 1 
ชั่วโมง สามารถลดปริมาณการเกิดสีเหลืองในเนื้อมะพราวขาวได 
คําสําคัญ กระบวนการผลิตมะพราวขาว, เทคโนโลยีสะอาด (CT) และ การเกิดสีเหลืองในเนื้อมะพราวขาว 
 
 
 
                                                            

1 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย 
  School of Bioresources and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi, BangKhuntien, Bangkok 10150, Thailand. 
2 สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตบางขนุเทยีน  กรุงเทพฯ 10150 ประเทศไทย 
   Pilot Plant Development and Training Institute, King Mongkut's University of Technology Thonburi, BangKhuntien, Bangkok 10150, Thailand. 
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Abstract 
Typical problem encountered in white flesh coconut production is yellowing of white 

flesh coconut resulting in rejection and underpriced of product by buyers, coconut milk producers. 
Objective of this study was to apply the clean technology (CT) to the white flesh coconut manufacturing 
plant in Prachuap Khirikhan province. Results indicated that step causing the yellowing of white flesh coconut 
was the soaking of the white flesh coconut in water for about 4-6 hours. It was found further that the completely 
submerged white flesh coconut was of yellowish white in color whereas the non submerged white flesh coconut 
was of greenish yellow color. Measurement of color indicated that lightness or whiteness (L) as well as 
yellowness (b) of white flesh coconut completely submerged under water were, respectively, lower and higher 
that those of the freshly prepared white flesh coconut (P<0.05). Additionally, the whiteness (L) and greenness (a) 
of unsubmerged white flesh coconut were higher than those of the fully submerged white flesh coconut (P<0.05). 
It was found further that the lightness or whiteness (L), the yellowness (b) and greenness (a) white flesh 
coconut submerged under water for less than 1 hour were insignificantly different from those of the fresh 
white flesh coconut (P>0.05). 

Therefore, approaches to alleviate the yellowing of white flesh coconut (i) ensure that all white flesh 
coconut are fully submerged and (ii) shorten the submersion time of the white flesh coconut, preferably not more 
than one hour which would lessen the yellowing of the white flesh coconut encountered in industry. 
Keywords White Flesh Coconut Manufacturing Process, Clean Technology (CT) and Yellowing of White 

Flesh Coconut 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนแหลงผลิตมะพราวมากที่สุดของประเทศไทย ประมาณ 0.49 ลานตันตอป หรือ 
รอยละ 37 ของผลผลิตมะพราวทั้งประเทศ โดยแหลงผลิตมะพราวที่สําคัญอยูที่อําเภอทับสะแก มีปริมาณผลผลิต
มะพราว ประมาณ 0.17 ลานตันตอป หรือคิดเปนรอยละ 35 ของปริมาณมะพราวทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
[สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2552] วิถีตลาดมะพราวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีทั้งการจําหนาย
มะพราวผลทั้งลูกในจังหวัด และตางจังหวัด การผลิตน้ํามันมะพราว และการแปรรูปตางๆ พบวา สัดสวนของการแปร
รูปมะพราวขาวมีมากที่สุด รอยละ 36 ของปริมาณมะพราวทั้งหมดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ [ทศพร ทองเที่ยง, 
2548] และจํานวนผูประกอบการแปรรูปมะพราวขาว ประมาณรอยละ 50 ของผูประกอบการทั้งหมดในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ดําเนินการอยูในอําเภอทับสะแก 
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จากศักยภาพดานการแปรรูปมะพราวขาวในพื้นที่อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ คณะวิจัยจึงเลือก
เปนพื้นที่ดําเนินการรวมกับผูประกอบการแปรรูปมะพราวขาว โดยการสํารวจขอมูลเบื้องตน พบวา ปญหาประการ
หนึ่งในกระบวนการผลิตมะพราวขาว คือ เนื้อมะพราวขาวมีสีเหลือง ทําใหโรงงานที่รับซ้ือเพื่อนําไปผลิตกะทิ กดราคา
หรือไมรับซื้อมะพราวขาว ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology; CT) ใน
กระบวนการผลิตมะพราวขาว เพื่อตรวจประเมินหาสาเหตุและเสนอแนวทางแกไขปญหาเนื้อมะพราวขาวมีสีเหลือง
ใหกับผูประกอบการไดนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิตมะพราวขาว 
 
อุปกรณและวิธีการ 

1. การสํารวจและตรวจประเมินโรงงานผลิตมะพราวขาว ระดับกําลังการผลิต 10 ตันตอวัน โดยใชหลักของ
เทคโนโลยีสะอาด (CT) [สถาบันส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม. 2541] ประกอบดวย ขั้นตอนการตรวจประเมินเบื้องตน 
เพื่อสํารวจและจัดทําแผนผังกระบวนการผลิตมะพราวขาว และการตรวจประเมินละเอียด เพื่อตรวจวัดปริมาณสาร
เขาและออกในกระบวนการผลิต ตรวจประเมินหาสาเหตุ และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการเกิดเนื้อมะพราวขาว
มีสีเหลืองในกระบวนการผลิตมะพราวขาว 

2. การเก็บตัวอยางเนื้อมะพราวขาวจากขั้นตอนการแชน้ําเปลาในระหวางกระบวนการผลิต เพื่อวิเคราะหสี
ของเนื้อมะพราวขาวโดยใชเครื่องวัดสี ยี่หอ Hunter Lab รุน Color Quest XE, USA 

3. การทดสอบผลของระยะเวลาในการแชน้ําตอการเกิดสีในเนื้อมะพราวขาวในหองปฏิบัติการ สัดสวนของ
ปริมาณน้ําตอเนื้อมะพราวขาวใชในการศึกษาไดจากขอมูลการสํารวจในสวนของวิธีการศึกษาขอ 1 โดยแปรผันระยะ 
เวลาของการแชเนื้อมะพราวขาวในน้ํา 30 นาที, 60 นาที และ 120 นาที จากนัน้นําเนื้อมะพราวขาวที่ผานการแชน้ําที่
ระยะเวลาตางๆ มาตรวจวิเคราะหสีของเนื้อมะพราวขาวโดยใชเครือ่งวัดสี ยี่หอ Hunter Lab รุน Color Quest XE, USA 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 

กระบวนการผลิตมะพราวขาว เริ่มตนจากการนําวัตถุดิบที่นําเขามา คือ มะพราวลอน (ปอกเปลือกแลว) 
ผานขั้นตอนปอกเปลือก กะเทาะกะลา ขูดผิว เฉาะ ลางทําความสะอาดโดยน้ําเปลาและน้ําผสมคลอรีน และแชเย็น 
เพื่อขนสงไปยังโรงงานผลิตกะทิตอไป (รูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการผลิตมะพราวขาว 
 

จากการตรวจประเมินกระบวนการผลิตมะพราวขาว พบวา ปญหาประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหวาง
กระบวนการผลิต คือ การเกิดสีเหลืองในเนื้อมะพราวขาว ซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอนการแชเนื้อมะพราวขาวในน้ํา ประมาณ 
4-6 ชั่วโมง กอนนําเขาสูขั้นตอนการลางทําความสะอาดดวยน้ําผสมคลอรีน (อัตราสวน คลอรีน 6 กิโลกรัม ตอน้ํา 
1,000 ลิตร) โดยปริมาณเนื้อมะพราวขาวมีสีเหลืองและเขียวคล้ําที่เกิดขึ้นมีอยูประมาณ 50 กิโลกรัมตอปริมาณ 10 
ตันของมะพราวขาว หรือ รอยละ 0.5 ของปริมาณมะพราวขาวทั้งหมด คิดเปนรายไดที่สูญเสีย ประมาณ 2,500 บาท
ตอวัน (มะพราวขาว กิโลกรัมละ 50 บาท) หรือประมาณ 750,000 บาทตอป (ผลิต 300 วันตอป) 

จากการวิเคราะหหาสาเหตุการเกิดเนื้อมะพราวขาวมีสีเหลืองในขั้นตอนการแชเนื้อมะพราวขาวในน้ํา พบวา 
สวนของเนื้อมะพราวขาวที่ถูกแชในน้ําเปลา นาน 4-6 ชม. และสวนที่อยูเหนือน้ํามีสีเหลืองและเขียวคล้ํา (รูปที่ 2) 
ลักษณะสีที่สังเกตไดทางกายภาพสอดคลองกับคาสีของเนื้อมะพราวขาวที่แชในน้ํา ประมาณ 4-6 ชม. (ตารางที่ 1) 
พบวา มีคาความสวางหรือสีขาว (L) นอยกวาเนื้อมะพราวขาวสดใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีคาสี
เหลือง (b) มากกวาเนื้อมะพราวขาวสดใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนเนื้อมะพราวขาวที่อยูเหนือน้ํา มี
คาสีขาว (L) ต่ํากวาเนื้อมะพราวขาวที่อยูใตน้ํา และเนื้อมะพราวขาวสดใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ตามลําดับ รวมทั้งมีคาสีเขียว (a) มากกวาเนื้อมะพราวขาวสดใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 1) 
การเกิดเนื้อมะพราวขาวมีสีเหลืองหรือสีเขียวคล้ํา อาจเกิดจากการที่เนื้อมะพราวขาวสวนที่ไมแชน้ํามีการสัมผัสอากาศ
และในสภาพที่มีแสงประกอบดวย ทําใหชวยเรงการเกิดปฏิกิริยา lipid oxidation ได [Zamora et al., 2005] 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ลักษณะสขีองเนื้อมะพราวขาว (ก) มะพราวขาวที่แชน้ํา นาน 4-6 ชม. และ (ข) มะพราวขาวที่อยูเหนือน้ํา 
 
ตารางที่ 1 แสดงคาสีของตัวอยางเนื้อมะพราวขาว 
 

ตัวอยางเนื้อมะพราวขาว 
คาสี 

L a b 
1. เนื้อมะพราวขาวทีเ่ก็บในระหวางกระบวนการผลิต (ระดับโรงงาน)    

1.1 เนื้อมะพราวขาวสดใหม 86.15 a -0.75 a 6.63 b 
1.2 เนื้อมะพราวขาวแชน้ําเปลา นาน 4-6 ชม. (สวนที่แชน้ํา) 80.57 b -0.37 a 7.12 c 
1.3 เนื้อมะพราวขาวแชน้ําเปลา นาน 4-6 ชม. (สวนที่อยูเหนือน้ํา) 58.06 c 0.54 b 3.66 a 

2. เนื้อมะพราวขาวแชน้ําที่ระยะเวลาตางๆ กัน 
(ระดับหองปฏิบัติการ) 

   

2.1 เนื้อมะพราวขาวสดใหม (เริ่มตน) 86.15 a -0.75 a 6.63 a 
2.2 เนื้อมะพราวขาวแชน้ํา 

2.2.1 เวลา 30 นาที 
 

86.15 a 
 

-0.98 a 
 

6.85 a 
2.2.2 เวลา 60 นาที (1 ชม.) 85.85 a -0.88 a 6.89 a 
2.2.3 เวลา 120 นาที (2 ชม.) 82.45 b 0.45 b 7.05 b 

หมายเหตุ  L คือ คาความสวางของตัวอยาง มีคาอยูในชวง 0-100, 0 (สวางนอย-คล้ํา) → 100 (สวางมาก-ขาว) 
a คือ คาสีเขียวของตัวอยาง มีคาอยูในชวง 0-100, 0 (เขียวออน) → 100 (เขียวเขม) 
b คือ คาสีเหลืองของตัวอยาง มีคาอยูในชวง 0-100, 0 (เหลืองออน) → 100 (เหลืองเขม) 

แชน้ําเปลา 4-6 ชม. มะพราวขาวสดใหม 

(ก) (ข) 
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จากการทดสอบผลของระยะเวลาในการแชน้ําตอการเกิดสีในเนื้อมะพราวขาวในหองปฏิบัติการ และตรวจ
วิเคราะหสีของเนื้อมะพราว พบวา เนื้อมะพราวขาวที่แชน้ําเปลานาน 2 ชั่วโมง มีคาความสวางหรือสีขาว (L) นอยกวา
และมีคาสีเขียว (a) และคาสีเหลือง (b) มากกวาเนื้อมะพราวขาวสดใหม และเนื้อมะพราวขาวแชน้ําเปลานาน 30 นาที 
และ 1 ชั่วโมง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

ดังนั้น ขอเสนอ CT สําหรับแนวทางแกไขปญหาเนื้อมะพราวขาวมีสีเหลือง คือ (1) การแชเนื้อมะพราวขาว
ในน้ําเปลาในสภาพที่น้ําทวมเนื้อมะพราวขาวตลอดเวลา และ (2) การลดระยะเวลาในการแชเนื้อมะพราวขาว โดยแช
ไมเกิน 1 ชั่วโมง (ตารางที่ 1) 
 
บทสรุป 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตมะพราวขาว เพื่อแกไขปญหาเนื้อมะพราวขาวมีสี
เหลือง โดยการปรับปรุงขั้นตอนการแชเนื้อมะพราวขาวในสภาพที่น้ําทวมเนื้อมะพราวขาว และแชนานไมเกิน 1 ชั่วโมง 
สามารถลดปริมาณมะพราวเสียจากการเกิดสีเหลืองในเนื้อมะพราวขาวลงได รอยละ 0.5 ของปริมาณการผลิตมะพราว
ขาว 10 ตันตอวัน หรือคิดเปนเงิน ประมาณ 750,000 บาทตอป 
 
คําขอบคุณ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณผูประกอบการผลิตมะพราวขาวในพื้นที่ตําบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ให
ขอมูล สนับสนุนดานวัตถุดิบ และอํานวยความสะดวกดานสถานที่สําหรับการสํารวจกระบวนการผลิตมะพราวขาวทุก
ขั้นตอนอยางละเอียด 

สุดทายนี้ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใตการบริหารของเครือขายวิจัย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง ที่ไดจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยี    
สูชุมชนฐานราก ประจําปงบประมาณ 2553” และที่ชวยประสานงานตลอดการดําเนินงานวิจัย 
 
เอกสารอางอิง 
ทศพร ทองเที่ยง นฤมล จียโชค สุเมธ ทานเจริญ ภาวิณี พัฒนจันทร และ ทรงพล คูณศรีสุข. 2548. รายงานฉบับ

สมบูรณ “โครงการศึกษาแนวทางพัฒนามะพราวและผลิตภัณฑจากมะพราว”. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี. 88 หนา. 

สถาบันส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม. 2541. คูมือเทคโนโลยีสะอาดสําหรับประชาชน สนบัสนุนโดย สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย. USAEP. The Asia Foundation. กลุมความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนและกลุม
อุตสาหกรรมไทยเพื่อส่ิงแวดลอม (IN GROUP) 
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การสรางระบบฐานขอมลูหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการสงออก 
The Building Database System Ornamental Fish Supply Chain For Exporting 
 
กนกพัชร วงศอินทรอยู1 สมพล สุขเจริญพงษ2 และ ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ3 
Kanokpatch Wonginyoo1 , Sompon  Sukcharoenpong2  and Santi  Ditdathaporncharoen3 
    
บทคัดยอ 
 การขาดการบริหารจัดการขอมูลหวงโซอุปทานของปลาสวยงามเพื่อการสงออกตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 
สงผลใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในหวงโซอุปทานขาดขอมูลในการตัดสินใจในการเพาะเลี้ยง  ภาคเอกชนขาดขอมูลในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ ผูบริหารขาดขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย สงผลใหขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมปลาสวยงามของประเทศไทยมศีักยภาพดอยกวาคูแขงขันในตลาดระหวางประเทศ 
 การจัดการขอมูลหวงโซอุปทานของปลาสวยงามเพื่อการสงออกอยางเปนระบบ โดยรวบรวมขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยง  ผูขายปจจัยการผลิต  ผูรวบรวมหรือคนกลาง  ผูสงออก   โลจิสติกส    ตลาดคูคา
ตางประเทศ มาจัดทําเปนฐานขอมูล (database) ในรูปที่สะดวกใชและสืบคนไดงายดวยคําสําคัญ จัดทําเปน  web 
page, web board มีการเชื่อมโยงเครือขายขอมูล (network) เปนสารสนเทศ (information) 
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการสงออก พบวา  ควรมีหนวยงานรับผิดชอบ
โดยตรง เปนผูที่คอยดูแล แกไข ปรับปรุง ระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันกับตางประเทศและลดความซ้ําซอน  หนวยงานที่เกี่ยวของที่เปนเจาของขอมูลเปนผูปรับปรุงขอมูลของตนให
ทันสมัยและถูกตอง  ควรมีการประชาสัมพันธ  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใชขอมูลรวมกันเพื่อปรับปรุงให
มีขอมูลที่มีความทันสมัย 
 ระบบฐานข อ มูลห ว ง โซ อุ ปทานของปลาสวยงาม เพื่ อการส งออก  ไดพัฒนาและ เผยแพรที่ 
http://msc.npru.ac.th/fish/index.php  โดยขอมูลส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  จํานวนขอมูลทั้งหมด 843 
รายการ 
คําสําคัญ :  ระบบฐานขอมูล     หวงโซอุปทาน     ปลาสวยงาม      การสงออก 

                                                            

1 โปรแกรมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Program International Business , Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat  University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
2 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Program Computer Business , Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat  University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
3 โปรแกรมวิชาการจดัการโลจสิตกิส คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Program Logistic Management, Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat  University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Abstract 
 The lack of data management on ornamental fishes supply chain for export from up-stream to 
down-stream effected to related agents. It was about as it needed to make decision for the related 
agents. Private sectors required the data before their decision – making for business, as well as the 
administrators needed the data for making policy. The lack of the data management caused of 
competitive capabilities in ornamental fishes industry in Thailand resulted in less capabilities than 
competitors in international market. 
 The data management on the ornamental fish supply chain for export could be done by collect 
all data on productive processes, suppliers, producers, consolidators/wholesalers, exporters, logistics 
service providers, international competitors and all concerned government bureaus. All data then was 
managed to be database in easily accessing via web page, web board and it should be linked to the 
network main information. 
 The development of database on ornamental fish supply chain for export found that it should be 
related agents who responded directly in the process to control, improve and update the data system. 
This was for increase the capabilities on international marketing competition. The concerned 
organizations had to check update, inform and cooperate with other related agents for the data 
development 
 The database on ornamental fishes supply chain for export had been informed at 
http://msc.npru.ac.th/fish/index.php. The data was last updated in the 30th September 2011 of all 843 
lists.    
Keyword :  Database system, Supply Chain, Ornamental Fish, Exporting 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ปจจุบันธุรกิจสงออกปลาสวยงามเปนอีกภาคธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีมูลคาการ
สงออกสูง สรางรายไดใหกับประเทศ  ในการทําธุรกิจสงออกปลาสวยงามนั้นมีองคกรที่เขามาเกี่ยวของอยูหลายภาค
สวนเปนเครือขาย (Network) การเชื่อมกันขององคกรและรวมมือกันในการทํางานในการบริหารจัดการ ปรับปรุงการ
ไหลของวัตถุดิบ การไหลของขอมูล และการไหลของเงินทุน จากผูเพาะเลี้ยงไปยังผูบริโภคคนสุดทาย เรียกวา “หวงโซ
อุปทาน (Supply Chain) ”  ในหวงโซอุปทานปลาสวยงามมีสวนประกอบตางๆ ตั้งแต ตนน้ําถึงปลายน้ํา คือ สวนที่เปน
ผูจัดหาวัตถุดิบใหกับฟารมปลาสวยงาม ,ผูขายปจจัยการผลิต, ผูเพาะเลี้ยงหรือฟารม,  ผูรวบรวมหรือพอคาคนกลาง, 
ผูสงออกหรือบริษัทตัวแทนสงออก, ผูประกอบการโลจิสติกส เชน กิจการบรรจุภัณฑ ตัวแทนขนสง สายการบิน,     
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ตลาดคูคาตางประเทศ, เจาหนาที่ของรัฐฯและนักวิชาการ หนวยงานที่เกี่ยวของ  
ปญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจการสงออกปลาสวยงามเกิดขึ้นตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา คือ 1) ปญหาดานการ

ผลิตผูเพาะเลี้ยงหรือฟารม ขาดการพัฒนาที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง ระบบการผลิตไมสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด  2) การจําหนายปลาสวยงามนั้นผลกําไรสวนใหญมักตกอยูกับผูรวบรวมหรือพอคาคนกลาง 3) ในดาน    
ผูสงออกหรือบริษัทตัวแทนสงออก  ขาดแคลนแหลงขอมูลเกี่ยวกับการสงออก  4) ปญหาที่เกี่ยวของกับระบบโลจิ
สติกสดานการบริหารจัดการขนสง 5) ศักยภาพของประเทศคูแขงขันมีการบริหารจัดการที่ดีกวา มีขอจํากัดทางดาน
กฎหมายและขอบังคับจากประเทศคูคา  6) ปญหาการขาดขอมูลของหวงโซอุปทานของปลาสวยงามทั้งระบบตั้งแต
ขอมูลตนน้ํายังปลายน้ํา (โครงการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพธุรกิจปลาสวยงาม,2552:152)  
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญการบริหารจัดการขอมูลในหวงโซอุปทานอุปทานปลาสวยงามเพื่อการ
สงออก  โดยมีวัตถุประสงคงานวิจัย  เพื่อศึกษาขอมูลและสรางระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการ
สงออก 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กรอบการวิจัยการศึกษาหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการสงออก เพื่อการวางแผนพัฒนาโครงสราง 
ฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการสงออก ประกอบดวย   ผูขายปจจัยการผลิต,   ผูเพาะเลี้ยงหรือฟารม,  
ผูรวบรวมหรือพอคาคนกลาง,  ผูสงออกหรือบริษัทตัวแทนสงออก, ตลาดคูคาตางประเทศ, ผูประกอบการโลจิสติกส 
เชน กิจการบรรจุภัณฑ ตัวแทนขนสง  สายการบิน  เจาหนาที่และนักวิชาการของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ดังรูป
ตอไปนี้ 

  
ที่มา :  คณะผูวิจัยไดจัดทําเพื่องานวิจัยนี้     

รูปที่ 1  หวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการสงออกของไทย 

ผูประกอบการโลจิสติกส เชน กิจการบรรจุภัณฑ ตัวแทนขนสง สายการบิน 

เจาหนาที่และนักวิชาการของหนวยงานรัฐ ที่เกี่ยวของ 
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โดยทําการศึกษาความตองการของผูใชขอมูลในดาน การเพาะพันธุหรือเพาะเลี้ยง   โลจิสติกส   การสงออก  

ตลาดคูคาตางประเทศ เมื่อไดขอมูลที่ถูกตองและตรงตามความตองการของผูใช นําไปใชเพื่อพัฒนาสรางระบบ
ฐานขอมูล  วิธีการดําเนินการวิจัย  ศึกษาสถานภาพของขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับหวงโซอุปทานของการสงออก
ปลาสวยงาม โดยการรวบรวมและศึกษาสถานภาพของขอมูลทุติยภูมิที่เผยแพรทั้งเชิงวิชาการและสถิติที่เกี่ยวของกับ
การเพาะพันธุหรือเพาะเลี้ยง  การตลาด  การสงออก โลจิสติกส   ระบบหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการสงออก
ภายใตการรวบรวมของแตละกระทรวง แลวนําขอมูลที่ไดนั้นแบงออกเปนหมวดหมูตามกลุมเพื่อสะดวกตอการสืบคืน
ของผูใชโดยแบงประเภทขอมูลออกเปน 

1) ขอมูลเชิงวิชาการ  ประกอบดวยเอกสาร  วารสาร งานวิจัย  วิทยานิพนธ ส่ิงพิมพ  กําหนด 
ระยะเวลาการรวบรวมขอมูลยอนหลังเปนเวลา 5-10  ป (ตั้งแต พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน) 

2) ขอมูลเชิงสถิติ กําหนดระยะเวลาการรวบรวมขอมูลยอนหลัง 5 ป (ตั้งแต พ.ศ.2549 – ปจจุบัน)     
 
ผลการวิจัย 
 คณะผูวิจัยไดทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการสงออก โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 เริ่มแรกเปดโปรแกรม Internet Explorer ในชอง Address พิมพชื่อระบบ http://msc.npru.ac.th/fish 
จากนั้นจะปรากฏหนาจอ ดังรูป 
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2.4. ระบบแสดงเว็บไซตที่ไดทําการเรียกดู ดงัรูปดานลาง 

3. ติดตอเรา 
3.1. คลิกเมนู “ติดตอเรา” 
3.2. ระบบแสดงหนาจอ ติดตอเรา ซึ่งในสวนนี้ จะแสดงชื่อและที่อยูของหนวยงาน และแสดงรูปแผนที่ ของ

หนวยงาน 
4. แผนผังเว็บไซต 

4.1. คลิกเมนู “แผนผังเว็บไซต” 
4.2. ระบบแสดงหนาจอ แผนผังเว็บไซต ซึ่งในสวนนี้จะเปนการแสดงสวนโครงสรางของเมนูตางๆ ใน

เว็บไซต 
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 เมนู หลัก เปนแถบเครื่องมือที่อยูดานซายมือของโปรแกรม โดยจะแบงเปนหมวดเมนูหลักดังนี้ 
1). คลิกเมนู “ขอมูลผูขายปจจัยการเพาะเล้ียง” 
    1.1. ระบบแสดงหนาจอ ขอมูลผูขายปจจัยการเพาะเลี้ยงซึ่งในสวนนี้ จะแสดงชื่อและที่อยูของขอมูล
ผูขายปจจัยการเพาะเลี้ยง 

 
 
2) การใชงานเมนู ขอมูลปลาสวยงาม มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 2.1. เริ่มตน คลิกที่เมนู “ขอมูลปลาสวยงาม”  
 2.2. ระบบแสดงหนาจอ ขอมูลปลาสวยงามแตละชนิดทั้งปลาน้ําจืดและปลาทะเล   

 
 

3) การใชงานเมนู ขอมูลเพาะเลี้ยง/ฟารม มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 3.1. เริ่มตน คลิกที่เมนู “ขอมูลเพาะเลี้ยง/ฟารม”  
 3.2. ระบบแสดงหนาจอ ขอมูลผูเพาะเลี้ยง/ฟารม แตละจังหวัด 
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4)  การใชงานเมนู ขอมูลผูรวบรวม/พอคาคนกลาง มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 4.1. เริ่มตน คลิกที่เมนู “ขอมูลผูรวบรวม/พอคาคนกลาง”  
 4.2. ระบบแสดงหนาจอ จะแสดงขอมูลผูรวบรวม/พอคาคนกลาง จะปรากฏดังรูป 

 
 
5)  การใชงานเมนู ขอมูลตลาดคูคาตางประเทศมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 5.1. เริ่มตน คลิกที่เมนู “ขอมูลตลาดคูคาตางประเทศ”  
 5.2. ระบบแสดงหนาจอ จะแสดงขอมูลตลาดคูคาตางประเทศ จะปรากฏดังรูป 
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6)  การใชงานเมนู ขอมูลผูสงออก มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 6.1. เริ่มตน คลิกที่เมนู “ขอมูลผูสงออก”  
 6.2. ระบบแสดงหนาจอ จะแสดงขอมูลขอมูลผูสงออก จะปรากฏดังรูป 

 
7)  การใชงานเมนู ขอมูลการสงออก มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 7.1. เริ่มตน คลิกที่เมนู “ขอมูลการสงออก”  
 7.2. ระบบแสดงหนาจอ จะแสดงขอมูลการสงออก จะปรากฏดังรูป 
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8) การใชงานเมนู ขั้นตอนการสงออกปลาสวยออก มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 8.1. เริ่มตน คลิกที่เมนู “ขั้นตอนการสงออกปลาสวยออก”  
 8.2. ระบบแสดงหนาจอ จะแสดงขอมูลขั้นตอนการสงออกปลาสวยออกจะปรากฏดังรูป 

 
 
สรุป 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการสงออก พบวา  ควรมีหนวยงานรับผิดชอบ
โดยตรง เปนผูที่คอยดูแล แกไข ปรับปรุง ระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันกับตางประเทศและลดความซ้ําซอน  หนวยงานที่เกี่ยวของที่เปนเจาของขอมูลเปนผูปรับปรุงขอมูลของตนให
ทันสมัยและถูกตอง  ควรมีการประชาสัมพันธ  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใชขอมูลรวมกันเพื่อปรับปรุงให
มีขอมูลที่มีความทันสมัย  ระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการสงออกไดมีการรวบรวมขอมูลในดาน
การเพาะเลี้ยง  การตลาด  การสงออก  ระบบโลจิสติกส และตลาดคูคา เปนการเชื่อมโยงเครือขายที่สามารถสืบคนได
งายโดยกลุมผูใชไดแก เกษตรกร  นักศึกษา  นักวิจัยหรือนักวิชาการ  นักธุรกิจ  ตลอดจนผูกําหนดนโยบาย ไดทุก
สถานที่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครอืขายอินเตอรเน็ต ระบบดังกลาวสามารถปรับปรุงใหมีความทันสมัยได
อยางตอเนื่อง เปนการเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจการสงออกปลาสวยงาม พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน การพัฒนาอยางเปนระบบโดยมีการเชื่อมโยงองคการตางๆที่มีสวนเกี่ยวของเขาดวยกัน กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในทุกภาคสวน และทําใหประเทศไทยกาวสูประเทศผูสงออกปลาสวยงามอันดับหนึ่งของโลกตอไป 
 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 N-17  

17 

คําขอบคุณ 
 การวิจัยเรื่องการสรางระบบฐานขอมูลหวงโซอุปทานปลาสวยงามเพื่อการสงออก สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวย
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แนวทางการสรางสรรคคุณคาผาจกไท-ยวนราชบรุี 
The Direction in Value Creation of Pha Chok Tai-Yuan Ratchaburi 
 
เสรี เพิ่มชาติ1 อัญชลี จันทาโภ2 วราภรณ ล้ิมเปรมวัฒนา3 และ พฤกษ จิรสัตยาภรณ4 
Seri Permchart1, Anchalee Jantapho2, Waraporn Limpremwatana3 and  Phueak Jirasatayaporn4 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคความรูผาจกไท-ยวนราชบุรี เพื่อวิเคราะหสภาพ ปญหา           
ความตองการ และเพื่อหาแนวทางการสรางสรรคคุณคาผาจกไท-ยวนราชบุรี กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก กลุมผูผลิต 
กลุมผูสนับสนุน และกลุมผูบริโภค ไดมาโดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย แบบ
สัมภาษณเชิงลึก แบบสอบถาม การสังเกตอยางมีสวนรวม การสนทนากลุม รวบรวมขอมูลดวยกระบวนการจัดการ
ความรู 7 กิจกรรม ตรวจสอบขอมูลดวยวิธีการสามเสาดวยวิธีเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะห
เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบวา 
1. การทอผาจกไท-ยวนราชบุรี ยังคงสืบทอดองคความรูที่มีมาแตอดีตคือ วิธีการทอผาแบบดั้งเดิม และ

ลวดลายบางลวดลาย มีส่ิงที่เปล่ียนไป ไดแก จุดประสงคในการทอ วัสดุที่ใชทอ เครื่องมือที่ใช ผลิตภัณฑมีความ
หลากหลายมากขึ้น มีการประยุกตลวดลายและสีสันขึ้นใหม ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผาจกไท-ยวนราชบุรี 

2. สภาพการทอผาจกไท-ยวนราชบุรีหลังการฟนฟูในป 2517 มีการจัดตั้งกลุมทอผาและศูนยสืบทอดศิลปะผาจก
ขึ้นในจังหวัดราชบุรี ตามความสมัครใจ จํานวน 6 แหง ปจจุบันยังมีดําเนินการอยู 5 แหง และมีการเพิ่มขึ้นของแหลงผลิตของ
เอกชนมากขึ้น ปญหาที่พบมาก ไดแก วัสดุราคาแพง ไมมีคนทอผา ขาดการรวมตัวเปนเครือขาย ตางคนตางทํา คูแขงแหลง
ผลิตเอกชนมีมากขึ้น ความตองการในมุมมองของผูบริโภค ผาจกยังเปนที่ตองการของคนเฉพาะกลุมแมจะมีราคาแพง         
ในมุมมองของผูผลิต ตองการรายไดเพิ่มดวยการมีแนวทางเพื่อสรางมูลคาและคุณคาเพิ่ม ในมุมมองของผูสนับสนุน ตองการ
ใหผาจกไท-ยวน ยังคงเปนที่นิยมกันทั่วไปและเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่อยูคูจังหวัดราชบุรีตลอดไป 
                                                            

1 สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ราชบุรี 70150 ประเทศไทย 
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2 บัณฑิตวิทยาลยั คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย 
   Graduate School, Faculty of Education, Siam University, Bangkok 10160, Thailand. 
3 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย 
  Department of Marketing, Faculty of Business Management, Siam University, Bangkok 10160, Thailand. 
4 สํานักวจิัย มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย 
   Office of Research, Bangkok Thonburi University, Bangkok 10160, Thailand. 
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3. แนวทางการสรางสรรคคุณคาผาจกไท-ยวนราชบุรี ประกอบดวย 1) รวมมือกันทุกฝาย 2) คาขายอยาง
เกื้อหนุน 3) ประกอบอาชีพเปนทุน 4) ชุมชนคนอนุรักษ 5) หลากหลายผลิตภัณฑ 6) สรางสรรคจุดเดน 7) เนนการเรียนรูสู
คนรุนใหม 8) สงเสริมใหมีการใช และ 9) จัดกิจกรรมแพรหลายตอเนื่อง  
คําสําคัญ : การสรางสรรคคุณคา, ผาจกไท-ยวน, คุณคาผาจก, จังหวัดราชบุรี 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study the body of knowledge on Pha Chok Tai-Yuan 
Ratchaburi, to analyze the statement of the problem and needs and to find the directions in value creation 
of Pha Chok Tai-Yuan Ratchaburi. The samples used in this research were production groups, supportive 
groups and consumption groups by stratified random sampling. The research instrument consisted of in 
depth interview, questionnaire, participating observation, and focus group. The data were collected by 7 
activity of knowledge management process and data triangulation through methodological 
triangulation.and analyzed by content analysis  

The research findings were as follows : 
 1. The weaving of Pha Chok Tai-Yuan Ratchaburi has inherited the body of knowledge from the 
past on the original weaving. Some of the designs have been changed such as the weaving objectives, 
weaving materials and equipment. The products were varied with applied designs and new colours to 
increase values to Pha Chok Tai-Yuan Ratchaburi. 
 2. The weaving condition of Pha Chok Tai-Yuan Ratchaburi after the improvement in the year 
1974, the weaving groups and 6 centers were willingly established. Nowadays, there have been 5 
centers still operated and there are more private production sources. The problems most found were 
expensive materials, lack of weavers, lack of network, and independent production. In the consumer 
view, Pha Chok was needed by a special group of people because of high price while the production 
needed more income with the directions in value creation and value addition. For the supporters, they 
needed to maintain Pha Chok Tai-Yuan as OTOP of Ratchaburi forever 
 3. The directions in value creation of Pha Chok Tai-Yuan were consisted of 1) coordination, 
2) Happy business 3) Occupation, 4) Key Persons, 5) Variety of products, 6) Attraction 7) Learning 
8) Using and 9) Eventfulness. 
Keywords : Value Creation, Pha Chok Tai-Yuan, Value of Pha Chok, Ratchaburi 
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คํานําและวัตถุประสงค 
ผาจกไท-ยวนราชบุรี นับเปนงานหัตถศิลปของจังหวัดราชบุรีที่มีคุณคาที่ยังคงรักษาและสืบสานมาจนทุกวันนี้    

ผาจกไท-ยวนราชบุรี มีลักษณะเดนที่เทคนิคการทอที่พิเศษกวาการทอผาชนิดอื่น กลาวคือผูทอจะทอจากดานหลังของลาย
โดยใชนิ้วมือและวัสดุปลายแหลมจกเสนดายเพื่อใหเกิดลวดลาย ซึ่งจะปรากฏดานหนาของผา โดยผูทอจะดูลายทอผาน
กระจกเงา ดวยเทคนิคพิเศษประกอบกับความสวยงาม ประณีตบรรจง ละเอียดออน จึงทําใหผาจกมีมูลคาและมีคุณคา
เพิ่มขึ้น  

ปจจุบันสภาพการณของการทอผาจกไดเปล่ียนแปลงจากอดีต เชน วัตถุประสงคที่ผลิตเพื่อใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน ปจจุบันผลิตขึ้นเพื่อธุรกิจการคา การทอผาจกแตละผืนตองใชระยะเวลานาน สตรีชาวไท-ยวนจึงหันไป
ประกอบอาชีพอื่นที่เสียเวลานอยกวาและมีรายไดมากกวา รวมถึงขาดความตอเนื่องในการฝกหัดและปลูกฝงคานิยม
ในการทอผาจกใหกับคนรุนใหม (อุดม สมพร 2540) อยางไรก็ตาม หลังจากไดมีการฟนฟูขึ้นในราวป พ.ศ. 2517   
เปนตนมา ผาจกยังเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมของผูบริโภค ปญหาที่พบมาก ไดแก วัสดุราคาแพง ไมมีคนทอผา 
ขาดการรวมตัวเปนเครือขาย ตางคนตางทํา มีแหลงผลิตในรูปแบบของเอกชนมากขึ้น เปนตน ประกอบกับความ
ตองการเกี่ยวกับผาจกไท-ยวนในมุมมองของผูบริโภค ยังคงเปนที่ตองการของคนเฉพาะกลุมแมจะมีราคาแพง        
ในมุมมองของผูผลิต ตองการรายไดเพิ่มดวยการมีแนวทางเพื่อสรางมูลคาและคุณคาเพิ่ม และในมุมมองของ
ผูสนับสนุน ตองการใหผาจกไท-ยวน เปนที่นิยมกันทั่วไป และเปนสินคาโอทอป (OTOP) ที่อยูคูจังหวัดราชบุรี
ตลอดไป ดังนั้นการเพิ่มมูลคารวมถึงคุณคาใหกับ    ผาจกไท-ยวนราชบุรีเพื่อความเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและ
เพื่อธุรกิจการคาจึงมีความจําเปน   

การสรางสรรคคุณคา (Value Creation) เปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลคาใหกับผาจกไท-ยวนราชบุรีได 
ทั้งนี้เพราะการสรางสรรคคุณคา คือการใชความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบหรือการนําจุดแข็งของผลิตภัณฑที่มีอยู 
ตามธรรมชาติมาสรางสรรคผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ทําให
เกิดสินคาและบริการที่มีคุณคา ยากตอการลอกเลียนแบบ สามารถสรางราคาใหสูงไดตามความตองการ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2548) และจากบทสัมภาษณตอนหนึ่งของนาย พันศักดิ์ 
วิญญรัตน ประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี และคลังสมองคนสําคัญของรัฐบาล เพื่ออธิบายความหมาย
ของคําวา Value Creation ที่รัฐบาลจะนํามาบริหารประเทศใหกระจางชัด และนําไปสูการปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยใหมที่มีจุดยืนมั่นคงในเวทีโลก (กองบรรณาธิการ. 2548) ตอนหนึ่งสรุปไดวา  

“...สาระประโยชนของความรูที่มีคุณคาทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย ที่ไดส่ังสมและถายทอดใหกับ   
คนไทยเพื่อใหเกิดความรอบรูและรูรอบมาแตครั้งอดีตกาล ภายใตเอกลักษณของสังคมไทยอยางตอเนื่อง กําลังลด
ความสําคัญลงในการถายทอดและแพรกระจายใหกับคนไทย ตลอดจนความเขาใจอยางไมถูกตองถองแทในภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยที่แทจริง สงผลใหการเรียนรูในภูมิปญญาของไทยยังไมเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาการ      
เรียนรูของบุคคลภายใตสังคมเศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรูไดอยางยั่งยืน…การสรางคุณคาใหมในสินคาไทย 
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ตองเริ่มตนมาจากการนําความคิดสรางสรรคดั้งเดิมและพื้นฐานของทักษะที่อยูบนทรัพยสินทางวัฒนธรรม มาผสม
กับความรูการคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําไปเพิ่มการแขงขันการเชิงเปรียบเทียบเพื่อใหโดดเดนยิ่งขึ้น 
ส่ิงสําคัญที่จะตองทําตอไปคือ ทั้งภาครัฐและเอกชนไทยตองตีโจทยใหแตกเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง    
โดยตองมองหาวาจะมีสินคาและบริการใดของไทยที่สามารถนํามาประยุกตใชกับแนวทางนี้” 

คณะผูวิจัยจึงสนใจนําแนวคิดการสรางสรรคคุณคา การจัดการความรู มาใชเพื่อการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาองคความรูการทอผาจกไท-ยวนราชบุรี เพื่อศึกษาและวิเคราะหสภาพ ปญหา ความตองการ และเพื่อหา
แนวทางการสรางสรรคคุณคาผาจกไท-ยวนราชบุรี 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางเปน 3 สวนไดแก กลุมผูผลิต กลุมผูสนับสนุน และกลุมผูบริโภค ไดมาโดยการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม โดยผาน
กระบวนการจัดการความรู 7 กิจกรรม ตามแบบของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ วิเคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา และวิธีการสามเสาดวยวิธีเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาองคความรูผาจกไท-ยวนราชบุรีภาคทฤษฎี
จากเอกสาร หลักฐานอางอิงทางประวิติศาสตร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหองคความรูผาจกไท-ยวนราชบุรี 
เพื่อหาแนวทางการสรางสรรคคุณคาผาจกไท-ยวนราชบุรี 

ดวยกระบวนการจัดการความรู 7 กิจกรรม 
1. การบงช้ีความรู 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
3. การจัดความรูใหเปนระบบ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
5. การเขาถึงความรู 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
7. การเรียนรเพื่อนําไปใช 

ศึกษาองคความรูผาจกไท-ยวนราชบุรีภาคสนาม
จากแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก  

การสังเกตอยางมีสวนรวม 

จัดสนทนากลุมผูผลิต กลุมผูสนับสนุน และกลุมผูบริโภค 
เพื่อกําหนดแนวทางการสรางสรรคคุณคาผาจกไท-ยวนราชบุรี 

แนวทางการสรางสรรคคุณคาผาจกไท-ยวนราชบุรี 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยจากการศึกษาขอมูลจากแหลงผลิตผาจกไท-ยวนที่กําหนดเปนขอบเขตการวิจัย จํานวน 6 แหลง และ

จากกลุมผูสนับสนุนในจังหวัดราชบุรี และกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑผาจกไท-ยวนราชบุรี สรุปผลไดดังนี้  
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหองคความรูการทอผาจกไท-ยวนราชบุรี พบวา การทอผาจกไท-ยวน

ราชบุรี ยังคงสืบทอดองคความรูที่มีมาแตอดีตคือ วิธีการทอผาแบบดั้งเดิม และลวดลายบางลวดลาย แตส่ิงที่
เปล่ียนไป ไดแก จุดประสงคในการทอผา วัสดุที่ใชในการทอ เครื่องมือที่ใช การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความ
หลากหลายขึ้น การประยุกตลวดลายและสีสันขึ้นใหม ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผาจกไท-ยวนราชบุรี 

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพ ปญหา ความตองการ ของผาจกไท-ยวนราชบุรี พบวา ผาจกไท-
ยวนราชบุรีหลังการฟนฟูขึ้นในป พ.ศ. 2517 โดยนําเรื่องของชาติพันธุมาเปนแนวคิดรวม มีการจัดตั้งกลุมทอผาและ
ศูนยสืบทอดศิลปะผาจกขึ้นในจังหวัดราชบุรี ตามความสมัครใจ จํานวน 6 แหง ปจจุบันยังมีดําเนินการอยู 5 แหง 
ปญหาที่พบมาก ไดแก วัสดุมีราคาแพง ไมมีคนทอผา ขาดการรวมตัวเปนเครือขาย ตางคนตางทํา คูแขงแหลงผลิต
เอกชนมีมากขึ้น และความตองการเกี่ยวกับผาจกไท-ยวนในมุมมองของผูบริโภค ผาจกยังคงเปนที่ตองการของคน
เฉพาะกลุมแมจะมีราคาแพง ในมุมมองของผูผลิต ตองการรายไดเพิ่มดวยการมีแนวทางเพื่อสรางมูลคาและคุณคาเพิ่ม 
และในมุมมองของผูสนับสนุน ตองการใหผาจกไท-ยวน ยังคงเปนที่นิยมกันทั่วไปและเปนสินคาโอทอป (OTOP) ที่อยู 
คูจังหวัดราชบุรีตลอดไป 

สวนที่ 3 แนวทางการสรางสรรคคุณคาผาจกไท-ยวนราชบุรี เพื่อสรางสรรคคุณคาผาจกไท-ยวน
ราชบุรี ใหมีมูลคาและคุณคาเพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อความเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเพื่อธุรกิจการคา เปนขอมูลที่
ไดมาขากกระบวนการวิจัย นํามาสรุปเพื่อใหเปนที่เขาใจ งายตอการจดจํา และสามารถนําไปประยุกตใชได ทั้งนี้
เพื่อใหผาจกไท-ยวนราชบุรี สามารถดํารงอยูในสภาพการณปจจุบันและอนาคตไดอยางสมดุล ประกอบดวย 9 
แนวทาง มีรายละเอียดดังนี้ 

1) รวมมือกันทุกฝาย (Coordination) ในที่นี้ไดแก กลุมผูผลิต กลุมผูสนับสนุน และกลุมผูบริโภค 
ที่ตองเชื่อมโยงกันเปนหวงโซแหงคุณคา ที่ทุกกลุมทั้งกลุมที่เปนแบบเดียวกันและกลุมที่แตกตางกัน ตองสรางความ
รวมมือกันตามบทบาทและหนาที่ของแตละกลุม 

2) คาขายอยางเกื้อหนุน (Happy business) ธุรกิจผาจกไท-ยวนราชบุรี ที่เปล่ียนไปในรูปแบบของ
การแขงขันมากขึ้น นอกจากการแขงขันอยางเสรีแลว การแขงขันอยางสรางสรรคจะเปนแนวทางในการสรางคุณคา
ใหกับผาจกไท-ยวนราชบุรีได โดยลดความขัดแยงทางธุรกิจลง แลวเปลี่ยนจากคูแขงขันเปนคูคา คาขายอยางมี
จริยธรรม คาขายอยางมีความสุข 

3) ประกอบอาชีพเปนทุน (Occupational) เปนการสงเสริมใหการทอผาจก สามารถประกอบเปน
อาชีพหลัก สามารถสรางรายไดทางเศรษฐกิจได โดยใชแนวคิดของชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) ที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
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ใหการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมและครบวงจรธุรกิจ เชน การจัดซื้อ การตลาด การพัฒนาบุคคล การลงทุน การ
จัดสรรประโยชน เปนตน 

4) ชุมชนคนอนุรักษ (Key person) ผาจกไท-ยวนราชบุรี จะดํารงอยูไดในสภาพการณปจจุบัน 
พฤติกรรมการบริโภคผาจกของบุคคลและกลุมบุคคลยังคงตองมีโดยตอเนื่องอยางเปนวิถีชีวิต พฤติกรรมการบริโภค
ดังกลาวมีอยูแลวในชุมชนไท-ยวน ที่กระจายอยูในจังหวัดราชบุรี การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดกระแสอนุรักษเพิ่มขึ้น 
จะชวยใหชุมชนไท-ยวนเหลานั้นตระหนักมากขึ้นกวาที่เปนอยู 

5) หลากหลายผลิตภัณฑ (Variety product) ผาจกไท-ยวนราชบุรี ตองมีการพัฒนาเพื่อใหสอดรับ
กับความตองการของผูบริโภคและเปนไปตามกลไกสวนประสมทางการตลาดที่เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะรูปแบบ
ของผลิตภัณฑที่ตองมีความหลากหลาย นอกเหนือไปจากผาที่ใชนุงเพียงอยางเดียว รวมถึงการเปนสวนหนึ่งของ
ผลิตภัณฑอื่นๆ เชน กระเปา ผาเชิง ปลอกหมอน ที่ใสกระดาษทิชชู เปนตน การเพิ่มสีสันหลักใหมากขึ้น มีการ
ดัดแปลงผลิตภัณฑใหเหมาะกับลูกคาทุกเพศทุกวัย 

6) สรางสรรคจุดเดน (Attraction) การทําใหผาจกไท-ยวนเปนเอกลักษณของจังหวัดราชบุรี ที่เปน
ที่รูจักกันโดยทั่วไป อาจเริ่มดวยภายในชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ตามลําดับ การยกระดับความรูสึกที่มีตอผา
จกไท-ยวนราชบุรี รวมถึงการสรางจุดขายเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธในการสรางทัศนคติรวมของคุณคาแหงผา
จกไท-ยวนราชบุรี 

7) เนนการเรียนรูสูคนรุนใหม (Learning) ปญหาหนึ่งที่สําคัญมากคือ การขาดความตอเนื่องใน
การสรางความรูสูคนรุนใหมเกี่ยวกับผาจกไท-ยวนราชบุรี ทั้งดานกายภาพ จิตภาพ และสังคมภาพ สงผลใหคานิยม 
ความเชื่อ ที่ดีและมีคุณคา ลดลงตามลําดับ การสรางความรู การถายทอดความรู การแพรกระจายความรู เปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่งยวดที่ตองดําเนินการ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว การฝกอบรม นิทรรศการ หอศิลป 
ชุมชนตนแบบ เปนตน 

8) สงเสริมใหมีการใช (Using) โดยการกําหนดเปนนโยบายสงเสริมการใชผาจกไท-ยวน ในการ
แตงกายในโอกาสสําคัญของจังหวัด ประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาลตางๆ ที่จัดขึ้นทั้งในและนอกจังหวัด การจัดวัน
สืบสานวัฒนธรรมไทยดวยการสวมใสผาจก ทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  

9) จัดกิจกรรมแพรหลายและตอเนื่อง (Eventfulness) เพื่อเพิ่มชองทางการสงเสริมการจําหนาย 
ผลิตภัณฑผาจกไท-ยวนราชบุรี และสรางรายไดทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับตําบล ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ ดวยการจัดแสดงหรือออกรานจําหนายในงานสําคัญ ๆ โดยมีแผนงานการตลาดที่ชัดเจน 
สรุป 

การวิจัยนี้เปนการนําแนวคิดการสรางสรรคคุณคาที่รัฐประกาศใชเปนแนวทางในการเพิ่มคุณคาใหมใหกับ
สินคาในประเทศ โดยเฉพาะสินคาที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาและวัฒนธรรม ผลการวิจัยที่ได คณะผูวิจัยคาดวา จะ
นําไปสูการสรางสรรคคุณคาใหกับผาจกไท-ยวนราชบุรี อันเปนการสรางนวัตกรรมตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 
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และเปนแนวทางใหกลุมผูผลิต กลุมหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติการสรางสรรคคุณคาแกผูบริโภค ซึ่งจะชวย
เพิ่มรายได และพัฒนาชุมชน ทองถิ่น ใหเขมแข็งและมีดุลยภาพอยางยั่งยืน ดวยศักยภาพแหงภูมิปญญาเฉพาะของ
ชุมชนตอไป 
คําขอบคุณ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย 
1. เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ที่ให

โอกาสและสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร นครปฐม และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ราชบุรี ที่ไดประสานงานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย 
3. กลุมผูผลิตผาจกไท-ยวน กลุมผูสนับสนุน และกลุมผูบริโภคในจังหวัดราชบุรี ที่ไดใหขอมูลทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จนงานวิจัยนี้สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค 
เอกสารอางอิง 
กองบรรณาธิการ. 2548, VALUE CREATION ปจจัยที่ตองคํานึงในการผลิตสินคาและบริการ. หนังสือพิมพไทยรัฐ. 

26 ธันวาคม 2548: 11. 
ณัฐกฤต ติฐวิรุฬ. 2550.ผาจก : จากการถักทอในชีวิตสูการผลิตเพื่อการคา ปริญญานิพนธ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร).

กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 
วิจารณ พานชิ. 2547. การจัดการความรูกับการบรหิารราชการแนวใหม. กรุงเทพมหานคร: ขาวฟาง. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2548. โมเดลเอสเอ็มอีสราง Value Creation อยาง

งายๆ. จดหมายขาว แผนฯ 10. 3(8) กรกฎาคม. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. 2548. คูมือการจัดทําแผนการจัดการ

ความรู. สืบคนเมื่อ ธันวาคม 7, 2553, จาก http://www.thaiall.com/km/index.html   
อุดม สมพร. 2540. ผาจกไท-ยวนราชบุรี. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ. 
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Formula Development of Pasteurized Lime Juice Mixed with Konjac 
 
Chompoonuch  Phuenpipob1 and  Prachya Paemongkol2    
 
Abstract   
 The research aimed to study and develope a pasteurized lime juice by adjust the concentrate 
level of lime juice mixed with konjac. Used Completely Randomized  Design and significance among 
mean was assessed by using the one-way ANOVA and was detected, mean and standard deviation were 
compared using  Duncan’s New Multiple’s Range test (DMRT). Results were considered based on a 
significant difference at p value ≤ 0.05.   From the results, the final formula consisted of 21% lime juice, 
15% konjac, 10% fructose syrup, and 54% warm water. Combination of lime juice and konjac to produce 
healthy beverage for promote a good digestive system. Konjac has an ability water-holding capacity and 
form a soft gel with water. It was acts as a bulking agent in the colon. The product was pasteurized at 72-
75°C for 15s and packaged in 180-220cc. it could be stored at 6±1°C for 7 days. The products were well 
accepted by consumers (n=30, duplicate) with scores of 7 (like moderately) used sensory evaluation by 
9-point Hedonic Scale and analyzed. The color value which detected by the spectrophotometer was 
42.64 ± 0.19 (L*), 4.33 ± 0.15 (a*), and 16.78 ± 0.10 (b*). Samples were taken each day for physical, 
chemical and microbiological analysis including total plate count, yeast and mold and E.coli by A.O.A.C 
2000.  
Keywords:  pasteurized, lime juice, konjac  
      
Introduction  

Lime is a very common ingredient and frequently used to add flavor which call that ‘citric 
acid’(1). Knowledge of the citric acid content of beverages may be useful in nutrition therapy. Lime can 
be used as a flavoring foods, beverages, refreshments, and citric acid preservative.  

As a natural herb, lime efficacious to anti-cough, sputum peluruh (mukolitik), peluruh urine 
(diuretic) and sweat, and helps the digestive process. For lime oil containing limonene as well as 

                                                            

1 Faculty of Food and Nutrition, Rajamangala University of Technology  Phra  Nakhon, Bangkok 10220, Thailand.   
2 Faculty of Food Service Industry, Rajamangala University of Technology  Phra  Nakhon, Bangkok 10220, Thailand.   
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flavonoids, such as poncirin, hesperidine, rhoifolin and naringin(2). The content of the ripe fruit are 
synephrine and N-methyltyramine, other than citric acid, calcium, phosphorus, iron and vitamins A, 
vitamins B1, and vitamins C. Especially Vitamins C which is important for the immune system. 

Fruit juices are mainly, almost only of nutritional value because of vitamins C content which has 
involved lime juice. Much of the processing of fruit juices involves heating, for concentration, sterilization 
or at least pasteurization but little if any damage is caused since vitamins C is relatively stable in acid 
solution. So, the line production which was produced the product by use lime juice and mix fiber from 
konjac to promote the good health benefit of consumers. Because after konjac fiber comes into contact 
with water in the stomach, the glucomannan fiber in the digestive tract helps to absorb bile acid. 
Contributing to the sensation of satiety, Konjac helps to achieve weight reduction when dieting. The 
glucomannan fiber also behaves as a prebiotic in the intestine for Lactobacillus bifidus growth. Konjac 
fiber has very high water absorbent and expansion rate, it is very helpful for control blood sugar level, 
reduce cholesterol lever, weight loss (3). The research aimed to study and formula develop of 
pasteurized lime juice by adjust the concentrate level of lime juice mixed with konjac. 
 
Materials and Methods  
 
 Preparation 

Selection of type lime juice for use as ingredients in formulating, raw lime  
was selected from the local market and analyzed the physical-chemical properties.   

Selection of fiber for use as ingredients in formulating, size was selected  
from cubic, bar, and piece and analyzed the physical properties. 

 
Formulation    
 ¤ Main ingredients: lime juice, konjac 
 ¤ Additional ingredients: fructose syrup, warm-water 
 ¤ Equipment for making: pasteurizer, hand refractometer, pH meter,  

Spectrophotometer, thermometer 
¤ Preparation of product: lime juice was weighted and poured with warm- 
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water. When the temperature was increase to 70°C mixed konjac and added fructose syrup (both with 
known weight). Pasteurization was carried out at 72-75°C for 15s. After pasteurization, the product was 
hot-filled into 180-220 cc plastic bottles and cooled down to a temperature about 4°C and kept under 
refrigerated storage at 6±1°C for 7 days. The flow diagram for the preparation of product is shown in 
figure 1. 
 
 

Lime juice, konjac and fructose syrup were weighted 
 
 

Heated lime juice mixed warm water 
 
 

Added konjac and fructose syrup 
 
 

Pasteurization at 72-75°C for 15s 
 
 

Hot filling into 180-220 cc plastic bottle at 65-70°C 
 
 

Cooling 4°C 
 
  

Storage at 6±1°C for 7 days 
 
 

Analyzation the physical chemical microbiology and sensory characteristics 
 

Figure 1   Flow diagram of Pasteurized Lime Juice mixed with Konjac 
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Different ratios of ingredients were tested. The compositional range of the  

3 treatments were undertaken as follows from table 1  
 
Table 1    Percentage for each treatment which formulated drink 
 

Ingredients 
                                        Treatment 

1 2 3 
Lime juice 17 21 26 

konjac 15 15 15 
Fructose syrup 10 10 10 
Warm water 58 54 49 

¤ Sensory evaluation: by 9-point Hedonic Scale method (n=30, duplicate)  
and analyzed products. General appearance, color, lime odor, taste, texture, and overall acceptability 
were evaluated by untrained panelists recruited from staff of The Rajamangala University of Technology 
Phra Nakhon, Bangkok, Thailand. The panels composed of 20-25% male and 75-80% female tasters, age 
between 18-56 years.     

¤ Shelf-life: samples were taken each day for physical, chemical and  
microbiological qualities including total plate count, yeast and mold and E.coli by A.O.A.C 2000(4). 

¤ Statistic analysis: data from various treatments were analyzed using The  
research use Completely Randomized Design and significance among mean was assessed by using the 
one-way ANOVA and was detected, mean and standard deviation were compared using  Duncan’s New 
Multiple’s Range test (DMRT). Results were considered based on a significant difference at p value ≤ 
0.05. 

 
Results and Discussion 

The nutritive values of lime juice which was used to formulate new value-added products for 
fermented lime juice, as well as the physical, chemical and microbiological properties were accepted 
based on the specification of มผช. 1167/ 2549. The pH value < 4, total soluble solid > 10°Brix.  
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The ingredients were probably selected because of their refreshing taste and lime flavor. Line 
shape konjac was selected because of their easily uptake konjac, which was acceptable to the 
consumers. According to Burring (2005), the formulation usually combines refreshing taste with healthy 
ingredients to satisfy the growing trend of health awareness. The supermarket Business 54th Annual 
Consumer Expenditures study, released in September 2001, stated that the percent increase in sales of 
refrigerated shakes have percentage increases (5). Moreover, the fruit flavored beverages, and calcium 
enriched smoothie beverage would deliver healthy products that taste good as alternative beverages for 
the consumers (6).   

Formulation the product used lime juice for main ingredient because lime has antiseptic 
properties, preventing sepsis. It is good source of vitamins C, an important ingredient for healthy gums, 
absorption of iron, antioxidant and many other functions. Lime juice contains citric acid, which is a well-
known buffer. It regulates the pH of the medium in which it exists. In other words, it will not permit 
excessive acidity or alkalinity. And peptic ulcers are due to the bacteria, Helicobacter pylori, and not due 
to acidity (7). In the part of konjac which was mixed into product because konjac can prolongs the 
sensation of fullness and will dramatically lower calorie intake. From The analysis shows that the fiber 
appears to lower bad cholesterol, keep blood glucose low and show a minor effect on weight loss (8).  

The treatment which was consisted of lime juice 21%, konjac 15% was well accepted all other 
characteristics tested i.e. good physical appearance, passed a standard of chemical and microbiological 
analysis. The photograph of pasteurized lime juice mixed with konjac is shown in figure 2. For the results 
of sensory screening test of 3 treatments are shown in table 2.  

 
Figure 2 Photograph of pasteurized lime juice mixed with konjac in plastic bottle   
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Table 2 Sensory screening test of products with varying treatment (n=30, duplicated) 
 

Characteristic 
                                                Treatment1 

 1 2 3 
General appearance a2 7.10+0.79 7.16+0.96 7.25+0.98 
Color a2 7.50+0.75 7.78+0.66 7.80+0.46 
Lime odor2 6.93+0.72a 7.27+0.71a 5.30+0.81b 
Taste2 5.76+0.76b 7.13+0.81a 4.96+0.99c 
Texturea2 6.90+0.84 7.08+0.79 7.05+0.66 
Overall acceptability2 6.53+0.50b 7.78+0.77a 5.63+0.74c 

1 Means with the same superscript in a row are not significantly different (p≤0.05) 
 2 Nine-points hedonic scales (9=like extremely, 5=neither like nor dislike, 1=dislike extremely) 
 

Table 2 shows, the results revealed that there was non-sig (p>0.05) in general appearance, 
color and texture. The formula that used lime juice 21%, konjac 15%, fructose syrup 10% and water 54%, 
which was most accepted by the panelists with the overall acceptability score above 7 (like moderately). 
Therefore, this treatment would be used to analyze the physical and chemical properties. 

 
Table 3 The physical and chemical properties of the treatment 
 

TSS(ºBrix) pH 
                             Color value 
L*(lightness) a*(red) b*(yellow) 

6±1 4±1      42.64±0.19 4.33±0.15 16.78±0.10 
 
 Table 3 shows the TSS, pH and color value which gave the appearance of the product was 
white-yellow liquid, had sour-salt-sweet taste, and had a little lime smell. Therefore, this treatment would 
be used to analyze the microbiological qualities.   
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Table 4 Microbiological qualities of the treatment 
Storage time 

(day) 
Microbiological amount 

TPC(cfu/g) Yeast&mold(cfu/g) E. coli(Per g) 
0 <10 <10 <3 
1 <10 <10 <3 
3 <10 <10 <3 
5 <10 <10 <3 
7 <10 <10 <3 

1 Results are means of duplicate analysis 
 

After pasteurization, products were stored at 6±1°C for 7 days. The change in microbiological 
quality was reported in Table 4. TPC could not be detected and stable until on Day 4 which to rise as the 
storage time increased which reached the acceptance limit. Hence, the pasteurized Lime Juice mixed 
with konjac product could be kept for 7 days under refrigerated temperature.   

Therefore, researcher propagated this research at the Phetchaburi province, for extend the 
market group of lime processing products and produce the alternative refreshing and healthy beverages. 
Show in figure 3. 
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Figure 3 The Cooperatives Credit Union; Thakham unity, Tha Yang District, Phetchaburi 
Province, Sep 4-5, 2011. 

 
Conclusion 
 The formulated of pasteurized lime juice mixed with konjac consisted of lime juice 21%, konjac 
15%, fructose syrup 10% and water 54%. The product was pasteurized at 72-75°C 15s, packaged in 
180-220 cc. in plastic bottle and could be stored at 6±1°C for 7 days. The physical appearance was 
white-yellow, hard lime smell, sweet-sour taste, pH 4±1 and total soluble solid 6±1ºBrix. From the results 
of sensory evaluation, the product was well accepted by the 30 untrain-panelists with the overall 
acceptability score of 7, meaning like moderately.   

The resulted of propagated at The Cooperatives Credit Union; Thakham unity, Tha Yang District, 
Phetchaburi Province. The study revealed 86.7% women, 13.3% age between 41-50 years. The overall 
satisfaction level of the training was rated very well  ( x  = 4.29), The researcher provide the advice or 
answer questions as very well, transfer knowledge very well, and prepare the document of training 
appropriately. 
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การเพิ่มมูลคาและเอกลักษณของผลิตภัณฑลานนาดวยการออกแบบโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่นลานนา  
Creating Lan Na Product by Designing from Lan Na Wisdom and Adding Value and Identity 
 

พิศมัย อาวะกุลพาณิชย1  และ คนธาภรณ เมียรแมน1 
Pitsamai Arwakulpanich1 and Khontaporn Meerman1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑทองถิ่นภาคเหนือดวยทุนทาง
ภูมิปญญาทองถิ่นและเอกลักษณของทองถิ่นลานนา ตามทิศทางของแนวโนมตลาดทั้งในปจจุบันและอนาคต หา
ศักยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นของลานนาเพื่อเพิ่มมูลคาและจุดเดนของผลิตภัณฑหัตถกรรมเฉพาะถิ่นภาคเหนือ ใน
ดานการออกแบบ โดยคัดเลือกกลุมหัตถกรรมประเภทตางๆในภาคเหนือเพื่อศึกษาเปนกรณีตัวอยาง 5 ประเภท ไดแก 
งานส่ิงทอ และงานกระดาษ จังหวัดเชียงใหม งานเครื่องปนดินเผา จังหวัดลําปาง งานผักตบชวา จังหวัดพะเยา งาน
หวาย จังหวัดนาน โดยการศึกษารวบรวมขอมูลดานศิลปะลานนา เอกลักษณลานนาและรูปแบบศิลปะเฉพาะในแต
ละทองถิ่น รวบรวมขอมูลแนวโนมดานการออกแบบผลิตภัณฑและความตองการของผูบริโภคแตละประเภท สราง
แบบสอบถาม สํารวจและสัมภาษณขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและกระบวนการผลิตงานหัตถกรรม 
เปรียบเทียบกระบวนการออกแบบและการผลิตจากหนวยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน สรางกระบวนการออกแบบ
สําหรับชุมชน ทดลองฝกปฏิบัติและประเมินรูปแบบของผลิตภัณฑ ประเมินผลความสําเร็จจากการเรียนรูของชุมชน 
การสรุปผลและการจัดทํากระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมดวยทุนทางภูมิปญญาทองถิ่นของลานนา 

ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม ชุมชนมีความสามารถในการเรียนรูในดานของการสรางลวดลายมากที่สุด 
เกิดการ สวนการเรียนรูรูปแบบศิลปะลานนาจากโบราณสถานฐาน โบราณวัตถุของชุมชน สามารถประยุกตสราง
รูปทรงอยางคอยเปนคอยไป ทําเกิดความมั่นใจ และกลาที่จะเรียนรู ลองผิดลองถูก  สามารถเรียนรูรูปแบบศิลปะ
ลานนาจากสิ่งแวดลอมของชุมชน เกิดการวาดภาพที่มีลักษณะของตนเอง มีการนําศิลปะลานนามาผนวกกับการ
ออกแบบ เกิดการประยุกตและสรางสรรคผลิตภัณฑในรูปแบบที่แตกตางกัน โดยสามารถสรุปกระบวนการในการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถิ่นที่มีความเหมาะสมกับสมาชิกในชุมชน และจัดทําหนังสือ
เพื่อเผยแพร ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวนคือ  เนื้อหาสวนที่ 1 ประกอบดวยการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
หัตถกรรมโดยการใชองคประกอบมาตรฐาน เชน ลายดอกไม ใบไม สัตวลานนาประเภทตางๆ เปนตน สี รูปราง 
                                                            

1 ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200 ประเทศไทย                                                                             
    Thai Art Department, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand. 
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รูปทรงเรขาคณิตที่เปนเอกลักษณของศิลปะลานนาและขอมูลวัสดุ กรรมวิธีการผลิตและเทคนิคของภูมิปญญา
ลานนาดานงานหัตกรรม เนื้อหาสวนที่ 2 ประกอบดวยการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากแนวความคิด
เฉพาะบุคคล ซึ่งแยกรายละเอียดออกเปน 3 ลักษณะยอย ดังนี้ ลักษณะที่หนึ่ง การออกแบบผลิตภัณฑ 2 มิติ ซึ่งมี
ลักษณะแบนราบ ไดแก ผลิตภัณฑประเภทสิ่งทอ ผลิตภัณฑประเภทกระดาษ ลักษณะที่สอง การออกแบบผลิตภัณฑ
กึ่ง 3 มิติ ซึ่งมีลักษณะแบนราบ แตมีผิวสัมผัสที่นูน ไดแก ผลิตภัณฑประเภทกระดาษบางชนิด ลักษณะที่สาม การ
ออกแบบผลิตภัณฑ 3 มิติ ไดแก ผลิตภัณฑประเภทผักตบชวา ผลิตภัณฑประเภทหวาย เปนตน โดยมีรายละเอียด
กระบวนการออกแบบ การวิเคราะหและสรางสรรค การประยุกตใชภูมิปญญา เปนตน โดยแตละกระบวนนั้นมี
ขั้นตอนการปฏิบัติและการดําเนินการที่ยากงายแตกตางกันตามความซับซอนขององคประกอบในแตละลักษณะ 
นอกจากนี้ กอนการเขาสูกระบวนการออกแบบ ตองพิจารณาปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอกระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑทั้งภายในและภายนอกที่ตางกัน เชน ศักยภาพของตัวบุคคลหรือนักออกแบบดานอุปนิสัย ไดแก ความ
อยากรูอยากเห็น  อยากทดลอง อยากเรียนรู ส่ิงใหม มีความอดทน ซึ่งเปนจุดสําคัญที่สุดในการออกแบบคือ
จินตนาการ และดานความพรอมจากประสบการณที่ส่ังสมมา ไดแก ทักษะในการวาดภาพ ทักษะในการทํางานฝมือ
ประเภทตางๆที่ใชความละเอียดลออในการผลิต ทักษะการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงเหตุและผล สวนองคประกอบอื่นๆ 
ไดแก ขอมูลอางอิงตางๆ เชน การเขาถึงลูกคาโดยตรงเพื่อสามารถพัฒนาผลิตภัณฑตามความตองการของผูบริโภคที่
เปล่ียนแปลง  การเขาถึงขอมูลที่ทันสมัยจากสื่อส่ิงพิมพและส่ือออนไลนตางๆ ทั้งในดานรูปแบบ วัสดุและ
กระบวนการผลิตใหมๆ เพื่อสามารถพัฒนาผลิตภัณฑตามตามกระแสนิยม และสุดทายคือปจจัยดานงบประมาณ 
เปนงบที่เพิ่มขึ้นจากการทดลองรูปแบบใหมๆ การสรางคุณภาพที่ไดมาตรฐานและการสรางความประณีตของงานที่
ตองใชเวลาที่เพิ่มขึ้น   

การเรียนรูที่ตอเนื่องและใฝรูเมื่อเห็นรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมใหมๆ จะทําใหชุมชนเกิดแรงจูงใจในการ
คนควา ทดลองเทคนิคและตองการเรียนรูกรรมวิธีการผลิตใหมขึ้น าชิกในชุมชนสามารถสรางความเขาใจ เกิดแรง
บันดาลใจและเกิดมุมมองใหมที่เกี่ยวกับการออกแบบวาเปนเรื่องที่ไมยากเกินไปที่ชุมชนจะปฏิบัติตามกระบวนการ
และผลิตผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณลานนา  นอกจากนี้ ชุมชนมีความตองการที่จะการเรียนรูส่ิงใหมๆ เชน เทคนิคการ
ผลิต วัสดุใหม เปนตน ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑลานนา ภูมิปญญาลานนา การพัฒนากระบวนการออกแบบ 
Abstract 
 The present research has the objectives to provide guidelines for development of local 
knowledge and Lan Na identity based product designs for local craft works in the northern region taking 
into account the present and future market trends, and to assure that the product designs built upon the 
advantage of local Lan Na Knowledge and wisdom will help enhance the value and unique features of 
specific local Lan Na handicrafts. It selected five cases representing various handicraft types produced 
in the North for detailed study including textile/weaving, paper products in Chiang Mai Province, pottery 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

  O-3  

3 

in Lampang Province, water hyacinth products in Phyao Province and rattan works in Nan Province. The 
research activities included the compilation of information on Lan Na arts and culture, Lan Na identity and 
specific Lan Na arts forms in each local area, the trend of product designs and consumer demand for 
various types of products; the design of questionnaire; in-depth interview and survey on handicraft 
designing and making process; comparative study on designing and production processes adopted by 
various well-known agencies. Development of designing process for local communities; practical 
exercise and evaluation on the  success from product designs, the suitability of the product development 
process, and the development process, and the development in the thinking process in designing 
handicraft products of community members. 
 The research findings indicated that in essence, the local community members could be instilled 
an awareness of value and attractiveness of Lan Na arts, most community members were capable of 
learning Lan Na art form from the local archaic places and antiques, then they could create their own 
ideas combining various Lan Na art elements with their craftsmanship; or in other words, they could apply 
their recently learned knowledge with their traditional folk crafts to produce greater varieties of products 
forms. In brief, what the community members need to know or understand reasonably within their 
contexts for local product design development comprise two majors components. The first is related to 
the standard or basic elements concerning pattern, color and shape, the geometric forms unique of Lan 
Na arts, the materials and the technical process on producing Lan Na folk handicrafts. The second deals 
with the designing process for the development of community products which can be further 
distinguished into three categories : two dimensional product design and development for such plane-
featured products as textile and paper; semi-three dimensional products with plane featured and soft 
texture like certain paper products, and three dimensional products with width, length, and height such 
as water hyacinth and rattan works. For each type and each nature of product, the process of designing 
and development of innovative work pieces will vary in practical procedures and labor inputs depending 
on the level of complexity of various elements. In the process of fostering local community product design 
and development, it is imperative to consider both internal and external factors having implication on the 
community achievements. Importantly, the personal factor or the designers  whose characteristics or 
capability will count including the curiosity, the willingness to try and to learn new things, the endurance, 
the imaginative thinking, the skills and experience in drawing, producing delicate handmade works, the 
possession of logical and analytical thinking. Other essential considerations are information from various 
source to gain  direct access to potential customers such that the community products can be produced 
in the natures accommodating the changing needs of consumers, and up-to-date information from 
published as well as on-line media concerning modern production process, input materials and styles as 
background for product development to keep up with the current fashion; and the last factor is the 
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additional budget for new product trials, and for improving the quality of products as well as the 
craftsmanship which demands more time for the tasks. 
 The results of continuing learning on product design development approach by application of 
local knowledge asset and local Lan Na identity indicated that the community members have the 
understanding, gain motivation and new perspective about their product designs that they can be 
capable of following the necessary steps for designing and producing products with the Lan Na essence 
without much difficulty. Furthermore, the community members get the desire for learning new things 
concerning production techniques and input materials for further application or trials with traditional local 
Lan Na arts to create new forms of products to ensure the sustainable development of the their 
enterprises. 
Keywords : Lan Na products, Lan Na wisdom, Development of designing process 
คํานําและวัตถุประสงค 

สินคาหัตถกรรมประเภทของที่ระลึกและของตกแตง ใชสอยเปนสินคาที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ เปนงานที่
ทําดวยมือเปนสวนใหญ  ถึงแมในปจจุบันจะมีการใชเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีใหมมาใชในกระบวนการผลิตเพื่อให
มีความรวดเร็ว  ไดมาตรฐาน  และปริมาณมากขึ้น อยางไรก็ตาม สินคาประเภทนี้ก็ยังตองใชแรงงานคนในสัดสวนที่
สูงกวาเครื่องจักร  ซึ่งกอใหเกิดรายไดและเปนทั้งอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักของหมูบาน ในภาคเหนือ   

จากการสงเสริมและพัฒนาดานงานหัตถกรรมจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินกิจการไดอยางยั่งยืน มีการสงเสริมในเรื่องการจัดองคกรและการบริหารงาน 
โครงสรางการผลิตและการบริหารการผลิต โครงสรางการเงินและการบริหารการเงิน  หากแตเมื่อพิจารณาจากชนิด
ของสินคาในพื้นที่แลว จะเห็นไดวาผลิตภัณฑไมมีความแตกตางจากผลิตภัณฑที่ผลิตจากแหลงอื่นในพื้นที่ใกลเคียง 
และยังไมสามารถสรางความแตกตางดานเอกลักษณใหกับตนเอง นอกจากนี้ในปจจุบันสินคาหัตถกรรมภาคเหนือที่
เขาสูตลาดสากล  กําลังประสบปญหาการแขงขันจากประเทศจีน เวียดนาม ซึ่งสามารถทําการผลิตในตนทุนที่ต่ํากวา    

ดังนั้น การศึกษาหาจุดไดเปรียบทางภูมิปญญาทองถิ่นของลานนาเพื่อเพิ่มมูลคาและจุดเดนของผลิตภัณฑ
ในดานการออกแบบสําหรับกลุมผลิตภัณฑหัตถกรรมประเภทตางๆ เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
ตามแนวโนมดวยทุนทางภูมิปญญาทองถิ่นของลานนา จะเปนแนวปฏิบัติสําหรับชุมชนในการสรางสรรคผลิตภัณฑที่
มีเอกลักษณใหกับตนเอง ผูวิจัยจึงคัดเลือกกลุมหัตถกรรมจากผลิตภัณฑประเภทงานถัก ทอ สาน และงานสราง หลอ  
5 กลุม ไดแก กลุมทอผาบานเดนตะวันใต กลุมแมบานเยาวชนพัฒนาหัตถกรรมบานดงปาซาง จังหวัดเชียงใหม กลุม
จักสานหวายบานก็อต จังหวัดนาน กลุมหัตถกรรมผักตบชวาบานสันปามวง จังหวัดพะเยาและกลุมเครื่องปนดินเผา
บานมอนเขาแกว จังหวัดลําปาง  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษารวบรวมขอมูลภาคเอกสารดานศิลปวัฒนธรรมลานนา อัตลักษณลานนาและรูปแบบศิลปะเฉพาะใน
แตละพื้นที่เปาหมาย เอกสารกรรมวิธีการผลิตหัตถกรรมทั้ง  5  ประเภทและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูล
แนวโนมดานการออกแบบผลิตภัณฑและความตองการของผูบริโภคแตละประเภท  
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2. สรางแบบสอบถาม สํารวจและสัมภาษณเจาะลึก (In depth Interview) แบบมีโครงสราง  จากผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants)  และการสนทนากลุม (Focus Group) เกี่ยวกับภูมิปญญาดานวัสดุและผลิต ขอมูลที่
เกี่ยวของกับกระบวนการออกแบบเดิม   

3. รวบรวมขอมูลจากการศึกษาดูงานหัตถกรรมที่มีศักยภาพในการออกแบบและการผลิตสูง เชน การออกแบบ
ส่ิงทอ  การทํากระดาษสา  การออกแบบเครื่องปนดินเผา  โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดเชียงราย  และแผนกชางผักตบชวา  แผนกชางเครื่อง
เรือนหวาย  ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บขอมูลและภาพถายงานศิลปกรรมลานนาและ
งานหัตถกรรมลานนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  จังหวัดนาน  พิพิธภัณฑวัดศรีโคมคํา  จังหวัดพะเยา  วัดและโบราณ
สถานที่สําคัญภายในจังหวัดเชียงใหม  ลําปาง  พะเยา  นาน 

4.  เปรียบเทียบกระบวนการออกแบบและการผลิตของหนวยงานตางๆขางตน 
5. วิเคราะหขอมูลดานการตลาด แนวโนมในการออกแบบ วิเคราะหผลิตภัณฑใหมๆ จากวารสารทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 
6.  สรางกระบวนการออกแบบสําหรับชุมชน และสรางตัวอยางองคประกอบสําหรับการออกแบบ 
7. ทดลองฝกปฏิบัติ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมรวมกับชุมชนและนักศึกษา  
8. ประเมินผลความสําเร็จจากการวิเคราะหการเรียนรูของสมาชิกในการสรางผลิตภัณฑ  
9. สรุปผลและจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับศักยภาพและภูมิปญญาของแตละกลุม สรางความ

เหมาะสมของกระบวนการพัฒนาผลติภัณฑและพัฒนาการดานกระบวนการคิดในการออกแบบของสมาชิกชุมชน   
ผลการวิจัย 

ผลจากการฝกปฏิบัติของกลุมหัตถกรรมทั้ง 5 กลุม พบวา  
1. กลุมทอผาบานเดนตะวันใต กลุมมีการแบงหนาที่การทํางานที่ชัดเจน ไดแก ทอผา ยอมผา กรอดาย

ออกแบบสีเสนยืน เปนตน สมาชิกในสวนของการทอผา มีความสนใจในการพัฒนาผาใหเกิดลวดลายมากที่สุด เชน 
การสรางลายจากโครงสรางการทอที่ใชเทคนิคการทอที่มากกวา 4 ตะกอ การสรางลายจากการมัดยอมเสนยืน  ดังนั้น
ในการฝกปฏิบัติ กลุมจึงมีการเรียนรูเทคนิคเพิ่มเพื่อเอื้อตอการออกแบบลายผาที่หลากหลาย  

2. กลุมจักสานหวายบานก็อต กลุมมีการแบงหนาที่การทํางานที่ชัดเจน ไดแก ทําโครงสรางเฟอรนิเจอร ดัด
หวาย สานหวาย เปนตน หัวหนาการผลิตจะเปนผูหมอบหมายงานใหแกสมาชิกและเปนผูออกแบบโครงสราง ในสวน
ของการออกแบบจึงเนนที่ลวดลายการสาน  มากกวารูปทรง ทําใหผลงานไมมีความหลากหลายและมีขอจํากัดในดาน
วัสดุและอุปกรณ ดังนั้นในการฝกปฏิบัติ จึงเนนที่การสรางรูปทรงที่ทันสมัยกับการใชงานเฟอรนิเจอร 

3. กลุมหัตถกรรมผักตบชวาบานสันปามวง กลุมมีการแบงหนาที่การทํางานที่ชัดเจน ไดแก การสาน การ
ตกแตง การทําแบบโมล เปนตน สมาชิกกลุมมีการพัฒนาในสวนของการสาน ลายสานอยางตอเนื่อง ดังนั้นในการฝก
ปฏิบัติ จึงเนนที่การสรางรูปทรง กับประโยชนใชสอยและการทําแบบโมล จะทําใหสมาชิกมีการนําเสนอรูปแบบใหมๆ
แกลูกคาไดงายขึ้น 

4. กลุมแมบานเยาวชนพัฒนาหัตถกรรมบานดงปาซาง กลุมมีการแบงหนาที่การทํางานที่ชัดเจน ไดแก การ
ชอนกระดาษ การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เปนตน ดังนั้นในการฝกปฏิบัติ จึงเนนที่การสรางลวดลายกระดาษ  
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5. กลุมเครื่องปนดินเผามอนเขาแกว สมาชิกกลุมแตละคนมีความสามารถในการปนสูง แบงเปน 2 ลักษณะ 
ไดแก ผลิตภัณฑตกแตงสวน และภาชนะ เชน กระถาง หมอ เปนตน ผลิตภัณฑยังขาดรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้นใน
การฝกปฏิบัติ จึงเนนที่การสรางลวดลาย การสรางอุปกรณลูกกลิ้งลายและรูปแบบการปนตุกตาประดับสวน  

ในภาพรวมความสามารถในการออกแบบของชุมชนนั้น จะมีการเรียนรูในดานของการสรางลวดลาย การ
ประยุกตใชรูปทรงอยางคอยเปนคอยไป ทําเกิดความมั่นใจ และกลาที่จะเรียนรู ลองผิดลองถูก เชน การสรางลวดลาย
กระดาษของกลุมแมบานเยาวชนพัฒนาหัตถกรรมบานดงปาซาง การปรับรูปแบบของเฟอรนิเจอรหวายใหสอดคลอง
กับกลุมเปาหมายของกลุมจักสานหวายบานก็อต การสรางแบบโมลใหเกิดรูปแบบกระเปาของกลุมหัตถกรรม
ผักตบชวาบานสันปามวง ในขั้นตอไปจึงเกิดความสงสัยและใฝรูเมื่อเห็นรูปแบบงานออกแบบอื่นๆ เกิดแรงจูงใจใน
การคนควา ทดลองเทคนิคและตองการเรียนรูกรรมวิธีการผลิตใหมขึ้น เชน การพัฒนากี่ทอผาใหมีตะกอมากกวา 4 
ตะกอของกลุมทอผาบานเดนตะวันใต การสรางลูกกลิ้งลายดวยดินเผาและการใชดินสีและดินสีขาวของกลุม
เครื่องปนดินเผาบานมอนเขาแกว 

นอกจากนี้ กอนการเขาสูกระบวนการออกแบบ ตองพิจารณาปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอกระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑทั้งภายในและภายนอกที่ตางกัน เชน ศักยภาพของตัวบุคคลหรือนักออกแบบดานอุปนิสัย ไดแก 
ความอยากรูอยากเห็น  อยากทดลอง อยากเรียนรูส่ิงใหม มีความอดทน ซึ่งเปนจุดสําคัญที่สุดในการออกแบบคือ
จินตนาการ และดานความพรอมจากประสบการณที่ส่ังสมมา ไดแก ทักษะในการวาดภาพ ทักษะในการทํางานฝมือ
ประเภทตางๆที่ใชความละเอียดลออในการผลิต ทักษะการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงเหตุและผล สวนองคประกอบอื่นๆที่
ตองพิจารณา ไดแก ขอมูลอางอิงตางๆ เชน ความตองการของลูกคา โดยการเขาถึงลูกคาโดยตรงเพื่อสามารถ
สอบถามผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลง  การเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบที่
ทันสมัยจากสื่อส่ิงพิมพและสื่อออนไลนตางๆ ทั้งในดานรูปแบบ วัสดุและกระบวนการผลิตใหมๆ เพื่อสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑตามกระแสนิยม และสุดทายคือปจจัยดานงบประมาณ เปนงบที่เพิ่มขึ้นจากการทดลองรูปแบบใหมๆ การ
สรางคุณภาพที่ไดมาตรฐานและการสรางความประณีตของงานที่ตองใชเวลาที่เพิ่มขึ้น  กลุมจึงตองเขาใจและเห็น
ความสําคัญในการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 

ผลสุดทายแลว สมาชิกสวนใหญมีจิตสํานึกถึงคุณคาและความงามของศิลปะลานนา สามารถเรียนรูรูปแบบ
ศิลปะลานนาจากโบราณสถานฐาน โบราณวัตถุของชุมชน เกิดการวาดภาพที่มีลักษณะของตนเอง เกิดการนําศิลปะ
ลานนามาผนวกกับการออกแบบ เกิดการประยุกตสรางสรรคผลิตภัณฑในรูปแบบที่แตกตางกัน  
สรุป 

สามารถสรุปแนวปฏิบัติในการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑทองถิ่นที่มีความเหมาะสมกับสมาชิก
ในชุมชน ได 2 แนวทาง ไดแก  

1. การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑโดยการใชองคประกอบมาตรฐานในการออกแบบที่สังเคราะห
ขึ้นจากศิลปะลานนา ไดแก ลวดลาย สี รูปราง รูปทรงมาตรฐานที่เปนเอกลักษณของศิลปะลานนาและขอมูลวัสดุ 
กรรมวิธีการผลิตและเทคนิค ภูมิปญญาลานนาดานงานหัตกรรม  

2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากแนวความคิดเฉพาะบุคคล ซึ่งแยกออกเปน 3 ลักษณะ 
ยอย ดังนี้ ลักษณะที่หนึ่ง การออกแบบผลิตภัณฑ 2 มิติ ซึ่งมีลักษณะแบนราบ ไดแก ผลิตภัณฑประเภทสิ่งทอ 
ผลิตภัณฑประเภทกระดาษ ลักษณะที่สอง การออกแบบผลิตภัณฑกึ่ง 3 มิติ ซึ่งมีลักษณะแบนราบ แตมีผิวสัมผัสที่
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นูน ไดแก ผลิตภัณฑประเภทกระดาษบางชนิด ลักษณะที่สาม การออกแบบผลิตภัณฑ 3 มิติ ไดแก ผลิตภัณฑ
ประเภทผักตบชวา ผลิตภัณฑประเภทหวาย เปนตน 

ซึ่งแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑทั้ง 2 แนวทาง สามารถสรางความเขาใจ เกิดแรงบันดาลใจและเกิด
มุมมองใหมที่เกี่ยวกับการออกแบบวาเปนเรื่องที่ไมยากเกินไปที่สมาชิกในชุมชนจะปฏิบัติตามหากสมาชิกฝกปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้สมาชิกเกิดความตองการที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ เชน เทคนิคการผลิตใหม วัสดุใหม เกิดการ
เรียนรูและพัฒนาอยางยั่งยืน 
คําขอบคุณ 
  ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณอาจารยวิถี พานิชพันธสําหรับแรงบันดาลใจและขอมูลเกี่ยวกับศิลปะ หัตถกรรมและวัฒนธรรมลานนา 
ขอขอบคุณประธานกลุมและสมาชิกกลุมทอผาบานเดนตะวันใต กลุมจักสานหวายบาน กลุมหัตถกรรมผักตบชวา
บานสันปามวง   กลุมแมบานเยาวชนพัฒนาหัตถกรรมบานดงปาซาง กลุมเครื่องปนดินเผามอนเขาแกว ที่ใหขอมูล
และความรวมมือในการเขารวมการอบรมและปฏิบัติการ ขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาชุมชนตําบลพิชัย ที่ใหการ
สนับสนุนการจัดอบรมปฏิบัติการ ขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาชุมชนตําบลจอมทองและสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพะเยาที่ใหขอมูลอันเปนประโยชนในการทําวิจัย  
เอกสารอางอิง 
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. 2552. ผลิตภัณฑใหม : การตลาดและการพัฒนา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
พรเทพ เลิศเทวศิริ. 2547. การคิดออกแบบและมิติวัฒนธรรม Design Education 2 : รวมบทความวิชาการและ

บทความวิจัยทางการออกแบบ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พิศมัย อาวะกุลพาณิชยและคณะ. 2549. การสงเสริมจิตวิญญาณลานนาและตอยอดภูมิปญญาลานนาของ 8 

จังหวัดภาคเหนือ. เชียงใหม : ภาควิชาศิลปะไทย.คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยชียงใหม. 
พิศมัย อาวะกุลพาณิชยและคณะ. 2549. การศึกษาภูมิปญญาลานนาในงานศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอม. เชียงใหม : ภาควิชาศิลปะไทย.คณะวิจิตรศลิป มหาวิทยาลัยชียงใหม. 
สุมนัสยา โวหารและคณะ. 2549. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบตามแนวทางลานนาสไตล. เชียงใหม : 

ภาควิชาศิลปะไทย.คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยชียงใหม. 
วิถี พานิชพันธ.2547. รอยลายสายละกอน : อนุสรณนางบุญแถม เดียวตระกูล 18 ธันวาคม 2547. กรุงเทพฯ :       

โอ.เอส.พริ้นติ้ง. 
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การพัฒนาเครืองประดบัอัญมณี กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนอัญมณีจังหวัดจันทบุรี 
Jewelry Product Development: The Case Study of Gems and Jewelry Community 
Enterprise, Chanthaburi 
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สหรัฐ  ณ น่าน1 ชตุิมนัต์  จนัทร์เมือง1 ภวูดล วรรธนะชยัแสง1 และ จกัรพนัธ์ สทุธิรัตน์2

Nantharat Bunnag1, Suparee Toawongsa1, Patpong Angkahiran1, Thavatchai Tulapornchai1, 

Saharat Na-Nan1, Chutimun Chanmuang1, Bhuwadol Wanthanachaisaeng1 and Chakkaphan Sutthirat2

 

บทคัดย่อ 
วิสาหกิจชมุชนอญัมณีจงัหวดัจนัทบรีุประสบปัญหาด้านราคาทองคําทีสงูขึน ขาดความแตกต่างในรูปแบบ

ผลติภณัฑ์ ขาดการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ทงัยงักลายเป็นคู่แข่งด้านราคาด้วยกนัเองในกลุม่วิสาหกิจ 
ชุมชน ดงันันเพือให้เกิดการพฒันาจึงต้องมีการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน ทงัการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการซือ 
กระบวนการและวิธีการพฒันารูปแบบเครืองประดบั ด้านการสร้างความแตกต่างของรูปแบบและเพือเพิมมลูค่าให้แก่
เครืองประดบั  

การศกึษานีมีเป้าหมายทีจะนําเสนอต้นแบบการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เครืองประดบั โดยเก็บข้อมลูจาก
การสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ และเก็บข้อมลูเชิงสํารวจจากผู้บริโภคเครืองประดบั วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมทาง
สถิติเพือนํามาใช้ประกอบการออกแบบเครืองประดบั จากการศึกษาพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีการเก็บข้อมูล
ผู้บริโภค ใช้แบบเครืองประดบัจากการดดัแปลงจากสือต่าง ๆ ขาดกระบวนการคิดด้านการออกแบบเครืองประดบัให้
เหมาะกบักลุ่มลกูค้า แต่กลุ่มวิสาหกิจชมุชนมีจดุเด่นทีมีพลอยหลากชนิด หลายสี สามารถเจียระไนได้หลายรูปแบบ 
มีฝีมือการผลิตงานรูปพรรณแบบชินต่อชิน รวมถึงได้รับการสนบัสนนุจากรัฐให้มีการจดัอบรมเพือเพิมทกัษะด้านการ
เจียระไนและการผลติงานรูปพรรณด้วยเทคนิคเชิงอตุสาหกรรม  

ข้อมลูทีได้จากการศึกษานี นํามาใช้ในการออกแบบและผลิตเครืองประดบัต้นแบบทีแสดงอตัตลกัษณ์ของ
จงัหวดัจนัทบรีุเพือเป็นแนวทางในการสร้างความแตกตา่งของรูปแบบสนิค้าและความได้เปรียบด้านการแข่งขนั 
คาํสาํคัญ: วิสาหกิจชมุชนอญัมณี, การออกแบบเครืองประดบั, การพฒันาผลติภณัฑ์เครืองประดบั 
 
Abstract 

Gems and jewelry community enterprise in Chanthaburi faced with rising gold-price crisis, a lack 
of new product design and brand identity. Besides, the enterprises have price competition with other 

                                                            

1 คณะอญัมณี  มหาวิทยาลยับรูพา วิทยาเขตจนัทบรีุ อ.ท่าใหม ่ จ.จนัทบรีุ 22170 ประเทศไทย  

  Faculty of Gems, Burapha University (Chanthaburi Campus), Tha Mai, Chanthaburi 22170, Thailand.  
2 ภาควิชาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย  

  Department of Geology, Faculty of Sciences, Chulalongkorn University, Phatumwan, Bangkok 10330, Thailand. 
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groups. Therefore, to improve the enterprise proficiency, business analysis should be done in every 
direction; analyzing market and buying behavior, jewelry design and product development. 
 The purpose of this research was to create a jewelry product development model for gems and 
jewelry community enterprise. The research instruments included personal information of jewelry 
consumer questionnaire, enterprise interviews and enterprises focus group. Data were analyzed by 
descriptive statistical analysis through SPSS. As a consequence, jewelry design procedure to serve the 
target group. This study revealed that the enterprises have no customer-data collection, developed their 
product design by adapting the design from various media without proper design analysis to fit with their 
customers. However, their strength is materials supply; there are plenty of gemstone varieties, colors and 
cutting-styles in Chanthaburi gems market. Moreover, there are many skill-full and well-trained local 
jewelers. Chanthaburi public sector gives a full support in training jewelers to improve their skills with 
industrial techniques.  
 Collected data from two community enterprises and their customer targets were used for design 
analysis to produce jewelry prototypes designed under inspirations of Chanthaburi identities. These 
jewelry models were manufactured as real jewelry products to show different designs and high 
competitive advantage.  
Keywords : Gems and Jewelry Community Enterprise, Jewelry Design, Jewelry Product Development  

 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 

จงัหวดัจนัทบุรีเป็นทีรู้จกักนัดีว่าเป็นศนูย์กลางการค้าพลอยสีเกือบทกุชนิด โดยเฉพาะทบัทิมและแซปไฟร์ 
ประเทศไทยได้ชือว่าเป็นประเทศผู้ นําในด้านพลอยสีของโลก ปัจจบุนัวตัถดุิบพลอยของไทยมีปริมาณลดน้อยลงมาก
แต่ความสามารถด้านการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อน ความสามารถและฝีมือการเจียระไนพลอยอย่าง
ประณีต สวยงาม ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ด้านราคาทีคุ้มค่า มีทกัษะความชํานาญของผู้ประกอบการเป็นทียอมรับ มี
ภาพลกัษณ์ของการเป็นต้นนํา แตอ่ยา่งไรก็ตามผู้ผลติพลอยจนัทบรีุก็ยงัได้รับผลกระทบจากการแข่งขนัในด้านตา่งๆ
มากขึน ปัญหาด้านการขาดความแตกต่างในรูปแบบของสินค้า ขาดการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ใน
ปัจจบุนัเครืองประดบัเงินประดบัพลอยเนืออ่อนของจงัหวดัจนัทบรีุ มีรูปแบบเครืองประดบัทีคล้ายคลงึกนัทําให้ขาด
เอกลกัษณ์ของรูปแบบสนิค้าแตล่ะร้าน ทงัยงักลายเป็นคูแ่ข่งด้านราคาด้วยกนัเองในกลุม่วิสาหกิจชมุชน  

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงควรมีการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงการตลาด การออกแบบ และ
กระบวนการผลิต เพือพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีเกียวกับการค้าพลอยจังหวัด
จนัทบรีุ งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบเครืองประดบัเงินประดบัพลอยเนืออ่อน เพือ
เพิมมลูคา่เครืองประดบัเงินประดบัพลอยเนือออ่นของวิสาหกิจชมุชนทีเกียวกบัอญัมณีของจงัหวดัจนัทบรีุ 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
ศกึษาโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data) และข้อมลูทตุิยภมิู (Secondary Data)  เพือ

ใช้เป็นข้อมลูในการออกแบบและการผลติเป็นเครืองประดบัทีมีอตัตลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบรีุ ดงันี 
1. การเกบ็รวบรวมข้อมลปฐมภม ิู ู (Primary Data)  
- การกําหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (Depth 

Interview)  และเน้นการเก็บข้อมลูแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชมุชนอญัมณี
ของดีเมืองจนัท์เพือให้ได้ข้อมลูทีชดัเจนและถกูต้อง  

- การกําหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพือเก็บรวบรวมข้อมลูของกลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target Group) และนําข้อมลูทีได้มา
ประมวลผลโดยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ SPSS เพือใช้เป็นข้อมลูในการออกแบบและผลิตเป็นเครืองประดบั
ตอ่ไป เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามจากกลุม่ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี 
     -   กลุม่ประชากรเป้าหมายในจงัหวดัจนัทบรีุ จํานวน 30 คน วนัที 12-14 กนัยายน 2553   
      -   กลุ่มประชากรเป้าหมายในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลในงาน Bangkok Gems 
and Jewelry Fairครังที 46 (วนัที 7-10 กนัยายน 2553) จํานวน 171 คน  

2. การเกบ็รวบรวมข้อมลทุติู ยภม ิู (Secondary Data)   
เก็บรวบรวมข้อมลูจากงานวิจยั วิทยานิพนธ์ โครงการวิจยั รายงานประชมุสมัมนา บทความ ข่าวสาร ตวัเลข

เชิงสถิติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เอกสารสงิพิมพ์ตา่ง ๆ  ทีเกียวข้องและการค้นคว้าออนไลน์  
 ขันตอนการวจัิย แบง่เป็น 4 ขนัตอนตามกรอบแนวคิด ดงันี 
 
ขันตอนที 1  การรวบรวมข้อมลและวิเคราะห์ข้อมลู ู  

 
1. รวบรวมและศกึษาข้อมลูจากข้อมลูทตุิยภมิู (Secondary Data) 

2. เก็บข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data) จากแบบสอบถามประชากรเป้าหมายและ 

3. สํารวจตลาดในด้านแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค รูปแบบผลติภณัฑ์ 

4. วิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาด 

 

 

 

 

 

 

ขันตอนที 2  การศึกษาเทคนิคการผลิตและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเครืองประดบั 

1. ศกึษาเทคนิคการผลิตทางด้านโลหะเครืองประดบั 

2. นําข้อมลูมาวิเคราะห์หากระบวนการผลติทีเหมาะสม 
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ขันตอนที 3  การออกแบบผลิตภณัฑ์และการทดสอบเบืองตน้ 

1. นําข้อมลูจากการวิเคราะห์ทางการตลาดมาทํา Design Brief 

2. การออกแบบผลติภณัฑ์ 

3. . ทดสอบแบบผลติภณัฑ์ ( Product Test ) 

4. วิเคราะห์ข้อมลู  Product Test 

5.ปรับปรุงแบบผลติภณัฑ์จากผลวิเคราะห์ Product Test 

6. จดัทํา Final Product 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขันตอนที 4  การประมวลผลข้อมล อภิปรายและสรุปผลู การวิจยั 

ผลการวิจัย 
1. การทาํ Focus Group ร่วมกับสมาชกิกลุ่มวสิาหกจิชุมชนอัญมณีของดีเมืองจันท์ สามารถสรุปได้ดงันี 
 ปัญหาดา้นการตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

- ปัญหาด้านการสร้างความแตกต่างในรูปแบบของสินค้าและตราสินค้า (ระดบัของปัญหา - รุนแรง) : เนือง
ด้วยการผลิตเครืองประดบัพลอยเนืออ่อนสว่นใหญ่ของสมาชิกในกลุ่ม ใช้การลอกเลียนแบบเครืองประดบัจากสินค้า
ทีวางจําหน่ายอยู่แล้ว หรือปรับเปลียนเล็กน้อยให้เหมาะสมกบัวตัถดุิบอญัมณีทีมี ทําให้สินค้าทีผลิตและจําหน่าย
สว่นใหญ่มีรูปแบบทีคล้ายกนักบัคูแ่ข่งขนั ซงึปกติสนิค้าทวัไปจะเกิดปัญหาด้านการแข่งขนัราคา (Price War) ตามมา  

- ปัญหาในการรับรู้ข้อมลูพลอยเนืออ่อนของผู้บริโภค (ระดบัของปัญหา - รุนแรง) : ผู้ประกอบการมกัพบ
ปัญหาด้านการรับรู้ชนิดและคณุสมบตัิของพลอยเนืออ่อนทีมีหลากหลาย ส่งผลต่อความเชือมนัในตวัสินค้าและการ
ตดัสนิใจซือ ผู้ จําหน่ายต้องใช้เวลามากในการอธิบายและจงูใจลกูค้า และผู้ จําหน่ายบางรายไม่สามารถอธิบายความ
น่าสนใจของพลอยเนือออ่นชนิดนนัๆ ได้อยา่งชดัเจน เนืองจากขาดความรู้เรืองพลอยเนือออ่น 

- ปัญหาในการขยายกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (ระดบัของปัญหา - ปานกลาง) : พบว่าลกูค้าส่วนใหญ่ของ
สมาชิกทีจําหน่ายเครืองประดบัในตลาดจนัทบรีุ และตลาดต่างจงัหวดั (Road Show) เป็นเพศหญิง และมีอาย ุ40 ปี
ขึนไป พร้อมให้ข้อมลูเพิมเติมว่า ยิงลกูค้าอายมุากขึนจะชอบซือเครืองประดบัทีฝังพลอย หลากชนิดและขนาดใหญ่
ขนึ สว่นลกูค้าทีอายอุยูใ่นช่วง 30 ปี จะชอบเครืองประดบัเพชร 

ปัญหาดา้นวตัถดิุบ/วสัด ุ
- ขาดเงินทนุซือพลอยก้อนคณุภาพ (ระดบัของปัญหา - ปานกลาง): เนืองจากสมาชิกในวิสาหกิจชมุชนฯ 

เป็นผู้ประกอบการรายเลก็ ทําให้วตัถดุิบพลอยก้อนทีมีคณุภาพมกัถกูนําเสนอขายให้กบัผู้ประกอบการรายใหญ่ ซงึมี
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ศกัยภาพในการซือยกห่อ (พลอย lot) พลอยก้อนคณุภาพรองลงมา-คณุภาพตํา จะถกูนํามาเสนอขายให้กบัสมาชิก
เมือได้หางพลอยก้อนมา ก็จะมาทําการปรับปรุงคณุภาพด้วยเทคนิคตา่งๆ เช่น การเผา ซงึเป็นเทคนิคทีลบัเฉพาะ 

- วตัถดุิบพลอยเนือออ่นมีแนวโน้มขาดแคลน (ระดบัของปัญหา - ปานกลาง): เนืองจากสามารถนําออกจาก
ประเทศได้ลําบากมากขึน (โดยเฉพาะจากแหล่ง Africa) ประกอบกบัหลายประเทศทีเป็นเจ้าของวตัถดุิบหนัมาผลิต/
เจียระไน/ประกอบตวัเรือนอญัมณีเอง หรือสง่ขายให้กบัประเทศคูแ่ข่งทีมีการผลติเครืองประดบัพลอยเนือออ่นมากขนึ 

- ปัญหาราคาทองคํา (ระดบัของปัญหา - ปานกลาง): ทีมีราคาสงู และความผนัผวนของราคาในระยะทีผ่าน
มา สง่ผลให้ผู้ประกอบการหนัมาใช้โลหะอืนในการทําตวัเรือนมากขึน เช่น เงิน แต่บางรายก็ยงัไม่มีความเชียวชาญใน
ทําเครืองประดบั (เช่น การหลอ่ ขนึรูป ฝัง) และขาดความรู้ในการพฒันากระบวนการผลติเครืองประดบัเงินให้ดียิงขนึ 

ปัญหาดา้นการออกแบบ/การพฒันาสินคา้ และการผลิต 
- ขาดแนวทางในการส่งเสริมศกัยภาพในการออกแบบ (ระดบัของปัญหา - รุนแรง): การออกแบบยงัเป็น

ลกัษณะคิดแบบหรือปรับแบบตามประสบการณ์และความชอบของเจ้าของ ไมมี่นกัออกแบบมาช่วยเพราะมีค่าใช้จ่าย
เป็นรายเดือน ดงันนั จงึนิยมใช้การซือแบบสําเร็จ/หรือลอกแบบขนึมา และใช้การขึนรูปด้วยกระบวนการหลอ่เป็นหลกั 
เนืองจากมีต้นทนุตําทีสดุ ในด้านการขึนมือจะทําเมือมีงานจากลกูค้า ก็จะขึนมือเป็นชินตอ่ชิน สว่นการทําแบบชดุ เช่น
แหวน 30 วงขึนไป จะทําเมือลกูค้าสงัเท่านนั ทงันีผู้ประกอบการบางรายให้ข้อสงัเกตว่า แบบทีตนคิดมกัจําหน่าย
ไมไ่ด้เป็นสว่นใหญ่ หรือใช้เวลานานในการจําหน่าย 

- ปัญหาด้านช่างผลิตเครืองประดบั (ระดบัของปัญหา - ปานกลาง): ช่างเจียระไนในจงัหวดัจนัทบรีุยงัมีอยู่
พอควร เนืองจากผู้ประกอบการมกัจ้างไว้ใช้งานประจําในทีประกอบการ ส่วนด้านช่างผลิตเครืองประดบัมกัใช้วิธีให้
รับงานไปทํา เนืองจากกระบวนการผลิตมีหลายขันตอน หากต้องมีช่างด้านการผลิตครบจะเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที
ค่อนข้างสงู ประกอบกบัช่างผลิตเครืองประดบัต้องปรับตวัอย่างมากหลงั เครืองประดบัทีใช้ทองคํามีงานน้อยลง ต้อง
มาผลิตเครืองประดบัเงินทีมีอตัราค่าจ้างตํากวา่ และต้องผลติในจํานวนทีมากขึน มีผลให้ในบางครัง ผู้ประกอบขา
แคลนช่างในการทํางานเครืองประดบั 
2. การทาํสาํรวจกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดงันี 

กลุ่มที 1   เพศหญิง อาย ุ21-30 ปี รายได้อยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท อาชีพพนกังานบริษัท การศกึษา
ระดับปริญญาตรี ทีอยู่ปัจจุบันในกรุงเทพฯ เครืองประดับทีนิยมซือมากทีสุด คือ แหวน และต่างหู  ตัวเรือน
เครืองประดบัประกอบพลอยเนืออ่อนทีนิยมซือมากทีสดุ คือ ทองคํา รองลงมาคือ เงิน ชอบพลอยเจียรเหลียมมาก
ทีสดุ รองลงมาคือการเจียรแบบหลงัเบีย  ระดบัราคาเฉลียของพลอยเนืออ่อนทีตงัใจจะซือมากทีสดุ คือ ราคาไม่เกิน 
5,000 บาท ความคิดเห็นเกียวกบัการออกแบบเครืองประดบัพลอยเนืออ่อนให้เป็นอตัตลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบรีุ ที
ผู้ตอบแบบสอบถามมากทีสดุคือ แหวนกล ซงึใกล้เคียงกบัลวดลายจกัสาน 

กลุ่มที 2   เพศหญิง อาย ุ41-50 ปี รายได้อยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท อาชีพธุรกิจส่วนตวัการศกึษา
ระดบัปริญญาตรี มีทีอยู่ปัจจบุนัในจงัหวดัจนัทบรีุ รูปแบบการแต่งกายทีสวมใสม่ากทีสดุ คือ รูปแบบร่วมสมยั  โทนสี
ทีผู้ตอบแบบสอบถามชอบมากทีสดุ คือ โทนสีแบบ Cool casual  เครืองประดบัทีนิยมซือมากทีสดุ คือ แหวน และ
สร้อยคอ  ตวัเรือนเครืองประดบัประกอบพลอยเนืออ่อนทีนิยมซือมากทีสดุคือ ทองคํา รองลงมาคือ ทองคําขาว ชอบ
พลอยเจียรเหลียมมากทีสดุ รองลงมาคือเจียรแบบหลงัเบีย  ราคาเฉลียของพลอยเนืออ่อนทีตงัใจจะซือมากทีสดุ คือ 
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ช่วงราคา 5,001-7,500 และ 7,501-10,000 บาท ความคิดเห็นเกียวกบัการแบบเครืองประดบัพลอยเนืออ่อนให้แสดง
อตัตลกัษณ์ของจนัทบรีุ ทีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากทีสดุ คือ แหวนกล รองลงมา คือ เครืองประดบัรูปแทง่โกเมน 
 จากข้อมลูเบืองต้นทําให้ทราบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนอญัมณีจังหวดัจันทบุรีต้องทําการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ในด้านการออกแบบเพือให้เป็นอัตตลกัษณ์ของตนเองเพือทีจะสามารถแข่งขันในธุรกิจนีได้ ข้อมูลการ
สมัภาษณ์ การทํา Focus Group และแบบสอบถามข้างต้นสามารถใช้เป็นข้อมลูในการออกแบบ (Design Brief) 
เพือให้ตอบสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

หลักเกณฑ์ทางการออกแบบ (Design Criteria) 
นอกจากข้อมลูของผู้บริโภคสิงสําคญัทีต้องคํานึงถึงคือ หลกัเกณฑ์ทางการออกแบบ ซงึหมายถึงเงือนไขทีมี

ผลต่อการออกแบบ ข้อสรุปจากการสํารวจหลกัเกณฑ์ทางการออกแบบหรือเงือนไขทีมีผลต่อการออกแบบของกลุ่ม
วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัจนัทบรีุ ทงัจดุแข็งและจดุออ่น คือ 

เงือนไขความพร้อมของวสัดดุา้นอญัมณี
จุดแข็ง    คือ  ธุรกิจการเจียระไนอญัมณีเป็นแบบธุรกิจขนาดเล็ก โดยผู้ประกอบการในกลุ่มมีทกัษะความชํานาญใน
การทํางานสงู และมีช่างทีมีทกัษะความชํานาญสงูประจําร้านหรือโรงงาน 
จุดอ่อน  คือ ลกัษณะของเหลียมเจียระไนมีรูปแบบพืนฐานพบเห็นได้ทวัไป  ขาดความรู้ในการนําเทคโนโลยีมาพฒันา
ผลติภณัฑ์  ขาดระบบการพฒันาผลติภณัฑ์เพือเพิมมลูคา่ของอญัมณี เดิมมุง่แตก่ารผลติในเชิงปริมาณ  

สรุปได้วา่การเลือกใช้อญัมณีทีมีเหลียมเจียระไนและรูปทรงแบบมาตรฐานตามท้องตลาดสามารถหาได้ง่าย   
และมีราคาถูกมากกว่าการเลือกใช้อัญมณีทีมีเหลียมเจียระไนและรูปทรงแบบพิเศษ หากแต่จุดแข็งของธุรกิจการ
เจียระไนอญัมณี  ผู้ประกอบการและช่างในกลุม่มีทกัษะความชํานาญในการทํางานสงูประจําร้านและโรงงานแต่ขาด
ระบบการพฒันาผลิตภณัฑ์เพือเพิมมลูค่าของอญัมณี  โดยมกัมุ่งผลิตเชิงปริมาณในรูปแบบมาตรฐานตามท้องตลาด 
พลอยเนือออ่นมีราคาไมส่งูหากต้องการเพิมมลูคา่ ควรเลือกใช้อญัมณีทีมีเหลียมเจียระไนและรูปทรงเฉพาะ 

เงือนไขความสามารถทางการผลิต  
 จุดแข็ง คือ ผู้ ประกอบการมีหน้าร้านและแหล่งผลิตเป็นของตนเอง วิธีการทําต้นแบบจึงใช้ลักษณะการผลิต
เครืองประดบัโดยการขนึรูปชินงานด้วยมือ โดยใช้โลหะทองและเงิน ชินตอ่ชินเพือจําหน่ายหน้าร้านของตน 
จุดอ่อน คือ ชินงานทีต้องการความสมมาตรสงูจําเป็นต้องขึนรูปต้นแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ และใช้
เครืองจกัรทําต้นแบบเทียน/ขีผงึ (wax) ก่อนหลอ่ รวมถงึงานทีมีรายละเอียดความพลวิไหวและออ่นช้อยไม่สามารถทํา
ได้ ขาดความชํานาญในการผลติชินงานจํานวนมาก ทีผู้ประกอบการต้องนําไปจ้างผลติในกรุงเทพเป็นสว่นใหญ่ 

สรุปได้ว่าแบบทีออกแบบนนัจะต้องเอือกบัรายการผลิตต้นแบบด้วยการขึนรูปโลหะด้วยมือเป็นหลกั  การ
ออกแบบชินงานเครืองประดบัทีมีความพลิวไหวและอ่อนช้อย  หรือการออกแบบเครืองประดบัทีมีรายละเอียดมาก
และต้องการความสมมาตรสงูนนัทําได้ยาก  และต้องนําไปจ้างผลติในแหลง่อืน    

การสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในการออกแบบ (Concept Design) 
สร้างได้จากเทคนิคในการคิดเชิงสร้างสรรค์ทีมีหลายวิธี ซึงงานวิจยันีได้เลือกใช้วิธี “Mind Mapping” 

ร่วมกบันกัวิจยัในโครงการ ผู้ ร่วมวิจยัมีความเห็นตรงกนัว่าจะเลือก concept design ทีสือถึงจงัหวดัจนัทบรีุเป็นแรง
บนัดาลใจในการออกแบบทีเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายผู้หญิงทํางาน อาย ุ21-30 ปี 3 หวัข้อ ซึงมี ภูมิปัญญาการ
ออกแบบ/แนวคิดการออกแบบ (concept design) ดงัตอ่ไปนีได้ 
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1. แหวนกล concept design เช่น การประกอบกนัของชินงานแล้วทําให้เกิดหน้างานแบบทีแตกตา่งจากชินงานเดิม 
2. การจกัสาน concept design เช่น ลวดลายทีเกิดจากการขดักนั ลวดลายทีแสดงมิติ 
3. โกเมนรูปแทง่ทีนิยมในจงัหวดัจนัทบรีุ concept design เช่น ลกัษณะทรงกระบอก ลวดลายเหลียมเจียระไน 

จากการทําแผนภาพ Mind Mapping ผู้ ร่วมวิจยัมีความเห็นตรงกนัว่าจะใช้ concept design ทีสือถึงจงัหวดั
จนัทบุรีคือ ลวดลายฉลขุนมปังขิง ซึงเป็นสถาปัตยกรรมเมืองเก่าริมนําจนัทบรู เป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบ
เครืองประดบัทีเหมาะกบักลุม่เป้าหมายผู้หญิงอาย ุ41-50 ปี  

 

ข้อสรุปแนวทางการออกแบบใน Design Brief  ทกีลุ่มเป้าหมายผ้หญิงทาํงาน  อายุ ู 21-30 ปี 
Demographic Psychographic 
ผู้หญิงทํางาน  อาย ุ21-30 ปี ทนัสมยั  ชืนชอบความเรียบง่ายแตโ่ดดเดน่  
รายได้ตอ่เดือน 10,000-20,000 บาท คํานงึถงึคณุภาพ  ความคุ้มคา่ของราคา 
การศกึษาระดบัปริญญาตรี เปรียบเทียบ  รอบคอบ 
อาศยัอยูใ่นเขตเมือง (ของทงัประเทศ) มนัใจในตวัเอง  
Jewelry Type :  แหวน   ตา่งห ู  จี     Prices : ตา่กวา่ 5,000 บาท 
Materials :       Metal : เงิน  (เงินชบุโลหะมีคา่ เช่น White gold, Yellow Gold)    Gems :  พลอยเนือออ่น 
Theme : Clear & Chic    Key - Word : เก๋ ทนัสมยั ชดัเจน กระจ่าง โปร่ง เข้าใจง่าย 
Support Theme : กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้หญิงวยัทํางาน อาศยัอยู่ในเขตเมืองทําให้บคุลิกภาพมีความมนัใจ 
ทนัสมยั ชืนชอบความเรียบง่ายแต่โดดเด่น ดงันนัแนวความคิดทีสอดคล้องกบั Lifestyle ดงักลา่วคือ ลกัษณะทีดู
ชดัเจน สวมใสไ่ด้ทกุโอกาสแตมี่ความโดดเดน่และทนัสมยั 
Concept Design :  แหวนกล ได้แก่ นําภมิูปัญญาประยกุต์ใช้ในการออกแบบ เช่น เครืองประดบัทีถอดประกอบได้ 
เครืองประดบัทีปรับใสไ่ด้หลายรูปแบบ หรือเครืองประดบัทีปรับใสเ่ป็นเครืองประดบัชนิดอืนได้  

 

ข้อสรุปแนวทางการออกแบบใน Design Brief  ทกีลุ่มเป้าหมายผ้หญิง อายุ ู 41-50 ปี 
Demographic Psychographic 
ผู้หญิง   อาย ุ41-50 ปี ชืนชอบความโดดเดน่ หรูหราแตเ่รียบง่าย  
รายได้ตอ่เดือน 10,000 – 20,000 บาท คํานงึถงึคณุภาพ  ความคุ้มคา่ของราคา 
Lifestyle กลุม่คนมีอาย ุแตเ่ป็นคนรุ่นใหม ่มีรสนิยมเปลียนแปลงไป กล้าใช้เงิน  
อาศยัอยูใ่นเขตเมือง (ของทงัประเทศ) มนัใจในตวัเอง  
Jewelry Type :  แหวน   และสร้อยคอ     Prices :  5,000 – 10,000 บาท 
Materials : Metal : เงิน  (เงินชบุโลหะมีคา่ เช่น White gold, Yellow Gold)       Gems :  พลอยเนือออ่น 
Theme : Fashionable  Key - Word :  ตามสมยันิยม  ตามแฟชนั  และทนัสมยั   
 Support  Theme :  กลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่ผู้หญิงทีมีอายแุต่มีรสนิยมเปลียนแปลงไป เป็นกลุม่ทีกล้าใช้เงิน การ
อาศยัอยู่ในเขตเมืองทําให้บคุลิกภาพมีความมนัใจ ตามสมยันิยม ชืนชอบความโดดเด่น หรูหราแต่เรียบง่าย ดงันนั
แนวความคิดทีสอดคล้องกบั Lifestyle ดงักลา่วคือ ลกัษณะทีมีความโดดเดน่  แสดงภาพลกัษณ์หรูหราแตเ่รียบง่าย 
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Concept Design : ลวดลายฉลขุนมปังขิง  ซงึเป็นสถาปัตยกรรมเมืองเก่าริมนําจนัทบรู สามารถนํามาสร้างสรรค์ด้วย
วิธีตา่งๆ  เช่นแนวทางดงัตอ่ไปนี  
1. การนํารูปแบบลวดลายฉลขุนมปังขิง  มาประยกุต์ในการออกแบบเครืองประดบั 
2.  การนํารูปแบบลวดลายฉลขุนมปังขิงทีมีลกัษณะ 2 มิติ มาสร้างสรรค์เป็นโครงสร้างหรือลกัษณะมมุมอง 3 มิติ 
3. การนํารูปแบบลวดลายฉลขุนมปังขิงมาผสมผสานระหว่างแฟชนั    

จากกระบวนการออกแบบตวัเรือนเครืองประดบัขนัต้นทําให้ได้ผลงานออกแบบหลากหลายจึงต้องคดัเลือก
ผลงานออกแบบเพือใช้ในการผลิตเป็นต้นแบบ (Prototype) ในงานวิจัย การคัดกรองผลงานนันทําได้โดยการนํา
วตัถปุระสงค์ในการวิจยัสว่นทีเกียวข้องกบังานออกแบบมาแตกเป็นประเดน็สําคญัในการคดักรอง ได้แก่ 
1. รูปแบบแสดงถงึเอกลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบรีุ                  2. รูปแบบเหมาะสมกบัความต้องการของผู้บริโภค   
3. สร้างมลูคา่เพิมให้พลอยเนือออ่นได้ด้วยรูปแบบของงานออกแบบ 
4.  รูปแบบมีความน่าสนใจ และมีความแตกตา่งจากรูปแบบเครืองประดบัทีทําอยูเ่ดิม 
5. ชินงานสามารถผลติได้ในรายการผลติจํานวนมาก 
 
ตัวอย่างเครืองประดับต้นแบบสาํหรับกลุ่มเป้าหมายผ้หญิงอายุ ู 21-30 ปี  
 
 

 

 

 

 

 

เครืองประดับต้นแบบสาํหรับกลุ่มเป้าหมายผ้หญิงอายุ ู 41-50 ปี  
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สรุป 
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบเครืองประดับเงินประดับพลอยเนืออ่อนเพือเพิมมูลค่า

เครืองประดบัเงินประดบัพลอยเนือออ่นของวิสาหกิจชมุชนทีเกียวกบัอญัมณีของจงัหวดัจนัทบรีุ พบว่า ผู้ประกอบการ
ทีเป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชมุชนอญัมณี จงัหวดัจนัทบุรีมีปัญหาเกียวกบัการออกแบบเป็นหลกัใหญ่ เพราะส่วน
ใหญ่ไมใ่ห้ความสําคญัในด้านการออกแบบ คณะผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูทางด้านการตลาดและข้อมลูของผู้บริโภค รวม
ไปถึงวตัถดุิบทีใช้ในการผลิตมาใช้เป็นข้อมลูในการออกแบบเครืองประดบัเพือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และใช้อตัตลกัษณ์ของจังหวัดจันทบุรีเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครืองประดับเพือสร้างความเป็นจังหวัด
จันทบุรี และได้สร้างแนวคิดและขันตอนในการออกแบบโดยใช้ทฤษฎีทางด้านการตลาด กลยุทธ์การตลาด การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  รวมไปถึงการสร้างตําแหน่งผลิตภัณฑ์ทีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า หลกัการออกแบบ อาทิเช่น หลกัการใช้สี การสร้าง Design Brief  การสร้าง 
Mood and Tone เป็นต้น และการใช้เทคนิคในการผลิต วตัถดุิบทีเหมาะสมกับเครืองประดบัทีสมาชิกในกลุ่ม
วิสาหกิจชมุชนและผู้ ทีสนใจสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัธุรกิจของตนเองได้  
 
คาํขอบคุณ 

คณะผู้วิจยัขอขอบคณุสถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครืองประดบัแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้ให้ทนุ
สนบัสนนุงานวิจยั และขอขอบคณุสมาชิกวิสาหกิจชมุชนอญัมณีของดีเมืองจนัท์ซงึให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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การมีส่วนร่วมและความต้องการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
Participation and Need for Health Promotion Activity of Undergraduate Students at 
Silpakorn University, Sanamchandra Palace  

กมลรัตน์ หนสูวี1 และ ผกามาศ ไมตรีมิตร2 

Kamonrat Nhusawi 1  and Pagamas Maitreemit2 

    

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาการมีส่วนร่วมและความต้องการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 8 คณะ  มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ เก็บข้อมลูจากนกัศึกษา จํานวน           

388 คน เครืองมือทีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ และ            

คา่ไคสแควร์ 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (76.03%) ศึกษาชันปีที 1 (29.12%)  ศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (33.51%)  มีสว่นร่วมในกิจกรรม Freshy Game มากทีสดุ (88.66%) 

Mini Sport น้อยทีสดุ (30.93%)  ความต้องการด้านศิลปวฒันธรรมต้องการงานศิลปะภายในคณะ (88.40%) ด้าน

กีฬาฯต้องการกีฬาแบดมินตนั (93.56%) ด้านวิชาการสขุภาพต้องการสือ เทคโนโลยีสารสนเทศเกียวกบัการสง่เสริม

สขุภาพ (91.49%) ด้านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต้องการการออกค่ายอาสาพฒันาชนบท ( 93.56%) ด้านกิจกรรม

นนัทนาการและบนัเทิงต้องการให้มีการแสดงดนตรีต่าง ๆ ในทุกภาคการศึกษา (98.71%) บุคลากรช่วยแนะนํา

เกียวกับเทคนิคและทักษะในกิจกรรมต่าง ๆ (92.27%) มีหน่วยงานประชาสมัพันธ์การส่งเสริมสุขภาพ (91.49%)  

และต้องการให้มีสนามกีฬาในร่ม (99.74%) การมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (p < .05) ระหว่าง เพศ  และชนัปี โดยนกัศึกษาชายมีสว่นร่วมในกีฬา Mini sport มากกกว่า 

(43.01%) นกัศกึษาชนัปีที 1 มีสว่นร่วมในกิจกรรม Freshy Game  ศิลปากรมิวสิคอวอร์ดและกิจกรรมของหน่วย

อนามยัมากกว่าชนัปีอืน ๆ เท่ากบั 95.58%  72.57% 69.91% และ 38.05% ตามลําดบั ความต้องการกิจกรรม

สง่เสริมสขุภาพมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .05) ระหว่าง เพศ ชนัปี และคณะวิชา  โดยเพศ

ชายและหญิงมีความต้องการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทีต่างกัน เช่น นักศึกษาหญิงต้องการกิจกรรมเต้นแอโรบิค 

                                                            

1 ภาควิชาพืนฐานทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Education foundations, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
2 ภาควิชาเภสชักรรมชมุชน คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Community Pharmacy , Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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91.86% ดนตรีไทย 86.10%  และนาฏศิลป์ไทย 75.59% นักศึกษาชายต้องการกีฬาเทนนิส 80.65% ฟุตบอล 

81.72% วอลเลย์บอล 78.49% ฟตุซอล 78.49%  และเซปักตระกร้อ 68.82%  ตามลําดบั สว่นชนัปีต่างกนัต้องการ

กิจกรรมด้านกีฬา ด้านบําเพ็ญประโยชน์ต่างกนั เช่น ชนัปีที 3 ต้องการกีฬาเต้นแอโรบิกมากทีสดุ 91.09% ชนัปีที 4 

ต้องการกีฬาว่ายนํา 94.25 % และชนัปีที1 ต้องการกีฬาบาสเกตบอล 84.07% นกัศกึษาชนัปีที 4 ต้องการกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน์  เรืองการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมากทีสดุ 95.40% คณะวิชากลุม่ศิลปศาสตร์และสงัคมศาสตร์

ต้องการกิจกรรมกีฬา ลีลาศ ฟตุซอล และเซปักตระกร้อมากกว่ากลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที 82.72%, 67.90% 

และ 59.26% ตามลําดบั นกัศึกษาชนัปีที 4 ต้องการบุคลากรช่วยแนะนําเกียวกบัเทคนิคและทกัษะในกิจกรรม 

96.55% ซงึแตกตา่งจากชนัปีอืนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .05) 

 ผลการศึกษา สามารถนําไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการบริหารจดัการกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพของนกัศึกษา

และวางแผนการสง่เสริมสขุภาพให้แก่นกัศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 

คาํสาํคัญ : การมีสว่นร่วม  ความต้องการ 

 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the participation and their need for health promotion 

activities of undergraduate students from 8 faculties at Silpakorn University Sanamchandra Palace 

Campus. The sample in this study was from the data comprised of 388 students. The instrument for 

gathering data was a questionnaire. The data were analyzed by using percentages and Chi-square. 

 The result showed that the sample mostly came from female students (76.03%), first year 

students (29.12%), students from Engineering and Industrial Technology Faculty (33.51%). Joining the 

most in Freshy Game activity (88.66%) and joining the least in Mini Sport activity (30.93%). In art and 

cultures, art exhibition in a faculty was required (88.40%). In sport and exercises, badminton was 

required (93.56%). In academic health, multimedia and information system relating to health promotion 

was required (91.49%). In commonwealth activities, volunteer camp in rural areas was required (93.56%). 

In recreation and entertainment, music show and festival in every semester was required (98.71%). In 

health promotion services, staffs who advised about techniques and skills in activities were required 

(92.27%). In information of health promotion activities, agency teams were required (91.49%). In 

accommodation, equipments, and facilities for health promotion activities, indoor stadium was required 

(99.74%).  

 Factors  found  to  be  significantly  differenced (p < .05)  to  participation  in  health promotion 

activities were gender and class (by academic year); male students participated more in Mini Sport 
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(43.01%) and first year students had a participation in health promotion activities; Freshy Game, faculty 

activities, music awards and public health activities, more than other year students (95.58%, 72.57%, 

69.91%  and 38.05%).  

 The factors which significantly differenced (p < .05) to demand on health promotion activities 

were gender, class, and faculty. Male students’ demand on health promotion activities differed from 

female students’ one; for example, female students insisted on aerobic dance 91.86%. Thai music 

86.10% and Thai theatrical performance 75.59% while male students required tennis 80.65% football 

81.72% volleyball 78.49% futsal 78.49% and takraw 68.82%. Each year students required different sport 

activities; for example, aerobic dance was required the most by third year students 91.09%. Swimming 

was required the most by fourth year students 94.25% and basketball was required the most by first year 

students 84.07% In commonwealth activities also, fourth year students required an activity about drug 

campaign the most 95.40% Faculty of Arts and Social Science insisted on sport activities; social dance, 

futsal, and takraw more than faculty of Science and Technology (82.72% 67.90% and 59.26%). Fourth 

year student needed staffs advising the techniques and skills in activities 96.55% which differed from 

other year students significantly by statistic (p<.05). 

 The result should be used to be the information about the participation and their need for health 

promotion activities of undergraduate students in order to be a supporting data and to be a guideline of 

health promotion services for students at Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus. 

Keywords : Participation, Need 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
การสง่เสริมสขุภาพ (Health Promotion) เป็นกระบวนการเพิมสมรรถนะให้บคุคลมีความสามารถในการ

ควบคมุดแูลให้สขุภาพตนเองดีขึน สขุภาพทีดียงัเป็นปัจจยัทีสําคญัต่อการศึกษาทกุระดบัเป็นพืนฐานในการสร้าง

ความสามารถในการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาจึงจัดในรูปกิจกรรมเสริมหลักสูตร ช่วย

สง่เสริมให้นกัศกึษามีสขุภาพดี หรือช่วยแก้ไขเมือนกัศกึษามีปัญหาทงัด้านสขุภาพกายและสขุภาพจิต ซงึเป็นภารกิจ

หนึงของมหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์  ทีจะต้องให้บริการแก่นกัศึกษานอกเหนือจากการเรียนการ

สอนเพือพฒันานกัศกึษาให้มีคณุสมบตัิเป็นบณัฑิตทีพงึประสงค์ การศกึษาในครังนีจึงมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาการมี

สว่นร่วมและความต้องการกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพของนกัศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
งานวิจยัครังนีศึกษาในนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึงกําลงัศึกษาทีมหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนาม

จนัทร์ในภาคปกติปีการศกึษา 2552 ทกุชนัปี จํานวน 8 คณะ คือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะมณัฑนศิลป์  คณะอกัษรศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม จํานวน 12,156 คน หลงัจากผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงได้ดําเนินการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างคือ

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ซึงกําลงัศกึษาทีมหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จํานวน 388 คน แบบแบ่ง

ชันอย่างเป็นสดัส่วนจาก 8 คณะ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครืองมือ

สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1.แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม 2.เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการมีสว่นร่วมกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ 3.เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความ

ต้องการกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพของนกัศกึษา 

 นําแบบสอบถามทีได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัศกึษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมณัฑนศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร  ทีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจํานวน 30 ราย นํามาคํานวณหา

ค่าสมัประสิทธิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามเท่ากบั 

0.815  หลงัจากนนัแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมลูด้วยตนเอง นํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแต่ละข้อ ข้อมลู

สว่นบคุคลของนกัศกึษา วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติแจกแจงความถีและอตัราสว่นร้อยละ  จําแนกตามเพศ  คณะ  ชนั

ปีทีศึกษา และข้อมลูเกียวกบัการมีส่วนร่วมและความต้องการกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ โดยจําแนกเป็นรายข้อ และ

รายด้าน วิเคราะห์หาความแตกตา่งระหวา่งการมีสว่นร่วมและความต้องการกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ โดยการหาค่าใช้

คา่ไคสแควร์ (Chi-Square Test) แล้วทดสอบนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05   

 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (76.03%) ศึกษาชันปีที 1 (29.12%)  ศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (33.51%)  มีสว่นร่วมในกิจกรรม Freshy Game มากทีสดุ (88.66%) 

Mini Sport น้อยทีสดุ (30.93%) ความต้องการด้านศิลปวฒันธรรมต้องการงานศิลปะภายในคณะ(88.40%) ด้าน

กีฬาฯต้องการกีฬาแบดมินตนั (93.56%) ด้านวิชาการสขุภาพต้องการสือ เทคโนโลยีสารสนเทศเกียวกบัการสง่เสริม

สขุภาพ (91.49%) ด้านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต้องการการออกค่ายอาสาพฒันาชนบท (93.56%) ด้านกิจกรรม

นนัทนาการและบนัเทิงต้องการให้มีการแสดงดนตรีต่าง ๆ ในทกุภาคการศกึษา (98.71%) ต้องการให้มีสนามกีฬาใน

ร่ม (99.74%) บุคลากรช่วยแนะนําเกียวกับเทคนิคและทักษะในกิจกรรมต่างๆ  (92.27%) และมีหน่วยงาน

ประชาสมัพนัธ์การสง่เสริมสขุภาพ (91.49%) ตามลําดบั    
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การมีสว่นร่วมกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .05) ระหว่าง เพศ 

และชนัปี โดยนกัศกึษาชายมีสว่นร่วมในกีฬาMini sport มากกวา่(43.01%) นกัศกึษาชนัปีที1 มีสว่นร่วมในกิจกรรมFreshy 

Game  มิวสิคอวอร์ดและกิจกรรมของหน่วยอนามยัมากกว่าชนัปีอืนๆเท่ากบั  95.58%  72.57% 69.91% และ 38.05% 

ตามลําดบั 

ความต้องการกิจกรรมฯมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < .05) ระหว่าง เพศ ชนัปี และ

คณะวิชา  โดยเพศชายและหญิงต้องการกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพทีต่างกนั เช่น นกัศกึษาหญิงต้องการกิจกรรมเต้นแอ

โรบิค 91.86% ดนตรีไทย 86.10%  และนาฏศิลป์ไทย 75.59% นกัศกึษาชายต้องการ กีฬาเทนนิส 80.65% ฟตุบอล 

81.72% วอลเลย์บอล 78.49% ฟตุซอล 78.49%  และเซปักตระกร้อ68.82%  ตามลําดบั ส่วนชนัปีต่างกนัต้องการ

กิจกรรมด้านกีฬา ด้านบําเพ็ญประโยชน์ต่างกนั เช่น ชนัปีที 3 ต้องการกีฬาเต้นแอโรบิกมากทีสดุ 91.09% ชนัปีที 4 

ต้องการกีฬาว่ายนํา 94.25 % และชนัปีที1 ต้องการกีฬาบาสเกตบอล 84.07% นกัศกึษาชนัปีที 4 ต้องการกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน์  เรืองการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมากทีสดุ 95.40% คณะวิชากลุม่ศิลปศาสตร์และสงัคมศาสตร์

ต้องการกิจกรรมกีฬา ลีลาศ ฟตุซอล และเซปักตระกร้อมากกว่ากลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที 82.72%, 67.90% 

และ 59.26% ตามลําดบั นกัศึกษาชนัปีที 4 ต้องการบุคลากรช่วยแนะนําเกียวกบัเทคนิคและทกัษะในกิจกรรม 

96.55% ซงึแตกตา่งจากชนัปีอืนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที p < .05 
 

สรุป 
ผลการวิจัยเรืองการมีส่วนร่วมและความต้องการกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ ผลการวิจยัได้ข้อค้นพบ ดงันี 

 1. ข้อมลส่วนบุคคลของผ้ตอบแบบสอบถาม ู ู สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.03 ศกึษาชนัปีที 1 ร้อย

ละ 29.12 เข้าศกึษาปี พ.ศ. 2552 ศกึษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มีความเห็นว่าการออก

กําลงักายและกีฬาเป็นกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกชมรมอาสาเพือพฒันาชนบท  กิจกรรม

สง่เสริมสขุภาพทีปฏิบตัิอยูใ่นปัจจบุนั  คือ การออกกําลงักาย เช่น เดิน วิง วา่ยนํา การขบัขีจกัรยาน  

2. การมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ

เป็นส่วนใหญ่ เมือพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยอนามัย กอง

กิจการนกัศึกษา กิจกรรม Mini Sport และการเต้นแอโรบิกเพือสขุภาพ แต่พบว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

Freshy Game กิจกรรมดนตรีศิลปากรมิวสคิอวอร์ด และกิจกรรมของคณะตา่ง ๆ ตามลําดบั 

 3. ความต้องการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นกัศกึษามีความต้องการด้านศิลปวฒันธรรมในกิจกรรมงาน

ศิลปะภายในคณะมากทีสุด ด้านกีฬาและการออกกําลงักายส่วนใหญ่ต้องการกิจกรรมแบดมินตัน ด้านวิชาการ

สขุภาพมีความต้องการสือเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ส่วนใหญ่ต้องการกิจกรรมออกค่าย

อาสาพฒันาชนบท ด้านกิจกรรมนนัทนาการและบนัเทิงมีความต้องการในกิจกรรมการแสดงดนตรีต่าง ๆ ในทกุภาค
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การศึกษา ด้านบริการทีช่วยสนบัสนนุการส่งเสริมสขุภาพส่วนใหญ่ต้องการบคุลากรช่วยแนะนําเกียวกบัเทคนิคและ

ทักษะกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ต้องการหน่วยงานประชาสมัพันธ์การ

สง่เสริมสขุภาพ ด้านสถานที อปุกรณ์และเครืองอํานวยความสะดวก การสง่เสริมสขุภาพสว่นใหญ่ต้องการสนามกีฬาในร่ม  
4. ความแตกต่างระหว่างปัจจัยกับการมีส่วนร่วมกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

  4.1 ความแตกต่างระหว่างปัจจัยเพศกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างทงัสองเพศมีส่วนร่วมกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพในกิจกรรม Mini Sport แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

โดยกลุม่ตวัอยา่งเพศชายจะมีสว่นร่วมกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพมากกวา่เพศหญิง 

  4.2 ความแตกต่างระหว่างปัจจัยชันปีกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งแตล่ะชนัปีมีสว่นร่วมในกิจกรรมของหน่วยอนามยั กองกิจการนกัศกึษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วมกิจกรรมของหน่วยอนามยั กองกิจการนกัศึกษามากกว่าชนัปีอืน ๆ   การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะต่าง ๆ ในกลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  โดยกลุ่ม

ตวัอย่างชนัปีที 1 จะมีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะวิชาต่าง ๆ มากกว่าชนัปีอืน ๆ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม Freshy 

Game ในกลุม่ตวัอย่างแต่ละชนัปีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุม่ตวัอย่างชนัปีที 1 จะมีสว่นร่วมกิจกรรม 

Freshy Game มากกว่าชนัปีอืน ๆ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีศิลปากร มิวสิคอวอร์ด ในกลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปี

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 1 จะมีสว่นร่วมกิจกรรมดนตรีศิลปากร  มิวสิคอวอร์ด

มากกว่าชันปีอืน ๆ  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม Mini Sport ในกลุ่มตัวอย่างแต่ละชันปีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุม่ตวัอยา่งชนัปีที 1   จะมีสว่นร่วมกิจกรรม Mini Sport  มากกวา่ชนัปีอืน ๆ 

  4.3  ความแตกต่างระหว่างปัจจยัคณะวิชากบัการมีสว่นร่วมกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งทีศกึษาในคณะวิชาแตกตา่งกนัมีสว่นร่วมกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพไมแ่ตกตา่งกนั  
5. ความแตกต่างระหว่างปัจจัยกับความต้องการกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

  5.1  ความแตกตา่งระหวา่งปัจจยัเพศกบัความต้องการกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ 

   5.1.1 ในด้านศิลปวัฒนธรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างทังสองเพศมีความต้องการกิจกรรม

นาฏศิลป์ไทยและกิจกรรมดนตรีไทยแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ   โดยกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจะมีความ

ต้องการกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยมากกว่าเพศชาย และกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจะมีความต้องการกิจกรรมดนตรีไทยมากกว่า

เพศชาย   

   5.1.2 ในด้านกีฬาและการออกกําลงักาย พบว่ากลุม่ตวัอย่างทงัสองเพศมีความต้องการ

กิจกรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมีความต้องการกิจกรรมเต้นแอโรบิกมาก

กว่าเพศชาย ส่วนกลุ่มตวัอย่างเพศชายมีความต้องการกิจกรรมเทเบิลเทนนิส เทนนิส วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ 

ฟตุบอล และฟตุซอลมากกวา่เพศหญิง   
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   5.1.3  ในด้านสถานที อุปกรณ์และเครืองอํานวยความสะดวกในการส่งเสริมสุขภาพ 

พบวา่กลุม่ตวัอยา่งทงัสองเพศมีความต้องการสนามกีฬากลางแจ้งและทีนงัพกัผ่อนบริเวณรอบสนามกีฬาแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุม่ตวัอยา่งเพศหญิงมีความต้องการสนามกีฬากลางแจ้งและทีนงัพกัผ่อนบริเวณรอบ

สนามกีฬามากกวา่เพศชาย  

  5.2  ความแตกตา่งระหวา่งปัจจยัชนัปีกบัความต้องการกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ 

   5.2.1  ด้านศิลปวัฒนธรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีศึกษาในชันปีแตกต่างกันมีความ

ต้องการกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมไมแ่ตกตา่งกนั   

   5.2.2 ด้านกีฬาและการออกกําลงักาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละชันปีมีความต้องการ

กิจกรรมเต้นแอโรบิกแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุม่ตวัอย่างชนัปีที 3 จะมีความต้องการกิจกรรมเต้นแอโร

บิก มากกว่าชนัปีอืน ๆ กลุ่มตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความต้องการกิจกรรมกรีฑาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

โดยกลุ่มตัวอย่างชันปีที 2 จะมีความต้องการกิจกรรมกรีฑามากกว่าชันปีอืน ๆ กลุ่มตัวอย่างแต่ละชันปีมีความ

ต้องการกิจกรรมบาสเกตบอลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 1 จะมีความต้องการ

กิจกรรมบาสเกตบอลมากกว่าชันปีอืน ๆ กลุ่มตัวอย่างแต่ละชันปีมีความต้องการกิจกรรมเซปักตระกร้อแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 5 จะมีความต้องการกิจกรรมเซปักตระกร้อมากกว่าชนัปีอืน ๆ 

กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะชนัปีมีความต้องการกิจกรรมฟตุบอลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุม่ตวัอย่างชนัปีที 

2 จะมีความต้องการกิจกรรมฟตุบอลมากกว่าชนัปีอืน ๆ กลุม่ตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความต้องการกิจกรรมฟตุซอลแตก

ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 5 จะมีความต้องการกิจกรรมฟุตซอลมากกว่าชนัปีอืน ๆ 

และกลุม่ตวัอยา่งแต่ละชนัปีมีความต้องการกิจกรรมว่ายนําแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง โดยกลุม่ตวัอย่างชนัปีที 

4 จะมีความต้องการกิจกรรมวา่ยนํามากกวา่ชนัปีอืน ๆ 

   5.2.3  ด้านกิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์ พบว่ากลุม่ตวัอย่างแต่ละชนัปีมีความต้องการการ

รณรงค์ตอ่ต้านยาเสพติดแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  โดยกลุม่ตวัอย่างชนัปีที 1มีความต้องการการรณรงค์

ตอ่ต้านยาเสพติดมากกวา่ชนัปีอืน ๆ  

   5.2.4  ด้านบริการทีช่วยสนบัสนนุการสง่เสริมสขุภาพ พบว่ากลุม่ตวัอย่าง    แต่ละชนัปี

มีความต้องการบุคลากรช่วยแนะนําเกียวกบัเทคนิคและทกัษะในกิจกรรมต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ โดยกลุ่มตวัอย่างชนัปีที 1 จะมีความต้องการบคุลากรช่วยแนะนําเกียวกบัเทคนิคและทกัษะในกิจกรรมต่าง ๆ 

มากกวา่ชนัปีอืน ๆ 

  5.3  ความแตกตา่งระหวา่งปัจจยัคณะวิชากบัความต้องการกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างในคณะวิชาแตกต่างกนัมีความต้องการกิจกรรมลีลาศ เซปักตระกร้อ ฟุตซอล แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ  โดยกลุม่ศิลปศาสตร์และสงัคมศาสตร์จะมีความต้องการกิจกรรมลีลาศ เซปักตระกร้อ  ฟตุซอล 

มากกวา่กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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คาํขอบคุณ 
การวิจยัฉบบันีสําเร็จได้ด้วยดีจากความกรุณาให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือจาก ภก.ผศ.ดร.ผกามาศ  

ไมตรีมิตร   ทีปรึกษาการค้นคว้าอิสระมาโดยตลอด ขอขอบคณุนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนาม

จนัทร์ทกุทา่นทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคณุนายประเมษฐ์และนางบญุสง่  โภคบตุร และ

ครอบครัวทีสนบัสนนุและเป็นกําลงัใจด้วยดีในทกุ ๆ เรืองมาโดยตลอด 
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พฤตกิรรมความภกัดขีองนักท่องเทยีวในจังหวัดสงขลา 
The Loyalty Behavior of Tourists in Songkhla        
 
วิวฒัน์ จนัทร์กิงทอง1  และ พฒันิจ โกญจนาท1  

Wiwat Jankingthong1 and Pattanij Gonejanart1

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษา 1)พฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียวในจังหวัดสงขลา          

2) ปัจจัยทีส่งผลต่อความภักดีของนักท่องเทียวในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า  นักท่องเทียวส่วนใหญ่มี

วตัถปุระสงค์ในการเดินทางเข้ามาเพือท่องเทียวและพกัผ่อน    โดยใช้รถยนต์สว่นตวัมากทีสดุ    และจํานวนคนทีเข้า

มาท่องเทียวด้วยกนัส่วนใหญ่มีจํานวนมากกว่า 5 คน      จํานวนครังในการเดินทางเข้ามาท่องเทียวในช่วงประมาณ 

2 ปีทีผ่านมา  ส่วนใหญ่อยู่ที 2 – 3 ครัง    โดยช่วงเดือนทีนกัท่องเทียวเข้ามามากทีสดุคือ เดือนเมษายน – มิถนุายน  

และวันทีเดินทางเข้ามาท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์  และจากผลการศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อ

พฤติกรรมความภกัดีของนกัทอ่งเทียวในจงัหวดัสงขลาคือ สภาพภมิูทศัน์ และสงิอํานวยความสะดวก              

คาํสาํคัญ : พฤติกรรมความภกัดี, พฤติกรรมของนกัทอ่งเทียว, สงขลา                        
 

Abstract           
 This research (1) studied the behavior of tourists in Songkhla and (2) studied the factors 

affecting loyalty behavior of tourists in Songkhla. It was found that the subjects mainly visited Songkhla for 

travel and relaxation, most of them used their own vehicle to get to Songkhla, groups tended to include 

more than five persons, in the past two years they had visited Songkhla 2-3 times, the high season 

occurred between April and June, and the weekend (Saturday or Sunday) was found to be the favorite 

choice of the subjects. The results of this study factors influencing loyalty behavior of tourists in Songkhla 

are the landscapes and  the facilities.                                  

Keywords : loyalty behavior, tourist behavior, Songkhla      

        
 

                                                            

1 คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110  ประเทศไทย                                                      

  Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla  90110, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์          

ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีทรัพยากรการท่องเทียวสวยงามและมีคณุค่าจํานวนมาก จึงส่งผลให้การท่องเทียวเป็น

อุตสาหกรรมทีมีบทบาทสําคัญต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ทงันีเพราะการท่องเทียวนํารายได้

จํานวนมากให้กับประเทศไทย อีกทังยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมากมายและกว้างขวางเนืองจากมี

ความสมัพนัธ์เกียวข้องกบัแทบทกุภาคธุรกิจด้านการบริการ  รวมถึงการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค กระตุ้นให้

เกิดการลงทนุผลติสนิค้าและบริการตา่ง ๆ อนัเป็นทีมาซงึรายได้ของชมุชนในท้องถิน และทําให้เกิดการมีสว่นร่วมของ

นกัทอ่งเทียวในการอนรัุกษ์สงิแวดล้อมและทรัพยากรการทอ่งเทียวให้ดํารงอยูอ่ยา่งยงัยืน     

 ปัจจุบนัการท่องเทียวทางธรรมชาติได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติใน

จังหวัดสงขลามีจํานวนมาก สถานทีทีมีชือเสียงและเป็นทีรู้จักของนักท่องเทียวได้แก่ ชายหาดสมิหลา โดยมี

ประติมากรรมนางเงือกเป็นภาพทีคุ้นตาของนกัท่องเทียว และเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าโตนงาช้าง ซงึมีนําตกทีสวยงามติ

อนัดบัในภาคใต้ และจากสภาพการเปลียนแปลงของพฤติกรรมนกัท่องเทียว ทําให้ผู้วิจยัสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรม

ของนกัท่องเทียวในจงัหวดัสงขลา เพราะการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเทียวจะทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเทียว

ก่อนและหลงัการใช้บริการว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร โดยความเข้าใจเรืองพฤติกรรมของนกัท่องเทียวนบัเป็นพืนฐานที

สําคัญในการทําการตลาดของภาครัฐและเอกชน เพือให้ผู้ ทีมีส่วนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเทียวสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของนกัท่องเทียวได้อย่างเหมาะสม อนัจะนําไปสู่พฤติกรรมความภกัดีของนกัท่องเทียวใน

แหลง่ทอ่งเทียวนนั            
 

วัตถุประสงค์          
 1. เพือศกึษาพฤติกรรมของนกัทอ่งเทียวในจงัหวดัสงขลา     

 2.เพือศกึษาปัจจยัทีสง่ผลตอ่พฤติกรรมความภกัดีของนกัทอ่งเทียวในจงัหวดัสงขลา   

                                   

วิธีดาํเนินงานวิจัย         
 การวิจยัครังนีมีขนัตอนในการดําเนินการวิจยัคือ เริมต้นด้วยการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) 

ซงึเป็นข้อมลูทตุิยภมิู (Secondary Data) โดยทําการศึกษาค้นคว้าจากตํารา เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวข้องทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ เพือให้ทราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเทียว  จากนนันําผลทีได้ไปสมัภาษณ์กบันกัท่องเทียว

เพือให้ได้ข้อมลูเชิงคุณภาพในการสนบัสนุนผลการวิจยั รวมถึงสอบถามในประเด็นของปัจจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรม

ความภกัดีของนกัทอ่งเทียว         

 ขอบเขตด้านพืนที การวิจยัครังนีมุ่งศึกษาเฉพาะแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติในจงัหวดัสงขลาทีมีจํานวน

นกัทอ่งเทียวเข้ามาทอ่งเทียวมากกวา่ 1 แสนคนตอ่ปี ได้แก่ ชายหาดสมิหลา และเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าโตนงาช้าง  
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  ประชากรทีศกึษาคือ นกัท่องเทียวชาวไทยทีเข้ามาท่องเทียวในชายหาดสมิหลา และเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า  

โตนงาช้าง  

 การกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้แบบโควตาจํานวน 20 คนโดยเก็บข้อมลูแหลง่ท่องเทียวละ10 คน

และใช้การสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยเลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ด้วยการจบัสลาก 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แบบกึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยยึดหลกั

สาระสําคญัของข้อคําถามทีจัดเตรียมไว้เป็นแนวทาง และตังคําถามเพิมเติมตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ 

เพือให้ได้รับข้อมลูทีมีความละเอียดถกูต้องและครอบคลมุครบถ้วนในประเด็นทีต้องการทราบ โดยใช้เครืองมือในการ

บนัทกึข้อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมลู มีองค์ประกอบสําคญัในกระบวนการวิเคราะห์ ดงันี 

  1.การจดัระเบียบข้อมลูทางด้านกายภาพและด้านเนือหา  โดยการถอดเทปบนัทึกเสียงและสรุป

ใจความสําคัญโดยคงสาระและรายละเอียดของเรืองไว้ หลังจากนันนํามาจัดระเบียบเนือหาข้อมูลเพือค้นหา

ความหมายของข้อความตา่ง ๆ ในข้อมลูทีมีนยัตรงประเดน็กบัเรืองทีต้องการวิเคราะห์ 

  2. การให้รหสัข้อมลูแบบอปุนยั  โดยจะนําข้อความจากการสมัภาษณ์ทีให้ความหมายสอดคล้อง 

หรือไปกนัได้กบัประเดน็สําคญัทีต้องการศกึษา และสร้างหวัข้อสรุปแนวคิดในตวัข้อมลู 

 

ผลการวิจัย          
 จากการศึกษาข้อมลูพืนฐานและพฤติกรรมของนกัท่องเทียวทีมาเทียวในจงัหวดัสงขลา พบว่านกัท่องเทียว

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ช่วงอายุของนกัท่องเทียวอยู่ระหว่าง 21-40 ปี และส่วนใหญ่เป็นผู้ ทีสําเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีหรือกําลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี    โดยนักท่องเทียวส่วนใหญ่ยงัไม่มีรายได้    สาเหตุทีไม่มีรายได้

เพราะกําลงัศกึษาอยู ่    และนกัทอ่งเทียวทีมีรายได้สว่นใหญ่จะมีรายได้ในช่วง 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน  และมี

สถานภาพส่วนใหญ่เป็นโสด  ซึงมีภูมิลําเนาปัจจบุนัอยู่ทีจงัหวดัสงขลา    และนกัท่องเทียวจากต่างจงัหวดัทีเข้ามา

มากทีสดุคือ จงัหวดัพทัลงุ  สว่นจงัหวดัอืน ๆ ทีเข้ามาทอ่งเทียวรองลงมาได้แก่  จงัหวดันราธิวาส  ปัตตานี  สตลู  ฯลฯ 

 ในสว่นของพฤติกรรมการท่องเทียวพบว่าวตัถปุระสงค์ในการเดินทางโดยสว่นใหญ่เข้ามาเพือท่องเทียวและ

พักผ่อนโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ทังนีเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถจัดสรรเวลาได้ตามต้องการ รวมถึง

สามารถเข้าถงึแหลง่ทอ่งเทียวต่าง ๆ ได้ดีกว่า    อีกทงัพบว่าแต่ละครังทีเข้ามาท่องเทียวนกัท่องเทียวนิยมมาเป็นกลุม่ 

ซงึจะมีจํานวนมากกว่า 5 คน เป็นเพราะนกัท่องเทียวส่วนใหญ่นิยมเข้ามาท่องเทียวเป็นครอบครัวหรือเป็นกลุม่เพือน

จํานวนหลายคนเพราะจะได้รับความสนุกสนานจากการท่องเทียวมากขึน และจํานวนครังในการเดินทางเข้ามา

ท่องเทียวในช่วงประมาณ 2 ปีนี ส่วนใหญ่จะอยู่ที 2 – 3 ครัง  โดยมักเดินทางมาท่องเทียวในช่วงเดือนเมษายน–

มิถุนายน เพราะเป็นช่วงปิดเทอมและในเดือนเมษายน มีวันเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของอาหารและเครืองดืม 
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รวมถงึสนิค้าเบด็เตลด็หรือของฝากนนั  นกัท่องเทียวโดยสว่นใหญ่นิยมซือในแหลง่ท่องเทียว และสิงทีนกัท่องเทียวซือ

มากทีสดุคือ เครืองดืมและของรับประทานเลน่ เพราะมีความสะดวกในการรับประทาน  

         

สรุป 
จากการศึกษาพฤติกรรมความภักดีของนกัท่องเทียวในจังหวดัสงขลา พบว่า พฤติกรรมของนกัท่องเทียว

ชาวไทยทีเข้ามาท่องเทียวในจงัหวดัสงขลามีวตัถปุระสงค์เพือท่องเทียวและพกัผ่อน โดยจะเดินทางเข้ามาเป็นกลุ่ม

เพราะทําให้ได้รับความสนุกสนานจากการท่องเทียวมากขึน สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมของ

นกัทอ่งเทียวทีกลา่วไว้วา่ นกัทอ่งเทียวสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการเดินทางทอ่งเทียวเป็นกลุม่ เนืองจากทําให้ได้รับความ

สนกุสนานมากขนึ อีกทงันกัทอ่งเทียวนิยมเข้ามาในช่วงวนัหยดุเสาร์หรืออาทิตย์ เนืองจากว่างจากการทํางานและการ

เรียนหนงัสือ โดยนกัท่องเทียวทีเข้ามาท่องเทียวซําเพราะได้รับความพงึพอใจอยา่งตอ่เนืองจนเกิดเป็นความภกัดีต่

แหล่งท่องเทียว ในส่วนของปัจจยัทีส่งผลต่อความภกัดีของนกัท่องเทียวคือ ด้านสภาพภมิูทศัน์ ได้แก่ ความสวยงาม 

ความสะอาด  และบรรยากาศร่มรืน ด้านสิงอํานวยความสะดวก ได้แก่ ความพร้อมของสิงอํานวยความสะดวก เช่น 

ร้านอาหาร จดุนงัพกั สถานทีจอดรถ ห้องนํา  ด้านการคมนาคม ได้แก่ ถนนหนทางสะดวก  มีรถโดยสารเข้าถงึ ใกล้กั

ทีอยูอ่าศยั   

                       

คาํขอบคุณ          
 บทความนีสําเร็จสมบรูณ์ได้ต้องขอขอบพระคณุ ดร.พฒันิจ  โกญจนาท และ รศ.ดร.อาคม  ใจแก้ว ทีกรุณา

ให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนขอขอบพระคณุผู้บริหารมหาวิทยาลยัหาดใหญ่สําหรับ

การให้ทนุในการศกึษาต่อในระดบัปริญญาเอก รวมถึงแสดงความเคารพต่อคณุพระศรีรัตนตรัย สิงศกัดิสิทธิทวัสากล

พิภพ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้ มีพระคุณทุกท่านทีได้ประทานกําลังกาย กําลังใจ และสติปัญญาให้แก่
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ปัจจัยทส่ีงผลต่อการปฏบิัตงิานและผลการดาํเนินงานขององค์การ 
Factors Affecting Job and Organizational Performance 
 
กอแก้ว จนัทร์กิงทอง1 และ อน ุเจริญวงศ์ระยบั1 

Korkaew Jankingthong1  and Anu Jarernvongrayab1

 
บทคัดย่อ 

การศกึษาปัจจยัทีสง่ผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานและผลการดําเนินงานขององค์การนีได้ใช้ข้อมลูทตุิยภมิูในการ
พฒันากรอบแนวคิดการวิจยัเกียวกบัรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การ   โดยใช้แนวคิดพฤติกรรมองค์การ (Organizational behavior) เป็นแนวคิดหลกัในการศกึษา  
 จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกบัผลการปฏิบตัิงานในระดบับุคคลและผลการดําเนินงานขององค์การ
พบว่า ผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลส่งผลทางตรงต่อผลการดําเนินงานขององค์การ  อีกทังพบว่า ปัจจัยทีมี
ความสัมพันธ์ทางตรงต่อผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล ได้แก่ ความยุติธรรมในองค์การ แรงจูงใจให้บริการ
สาธารณะ และความรักผกูพนัในงาน  ในขณะที ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงมีความสมัพนัธ์ทงัทางตรงและทางอ้อม
ตอ่ผลการปฏิบตัิงานในระดบับคุคล  
คําสําคัญ : ผลการดําเนินงานขององค์การ แรงจงูใจให้บริการสาธารณะ ความรักผกูพนัในงาน ภาวะผู้ นําการ 
                    เปลียนแปลง  ความยตุิธรรมในองค์การ   
 
Abstract 
 The purpose of this study is to investigate existing literature and theory in order to initially 
construct a conceptual framework of SEM factors affecting organizational performance based on the 
concept of organizational behavior. 

The results of the literature review have found that individual job performance directly affects 
organizational performance. Moreover, organizational justice, PMS, and work engagement also found to 
have direct effect toward job performance. Transformational leadership, however, has both direct and 
indirect effect toward job performance.  
Keywords : Organizational performance, Public service motivation, Work engagement, Transformational  
                      leadership, Organizational justice  
 
 

                                                            

1 คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย 

  Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla  90110, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ผลการปฏิบตัิงาน (Job performance) เป็นพฤติกรรมของพนกังานทีมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของ

องค์การ  โดยได้มีการจําแนกผลการปฏิบตัิงานผา่นพฤติกรรมของพนกังานเป็น 2 ลกัษณะ คือ การปฏิบตัิงานตาม 
บทบาทหน้าที (Task performance) และการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ (Contextual performance) ซงึพฤติกรรม
ทงั 2 ลกัษณะดงักลา่วเป็นพฤติกรรมทีจะนําไปสูผ่ลการดําเนินงานขององค์การ     

ผลการดําเนินงานขององค์การ หรือประสิทธิผลขององค์การจะเป็นเช่นใดนันย่อมขึนอยู่กับพนักงานของ
องค์การว่ามีความสามารถในการสร้างสินค้าบริการเพียงใดตลอดจนมีพฤติกรรมเช่นใด โดยในทฤษฎีพฤติกรรม
องค์การกล่าวว่า การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมบุคคลอันส่งผลต่อผลการดําเนินงานขององค์การนันควร
ทําการศึกษาทงัในระดบัปัจเจกบุคคล  ระดบักลุ่ม และระดบัองค์การ เพือนําไปสู่การเพิมประสิทธิผลขององค์การ 
ทงันีเพราะพฤติกรรมองค์การทีเกิดขึนล้วนเป็นผลมาจากพฤติกรรมของบคุคลในสภาวะการทํางาน  ประกอบกบัการ
ทีคนเราไมส่ามารถทํางานเพียงคนเดียวได้  แตเ่ราต้องมีการทํางานเป็นกลุม่  ดงันนัจึงต้องศกึษาพฤติกรรมต่างๆ ของ
บคุคลในฐานะทีเป็นกลุม่คนด้วย  เพราะพฤติกรรมของกลุม่จะมีรูปแบบเฉพาะทีแตกต่างไปจากพฤติกรรมของปัจเจก
บคุคล   โดยพฤติกรรมทงัในระดบัปัจเจกบคุคล  ระดบักลุม่ และระดบัองค์การล้วนมีปฏิสมัพนัธ์กนัตลอดเวลาและสง่
ผลกระทบต่อกนัด้วย ทงันีเพือให้การศึกษาสาเหตขุองพฤติกรรมองค์การนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง   การ
วิจยัในครังนีจึงมีวตัถปุระสงค์เพือ ศึกษาลกัษณะความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทีส่งเสริมผลการปฏิบตัิงานและ
ผลการดําเนินงานขององค์การ   
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary research) โดยใช้ข้อมลูทตุิยภมิู (Secondary data) 
จากเอกสารและผลงานวิจยัต่างๆ ในการศกึษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมลู เพือให้ได้กรอบแนวคิด (Conceptual 
model)    
 
ผลการวิจัย 

ผลการปฏบัิตงิาน และผลการดาํเนินงานขององค์การ 
ผลการปฏิบัติงาน (Job performance)  คือ พฤติกรรมทุกอย่างของพนักงานทีเกียวข้องกับงานและมี

ความสมัพนัธ์กบัเป้าหมายขององค์การ ซงึเป็นพฤติกรรมทีนําไปสูผ่ลลพัธ์ทีมีประสิทธิผลขององค์การ  ในสว่นของผล
การปฏิบตัิงานนนัได้มีการจําแนกผ่านพฤติกรรมของพนกังานเป็น 2 ลกัษณะ คือ การปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที 
(Task performance) และการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ (Contextual performance)  ซงึพฤติกรรมทงั 2 ลกัษณะ
ดงักลา่วเป็นพฤติกรรมทีจะนําไปสูผ่ลการดําเนินงานขององค์การ     

ผลการดําเนินงานขององค์การ หรือประสิทธิผลขององค์การจะสงูหรือไม่นนัย่อมขึนอยู่กบัการทีองค์การนนั
ต้องมีการรวมกลุ่มกันของพนักงานผู้ มีความสามารถในการสร้างสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ โดยผลผลิตและ
คณุภาพเหลา่นนัจะต้องมีการพฒันาอย่างต่อเนืองเพือการบรรลเุป้าหมายขององค์การ  การปฏิบตัิงานตามบทบาท
หน้าที (Task performance) และการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ (Contextual performance)  ล้วนส่งผลต่อ
ภาพรวมการปฏิบตัิงานขององค์การ  อีกทงัมีการศึกษาวิจยัมากมายทีแสดงให้เห็นว่าทงัการปฏิบตัิงานตามบทบาท
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หน้าที (Task performance) และการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ (Contextual performance) เป็นตวัสง่เสริมให้เกิด
ประสทิธิผลในการทํางาน  

การปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที (Task performance) เป็นพฤติกรรมทีแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิงานของ
แต่ละบุคคลในหน้าทีของตน  ซึงประกอบด้วยพฤติกรรม 2 ลกัษณะ คือ 1) พฤติกรรมทีเกียวกบัการปฏิบตัิงาน
โดยตรงในการในการเปลียนแปลงวตัถดุิบไปเป็นสินค้าและบริการทีองค์การผลิตได้  และ 2) พฤติกรรมทีให้บริการ
และดแูลรักษางานเทคนิคหลกั โดยการสนบัสนนุวตัถดุิบตา่งๆ   

ในขณะทีการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ (Contextual performance) นนัเป็นพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของ
พนกังานทีนอกเหนือจากทีได้กําหนดไว้ในเอกสารบรรยายลกัษณะงาน โดยมีการแบ่งพฤติกรรมการปฏิบตัิงานตาม
สถานการณ์ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  1) การอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ อืน (Interpersonal facilitation) ซงึเป็นเรือง
ของการให้ความร่วมมือ  ให้ความใสใ่จและช่วยเหลือเพือนร่วมงาน  และ 2) การอทุิศตนให้กบังาน (Job dedication) 
เช่น การมีพฤติกรรมทํางานอย่างเต็มความสามารถ  มีความกระตือรือร้นในการทีจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในงาน  
ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎระเบียบขององค์การ  โดยพฤติกรรมทงัหมดทีกระทําล้วนเป็นสิงทีทําด้วยความเต็มใจเพือ
ผลประโยชน์สงูสดุขององค์การ  

ส่วนผลการดําเนินงานขององค์การนนัได้มีการแบ่งเป็นมิติภายในและภายนอก โดยพิจารณาในประเด็น
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความยุติธรรม  หากแต่ผลการดําเนินงานขององค์การนันเป็นสิงทียากจะวดัได้ใน
ภาครัฐ ต่อมาได้มีการเสนอการวดัผลการดําเนินงานขององค์การซึงมีฐานอยู่บนการรับรู้ของสมาชิกในองค์การ  โดย
ข้อมลูทีเป็นวตัถวุิสยั (Objective data) เป็นสิงจําเป็นเพือใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ทงันีเพราะข้อมลูทีเป็น
วัตถุวิสยัเป็นสิงทีถูกเชือว่าไม่มีอคติ แต่ข้อมูลดังกล่าวมักจะหาได้ยากโดยเฉพาะในภาครัฐ  ดังนันการวัดผลใน
แบบอตัวิสยั (Subjective) เช่น การรับรู้จงึอาจเป็นทางเลือกหนงึทีมีเหตผุลเพียงพอ  

จากการศึกษาผลงานวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ (OCB) ซึงเป็นพฤติกรรมทีมี
ความหมายใกล้เคียงกับการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ (Contextual performance) มีความสมัพนัธ์กับผลการ
ดําเนินงานขององค์การ (ค่าสมัประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน = 0.198 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .001) อีกทงัการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที (Task performance) และการปฏิบัติงานตามสถานการณ์  (Contextual 
performance) ล้วนเป็นพฤติกรรมทีนําไปสูผ่ลการดําเนินงานขององค์การ   

ภาวะผ้นําการเปลียนแปลงู   
ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง (Transformational leadership)  คือ การทีผู้ นําพยายามกระตุ้นผู้ตามให้

คํานึงถึงประโยชน์ขององค์การมากกว่าประโยชน์ของตนเอง  โดยผู้ นําจะตระหนักถึงความต้องการในการพฒันา
ตนเองของผู้ตาม  เปลียนแปลงมมุมองหรือความตระหนกัของผู้ตามทีมีต่อปัญหาเดิมๆ ในมมุมองใหม่  อีกทงัการที
ผู้ นําพยายามกระตุ้น จงูใจผู้ตามให้ใช้ความพยายามเพือการบรรลเุป้าหมายขององค์การ  

ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงประกอบด้วยพฤติกรรม 4 ลกัษณะ คือ 1) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational 
motivation)  หมายถึง การทีผู้ นําทําการจงูใจผู้ตามให้เกิดแรงบนัดาลใจด้วยวิธีการสร้างแรงจงูใจภายในมากกว่า
แรงจงูใจภายนอก  2) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์ (Idealized influence)  หมายถึง การทีผู้ นําประพฤติตนเป็น
ต้นแบบให้กบัผู้ตาม  3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation)  หมายถึง การทีผู้ นํากระตุ้นผู้ตามให้
ตระหนกัถึงปัญหาทีกําลงัเกิดขึน กระตุ้นให้มองปัญหาจากมมุมองใหม่ๆ และ 4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล 
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(Individualized consideration)  คือ การทีผู้ นําให้ความสนใจและเอาใจใสผู่้ตามเป็นรายบคุคลโดยมีการปฏิบตัิต่อผู้
ตามแตล่ะคนแตกตา่งกนั  
 จากการวิเคราะห์อภิมานพบว่า ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลงเป็นตวัก่อให้เกิดความรักผกูพนัในงาน (ค่า
สมัประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน .06 มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01)  และมีความสมัพนัธ์ทางตรงกบัการปฏิบตัิงาน
ตามบทบาทหน้าทีและการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ (คา่สมัประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน = .10, .19  มีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .01  ไค-สแควร์ = 679.80 ทีองศาอิสระ 25   CFI = 0.85  RMSR = .10)  อีกทงัพบความสมัพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผู้ นําทีเน้นการเปลียนแปลงกบัแรงจงูใจทีมุ่งเน้นให้บริการสาธารณะ (ค่าสมัประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน .36 มี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01)   

ความยุตธิรรมในองค์การ 
 ความยตุิธรรมในองค์การเป็นสงิทีสะท้อนให้เหน็ถงึการทีบคุคลรับรู้ว่าพวกเขาได้รับการปฏิบตัิอย่างยตุิธรรม
ในการทํางานเพียงใด โดยแนวคิดเกียวกบัการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์การนนัมี 3 มิติ คือ 1) ความยตุิธรรมด้านการ
แบ่งปันผลตอบแทนขององค์การ (Distributive justice) คือ การทีบุคคลรับรู้ถึงความยุติธรรมในผลลพัธ์ หรือ
ผลตอบแทนทีได้รับจากองค์การ โดยบคุคลจะทําการเปรียบเทียบระหวา่งผลตอบแทนของตนเองกบัของผู้ อืน  
2) ความยตุิธรรมด้านกระบวนการขององค์การ (Procedural justice)  คือ การรับรู้ของบคุคลเกียวกบัความยตุิธรรม
ด้านกระบวนการทีองค์การใช้ในการตดัสินใจเพือแบ่งปันผลตอบแทนให้แก่บุคคล และ 3) ความยุติธรรมด้าน
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบัองค์การ (Interactional justice) ซึงเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างวิธีปฏิบตัิของ
องค์การทีมีต่อบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านวิธีการทีองค์การใช้เพือปฏิสมัพนัธ์และติดต่อสือสารกับบุคคลใน
องค์การ  

จากการศึกษาผลงานวิจยัทีได้ทําการศึกษาถึงอิทธิพลของความยตุิธรรมในองค์การทีมีต่อการปฏิบตัิงาน
ตามบทบาทหน้าที (Task Performance) และการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ (Contextual performance) กับ
พนกังานโรงงาน การเงิน อุตสาหกรรมบริการของเอกชน และหน่วยงานรัฐ จํานวน 211 คน โดยทําการศึกษาถึง
อิทธิพลของความยุติธรรมในองค์การทัง 3 มิติ คือ ความยุติธรรมด้านการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์การ 
(Distributive justice)  ความยตุิธรรมด้านกระบวนการขององค์การ (Procedural justice) และความยตุิธรรมด้าน
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ (Interactional justice) ทีมีต่อการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที (Task 
Performance) และการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ (Contextual performance) พบว่า ความยตุิธรรมด้านการ
แบ่งปันผลตอบแทนขององค์การ (Distributive justice)  ความยตุิธรรมด้านกระบวนการขององค์การ (Procedural 
justice) และความยตุิธรรมด้านปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบัองค์การ (Interactional justice) มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที (Task Performance) (ค่าสมัประสิทธิการถดถอยมาตรฐาน = .13 มีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05   และมีค่าสมัประสิทธิการถดถอยมาตรฐาน = .33 และ .17 ตามลําดบั มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.01)   อีกทงัพบวา่ ความยตุิธรรมด้านการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์การ (Distributive justice)  ความยตุิธรรมด้าน
กระบวนการขององค์การ (Procedural justice) และความยุติธรรมด้านปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ 
(Interactional justice) มีอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ (Contextual performance) (ค่า
สมัประสทิธิการถดถอยมาตรฐาน = .26, .29 และ .26 ตามลําดบั มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01) 
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แรงจงใจให้บริการสาธารณะู   
แรงจงูใจให้บริการสาธารณะ (PSM) หมายถึง การทีแต่ละบคุคลมีการตอบสนองต่อแรงจงูใจขนัพืนฐานที

จําเป็นในองค์การ ต่อมามีนักวิชาการมากมายให้นิยามแรงจูงใจให้บริการสาธารณะ  ล่าสุดได้มีการพยายาม
สงัเคราะห์นิยามใหม่ของแรงจูงใจให้บริการสาธารณะว่าคือ ความเชือ  ค่านิยม  ทศันคติทีเหนือกว่าผลประโยชน์
สว่นตวัหรือผลประโยชน์ขององค์การ  หากแต่เป็นการตระหนกัถึงผลประโยชน์ของแก่นแท้ทางการเมืองและการจงูใจ
บุคคลในการกระทําสิงต่างๆ อย่างเหมาะสม   แม้ว่าความหมายของแรงจูงใจให้บริการสาธารณะจะมีผู้ ให้
ความหมายทีแตกต่างกนับ้าง  หากแต่มีสิงทีมีจดุร่วมเหมือนกนันนัคือการให้ความสนใจกบัแรงจงูใจและการกระทํา
ทีตงัใจในการทีจะทําสงิดีๆ ให้เกิดกบัผู้ อืน ตลอดจนปรับเปลียนสงัคมให้มีความเป็นอยูดี่ขนึ  
 ตอ่มาได้มีการพฒันาสเกลการวดัและลดมิติของแรงจงูใจเหลือ 4 มิติ คือ 1) แรงดงึดดูให้เข้าไปมีสว่นร่วมใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะ (Attraction to public policy making)  2) มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของ
ประชาชน (Commitment to the public interest)  3) มีความเห็นใจผู้ อืน (Compassion)  และ 4) การเสียสละตนเอง 
(Self-sacrifice)    
  จากการศึกษาผลงานวิจยัพบว่า แรงจงูใจให้บริการสาธารณะมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือ (Altruism) และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Compliance) ซึงเป็นพฤติกรรมหนึงของการ
ปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ (คา่สมัประสทิธิอิทธิพลมาตรฐาน = .57, .28  มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .001) 

ความรักผกพันในงานู   
 ความรักผกูพนัในงาน หมายถงึ แรงบวก การเติมเตม็ ความเกียวพนัในงานกบัจิตใจซงึมีลกัษณะของ 
1) ความมีพลงั (Vigor)  2) ความทุ่มเท (Dedication)  และ 3) ความหลงใหล (Absorption)  โดยความมีพลงัเป็น
ลกัษณะของผู้ ทีมีพลงังานและมีจิตใจทียืดหยุ่นพร้อมรับต่อการทํางาน ตลอดจนเต็มใจทีจะใช้ความพยายามในการ
ทํางานแม้ว่างานนนัอาจจะเหนือยและยาก  ในขณะทีความทุ่มเท หมายถึง การทีบคุคลสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สกึ
ของผู้ อืน ตลอดจนเป็นผู้ ทีทํางานด้วยความกระตือรือร้น มีความภาคภมิูใจในการทํางาน ตลอดจนเกิดแรงบนัดาลใจ
ทีจะก่อให้เกิดการเปลียนแปลง และความหลงใหล คือ การมีลกัษณะของผู้ ทีมีความสขุในการทํางานแม้ต้องเผชิญกบั
ความยากในการทํางาน จนบางครังเปรียบเสมือนวา่เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็วและลืมทกุสงิทีอยูร่อบตวัเมือได้ทํางาน  

จากการวิเคราะห์อภิมานพบว่า ความรักผกูพนัในงาน (Work engagement) มีอิทธิพลทางตรงกบัการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที (Task Performance) และการปฏิบัติงานตามสถานการณ์  (Contextual 
performance) (คา่สมัประสทิธิอิทธิพลมาตรฐาน = .36 และ .38 ตามลําดบั  มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01)  
 
สรุป 

ผลจากการวิจยัเอกสารครังนี คือ การได้กรอบกรอบแนวคิด (Conceptual model) ดงัรูป 1 เพือนําไปสู่
การศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การภาครัฐในประเทศ
ไทยตอ่ไป โดยตงัสมมติฐานวา่ ผลการปฏิบตัิงานในระดบับคุคล อนัได้แก่ การปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที และการ
ปฏิบตัิงานตามสถานการณ์ สง่ผลทางตรงตอ่ผลการดําเนินงานขององค์การ อีกทงัความยตุิธรรมในองค์การ แรงจงูใจ
ให้บริการสาธารณะ และความรักผกูพนัในงาน มีความสมัพนัธ์ทางตรงตอ่ผลการปฏิบตัิงานในระดบับคุคล  ตลอดจน
ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง มีความสมัพนัธ์ทงัทางตรงและทางอ้อมตอ่ผลการปฏิบตัิงานในระดบับคุคล  โดยมีตวัแปร
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แฝงภายนอก 2 ตวั คือ ภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง และความยตุิธรรมในองค์การ  สว่นตวัแปรแฝงภายในมี 5 ตวั คือ  
แรงจูงใจให้บริการสาธารณะ ความรักผูกพันในงาน การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที การปฏิบัติงานตาม
สถานการณ์ และผลการดําเนินงานขององค์การ   ในส่วนของตวัแปรสงัเกตได้ภายนอกมี 7 ตวั และตวัแปรสงัเกตได้
ภายในมี 14 ตวั   ซึงการศึกษาดงักลา่วจะเป็นส่วนหนึงในการเพิมพนูองค์ความรู้เกียวกบัลกัษณะความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตขุองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานขององค์การภาครัฐว่ามีลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นอย่างไร อีกทงั
องค์ความรู้ดงักลา่วจะทําให้ผู้บงัคบับญัชาในองค์การได้เหน็แนวทางในการปรับปรุงพฒันาการดําเนินงานอนัจะนํา 
ไปสูผ่ลการดําเนินงานขององค์การทีมีประสทิธิภาพมากขนึ 
 

 

                              
 

รูป 1  ปัจจยัทีสง่ผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานและผลการดําเนินงานขององค์การ 
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การพัฒนาหลักธรรมาภบิาลในการบริหารสถานศกึษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
The Development of Good Governance Principles in Administration for Colleges under the 
Office of the Vocational Education Commission in Bangkok  
 

ฐิณีวรรณ วฒุิวิกยัการ1

Tineewan Wudthivigaigan1

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซงึเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้
สถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 
analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัธรรมาภิบาลใช้ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistical package for the social 
science) ด้วยวิธีสกดัองค์ประกอบPCA (principal component analysis) และหมนุแกนปัจจยัหลกัด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(varimax rotation)  และสมัภาษณ์เชิงลกึ (in-dept interviews) ผลการวิจยัพบว่า หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถาน ศึกษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 8 องค์ ประกอบ 
และมีความเป็นไปได้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกบักรอบแนวคิดการวิจยั และมีความเหมาะสมในการ
นําไปใช้ในระดบัมากทีสดุ (X = 4.73, SD. = 0.44) 
คาํสาํคัญ:   ธรรมาภิบาล, การบริหาร, สถานศกึษา, อาชีวศกึษา 
 
Abstract  
 The purpose of this research was to develop a viable model for good governance administration 
of the Vocational Education Commission in Bangkok Metropolis by descriptive research. The research 
instruments were document analysis, unstructured interviews and a questionnaire concerning 
administration of good governance. The statistical analysis method used frequencies and percentages to 
analyze the general backgrounds of respondents: mean (X), standard deviation (S.D.), factor analysis by 
principal component analysis method and varimax rotation. Content analysis and content experts were 
used to analyze the data regarding the administration of good governance in colleges under the Office of 
the Vocational Education Commission in Bangkok. The research findings revealed that: The good 
                                                            

1 วิทยาลยัพณิชยการธนบรีุ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 ประเทศไทย                                            
  Thonburi Commercial College Soi Jarunsanitwong 13 Pasricharern Bangkok 10160, Thailand. 
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governance administration model for colleges under the Office of the Vocational Education Commission 
in Bangkok includes 8 components and which were found valid useful, in accordance with the research 
concept and very appropriate (X = 4.73, SD. = 0.44) 
Keywords : Good Governance, Administration, College, Vocational 

 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในยคุปัจจบุนัมีผลทําให้การบริหารไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนจําเป็น 
ต้องบริหารให้ทนัต่อกระแสของความเปลียนแปลง โดยเฉพาะการเปลียนแปลงเพือทีจะนําประเทศชาติให้พฒันา 
ก้าวหน้า โดยเน้นถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีหรือ  ธรรมาภิบาล (good governance) เพือให้การปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส่งเสริมการเมือง ภาคพลเมือง สิทธิและเสรีภาพของประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการตรวจสอบอํานาจรัฐ ในการจัดการศึกษาจะประสบความสําเร็จ หรือการบรรลจุุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ตามทีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ต้องอาศัยผู้ บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ
แนวโน้มทีเป็นอยู่ ผู้บริหารการศึกษาระดบัสงูขึนไปจะต้องอาศยัความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา จึงจะ
นําไปสู่ความมีสมัฤทธิผลทางการศึกษา (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: ฉ) ผู้บริหารต้องป็นผู้ 
บริหารมืออาชีพ ต้องปรับเปลียนวฒันธรรมการบริหารให้สอดคล้องกบัแนวทางการบริหารตามแนวปฏิรูปการศกึษา 
เน้นการบริหารโดยองค์คณะบคุคล หรือการบริหารแบบมีสว่นร่วม (ธีระ รุญเจริญ และคณะ, 2546: 12) โดยกระทรวง 
ศึกษาธิการได้กําหนดให้สถานศึกษานําหลกัธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารการศึกษาตามความเหมาะสม
ตามสภาพปัญหาของแต่ละสถานศึกษา (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546: 30) และจากพระราชบญัญัติการอาชีวศกึษา 
พ.ศ. 2551 มีผลให้สถานศกึษาอาชีวศกึษาต่าง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนถึงระดบัปริญญาตรี พร้อม
ผลกัดนัมาตรฐานอาชีวะไทยสูส่ากล รองรับการจดัตงัสถาบนัการอาชีวศกึษาโดยให้มีความพร้อมทงัในด้านหลกัสตูร 
ด้านบคุลากร ด้านงบประมาณการคลงั ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การประกนัคณุภาพ ฯลฯ ซงึความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ เหลา่นีจําเป็นต้องอาศยัหลกัการบริหารจดัการทีดี เพือสง่เสริมการเป็นสถาบนัการอาชีวศกึษาที
มุ่งสูค่วามเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทงัเป็นการยกระดบัการศกึษา
วิชาชีพให้สงูขึนบนพืนฐานของภมิูปัญญาท้องถิน ภมิูปัญญาไทย และภมิูปัญญาสากล  ในการศกึษาวิจยัเรืองการ
พฒันาหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพ 
มหานคร มีวตัถปุระสงค์เพือ 1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 2) พฒันาหลกัธรร
มาภิบาล และ 3) ประเมินความเหมาะสมของหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซงึผลจากการวิจยัจะสามารถกําหนดรูปแบบการบริหาร และนําไป
ประยกุต์ใช้ในการบริหารสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภิบาลทีเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษาตอ่ไป  
 
วิธีดาํเนินการวิจัย  
 เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ได้กําหนดระเบียบวิธีวิจยั ดงันี 

1. ประชากร และกลุ่มตัอย่าง ประชากรทีใช้ในการศกึษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมลู มี 3 ระยะ คือ 
     ระยะที 1 การสร้างองค์ประกอบของหลักธรรมาภบิาล 
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           กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ทรงคณุวฒุิ หรือผู้ เชียวชาญ และเป็นผู้บริหารทีใช้ธรรมาภิบาลในองค์การของรัฐ 
และเอกชน จํานวน 9 คน เพือนําแนวคิดทีมาจากความเชียวชาญ และประสบการณ์ ไปวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ผนวก
กบัแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัทีเกียวข้องตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เพือสรุปเป็นกรอบแนวคิด  

     ระยะที 2 พัฒนาเครืองมือ แบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุม่ 
           กลุ่มที 1 คือผู้ ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ เชียวชาญ หรือผู้ บริหาร พิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์ความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (IOC: index of item objective congruence) จํานวน 5 คน และนําแบบสอบถามจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิไปคํานวณหาคา่ IOC ของข้อคําถามในแตล่ะข้อเพือเลือกข้อคําถามทีมีคา่ IOC ตงัแต ่.60 ขนึไป 
            กลุ่มที 2 คือผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิในสถานศึกษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครังนี 1 แหง่ คือวิทยาลยัพณิชยการธนบรีุ จํานวน 40 คน เพือ
วิเคราะห์หาคา่ความเชือมนัของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสมัประสิทธ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1974: 
161) ซงึผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่คา่ความเชือมนั (reliability) ของแบบสอบถามทงัฉบบัมีคา่เทา่กบั .957 
          กลุ่มที 3 ประชากร คือผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 20 แหง่ จํานวน 1,446 คน และกําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้สตูรกรณีทราบ
จํานวนประชากรของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973: 1088) ทีระดบัความเชือมนั 95% ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง
เทา่กบั 320 คน 

     ระยะที 3 พัฒนา และตรวจสอบความเหมาะสมของรปแบบู   
           กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ เชียวชาญ หรือผู้ ทีมีประสบการณ์การบริหารในสถานศึกษา สงักดัสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ เชียวชาญจากสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา และ
จากสํานกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคณุภาพการศกึษา ด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (in-dept interview) 
 2. เครืองมือทีใช้ในการวจัิย ใช้เครืองมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมลูรวม 3 ฉบบั คือ     
              ฉบบัที 1 แบบสมัภาษณ์แบบไมมี่มีโครงสร้าง (unstructured interview) 
                ฉบบัที 2 แบบสอบถามความคิดเหน็ (questionnaires) 
               ฉบบัที 3 แบบสมัภาษณ์ผลการวิจยั (interview) 
 3. การวเิคราะห์ข้อมล และสถติทิีู ใช้ในการวจัิย มีดงันี 
        1. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญ และผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นการวิเคราะห์เนือหา (content 
analysis) และจําแนกตามองค์ประกอบของหลกัธรรมาภิบาล  
    2. การวิเคราะห์ตวัแปร ใช้การวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง IOC (index of item objective 
congruence) สําหรับข้อคําถามในร่างแบบสอบถาม กบัองค์ประกอบตามหลกัธรรมาภิบาล  
    3. การวิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกียวกบัหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศกึษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ค่าเฉลีย (X) และสว่นเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนําคา่เฉลียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 
                 4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
(statistical package for the social science) ด้วยวิธีสกดัองค์ประกอบ PCA (principal component analysis)และ
หมนุแกนปัจจยัหลกัด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax rotation)  มีเกณฑ์การเลือกตวัแปรทีเข้าอยู่ในองค์ประกอบ โดย
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พิจารณาคา่ความแปรปรวนของตวัแปรทีมากกว่า 1 และถือเอาค่านําหนกัองค์ประกอบ (factor loading) ของตวัแปร
แตล่ะตวัขององค์ประกอบนนัมีคา่ตงัแต ่0.5 ขนึไป บรรยายด้วยตวัแปรตงัแต ่3 ตวัขนึไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) 
            5. การวิเคราะห์เพือตรวจสอบความเหมาะสม ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลีย (X) ความเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) และการสงัเคราะห์ข้อสรุปความคิดเห็นในด้านข้อเสนอแนะเพิมเติม และข้อวิจารณ์ของผู้ทรงคณุวฒุิ ทีมีต่อ
หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีว ศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ผลการวิจัย  ผลการวิจยัพบวา่  

  1. หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร มี 8 องค์ประกอบ และมี 81 ตวัแปรทีพบว่ามีนยัสําคญัจากการศกึษา และในแต่ละองค์ประกอบได้
จดัเรียงลําดบัตวัแปรตามคา่นําหนกัองค์ประกอบ (factor loading) สรุปได้ดงันี 
      1.1 การบริหารตามหลักคุณธรรม เป็นองค์ประกอบทีสําคญัตอ่การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
มากทีสดุเป็นอนัดบัหนึง สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผนัแปร (percent of variance) ของตวัแปรทงัหมดได้ 
9.404 มี 15 ตวัแปร คือ 1) ผู้บริหารยดึหลกัความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบตัิงาน 2) ผู้บริหารทํางานด้วย
ความซือสตัย์สจุริตไมมี่ผลประโยชน์ด้านการเงินทีขดัแย้งกบัการปฏิบตัิหน้าที 3) มีมาตรการสร้างขวญักําลงัใจ มาตร 
การลงโทษรวมทงั การพฒันา และรักษาบคุลากรทีมีคณุภาพ 4) มีระบบการให้คณุให้โทษกบับคุลากรอย่างชดัเจน 
และสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงาน 5) มีการลงโทษจริงจงั หนกัเบาตามเหตแุละพฤติการณ์ของการกระทําผิดตามที
หน่วยงานกําหนดไว้ 6) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตามเกณฑ์ที ก.ค.ศ. 
กําหนด อย่างชดัเจน 7) มีวตัถปุระสงค์ทีชดัเจน ยทุธศาสตร์ทนัต่อสถานการณ์ 8) มีการวางแผนกลยทุธ์และแผน
ระยะยาวสอดคล้องกบัพนัธกิจ และวิสยัทศัน์ทีสถานศึกษากําหนดไว้  9) มีการบริหารงานทีมุ่งเน้นผลผลิต รวมถึง
ผลกระทบ และผลลพัธ์ 10) บคุลากรมีความตระหนกัในความรับผิดชอบในหน้าทีของตน และของสว่นรวม รวมทงั
พร้อมรับการตรวจสอบ 11) มีการประเมิน ผลการปฏิบตัิงานของครู บคุลากรตามภารกิจอย่างต่อเนือง 12) หน่วย 
งานมีมาตรการจดัการความขดัแย้งภายใน 13) มีระบบการประเมินผลการทํางานสามารถสะท้อนผลการปฏิบตัิงาน
ได้จริง 14) การออกคําสงัต่าง ๆ ได้ยึดหลกัความเป็นธรรม และเสมอภาค 15) มีการจดัระบบการดแูลบคุลากรของ
สถานศกึษาด้านคณุธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
          1.2 การบริหารตามหลักความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบทีสําคัญต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมากทีสดุเป็นอนัดบัสอง สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผนัแปร (percent of 
variance)ของตวัแปรทงัหมดได้ 7.350 มี 14 ตวัแปร คือ 1) มีการกระจายอํานาจหน้าทีในการทํางานอย่างหมาะสม 
2) อตัรา กําลงัของบคุลากรมีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน 3) หน่วยงานใช้กระดาษ และวสัดอุปุกรณ์น้อยลงมาใช้
เทคโนโลยีได้มากขนึ 4) มีการมอบหมายงานทีตรงกบัความรู้ ความสามารถ ความชํานาญของบคุลากร 5) หน่วยงาน
มีเครืองมือ อปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีทนัสมยัเพียงพอและเหมาะสมกบัการทํางาน 6) มีการตรวจสอบดแูลระบบสาร 
สนเทศอย่างสมําเสมอ 7) มีการสงังาน ประชมุทางอินเตอร์เน็ต 8) มีการทบทวน ปรับปรุง ยกเลิก โครงสร้างและ
หลกัเกณฑ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์อยูเ่สมอ 9) มีการมอบอํานาจในระดบัรองลงมาเพือสง่เสริมการมีสว่นร่วมและ
ความรับผิด ชอบต่อผลการปฏิบตัิงานของบคุลากร 10) มีการประเมินความพงึพอใจของบคุลากรทกุระดบัอย่างเป็น
ระบบ 11) มีทีปรึกษาทีมาจากภาคประชาชน และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเนืองชดัเจน 12) ผู้บริหารมี
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การแจ้งขนัตอนการทํางานให้บคุลากรทกุคนได้ทราบอย่างทวัถึง 13) มีการกระจายบคุลากรและความรับผิดชอบใน
การทํางานอยา่งเหมาะสม 14) บคุลากรสามารถเข้าถงึระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา 
                  1.3 การบริหารตามหลักประสิทธิผล เป็นองค์ประกอบทีสําคญัต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมา   
ภิบาลมากทีสดุเป็นอนัดบัสาม สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผนัแปร (percent of variance) ของตวัแปรทงั 
หมดได้ 7.120 มีตวัแปรย่อย 11 ตวัแปร คือ 1) มีระบบการดแูลให้คําปรึกษาผู้ เรียนอย่างต่อเนือง และมีประสิทธิภาพ 
2) มีการสง่เสริมองค์การให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมทีจะพฒันาตลอดเวลา 3) มีการนําผลงานทีเป็น
โครงงานทางวิชาชีพ หรือสงิประดิษฐ์ของผู้ เรียนไปใช้ประโยชน์ 4) มีการเผยแพร่นวตักรรม สิงประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานสู่ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 5) มีระบบส่งเสริมสนบัสนนุบุคลากรทีมีศกัยภาพสงูให้มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จ และก้าวหน้าในอาชีพ 6) มีการร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะที
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 7) มีการจดักระบวน การเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัโดยสง่เสริมให้
ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ 8) มีระบบการสือสารภายใน ทีทําให้บคุลากรในองค์กร
เข้าใจวตัถปุระสงค์เดียวกนัเพือนําไปสูโ่อกาสในการบรรลผุล 9) มีการส่งเสริมให้จดัการความรู้ และการบริหารงาน
โดยให้บคุลากรทกุคนมีสว่นร่วมในการจดัทําแผนกลยทุธ์ 10) มีคณะกรรมการอิสระ ซึงแต่งตงัจากบคุลภายนอกเพือ
ทําหน้าทีประเมินการปฏิบตัิงานของครู และบคุลากรทางการศกึษา 11) มีการปรับปรุงกฎข้อบงัคบั หรือระเบียบตาม 
ทีมีเรืองร้องเรียน เพือการปฏิบตัิทีทนัสมยัเป็นธรรม เป็นทียอมรับของทกุฝ่าย 
                    1.4 การบริหารตามหลักมาตรฐานทางอาชีวศกึษา เป็นองค์ประกอบทีสําคญัต่อการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลมากทีสดุเป็นอนัดบัสี สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผนัแปร (percent of variance) ของตวั
แปรทงัหมดได้ 6.806 มี 8 ตวัแปร คือ 1) มีกระบวนการประสานความร่วมมือกบัทกุฝ่าย ทงัภาคธุรกิจ อตุสาหกรรม 
หรือชมุชน ทีเชียวชาญในสาขาวิชาชีพ2) มีระบบการจดัการเรียนรู้ทีหลากหลาย  เน้นการฝึกทกัษะทางวิชาชีพผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 3) มีกลไกการประกนัคณุภาพภายใน เกิดการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่าง
ต่อเนือง4) มีการสนบัสนนุให้มีการสร้างนวตักรรม โครงงาน และสิงประดิษฐ์อย่างต่อเนือง 5) มีการพฒันาหลกัสตูร
แบบฐานสมรรถนะเพือเพิมขีดความสามารถในระดบัสากล 6) ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลกัสตูรที
เหมาะสมกบัเศรษฐกิจสงัคมและเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไป 7) รับฟังความคิดเห็นจากผู้ ทีเกียวข้อง และปรับปรุง
การทํางานเมือได้รับข้อเสนอแนะ 8)ในหน่วยงานมีการแลกเปลียน ความคิดเหน็ และความรู้ซงึกนั และกนั 
                1.5 การบริหารตามหลักความโปร่งใส เป็นองค์ประกอบทีสําคญัต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมา 
ภิบาลมากทีสดุเป็นอนัดบัห้า สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผนัแปร (percent of variance) ของตวัแปรทงัหมด
ได้ 6.493มี 14 ตวัแปร คือ 1) มีระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานทีมีความเข็มแข็ง และมีประสิทธิภาพสงู 2) มี
การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่าง ๆ 3) บคุลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 4) มีกระบวนการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสียงอย่างเป็นระบบ 5) 
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจในแผนงานหลกั และแผนงานรอง 6) มีกระบวนการในการพิจารณาความดี
ความชอบทีเป็นไปอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ 7) มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกฝนอบรมเพิอ
เพิมพนูความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 8) มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านช่องทางทีเปิดเผยและเป็นทีรับรู้
กนัโดยทวัไป 9) มีการวางแผนการบริหารความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสูค่วามสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนขององค์การ 10) มีการประสานสมัพนัธ์ ทํางานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทํางาน 11) มีระบบการบริหาร
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การเงิน และพสัดทีุรัดกมุ  และสามารถตรวจสอบได้ 12) มีการกําหนดภารกิจของแต่ละฝ่ายอย่างชดัเจนเพือป้องกนั
ความซําซ้อน และความไมโ่ปร่งใสในการทํางาน 13) มีการจดัหาครุภณัฑ์เพิมเติมอย่างต่อเนือง รวมทงับํารุงรักษา 
ครุภณัฑ์ทีมีอยูใ่ห้ใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 14) ข้อมลูทีเผยแพร่มีความถกูต้อง ไมมี่การบิดเบือนข่าวสาร 
                1.6 การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ เป็นองค์ประกอบทีสําคญัต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมา     
ภิบาลมากทีสดุเป็นอนัดบัหก สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผนัแปร (percent of variance) ของตวัแปรทงัหมด
ได้ 4.734 มี 8 ตวัแปร คือ 1) มีการประเมินผลงานบคุลากรเป็นระยะ ๆ 2) คณุภาพของผู้ เรียนทีสําเร็จการศกึษาได้รับ
การยอมรับจากสถานประกอบการ 3) มีบริการข้อมลูข่าวสาร โดยมีเว็บไซต์และประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรทราบข้อ 
มลูข่าวสารทีเป็นประโยชน์ 4) ผลการปฏิบตัิของบคุลากรในหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย 5) มีการดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานทีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของสถานศกึษา 6) บคุลากรนําความรู้ใหม่ ๆ ทีได้
รับมาเผยแพร่ แลกเปลียนกับผู้ ร่วมงาน และนํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน 7) มีการนําผลการประเมินมา    
ปรับปรุงการทํางาน 8) การปฏิบตัิงานของบคุลากรในหน่วยงานมีคณุภาพทงัทางด้านปริมาณ และความถกูต้อง 
      1.7 การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบทีสําคญัต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมา      
ภิบาลมากทีสดุเป็นอนัดบัเจ็ด สามารถอธิบายคา่ร้อยละของความผนัแปร (percent of variance) ของตวัแปรทงัหมด
ได้ 4.441มี 6 ตวัแปร คือ 1) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บคุลากรทกุระดบัมีสว่นร่วมในการรับรู้สถานการณ์และปัญหา 2) 
บคุลากรในหน่วยงานมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเลือกตงัผู้ นําหรือผู้บงัคบับญัชา 3) มีกระบวนการสง่เสริม และพฒันา
ผู้ เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์การทีเป็นทียอมรับ 4) มีการฝึกอบรม และพฒันาบคุลากรทกุ
ตําแหน่งเพือพฒันางานทีรับผิดชอบ 5) มีแผนปฏิบตัิการ ทีรองรับกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ขององค์การ 
6) มีการใช้ทรัพยากรภายใน และภายนอกองค์การร่วมกนั 
      1.8 การบริหารตามหลักนิตธิรรม เป็นองค์ประกอบทีสําคญัต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
มากทีสดุเป็นอนัดบัแปด สามารถอธิบายค่าร้อยละของความผนัแปร (percent of variance) ของตวัแปรทงัหมดได้ 
3.739มี 5 ตวัแปร คือ 1) หลกัสตูรของสถานศกึษาสอดคล้องกบัมาตรฐานทีคณะกรรมการการอาชีวศกึษากําหนด 2) 
การใช้อํานาจแต่ละหน่วยงานสามารถถกูตรวจสอบได้ 3) มีการจดัโครงสร้าง อํานาจหน้าที และการแบ่งสว่นราชการ
อยา่งชดัเจน 4) สามารถดขู้อมลูเกียวกบัภาระหน้าทีหรือขนัตอนการดําเนินงานของหน่วยงานได้เสมอ 5) มีระบบการ
ควบคมุ ดแูลให้การปฏิบตัิเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ 
 2. หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความเป็นไปได้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย และมีความ
เหมาะสมในการนําไปใช้ในระดบัมากทีสดุ (X = 4.73) 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ผลการวิจัยครังนีจะเป็นประโยชน์ในการนําหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา สงักดัสํานัก 
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เนืองจากสถานศกึษาสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในปัจจบุนั ได้รับการกระจายอํานาจจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 39 แห่งพระราช บญัญัติการ 
ศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงศกึษา ธิการว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และ
วิธีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจดัการการศึกษา พ.ศ. 2550 ทําให้สถาน ศึกษามีอํานาจหน้าทีในการ
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บริหาร และจัดการการศึกษา ทงัในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทวัไป ดําเนินการได้อย่างอิสระ 
คลอ่งตวั รวดเร็ว โดยการตรากฎหมายเกียวกบัระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ ทีกําหนดให้สถานศกึษาสงักดัสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นนิติบุคคล สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้โดยตนเองภายใต้กฎระเบียบ ทังนี
เพือให้การบริหารจดัการการศกึษาตามอํานาจหน้าทีมีคณุภาพตามมาตรฐาน (กระทรวง ศกึษาธิการ, 2546 ข: 5-7) 
นอกจากนีรัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพือการบริการประชาชนให้มีความพึงพอใจในการบริหารภาครัฐมาก
ขึน โดยนําหลกัปฏิรูปการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) มาใช้อย่างจริงจงั กําหนดแผน
ยทุธศาสตร์พฒันาระบบราชการไทย และวิสยัทศัน์ใหมข่องการพฒันาวา่ พฒันาระบบราช การไทยให้มีความเป็นเลิศ 
สามารถรองรับการพฒันาประเทศในยคุโลกาภิวตัน์ โดยยึดหลกัการบริหารกิจการบ้าน เมืองทีดี และประโยชน์ของ
ประชาชน (สํานกังาน ก.พ.ร.,2546: 13) โดยมีเป้าหมาย เพือให้การบริหารงานมีลกัษณะการบริหารจดัการภายในที
รวดเร็ว มีคุณภาพสูง เปิดโอกาสให้ประชาชน เอกชน และชุมชน มีบทบาทมากขึนจัดองค์การกะทัดรัด คล่องตัว 
ปรับเปลียนได้ตามสภาพแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยี เครืองมีอทีเหมาะสม การบริหารทีทัน สมัย ข้าราชการมี
มาตรฐานทางคุณธรรมสูง เป็นมืออาชีพ (professionalism) ทํางานมุ่งผลสัมฤทธ์ มีกลไกการบริหารงานทีได้
มาตรฐาน มีคา่ตอบแทนทีเป็นระบบ มีวฒันธรรมการทํางานแบบมีสว่นร่วม โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
 การบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึงมีหน้าที
ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน และเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงต้องนําหลกัการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง 
และสงัคมทีดี หรือหลกัธรรมาภิบาล และหลกัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ดงักล่าว มาบรูณาการกบับริบทของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นหลกัการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล มาบริหารจัดการเพือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบัสถานศึกษา ซึงงานวิจยันีสอดคล้องกบั ศิริโรจน์ ผลพนัธิน (2551) ทีอธิบายว่า ธรรมาภิบาลเป็นวิธีการทีดีใน
การใช้อํานาจเพือบริหารทรัพยากรขององค์การ ซึงเป็นหน้าทีของผู้บริหารองค์การ และภาระสําคญัก็คือ การบริหาร
จดัการการศกึษาให้บรรลจุดุมุ่งหมาย ผู้บริหารจึงต้องสวมบทบาทนกัปฏิรูป และนกัพฒันาด้วย มีวิสยัทศัน์ มีความรู้
ความสามารถ เป็นผู้ นําการเปลียนแปลง สมดงัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และ
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 โดยการนําหลกัธรรมาภิบาล มา
ใช้เป็นเครืองมือในการบริหารด้วย ดงัที สเุมธ ตนัติเวชกลุ (อ้างถึงใน บวรศกัดิ อวุรรณโณ, 2544) กลา่วว่า พระบาท 
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้ทรงใช้หลกัธรรมาภิบาลตงัแตว่นัแรกทีเสด็จขึนครองราชย์ โดยเปลง่คําว่า เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพือประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม ซึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า หลกัธรรมาภิบาล เป็นสิงจําเป็นสําหรับ
นกับริหาร หรือนกัปกครอง และผลการวิจยัยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ศิรินารถ นนัทวฒันภิรมณ์(2547: 107-
118) ทีพบวา่ คา่นิยมของข้าราชการไทยในการบริหารราชการแผน่ดิน คือการนําเอาหลกัทศพิธราชธรรม ซงึเป็นธรรม
สําหรับนกัปกครอง และนําเอาวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง และสงัคมทีดี มาใช้ปลกูฝังในสงัคมไทย  
 ผลการวิจยัเรือง การพฒันาหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศกึษาสงักดัสํานกังานคณะ กรรมการการ
อาชีวศกึษาในครังนี จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศกึษา หากสามารถนําหลกัธรรมาภิบาลทงั 8 องค์ประกอบ 
ตามทีค้นพบจากการวิจยัในครังนี ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา จะทําให้การบริหารจดัการสถานศึกษา เกิดความ
เป็นธรรม ดงัข้อสรุปของ เกษม วฒันชยั (2546: 25) ทีกลา่วว่า ธรรมาภิบาลในสถานศกึษาต้องมีเป้าหมายสอดคล้อง 
กบัความต้องการของผู้ รียน ชุมชน และประเทศชาติ ต้องมีความโปร่งใสทกุกระบวนการ ตงัแต่กระบวนการบริหาร 
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กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการใช้เงิน และทรัพยากร ต้องตรวจสอบได้ และทกุขนัตอนของการบริหารต้องมี
ผู้ รับผิดชอบ ระบบธรรมาภิบาลจงึมุง่ถงึประโยชน์ของสว่นรวม และผู้ เรียนเป็นหลกั 
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ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทดีใีนองค์การของพนักงานวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตจังหวัดนครปฐม  

Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior of Officers in Small and Medium 
Enterprises (SMEs) in Nakorn Pathom Province 

เฉลมิชยั กิตติศกัดินาวิน1 และ อลงกต จิตต์ปราณี1 

Chalermchai Kittisaknawin1 and Alongkot Jittpranee1

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษา (1) เพือศกึษาความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา ความไว้วางใจในองค์การ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การของพนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในเขตจงัหวดั
นครปฐม(2) ความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชากบัความไว้วางใจในองค์การ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีในองค์การ (3)  ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การของพนักงานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในเขตจงัหวดันครปฐม  โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณรูปแบบการสํารวจมีแบบ
ประเมินประกอบด้วยแบบประเมินความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา  ความไว้วางใจในองค์การและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีในองค์การ    ทีผ่านการตรวจสอบคณุภาพว่ามีความเทียงตรงเชิงเนือหาและความเชือถือได้เป็นเครืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 400 คน   
 ผลการวิจัย พบว่า (1) ภาคธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) แตกต่างกันมีความ
ไว้วางใจในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การไม่แตกต่างกัน ยกเว้นความไว้วางใจใน
ผู้บงัคบับญัชาพบวา่ พนกังานภาคธุรกิจการบริการ มีความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชามากกว่าพนกังานภาคธุรกิจการ
ผลิต  (2) ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชากบัความไว้วางใจในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ
โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่างกนั  (3)  ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีในองค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SME) ในเขตจงัหวดันครปฐม 
คาํสาํคัญ :  ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา  ความไว้วางใจในองค์การ  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ 

     วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

Abstract 
 This  research  investigates (1).the Supervisory Trust, Organizational Trust  and  Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) of officers in Small and Medium Enteprises (SMEs) in Nakornpathom  
Province. (2) the relationships between the Supervisory Trust, Organizational Trust  and  Organizational 
Citizenship Behavior (OCB). (3) Examined are factors influencing and Organizational Citizenship 
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Behavior (OCB). In this inquiry, the researcher utilized quantitative methods in carrying out a survey 
research approach. The quality of  the inventory ( i.e. Supervisory Trust Inventory, Organizational Trust 
Inventory  and  Organizational Citizenship Behavior Inventory )  used by the researcher in conjunction 
with an evaluation form was established to be a reliable instrument of research for collecting data from 
400  officers of Small and Medium Enteprises (SMEs) in Nakornpathom  Province . Data were analyzed, 
formulate and tabulated in the forms of   ANOVA, Pearson’s correlation coefficient, and stepwise multiple 
regression analysis. 

Findings are as follows: (1) The researcher found that there were differences in levels of 
supervisory trust. In descending order, it was found that supervisory trust of service sector higher than 
production sector.  (2) In respect to Organizational Citizenship Behavior, the researcher found that was 
positively correlated with supervisory trust and organizational trust. (3) Factor influencing Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) was supervisory trust . 
Keywords :  Supervisory Trust, Organizational Trust, Organizational Citizenship Behavior, SME 
 
บทนํา 

องค์การในปัจจบุนัมุ่งค้นหาหนทางในการเพิมผลการปฏิบตัิงาน(Job Performance) รักษาระดบัความพงึ
พอใจในงาน (Job Satisfaction)ให้อยู่ในระดบัสงู และทะนบํุารุงดแูลบคุลากรในองค์การอย่างดี  สิงเหลา่นีจะสําเร็จ
ได้หากสามารถพฒันาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ (Organizational Citizenship Behavior) ให้เกิดแก่
บคุลากรในองค์การได้ (Deshpande, 2002)  โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การนีจะช่วยสร้างทนุทางสงัคม 
(Social Capital) และมีส่วนช่วยเพิมผลการปฏิบตัิงานขององค์การ(Organizational’s Performance)  และยงั
สามารถพฒันาศกัยภาพของของทรัพยากรมนษุย์ในองค์การด้วย ทงันีเนืองจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีใน
องค์การเป็นพฤติกรรมของบคุลากรทีเกิดขนึเองจากตวัของบคุลากรนนัเป็นพฤติกรรมทีอยู่นอกเหนือจากทีองค์การได้
กําหนดไว้ โดยพฤติกรรมนีบุคลากรจะเต็มใจปฏิบตัิงาน เป็นพฤติกรรมทีสนับสนุนและมีความจําเป็นต่อการ
ดําเนินงานขององค์การเพือให้เกิดประสทิธิผลตอ่องค์การได้เป็นอยา่งดี(Organ, 1987)  

ปัจจบุนัภายใต้เศรษฐกิจการแข่งขนัใหม่ความไว้วางใจกลายเป็นประเด็นสําคญัและได้รับการยกย่องอย่าง
มากว่าเป็นปัจจยัต่อความสําเร็จของทกุองค์การ(เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวิน, 2553; Healey, 2007 )  กล่าวคือ  
องค์การทีมีความไม่ไว้วางใจในระดับสูงจะทําให้องค์การไม่มีความสามารถในการแข่งขัน และการทีผู้บริหารไม่
ไว้วางใจบคุคลอืนจะไมส่ามารถแก้ไขปัญหาความแตกตา่งภายในองค์การ เป็นผลให้ไมส่ามารถสร้างความสามคัคีใน
การปฏิบตัิงานตามวิสยัทศัน์ขององค์การ ความคิดริเริมก็จะไม่เกิดขึนหากขาดความเข้าใจและความไว้วางใจซึงกนั
และกนั องค์การทีสร้างบนพืนฐานความไว้วางใจเป็นสิงทีสําคญัทีสดุในการบรรลเุป้าหมายภายใต้ความเปลียนแปลง
ทีรวดเร็ว การเพิมขนึของความไว้วางใจสง่ผลตอ่ความสําเร็จขององค์การและความยงัยืนขององค์การ 

ด้วยความสําคญัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การกบัความไว้วางใจทีส่งผลดีต่อองค์การ  จาก
การทบทวนวรรณกรรมผู้ วิจัยพบว่า  ในประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษาวิจัยความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีในองค์การกบัความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การ  รวมทงัยงัไม่มีการศึกษาว่า 
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ปัจจยัด้านความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีใน
องค์การหรือไม่ โดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ทีมีบทบาทและความสําคัญอย่างยิงต่อ
ระบบเศรษฐกิจของไทย  เพราะหากมีการศึกษาวิจยั ย่อมนําผลการศึกษาวิจยัไปปรับปรุงหรือพฒันาให้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)ในประเทศไทยได้  อนัจกัสง่ผลดีตอ่ระบบเศรษฐกิจและประเทศโดยสว่นรวม 
 
แนวคดิ ทฤษฎีและวรรณกรรมทเีกียวข้อง  

แนวคิดของความไว้วางใจ Luhman (1997)  เสนอแนวคิดความไว้วางใจทีเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวาง
ถงึรูปแบบความไว้วางใจคือ  ความไว้วางใจระหว่างบคุคล (interpersonal trust) เป็นความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา
และความไว้วางใจในระบบ (system trust)   เป็นความไว้วางใจในองค์การโดยภาพรวม  Perry and Mankin (2007)  
กล่าวว่า  การจําแนกความไว้วางใจของลห์ูแมน   ทงัความไว้วางใจระหว่างบุคคล (วดัประเมินความไว้วางใจใน
ผู้บงัคบับญัชา)  และความไว้วางใจในระบบ (ความไว้วางใจในองค์การ)  เป็นการวดัประเมินความแตกต่างของความ
ไว้วางใจในองค์การและความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา  ซงึจะสามารถอธิบายลกัษณะความแตกตา่งของการรับรู้ของ
พนกังานตอ่ความไว้วางใจได้อยา่งครอบคลมุ 
 ความไว้วางใจในผ้บังคับบัญชาู   ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาเป็นเรืองเฉพาะเจาะจงทีบุคคลคือ  
ความเต็มใจของบคุคลทีพึงพาผู้ อืนด้วยความรู้สกึมนัคง   แม้ว่าจะได้รับผลทางลบ  ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา
เป็นผลจากปัจจยัสําคญัสามประการดงันี  ประการแรกคือ โอกาสของผลในทางลบ  ประการทีสองคือ การพงึพาผู้ อืน
และประการสดุท้ายคือ   ความไว้วางใจของบคุคลภายใต้ผลทางลบทีพึงพิงผู้ อืนด้วยความรู้สกึมนัคง  (McKnight, 
Cummings and Chervany, 2006)  นกัวิจยัทงัหลายแสดงให้เห็นว่า  ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา  มี
ความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติกบัตวัแปรมากมายในองค์การ  ทงัคณุภาพในการสือสาร  ผลการปฏิบตัิงาน  
การเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ  การแก้ปัญหาและความร่วมมือ(Korsgard, Brodt and Whitener, 2002)  
 ความไว้วางใจในองค์การ  หมายถึง   ความรู้สกึความมนัใจและการสนบัสนนุทีบคุคลมีต่อองค์การ  เป็น
ความเชือทีองค์การต้องซือตรงและสร้างความผกูพนั(Gilbert and Tang, 1998)   ความไว้วางใจในองค์การเป็น
พืนฐานจากผลของโครงสร้างสงัคมในการลดความไม่แน่นอนและให้ความรู้สึกมนัคงต่ออนาคต   ซึงแตกต่างกับ
ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาตรงทีความไว้วางใจในองค์การไม่มุ่งเจาะจงทีบคุคล(person-specific)    แต่เจาะจง
ทีสถานการณ์ (situation-specific) (McKnight et al., 2006)   เกียวข้องสมัพนัธ์กบัความเชือของบคุคลทีไม่เกียวกบั
คน (เช่น กฎระเบียบ  การคําประกนัและสญัญา)  เป็นสถานทีทีทําให้บุคคลคาดหวังต่อความสําเร็จในอนาคต    
ความไว้วางใจในองค์การเกียวพันกับความไว้วางใจระหว่างหน่วยงานภายในองค์การ  ทังเพือนร่วมงาน  
ผู้บังคับบัญชา  ผู้ ใต้บังคับบัญชา  ระบบองค์การ  กลุ่มงาน และผู้บริหารระดับสูง   อาจจะรวมถึงความไว้วางใจ
ระหวา่งองค์การหรือผสมผสานในหลายด้านขององค์การ    

แนวคดิเกียวกับพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดีในองค์การ 
Greenberg and Baron(1993, p.185) กลา่วถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การว่า เป็นการกระทํา

โดยพนกังานทีมีสว่นทําให้การดําเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างดี แต่ไม่ได้กําหนดไว้อย่างเป็นทางการของงาน  ซงึ
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Schnake & Dumler(1997) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การว่า
เป็นพฤติกรรมทีเกิดจากการตดัสินใจด้วยตนเอง ไม่ได้เกียวข้องกบัการให้รางวลัหรือการลงโทษโดยตรงจากองค์การ
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แต่อย่างใดและถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมทีมีประโยชน์อย่างยิงต่อการพฒันาองค์การ  เป็นพฤติกรรมทีไม่เป็นทางการ
เกิดขึนจากการให้ความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ และความเป็นมิตร ซึงปรากฏอยู่ในการปฏิบตัิงานในทีต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นในโรงงาน ในหน่วยงานรัฐบาล ในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั แต่ไม่ได้เป็นทีสงัเกต หรือถกูระบไุว้ใน
หน้าทีทีต้องปฏิบตัิ พฤติกรรมเหลา่นีเป็นสงิจําเป็นสําหรับการดําเนินงานในองค์การ หากขาดพฤติกรรมเหลา่นีไปแล้ว
ระบบตา่งๆ ในองค์การจะไมส่ามารถดําเนินตอ่ไปได้ (Katz และ Kahn, 1989 cited  Organ, 1989) 
 Organ(1987, 1988, 1990) ได้จําแนกรูปแบบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การออกเป็น 5 ด้าน 
ดงันี 
 1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ(Altruism) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ เช่น ช่วยเหลือเพือนร่วมงาน
ทนัทีทีเกิดปัญหาในการทํางาน ช่วยแนะนําพนกังานใหมเ่กียวกบัการใช้อปุกรณ์ เครืองมือในสํานกังาน 
 2. พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้ อืน(Courtesy) หมายถึง การคํานึงถึงผู้ อืนเพือป้องกันการเกิดปัญหาทีอาจ
เกิดขนึตามมา เนืองจากการทํางานในองค์การต้องอาศยัการพงึพาซงึกนัและกนั การกระทําและตดัสินใจของคนหนึง
อาจจะมีผลกระทบตอ่คนอืนได้ จงึควรคํานงึถงึบคุคลอืน เช่น   การเคารพสทิธิของบคุคลอืนในการใช้สมบตัิสว่นรวม 
 3. พฤติกรรมการอดทนอดกลนั(Sportmanship) หมายถงึ การมีความอดทนอดกลนัต่อความคบัข้องใจ การ
ถกูรบกวน ความเครียด หรือความถกูกดดนัตา่งๆด้วยความเตม็ใจ เนืองจากในการทํางานนนัต้องมีการพงึพาอาศยัซงึ
กันและกัน ทังทีมีสิทธิทีจะเรียกร้องความเป็นธรรมหรือร้องทุกข์ได้ แต่เนืองจากการร้องทุกข์จะเป็นการเพิมภาระ
ให้กบัผู้บริหาร และอาจเกิดการโต้เถียงกนัยืดเยือจนละเลยความสนใจในการปฏิบตัิงานไป จงึอดทดด้วยความเตม็ใจ 
 4. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ(Civic Virtue) หมายถึง ความรับผิดชอบและมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน
ในองค์การ เช่น การมีส่วนร่วมและสนใจในการเข้าประชุม ความรู้สึกต้องการทีจะพฒันาองค์การ การแสดงความ
คิดเหน็หรือข้อเสนอแนะทีเหมาะสมกบัองค์การ 
 5. พฤติกรรมการสํานึกในหน้าที(Conscientiousness) หมายถึง การปฏิบตัิตามระเบียบและสนองตาม
นโยบายขององค์การ การตรงต่อเวลา การรักษาเครืองมือเครืองใช้ในองค์การ ไม่ใช้เวลาในงานไปทํางานส่วนตวั ซึง
คนทีมีสํานกึในหน้าทีจะสามารถปฏิบตัิตามกฏระเบียบ และนโยบายขององค์การได้เป็นอยา่งดี 

ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดีในองค์การ 
McAllister(1993) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ 

พบว่า  ความไว้วางใจมีความสมัพนัธ์แปรผนัตามกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ  ส่วน Brown(2003) 
กลา่วว่า ความไว้วางใจสง่ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ  สอดคล้องกบังานวิจยัของ Deluga (1995) 
พบว่า ความไว้วางใจเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ  และ Dirks & Ferrin (2002) 
ศึกษางานวิจยัความไว้วางใจ โดยวิธีการ Meta-Analysis พบว่า ความไว้วางใจส่งผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ในองค์การเช่นกนั 

 
 

 

 

 
ความไว้วางในผ้บงัคับบญัู ชา 

ความไว้วางใจในองค์การ 
พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทดีีในองค์การ 

แผนภาพ 1  :  กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพือศึกษาความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา ความไว้วางใจในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีดีในองค์การของพนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)ในเขตจงัหวดันครปฐม 
 2.  เพือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง ความไว้วางใจในองค์การกบัความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ 
 3.  เพือศกึษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การของพนกังานทีปฏิบตัิงานอยู่
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SME) ในเขตจงัหวดันครปฐม 
 
วิธีการดาํเนินการวิจัย 

การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการศกึษาและรวบรวมข้อมลูจากการสํารวจกลุม่ตวัอย่าง  อาศยัแบบ
ประเมินเป็นเครืองมือในการวิจยั   ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี  เป็นพนกังานทีปฏิบตัิงานอยู่ในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(SME) ในเขตจังหวดันครปฐม มีจํานวนทงัสิน 192,415 คน (สํานักงานประกนัสงัคม จังหวดั
นครปฐม 2553) ตวัอย่างของการวิจัยนี เป็นผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตวัอย่าง  จากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากประชากร 
ด้วยวิธีการกําหนดขนาดตวัอย่างของ Yamane (1967 : 547) มีระดบัความเชือมนัเป็น 95%  และค่าความ
คลาดเคลือน 5%  ได้กลุม่ตวัอย่างจํานวน 400 ตวัอย่างใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sample)โดย
แบ่งกลุม่ตวัอย่างของพนกังานในองค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ออกเป็น 3  กลุม่  คือ ภาคการ
ผลติ จํานวน163 ตวัอยา่ง ภาคการค้า จํานวน 92 ตวัอยา่งและภาคการบริการ   จํานวน 145 ตวัอยา่ง 
 แบบประเมินสําหรับการวิจยันีผ่านการตรวจสอบคณุภาพทงัความเทียงตรงเชิงเนือหา(content validity)
และค่าความเชือถือได้(reliability) ประกอบด้วย  แบบประเมินความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา มีค่าความเชือถือได้ 
เท่ากบั .60  แบบประเมินความไว้วางใจในองค์การ มีค่าความเชือถือได้ เท่ากบั .91 และแบบประเมินพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีในองค์การ มีคา่ความเชือถือได้ เทา่กบั .98 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัพบวา่คา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานของตวัแปรตา่งๆ  คือ ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา 
ค่าเฉลียเท่ากบั 5.24 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .96 จดัอยู่ในระดบัสงู ความไว้วางใจในองค์การ ค่าเฉลียเท่ากบั 
4.99 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .91 จดัอยู่ในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีค่าเฉลียเท่ากบั 
3.70  สว่นเบียงเบนมาตรฐานเทา่กบั .26 จดัอยูใ่นระดบัสงู 
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ตารางที 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ของความไว้วางใจในผ้บังคับบัญู ชา  
               ความไว้วางใจในองค์การ และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดีในองค์การจาํแนกตามภาคธุรกจิ 
 

  แหลง่ความแปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุม่ 7.095 2 3.574 3.917 .021 

ภายในกลุม่ 359.528 397 .906   

ความไว้วางใจใน

ผู้บงัคบับญัชา 

 รวม 366.622 399    

ระหวา่งกลุม่ 2.063 2 1.031 1.243 .290 

ภายในกลุม่ 329.446 397 .830   
ความไว้วางใจใน

องค์การ 
รวม 331.508 399    

ระหวา่งกลุม่ .193 2 .096 1.428 .241  

ภายในกลุม่ 26.815 397 .068   
พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกทีดีในองค์การ 
รวม 27.007 399    

 

ตารางที 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความไว้วางใจในผ้บังคับบัญชาจาํแนกตามู ภาคธุรกิจโดยวิธีการ  
              ทดสอบรายค่ของ ู Scheffé  

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 
ตัวแปร ภาคธุรกจิ 

(1) (2) (3) 

(1) การผลิต   -.3533* 

(2) การค้า    
ความไว้วางใจใน

ผู้บงัคบับญัชา 
(3) การบริการ .3533*   

 

ผู้วิจยัศึกษาเปรียบเทียบ  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียตวัแปรต่างๆจําแนกประเภทธุรกิจ โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ภาคธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) แตกต่างกนัมีความไว้วางใจในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การไม่แตกต่างกนั ยกเว้น
ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชามีความแตกต่างกนั(ดงัตารางที 1)  จึงทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการ
ทดสอบรายคู่ของ Scheffé พบว่า พนกังานภาคธุรกิจการบริการ มีความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชามากกว่าพนกังาน
ภาคธุรกิจการผลติ  เทา่กบั .3533 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  (ดงัตารางที 2)  
 ผู้วิจยัทําการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆโดยใช้สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั จากตาราง 
3 พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจ
ในองค์การ  มีคา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์(r) เทา่กบั .384 และ.331 ตามลําดบัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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ตาราง 3  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 
   

ตวัแปร      M     SD ST OT OCB-A OCB-C OCB-S OCB-CV OCB-Co 

ST 5.24 .96         

OT 4.99 .91 .693**        

OCB-A 3.67 .53 .326** .346**       

OCB-C 2.97 .79 -.204** -.152** .390**      

OCB-S 3.46 .61 .002 -.008 -.025 -.038     

OCB-CV  4.09 .46 .349** .252** -.165** -.463** .056    

OCB-Co 4.05 .62 .291** .211** -.215** -.498** .051 .808**   

OCB 3.70 .26 .384** .331** .531** .296** .421** .528** .484** 

*มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05     **มีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01           

STหมายถึง  ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา  OT หมายถึง  ความไว้วางใจในองค์การ      

OCB-A หมายถึง   พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ(Altruism) OCB-C หมายถึง  พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้ อืน(Courtesy) 

 OCB-A หมายถึง   พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ(Altruism) OCB-C หมายถึง  พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้ อืน(Courtesy) 

OCB-S หมายถึง   พฤติกรรมการอดทนอดกลนั(Sportmanship) OCB-CV หมายถึง  พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ(Civic Virtue) 

OCB-Co หมายถึง  พฤติกรรมการสาํนึกในหน้าที(Conscientiousness) OCB  หมายถึง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี 

ผู้วิจยัทําการวิเคราะห์ปัจจยัทีมีอิทธิพลของความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขันตอน (stepwise multiple 
regression analysis)  ผลการวิเคราะห์  พบว่า ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีในองค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ในเขตจงัหวดันครปฐม  โดยมีอิทธิพลหรืออํานาจ
พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การได้ร้อยละ 14.8 หรือมี  R2 เท่ากบั .148 โดยมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 (ดงัตาราง 4) 
 
ตาราง 4  การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขันตอนของปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีดีใน
องค์การ 
 

ตวัแปร B   Beta t R2 change 

คา่คงที 3.156   47.183  

ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา .104 (1) 8.301 .148 .148 

Multiple R =.384 R2  = .148 Adjust R2= .145         F = 68.911* 

*มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05           **มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ อยู่ใน
ระดบัสงู สว่นความไว้วางใจในองค์การ อยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นข้อมลูทีสําคญัต่อผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SME)  เพือบํารุงรักษาและพฒันาปัจจยัต่างๆให้อยู่ในระดบัสงูเพราะ ปัจจยัต่างๆสง่ผลดีต่อประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลขององค์การ 
 สําหรับความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาของพนกังานภาคธุรกิจการบริการ มีความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา
มากกวา่พนกังานภาคธุรกิจการผลตินนัอาจจะเป็นด้วยลกัษณะงานการผลิตมีการควบคมุใกล้ชิดในกระบวนการผลิต 
หรืออาจมีสาเหตุจากผู้บงัคบับญัชามีมมุมองต่อพนกังานเป็นเสมือนเครืองจกัรในการผลิตทําให้พนักงานภาคการ
ผลิตมีความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาตํากวา่ภาคการบริการ  ดงันนัผู้ประกอบการและผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลา
และขนาดย่อม(SME) สมควรตระหนกัและให้ความสําคญัในการพฒันาระดบัความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาให้เพิม
มากขึนเพราะ ปัจจยันีเป็นปัจจยัทีสง่ผลต่อความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ ความผกูพนั
กบัองค์การ การลาออกจากองค์การและผลการปฏิบตัิงาน (Deluga, 1995; Dirks & Ferrin, 2001; Flaherty & 
Pappas, 2000; Gillespie & Dober, 2003; Robinson, 1996; Shockley-Zalabak, Ellis, & Winograd, 2000)
รวมทงัผลการวิจยันีแสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชามีความสมัพนัธ์เชิงบวกและเป็นปัจจยัทีมีอิทธิผล
ตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์การ  ซงึสอดคล้องกบังานวิจยัทีทบทวนวรรณกรรม  จึงเป็นข้อมลูสนบัสนนุทีมี
นําหนกัอยา่งมากตอ่การการพฒันาระดบัความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาดงักลา่วข้างต้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไปคือ ผู้วิจยัเสนอให้ขยายการวิจยัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
พืนทีอืนๆ    รวมทังการขยายการศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอืนๆทีเป็นผลหรือมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจใน
ผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การ เช่น ความพึงพอใจในงาน ความผกูพนัต่อองค์การ  การลาออกจาก
องค์การและผลการปฏิบตัิงาน (Deluga, 1995; Dirks & Ferrin, 2001; Flaherty & Pappas, 2000; Robinson, 1996)  
เพือเป็นการสนับสนุนผลการศึกษาและองค์ความรู้  อันจักเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและผู้ ประกอบการหรือ
ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพเชิงการแข่งขนั 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในผ้บังคับบัญชากับความไว้วางใจในองค์การและความู
ผกพันต่อองค์การ  ศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด ู (มหาชน) 
เขต 51  
The Relationship  between The Supervisory Trust,  Organizational Trust and Organizational 
Commitment: A Study of Operating Staffs of Kasikorn Bank Public Company Limited in 
Region 51 
 

เฉลมิชยั กิตติศกัดินาวิน1 และ จิรวฒัน์ ปฐมพรวิวฒัน์1 

Chalermchai  Kittisaknawin1 and Jirawat  Pathompornwiwat1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษา (1) ความสมัพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา  ความ
ไว้วางใจในองค์การกบัความผกูพนัต่อองค์การ  (2) ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองค์การ  โดยใช้วิธีการวิจยั
เชิงปริมาณรูปแบบการสํารวจมีแบบประเมินประกอบด้วยแบบประเมินความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา  ความ
ไว้วางใจในองค์การและความผกูพนัต่อองค์การ    ทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่ามีความเทียงตรงเชิงเนือหาและ
ความเชือถือได้เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากพนกังานปฏิบตัิการ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั(มหาชน) เขต 
51 จํานวน 158 คน สําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเชิงอนุมานคือ สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหแุบบขนัตอน  ผลการวิจยัพบว่า  (1) ความผกูพนัต่อองค์การไม่มีความสมัพนัธ์กบัความ
ไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา  ความไว้วางใจในองค์การ (2)  ไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา  ความไว้วางใจในองค์การไม่มี
อิทธิพลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ   
คาํสาํคัญ :  ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา  ความไว้วางใจในองค์การ  ความผกูพนัตอ่องค์การ  

Abstract 
 This  research  investigates (1) the relationships between the Supervisory Trust, Organizational 
Trust  and  Organizational Commitment. (2) Examined are factors influencing  Organizational 
Commitment. In this inquiry, the researcher utilized quantitative methods in carrying out a survey 
research approach. The quality of  the inventory ( i.e. Supervisory Trust Inventory, Organizational Trust 
Inventory  and  Organizational Commitment Inventory )  used by the researcher in conjunction with an 
evaluation form was established to be a reliable instrument of research for collecting data from 158  staffs 
of  Kasikorn bank public company limited in region 51. Data were analyzed, formulate and tabulated in 
the forms of   Pearson’s correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. Findings are as 

                                                            

1 คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศลิปากร เพชรบรีุ 76120 ประเทศไทย  

  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchburi 76120, Thailand. 
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follows: (1) In respect to Organizational Commitment, the researcher found that was not correlated with 
Supervisory Trust  and Organizational Trust. (2) Supervisory Trust  and Organizational Trust were not 
influenced Organizational Commitment. 
Keywords :  Supervisory Trust, Organizational Trust, Organizational Commitment 

บทนํา 
 องค์การทีประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจจําเป็นต้องบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 2 ประการ 
ประการแรก คือ นโยบายการแข่งขนัทางธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ (Winning Competitive Strategy) ประการที
สอง คือการจดัการองค์การได้อย่างดีเยียม (Superb Organization Execution) อย่างไรก็ตาม อปุสรรคทีสําคญัอย่าง
หนึงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทังสองดังกล่าว คือ ความไม่ไว้วางใจกัน ภายใต้เศรษฐกิจการแข่งขันใหม่ความ
ไว้วางใจกลายเป็นประเด็นสําคญัมากกว่าแค่ประเด็นทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์ โดยเฉพาะในช่วงไม่กีปีนีความ
ไว้วางใจได้รับการยกย่องอย่างมากว่าเป็นปัจจยัต่อความสําเร็จของทกุองค์การ (Healey, 2007)  ความไว้วางใจเป็น
สิงทีสําคญัทีสดุในการบรรลเุป้าหมายภายใต้ความเปลียนแปลงทีรวดเร็ว การเพิมขึนของความไว้วางใจส่งผลต่อ
ความสําเร็จขององค์การและความยงัยืนขององค์การ(เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน, 2553)  ความไว้วางใจทําให้พนกังาน
ผกูพนัต่อภารกิจ หากไม่มีความไว้วางใจซงึกนัและกนัแล้ว พนกังานจะไม่สนใจความเสียงทีจะเกิดขึนกบัองค์การ ไม่
มีความผูกพันต่อพันธกิจ และไม่มีความร่วมมือในทีม ซึงความไว้วางใจเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ การ
ประสานงาน ความผกูพนัต่อการตดัสินใจและเป้าหมาย การมอบอํานาจและจดัการความเสียง การสร้างความรู้จกั 
รวมถึงผลงานอันยอดเยียม  ความไว้วางใจส่งผลต่อหลายระดับภายในองค์การ คือระดับทีม ระดับผู้ นํา ระดับ
องค์การ ระดบัระหว่างองค์การ และส่งผลต่อรายได้และกําไรในทกุระดบัขององค์การ เพราะความไว้วางใจส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงาน ความผกูพนักบัองค์การ การเป็นพนกังานทีดีขององค์การ และการลาออกจากองค์การ รวมทงั
ผลการปฏิบตัิงาน และความสามารถในการแข่งขนัขององค์การ และในสภาพปัจจบุนั องค์การต้องการความไว้วางใจ
เพราะการเปลียนแปลงตลอดเวลา สายการบงัคบับญัชาในแนวราบ    การทํางานเป็นทีม และความหลากหลาย จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้อง พบว่าปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อความสําเร็จขององค์การ คือความ
ไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา ความไว้วางใจในองค์การ และความผกูพนัตอ่องค์การ  ซงึงานวิจยัตา่งก็ยืนยนัและชีให้เห็น
ถงึความสําคญัของปัจจยัเหลา่นี   
 ธนาคารกสกิรไทยเป็นองค์การทีมีการเปลียนแปลงและประสบความสําเร็จ มีสว่นแบ่งตลาดด้านสินเชือ 
SME เป็นอนัดบัต้น ๆ ในประเทศ  เป็นองค์การทีมีระบบการบริหารงานทีดี และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าได้ดี ทําให้ผู้วิจยัมีคําถามในการวิจยัว่า ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชากบัความไว้วางใจในองค์การ น่าจะมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกและมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองค์การของพนักงาน อนัเป็นปัจจัยสําคญัประการหนึงของ
ความสําเร็จของธนาคาร   ผู้วิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา ความไว้วางใจในองค์การ และ
ความผกูพนัตอ่องค์การของธนาคารกสกิรไทย 

แนวคดิ  ทฤษฎีและวรรณกรรมทเีกียวข้อง  
แนวคิดของความไว้วางใจ ลห์ูแมน (Luhman, 1997)  เสนอแนวคิดความไว้วางใจทีเป็นทียอมรับอย่าง

กว้างขวางถึงรูปแบบความไว้วางใจคือ  ความไว้วางใจระหว่างบคุคล (interpersonal trust) เป็นความไว้วางใจใน
ผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในระบบ (system trust)   เป็นความไว้วางใจในองค์การโดยภาพรวม  เขามองว่า  
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ความไว้วางใจเป็นตวัแทนของระดบัความมนัใจของบุคคลหนึงทีมีต่อผู้ อืนในการกระทําทีเป็นธรรม มีจริยธรรมและ
สามารถพยากรณ์ได้   ผลงานของลห์ูแมนให้ความสําคญักบัความไว้วางใจในองค์การ (organizational trust)  ว่าเป็น
ระบบขององค์การทีแสดงถึงการยอมรับคุณค่าและเป้าหมายองค์การรวมถึงความต้องการอย่างแรงกล้าทีจะอยู่
ร่วมกบัองค์การ  ลห์ูแมนจําแนกความไว้วางใจของบคุคลออกจากความไว้วางใจในองค์การ    เพอร์รีและแมนคิน 
(Perry and Mankin, 2007)  กลา่วว่า  การจําแนกความไว้วางใจของลห์ูแมน   ทงัความไว้วางใจระหว่างบคุคล (วดั
ประเมินความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา)  และความไว้วางใจในระบบ (ความไว้วางใจในองค์การ) ซึงจะสามารถ
อธิบายความไว้วางใจได้อยา่งครอบคลมุ 

ความไว้วางใจในผ้บัู งคับบัญชา  หมายถึง  ความเต็มใจของบคุคลทีพึงพาผู้ อืนด้วยความรู้สกึมนัคง   
แม้วา่จะได้รับผลทางลบ  ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาเป็นเรืองเฉพาะเจาะจงทีบคุคลและเป็นผลจากปัจจยัสําคญั
สามประการดงันี  ประการแรกคือ โอกาสของผลในทางลบ  ประการทีสองคือ การพึงพาผู้ อืนและประการสดุท้ายคือ   
ความไว้วางใจของบุคคลภายใต้ผลทางลบทีพึงพิงผู้ อืนด้วยความรู้สึกมนัคง  (McKnight, Cummings and 
Chervany, 2006)  นกัวิจยัทงัหลายแสดงให้เห็นว่า  ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา  มีความสมัพนัธ์อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติกบัตวัแปรมากมายในองค์การ  ทงัคณุภาพในการสือสาร  ผลการปฏิบตัิงาน  การเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์การ  การแก้ปัญหาและความร่วมมือ(Korsgard, Brodt and Whitener, 2002)และความผกูพนัต่อองค์การ 
(Nyhan & Marlowe, 1997)   

ความไว้วางใจในองค์การ  หมายถึง   ความรู้สกึความมนัใจและการสนบัสนนุทีบคุคลมีต่อองค์การ  เป็น
ความเชือทีองค์การต้องซือตรงและสร้างความผกูพนั(Gilbert and Tang, 1998)   ความไว้วางใจในองค์การเป็น
พืนฐานจากผลของโครงสร้างสงัคมในการลดความไม่แน่นอนและให้ความรู้สึกมนัคงต่ออนาคต   ซึงแตกต่างกับ
ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาตรงทีความไว้วางใจในองค์การไม่มุ่งเจาะจงทีบคุคล(person-specific)    แต่เจาะจง
ทีสถานการณ์ (situation-specific) (McKnight et al., 2006)   เกียวข้องสมัพนัธ์กบัความเชือของบคุคลทีไม่เกียวกบั
คน (เช่น กฎระเบียบ  การคําประกนัและสญัญา)  เป็นสถานทีทีทําให้บุคคลคาดหวังต่อความสําเร็จในอนาคต    
ความไว้วางใจในองค์การเกียวพันกับความไว้วางใจระหว่างหน่วยงานภายในองค์การ  ทังเพือนร่วมงาน  
ผู้บังคับบัญชา  ผู้ ใต้บังคับบัญชา  ระบบองค์การ  กลุ่มงาน และผู้บริหารระดับสูง   อาจจะรวมถึงความไว้วางใจ
ระหวา่งองค์การหรือผสมผสานในหลายด้านขององค์การ    
 ความผกพันต่อองค์การู  Steers (1991) ให้ความหมายของคําว่าความผกูพนัต่อองค์การว่าเป็น
ความสมัพนัธ์ทีเหนียวแน่นของสมาชิกในองค์การ และพฤติกรรมทีสมาชิกในองค์การมีค่านิยมทีกลมกลืนกบัสมาชิก
คนอืนโดยแสดงตนเป็นอนัหนึงอนัเดียวกับองค์การ ซึงแสดงออกได้จากความเชือมนัและยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ  ความเต็มใจทีจะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มทีเพือองค์การและความต้องการทีจะคงไว้ซึง
ความเป็นสมาชิกภาพในองค์การต่อไป  สว่นMeyer and Allen (1997) มองว่าความผกูพนัเป็นอารมณ์ของพนกังาน
ในการยดึถือองค์การและเกียวพนักบัองค์การทีตกลงยินยอมทําตามบรรทดัฐานในองค์การ  ความผกูพนัต่อองค์การ
เป็นปัจจยัสําคญัทีส่งผลดีต่อองค์การหลายประการคือ  ผลการปฏิบตัิงาน (Job Performance) เพราะความผกูพนั
ต่อองค์การมีอิทธิพลต่อปริมาณของความพยายามทีพนักงานทุ่มเทให้กับงาน และมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตัิงาน
(Mowday, 1982; Curry ,1986) ประการทีสองคือ การขาดงานของพนกังาน (Absenteeism) พนกังานทีมีความ
ผกูพนัตอ่องค์การในระดบัสงู จะมีอตัราการขาดงานตํา ทงันี เพราะพนกังานพวกนีต้องการสนบัสนนุให้องค์การบรรล
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เป้าหมายทีตงัไว้ ซงึสิงจงูใจหรือสิงเร้าดงักลา่วจะคงอยู่ แม้ว่าพนกังานนนัจะไม่มีความรู้สกึสนกุกบังานทีทํา จึงกลา่ว
ว่าความผกูพนัต่อองค์การมีอิทธิพลทีสําคญัต่อการจงูใจให้กบัพนกังานมาทํางาน (Mowday, 1982) ประการถดัมา
คือระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน (Tenure) พนักงานทีมีความผูกพันอยู่ในระดับสงู ต้องการทีจะคงอยู่ในองค์การที
ยาวนานขึน (Mowday, 1982 ; Bateman& Strasser ,1984;Steers, 1991)  และประการสดุท้ายคือการลาออกจาก
งาน (Turnover) ความผกูพนัต่อองค์การสามารถทํานายพฤติกรรมการลาออกจากงานได้ดีทีสดุ กลา่วคือ พนกังานที
มีความผกูพนัตอ่องค์การในระดบัสงู จะต้องการคงอยูก่บัองค์การและทํางานมุง่ไปยงัเป้าหมายขององค์การ ดงันนั จึง
มีแนวโน้มทีจะลาออกจากองค์การตํา ในทางกลบักนัพนกังานทีมีความผกูพนัตอ่องค์การระดบัตํา มีแนวโน้มทีจะลาอ
จากงานสงู (Mowday, 1982; Bateman and Strasser ,1984; Steers, 1991) 
 Meyer and Allen (1997, 538-539) กลา่ววา่ ความผกูพนัตอ่องค์การทงั 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
 1. ความผกูพนัตอ่องค์การด้านความรู้สกึ (Affective commitment) หมายถึง ความผกูพนัทีเกิดขึนจาก
ความรู้สกึ เป็นความรู้สกึผกูพนัเป็นอนัหนงึอนัเดียวกบัองค์การ รู้สกึว่าตนเป็นสว่นหนึงขององค์การ มีความต้องการที
เกียวข้องกบัองค์การ เตม็ใจทีจะทุม่เทและอทุิศตนให้กบัองค์การ 
 2.  ความผกูพนัต่อเนือง (Continuance commitment) หมายถึง ความผกูพนัทีเกิดขึนจากการคํานวณ
ของบุคคล โดยมีพืนฐานอยู่บนต้นทนุทีบุคคลให้กบัองค์การ ทางเลือกทีมีของบุคคลและผลตอบแทนทีบุคคลได้รับ
จากองค์การ โดยแสดงออกในรูปพฤติกรรมต่อเนืองในการทํางานของบคุคลว่าจะทํางานอยู่กบัองค์การนนัต่อไปหรือ
โยกย้ายเปลียนแปลงทีทํางาน 
 3.  ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment) หมายถึง ความ
ผกูพนัทีเกิดขนึจากคา่นิยม วฒันธรรมหรือบรรทดัฐานของสงัคม เป็นความผกูพนัทีเกิดขึนเพือตอบแทนในสิงทีบคุคล 
ได้รับจากองค์การโดยแสดงออกในรูปของความจงรักภกัดีของบคุคลตอ่องค์การ 
สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การจะนําไปสู่ผลทีสัมพันธ์กับประสิทธิผลและความสําเร็จขององค์การ กล่าวคือ 
พนกังานทีมีความรู้สกึผกูพนัต่อองค์การอย่างแท้จริง มีแนวโน้มทีจะมีสว่นร่วมในกิจกรรมขององค์การอยู่ในระดบัสงู
และมกัมีความปรารถนาอยา่งแรงทีจะยงัคงอยูก่บัองค์การตอ่ไปเพือทํางานขององค์การให้บรรลเุป้าหมาย นอกจากนี  
อาจกล่าวได้ว่าบคุคลทีมีความรู้สกึผกูพนัสงูมีความเต็มใจทีจะใช้ความสามารถและความพยายามอย่างมากในการ
ทํางานให้กับองค์การ ซึงมีหลายกรณี มีผลทําให้การปฏิบตัิงานอยู่ในระดับดี อนันํามาซึงความสําเร็จและความมี
ประสทิธิผลขององค์การ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในผ้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การกับความู
ผกพันต่อู องค์การ   

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชากบัความไว้วางใจในองค์การนนั จากการ
ทบทวนวรรณกรรมของผู้ วิจยัพบงานวิจัยทีแสดงความสมัพนัธ์ดงักล่าว คือ Bernthal (1995)ทําการสํารวจความ
ไว้วางใจระหวา่งบคุคลในองค์การ พบว่า ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชามีความสมัพนัธ์และสามารถพยากรณ์ความ
ไว้วางใจในองค์การได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ Chiaburu and Marinova (2006)ทีทําการศึกษาองค์การใน
สหรัฐอเมริกา พบว่า ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความไว้วางใจในองค์การ การศึกษา
ของ Aryee, Budhwar, and Chen (2002 )  ทําการวิจยัเก็บข้อมลูจากข้าราชการในอินเดีย พบว่า ความไว้วางใจใน
ผู้บงัคบับญัชามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความไว้วางใจในองค์การ นอกจากนีผลการศึกษาองค์การปกครองส่วน
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ท้องถินในเวลส์ พบว่า พบว่า ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวก
ระหว่างกนั (Gould-Williams, 2003)และการศึกษาองค์การภาคเอกชนเกียวกบัการจดัการนําในออสเตรเลีย พบวา่
พบว่า ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความไว้วางใจในองค์การ (Kiffin-Petersen & 
Cordery, 2003) งานวิจยัเปรียบเทียบความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การขององค์การ
ภาครัฐ (หน่วยงานดับเพลิงของเทศบาล) และภาคเอกชน  (อุตสาหกรรมชินส่วนอิเลคโทรนิค) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่า ความไว้วางใจในผู้ บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การขององค์การภาครัฐ และ
ภาคเอกชนมีความสมัพนัธ์เชิงลบอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ส่วนการศึกษาความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและ
ความไว้วางใจในองค์การขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและความ
ไว้วางใจในองค์การขององค์การภาครัฐสงูกวา่ภาคเอกชน (Perry & Mankin, 2007) 
 สําหรับความสมัพนัธ์ระหว่างความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การกบัความผกูพนั
ตอ่องค์การ  จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่  ความไว้วางใจเป็นสิงจําเป็นต่อองค์การเพือประสิทธิผลขององค์การ 
ผลลพัธ์ทางบวกของการทํางานเป็นผลสืบเนืองจากการเพิมขึนของความไว้วางใจภายในองค์การส่งผลต่อการเพิม
ผลผลิตของพนกังานและความผกูพนัต่อองค์การ (Nyhan & Marlowe, 1997) สําหรับงานวิจยัอืน ๆ แสดงถึงผลพวง
หลกัของความไว้วางใจมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและผลงานในหลายด้าน ทงัการสือสารและการแบ่งปันข้อมลู 
ความขยนั การยตุิความขดัแย้ง ความผกูพนัต่อองค์การ รวมทังผลงานส่วนบุคคลและผลงานของหน่วยงาน 
(Laka-Mathebula, 2004; Korsgaard, Brodt, & Whitener, 2002)  ซงึสอดคล้องกบันกัวิชาการหลายท่านทีกล่าวถึง
ผลของความไว้วางใจวา่ ความไว้วางใจสง่ผลต่อความพงึพอใจในงาน การเป็นพนกังานทีดีขององค์การ ความผกูพนัต่อ
องค์การ การลาออกจากองค์การและผลการปฏิบตัิงาน (Deluga, 1995; Dirks & Ferrin, 2001; Flaherty & Pappas, 
2000; Robinson, 1996) นอกจากนี (Dirks & Ferrin, 2002) ศึกษางานวิจยั ความไว้วางใจ โดยวิธีการ Meta-
Analysis พบว่า ผลของความไว้วางใจส่งผล ความพงึพอใจในงาน ความผกูพนัต่อองค์การ ความเชือในสารสนเทศ 
และการลาออกทีลดลง การเป็นพนกังานทีดีและผลการปฏิบตัิงาน 
 
 

แผนภาพ 1 : กรอบแนวความคดิในการวจัิย 
 

 

 

 

 

ความไว้วางในผ้บงัคบับญัชา 
ความผกพนัตอ่องค์การ 

ความไว้วางใจในองค์การ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง ความไว้วางใจในองค์การกบัความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา และ
ความผกูพนัตอ่องค์การในองค์การของพนกังานบริษัท ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เขต 51 

 2.  เพือศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของ บริษัท 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เขต 51 
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วิธีการดาํเนินการวิจัย 
การวิจยันีใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณรูปแบบการสํารวจมีแบบประเมินประกอบด้วยแบบประเมินความ

ไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา  ความไว้วางใจในองค์การและความผกูพนัตอ่องค์การ    ทีผา่นการตรวจสอบคณุภาพวา่มี
ความเทียงตรงเชิงเนือหาและความเชือถือได้เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากพนกังานปฏิบตัิการ ธนาคาร
กสกิรไทย จํากดั(มหาชน) เขต 51 จํานวน 158 คน สําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเชิงอนมุานคือ สมัประสทิธิ
สหสมัพนัธ์เพียร์สนัและการวิเคราะห์การถดถอยพหแุบบขนัตอน 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจยัทําการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆโดยใช้สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั จากตาราง 
1 พบว่า ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชามีความสมัพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 กบัความ
ไว้วางใจในองค์การและความผกูพนัต่อองค์การด้านความรู้สึก  มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .481 และ 
.208 ตามลําดบั  แต่ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การด้านความต่อเนือง  
ความผกูพนัตอ่องค์การด้านบรรทดัฐานและความผกูพนัต่อองค์การโดยภาพรวม   สว่นความไว้วางใจในองค์การไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์การทกุด้านและความผกูพนัตอ่องค์การโดยภาพรวม 

ตาราง 1  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ   
 

ตวัแปร      M     SD ST OT AC CC NC 

ST 6.05 .52       

OT 5.09 .73 .481**      

AC 3.38 .50 .208** .045     

CC 3.32 .75 -.047 .107 .300*    

NC 3.30 .53 -.043 .065 -.025 .053   

OC 3.33 .39 .040 .118 .614** .799** .480** 

*มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05     **มีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01           

ST  หมายถึง  ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา OT หมายถึง  ความไว้วางใจในองค์การ     AC  หมายถึง   ความผกูพนัต่อองค์การด้านความรู้สกึ 

CC หมายถึง  ความผกูพนัตอ่องค์การด้านความต่อเนือง    NC  หมายถึง  ความผกูพนัตอ่องค์การด้านบรรทดัฐาน    OC  หมายถึง ความผกูพนัต่อองค์การโดยภาพรวม 
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ตาราง 2  การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขันตอนของปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความผกพันต่อองค์การู  

 

ตวัแปร B   Beta t R2 change 

คา่คงที 3.085   8.403  

ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา -0.003 (1) -0.022 -0.247 0.014 

ความไว้วางใจในองค์การ 0.005 (2) 0.129 1.420 0.014 

Multiple R =.12 R2  =.014 Adjust R2=.002         F=1.132 
*มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05           **มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  
 ผู้วิจยัทําการวิเคราะห์ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การว่ามีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองค์การหรือไม่  โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหแุบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis)  
ผลการวิเคราะห์  พบว่า ตวัแปรทงั 2 ตวัแปร คือ ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การไม่มี
อิทธิพลหรืออํานาจในการพยากรณ์ความผกูพนัตอ่องค์การ (ดงัตาราง 2) 

อภปิรายผล 
 ผลการศึกษานีพบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจใน
ผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การ  รวมทงัความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชา และความไว้วางใจในองค์การไม่
มีอิทธิพลหรืออํานาจในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ซึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยทีทบทวน
วรรณกรรม (Nyhan & Marlowe, 1997; Laka-Mathebula, 2004; Korsgaard, Brodt, & Whitener, 2002; Dirks & 
Ferrin, 2002)  

ข้อเสนอแนะ  
ผลการศึกษานีพบว่า ความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การไม่มีความสมัพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อองค์การ  รวมทงัไม่มีอิทธิพลหรืออํานาจในการพยากรณ์ความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานระดบั
ปฏิบตัิการบริษัท ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เขต 51ทงัทีงานวิจยัตา่งประเทศแสดงผลตรงกนัข้ามกบังานวิจยั
นี(Nyhan & Marlowe, 1997; Laka-Mathebula, 2004; Korsgaard, Brodt, & Whitener, 2002; Dirks & Ferrin, 
2002)  อาจเป็นเพราะความแตกตา่งกนัทางวฒันธรรม  สภาพแวดล้อมหรือบริบทองค์การและสงัคมของประเทศไทย
กบัต่างประเทศ  ซึงงานวิจยันีเป็นตวัอย่างทีดีของความแตกต่างดงักล่าวทีนกัวิจยัหรือผู้บริหารพึงควรระมดัระวงัใน
การรับแนวคิดหรือทฤษฎีจากตา่งประเทศมาใช้ในการบริหารองค์การในประเทศไทย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังตอ่ไปคือ สมควรทําการวิจยัศกึษาลกัษณะเดียวกนันีในเขตพืนทีอืนของธนาคาร
ฯเพือเป็นการยืนยนัผลการวิจยันีและเพือเป็นแนวทางในการบริหารแก่ผู้บริหาร  รวมทงัการขยายการศกึษาปัจจยัหรือ
ตวัแปรอืนๆทีเป็นผลหรือมีความสมัพนัธ์กบัความไว้วางใจในผู้บงัคบับญัชาและความไว้วางใจในองค์การ เช่น ความ
พงึพอใจในงาน การเป็นพนกังานทีดีขององค์การ  การลาออกจากองค์การและผลการปฏิบตัิงาน (Deluga, 1995; Dirks 
& Ferrin, 2001; Flaherty & Pappas, 2000; Robinson, 1996) 
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พระพุทธรปประธานปางสมาธิสมัยรัชกาลท ีู 1: ข้อพจิารณาใหม่และการตคีวามคตสัิญลักษณ์ 
Presiding Buddha Images in Meditation Posture during the Reign of King Rama I: 
Rethinking and Interpreting Their Symbols   
 

ชาตรี ประกิตนนทการ1  

Chatri Prakitnonthakan1

 

บทคัดย่อ 
 งานศึกษาชินนีมีเป้าหมายทีจะทําการศึกษาและทบทวนคําอธิบายทียอมรับกันทัวไปในวงวิชาการทาง
ประวตัิศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมทีว่า พระพทุธรูปประธานภายในพระอโุบสถของวดัทีรัชกาลที 1 โปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างหรือบรูณะปฏิสงัขรณ์นนั มีความนิยมทีจะเลือกพระประธานเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ตามแบบประเพณี
นิยมทีพบได้ทวัไปในสงัคมไทย แต่จากการศึกษาทบทวนใหม่ บนหลกัฐานข้อมลูทงัทีเป็นเอกสารชนัต้น เอกสารชนั
รอง  และการลงภาคสนาม  ทําให้ผู้ วิจัยพบว่า  พระอุโบสถของวัดที รัชกาลที  1 โปรดเกล้าฯ  ให้สร้างหรือ
บรูณะปฏิสงัขรณ์ด้วยพระองค์เองโดยตรงนนั มีความนิยมทีจะเลือกพระพทุธรูปปางสมาธิมาเป็นพระประธานภายใน
พระอุโบสถมากกว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยในปริมาณทีมากกว่าอย่างมีนัยสําคัญทีชัดเจน ซึงจากข้อเท็จจริง
ดงักลา่ว ได้นํามาสู่คําถามทีน่าสนใจว่า เพราะเหตใุด พระองค์จึงมีพระราชนิยมในการเลือกพระพทุธรูปประธานเป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิ อันถือได้ว่าเป็นพระราชนิยมทีแตกต่างออกไปจากคตินิยมในอดีตของสังคมไทย ซึงจาก
การศึกษาทําให้พบคําตอบว่า พระพทุธรูปปางสมาธิทีถกูเลือกขึนมานนัมีความสมัพนัธ์เกียวข้องโดยตรงกบัอดุมคติ
ในการออกแบบวดัของพระองค์ให้เป็นภาพจําลองของรูปสญัลกัษณ์ “ศีรษะแผ่นดิน” อนัเป็นคติความเชือสําคญัที
ปรากฏในคมัภีร์ไตรโลกวินิจฉยั อนัเป็นคมัภีร์ทางพทุธศาสนาทีสําคญัมากทีสดุชินหนงึในสมยัรัชกาลที 1 
คาํสาํคัญ : พระพทุธรูปปางสมาธิ  ศีรษะแผน่ดิน  รัชกาลที 1 

Abstract 
This research aims to study and review an academic account on history of Thai art and 

architecture that Maravijaya mudra (the victory of the Buddha over Mara or the earth touching posture) 
was the most depicted gesture for presiding Buddha images in ordination halls built or renovated by King 
Rama I.  However, according to information from primary and secondary sources and fieldwork studies, 
King Rama I rather chose a meditation gesture than the Maravijaya posture to depict principal Buddha 
images in ordination halls under his patronage.  This practice differed from previous customs since these 
Buddha images in meditation pose likely associated with the king’s ideology on architectural design that 
his patronage monasteries symbolized srisa-phandin (head of the land).  According to Tribhumi 
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Lokkavinichayakatha, one of the most important Buddhist literatures during the reign of King Rama I, 
srisa-phandin (head of the land) where the bhodi tree’s throne (diamond throne) was placed is located at 
the center of Jambudipa (“the land of Jambu trees” or the world).  A presiding Buddha image in 
meditation gesture is thus represented the Buddha was sitting under the bodhi tree at the first week after 
his enlightenment at srisa-phandin (head of the land).  An ordination hall with a principal image was built 
at the center of Buddhavas (public area) of a monastic compound. 
Keywords : Buddha images in meditation posture, Srisa-Phandin [head of the land], The King Rama I 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
เป็นทีเข้าใจโดยทวัไปในวงวิชาการทางประวตัิศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมว่า ความนิยมในการสร้าง

หรือเลือกปางพระพทุธรูปมาเป็นพระประธานภายในพระอโุบสถสมยัต้นรัตนโกสินทร์ มีคตินิยมทีไม่ต่างไปจากสมยั
อยธุยาและสมยัก่อนหน้านนัของสงัคมไทยทกุยคุ กลา่วคือ นิยมสร้างเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั  

แต่จากการศึกษาในรายละเอียดเฉพาะเจาะจงไปในสมยัรัชกาลที 1 โดยเฉพาะอย่างยิงในวดัทีพระองค์
โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหรือบรูณะปฏิสงัขรณ์โดยพระองค์เองโดยตรงหลายแห่ง กลบัพบว่า พระพทุธรูปประธานใน
พระอโุบสถมีแนวโน้มทีจะเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ ทีน่าสนใจคือ วดัเหล่านีล้วนแล้วแต่เป็นวดัทีมีสถานะ บทบาท 
และความสําคญัมากทงัสนิ อาทิ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม  และวดัสระเกศ  เป็นต้น  

ข้อเท็จจริงดงักล่าวนํามาสู่สมมติฐานในเบืองต้นว่า พระพทุธรูปปางสมาธิ คือปางพระพทุธรูปอนัเป็นพระ
ราชนิยมเฉพาะของรัชกาลที 1   

จากสมมติฐาน ได้นํามาสู่วตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในบทความนีทีต้องการจะศึกษาหาคําตอบใน
ประเดน็คําถาม 2 ประการ ดงัตอ่ไปนี 

ประการทีหนึง ผู้วิจยัต้องการศกึษาตรวจสอบการสร้างหรือการเลือกพระประธานภายในพระอโุบสถของวดั
ทีรัชกาลที 1 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหรือบูรณะโดยพระองค์เองว่า วดัทงัหมดนันมีคตินิยมทีจะสร้างพระพุทธรูป
ประธานเป็นปางอะไร ระหว่างพระพทุธรูปปางมารวิชยั อนัเป็นคตินิยมโดยทวัไปของสงัคมไทย หรือพระพทุธรูปปาง
สมาธิ ตามทีได้ตงัสมมติฐานในการศกึษาไว้  

หากสมมติฐานเป็นจริง ย่อมทําให้ความเชือแต่เดิมทีเกียวข้องกับงานช่างในยคุสมยัรัชกาลที 1 ซึงมกัถูก
อธิบายโดยทัวไปมาอย่างยาวนานแล้วว่า มีลกัษณะสืบทอด ต่อเนือง หรือเลียนแบบคตินิยมมาจากงานช่างสมัย
อยธุยาตอนปลายต้องเปลียนแปลงไป อยา่งน้อยก็ในประเดน็ทีเกียวข้องกบัการเลือกพระประธานภายในพระอโุบสถ 

ประการทีสอง อันเป็นผลสืบเนืองจากประเด็นก่อนหน้านี กล่าวคือ หากสมมติฐานในข้อแรกเป็นจริง
แน่อนอน ย่อมทําให้เกิดประเด็นคําถามตามมาว่า เพราะเหตใุด หรือด้วยคติความเชืออย่างไร จึงทําให้รัชกาลที 1 มี
พระราชนิยมในการเลือกพระพทุธรูปประธานเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ  

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 งานวิจัยชินนีเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผสมผสานกับการวิจยัภาคสนาม (Field 
Work Research) โดยมีขนัตอนการวิจยัดงัจ่อไปนี 

1. ศกึษาและตรวจสอบข้อมลูหลกัฐานทีน่าเชือถือ เพือให้ได้มาซงึข้อสรุปว่า วดัทีรัชกาลที 1 โปรดเกล้าฯ 
ให้สถาปนาหรือบรูณะปฏิสงัขรณ์โดยพระองค์เองโดยตรงนนั มีวดัอะไรบ้าง  
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2. ศึกษาและตรวจสอบทังจากเอกสารชันต้น เอกสารชันรอง ภาพถ่ายเก่า และการลงภาคสนาม เพือ
สรุปวา่ วดัทีรัชกาลที 1 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหรือปฏิสงัขรณ์นนั มีพระพทุธรูปประธานเป็นปางอะไร 

3. วิเคราะห์ถึงคติในการเลือกปางพระพทุธรูปของรัชกาลที 1 โดยวิเคราะห์เชือมโยงกบัการออกแบบและ
วางผงัวดั โดยมีเครืองมือสําคญัคือ เอกสารชนัต้นอนัแสดงถึงแนวความคิดในการออกแบบในยคุนนั 
อาทิ ไตรภมิูโลกวินิจฉยั, สมดุภาพไตรภมิู, พระราชพงศาวดาร ตลอดจนเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง 

4. สรุปผลการวิจยั 

ผลการวิจัย 
เพือทีจะตอบคําถามในการศึกษา สิงทีต้องดําเนินการเป็นอย่างแรกคือ การสรุปให้ได้ว่า มีวดัใดบ้างทีเป็น

พระราชดําริโดยตรงของรัชกาลที 1 และวดัใดไม่ใช่ เพือทีจะได้ศกึษาถึงพระราชนิยมโดยเฉพาะของพระองค์ได้อย่าง
ชดัเจน  

ต้องเข้าใจร่วมกนัในเบืองต้นก่อนว่า ในวงวิชาการทีผ่านมา เมือพดูถึงงานช่างสมยัรัชกาลที 1 มกัจะมอง
ภาพงานช่างในยคุนีในแบบทีเป็นภาพรวมอย่างเป็นเอกภาพในเชิงความคิดและรูปแบบงานช่าง (สกลุช่าง) ทีเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัทงัหมดภายใต้พระราชดําริของรัชกาลที 1 ซงึการมองแบบเหมารวมดงักล่าว ทําให้ละเลยอิทธิพล
ทางรูปแบบเชิงช่างบางประการทีเป็นลกัษณะเฉพาะของ กรมพระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาถ (วงัหน้า) หรือแม้กระทงั
กลุม่ช่างของเจ้านายชนัสงูพระองค์อืนๆ  

ทงัทีในความเป็นจริงแล้ว ทงัจากหลกัฐานเอกสาร งานวิชาการหลายชิน ตลอดจนหลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
ตวังานสถาปัตยกรรมก็ได้แสดงให้เห็นอย่างค่อนข้างชดัเจนว่า งานช่างสมยัรัชกาลที 1 อย่างน้อย ต้องถกูอธิบายแยก
ออกเป็นอย่างน้อย 2 สาย คือ สายของรัชกาลที 1 (วงัหลวง) และสายของ กรมพระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาถ (วงั
หน้า) (ด ูณฎัฐภทัร จนัทวิช, 2545) 

ถ้าเข้าใจประเด็นข้างต้น ก็จะเข้าใจประเด็นสําคญัของงานศึกษาพระพุทธรูปประธานในครังนีได้ในทนัที 
เพราะถ้าเรามองทุกวัดว่าเป็นงานสมัยรัชกาลที 1 แบบภาพรวม เราจะมองไม่เห็นนัยยะสําคัญของการเลือกพระ
ประธานภายในพระอุโบสถของยคุสมยันีเลย เนืองจาก ในเชิงปริมาณแล้ว ส่วนใหญ่ของพระอโุบสถในยคุนี ยงัคง
เลือกพระประธานให้เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัเหมือนคตินิยมทวัไปในอดีต แต่ถ้าเรามองแยกวดัทีสร้างหรือบรูณะ
โดยรัชกาลที 1 โดยตรง เราจะมองเหน็นยัยะสําคญัของการเลือกพระพทุธรูปประธานภายในพระอโุบสถอยา่งชดัเจน 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที 1 ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ได้กล่าวไว้ว่า วดัทีรัชกาลที 1 
ทรงสถาปนาหรือโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสงัขรณ์โดยพระองค์เองมีจํานวนทงัสิน 12 วดั โดยเป็นวดัทีสถาปนาขึน
ใหม่ 1 วดั คือ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และบรูณะปฏิสงัขรณ์วดัเก่า 11 วดั ได้แก่ วดัโพธิ (วดัพระเชตพุน) วดัเลียบ 
(วดัราชบูรณะ) วดัสระเกศ วดัสมอราย (วดัราชาธิวาส) วดับางว้าใหญ่ (วดัระฆงั) วดัแจ้ง (วดัอรุณ) วดัทองคลอง
บางกอกน้อย (วดัสวุรรณาราม) วดัพลบัคลองบางกอกใหญ่ (วดัราชสิทธาราม) วดัคอกกระบือ (วดัยานนาวา) วดั
ศาลาสีหน้า (วดัคหูาสวรรค์) และวดัสวุรรณดาราราม กรุงเก่า (ทิพากรวงศ์, 2539: 209-214)  

จากการศึกษาพบว่า ในจํานวน 12 วดั มี 8 วดัทีพระประธานภายในพระอโุบสถเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ 
คือ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัพระเชตพุน วดัราชบรูณะ วดัสระเกศ วดัราชาธิวาส วดัระฆงั วดัยานนาวา และ วดั
คหูาสวรรค์ โดยมีเพียง 3 วดัทีเป็นพระปางมารวิชยั คือ วดัสวุรรณาราม วดัอรุณ และ วดัสวุรรณดาราราม กรุงเก่า 
และมี 1 วดัทีไมท่ราบแน่ชดัวา่เป็นปางอะไร คือ วดัราชสทิธาราม เนืองจากพระประธานในปัจจบุนั คือ “พระพทุธจฬุา
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รักษ์” ถูกสร้างในสมัยรัชกาลที 2 โดยรัชกาลที 2 ทรงปันหุ่นพระเศียร และรัชกาลที 3 ทรงปันส่วนพระองค์ (กอง
วรรณกรรมและประวตัิศาสตร์, 2543: 102)  

พระประธาน 8 วดัทีเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ มีความเป็นมาโดยสงัเขป ดงัตอ่ไปนี  
วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระประธานคือ พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นพระพทุธรูป

ทําจากหินสีเขียว ปางสมาธิ ซึงรัชกาลที 1 สมยัเมือดํารงพระยศเป็นเจ้าพระยาจกัรี ได้ทําการอญัเชิญมาจากเมือง
เวียงจนั [ภาพที 1] 

วดัพระเชตพุน พระประธานคือ “พระพทุธเทวปฏิมากร” เป็นพระพทุธรูปหล่อโลหะปางสมาธิ ซึงรัชกาลที 1 
โปรดเกล้าฯ ให้อญัเชิญมาจากพระอโุบสถวดัศาลาสีหน้า (ประชมุจารึกวดัพระเชตพุน เลม่ 1, 2472: 3) [ภาพที 2] 

วดัราชบูรณะ เนืองจากพระอุโบสถและพระประธานล้วนสร้างขึนใหม่หลงัจากทีวัดนีโดนระเบิดในคราว
สงครามโลกครังที 2 ทําให้ต้องหาหลกัฐานอ้างอิงเพือพิสจูน์วา่พระประธานทีวดัแห่งนีเป็นปางอะไร ซงึจากการสํารวจ
พบวา่มีหลกัฐาน 2 ชินทีแสดงวา่พระประธานวดัราชบรูณะเป็นปางสมาธิ 

หลกัฐานชินแรกคือ ภาพถ่ายทีหอจดหมายเหตแุห่งชาติภาพหนึง ระบคํุาอธิบายเอาไว้หลงัภาพว่า เป็นพระ
ประธานวัดราชบูรณะ [ภาพที 3] โดยในภาพเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิ อย่างไรก็ตาม อาจเกิดข้อโต้แย้งได้ถึง
ความน่าเชือถือของคําอธิบายภาพ ซึงเป็นการเขียนขึนโดยคนยคุหลงัทีไม่มีอะไรยืนยนัแน่ชดัว่าจะเป็นคําอธิบายที
ถกูต้อง  

ในเวลาต่อมา ผู้ วิจัยได้พบหลกัฐานชินที 2 คือ “แถลงการณ์คณะสงฆ์” พ.ศ. 2470 ซึงได้มีการบนัทึก
ถาวรวตัถภุายในวดัราชบรูณะเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างก่อนทีถกูระเบิดทําลาย โดยในเอกสารชินนีระบเุอาไว้อย่างชดัเจน
ว่า “.....พระพุทธรปประธาน เป็นพระพุทธรปหล่อปิดทอง มีพระอาการนังสมาธิ หน้าตัก ู ู 5 ศอก 7 นิว.....” 
(แถลงการณ์คณะสงฆ์, 2470: 421-422) ดงันัน จึงเป็นอนัยุติได้ว่าพระประธานวดัราชบูรณะคือ พระพุทธรูปปาง
สมาธิ 

วดัสระเกศ พระประธานเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ ซึงตามประวตัิได้กล่าวเอาไว้ว่า รัชกาลที 1 โปรดเกล้าฯ 
ให้ปันขนึใหมโ่ดยหุ้มพระประธานองค์เดิมเอาไว้ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2551: 189) [ภาพที 4] 

วดัสมอราย เป็นวดัทีตามพระราชพงศาวดารระบเุอาไว้วา่ รัชกาลที 1 และ กรมพระชวงับวรมหาสรุสิงหนาถ 
เป็นผู้บูรณะปฏิสงัขรณ์ โดยพระประธานภายในเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ ซึงเชือกนัว่า เป็นพระพุทธรูปทีสร้างขึน
ตงัแตอ่ยธุยาตอนปลาย สมยัสมเดจ็พระเจ้าบรมโกศ (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2551: 187) [ภาพที 5] 

วดัระฆงั พระประธานเป็นพระพทุธรูปหล่อโลหะปางสมาธิ ไม่ทราบประวตัิการก่อสร้างทีแน่ชดั แต่จากการ
วิเคราะห์ลกัษณะของพระพทุธรูป ทีมีพระพกัตร์คอ่นข้างเหลียม ขมวดพระเกศาเลก็ พระรัศมีทรงเปลว พระขนงโก่ง มี
ขอบป้ายระหว่างเส้นขอบพระเนตรกบัพระขนงเป็นแผ่น คล้ายกบัพระพทุธรูปสมยัอยธุยาตอนปลายมากกว่าจะเป็น
พระพทุธรูปทีสร้างขึนในสมยัรัชกาลที 3 และในขณะเดียวกนัก็มีการทําสงัฆาฏิทีเป็นแผ่นใหญ่มากและอยู่กึงกลาง
พระวรกาย ซงึลกัษณะนีเป็นแบบพระพทุธรูปสมยัรัตนโกสนิทร์แล้ว มิใช่สมยัอยธุยาปลาย จึงมีความเป็นไปได้สงูทีจะ
เป็นพระพทุธรูปทีสร้างขนึในสมยัรัชกาลที 1 (สริุยา รัตนกลุ และคณะ, 2550: 369) [ภาพที 6]  

วดัยานนาวา พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ไม่มีประวตัิระบุการก่อสร้าง มีเพียงหลกัฐานทีระบุ
เอาไว้ว่า รัชกาลที 1 ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างพระอโุบสถขึน (แถลงการณ์คณะสงฆ์, 2471: 364) ซึงพระประธานก็
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น่าทีจะต้องมีอยู่แล้วตงัแต่สมยัรัชกาลที 1 อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาจากพทุธลกัษณะซงึมีรูปแบบอย่างหุ่น ก็ทําให้
มีการสนันิษฐานด้วยวา่ เป็นพระพทุธรูปทีสร้างขนึในสมยัรัชกาลที 3 [ภาพที 7] 

วดัคูหาสวรรค์ พระประธานคือ “พระพุทธเทวนฤมิตพิชิตมาร” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึงรัชกาลที 1 
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขนึใหมเ่พือเป็นพระประธานในวดันีแทนทีพระประธานองค์เดิมทีได้อญัเชิญไปเป็นพระประธานที
วดัพระเชตพุน (แถลงการณ์คณะสงฆ์, 2471: 43-44) [ภาพที 8] 

ส่วนวดัอีก 3 แห่งทีมีพระประธานเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยันนั น่าสงัเกตด้วยว่า วดัสวุรรณดาราราม ที
กรุงเก่า ทีแม้ในพระราชพงศาวดารระบวุ่า รัชกาลที 1 โปรดเกล้าฯ ให้บรูณะปฏิสงัขรณ์ แต่ก็ระบเุอาไว้เช่นกนัว่า วดั
แห่งนี กรมพระราชวงับวรมหาสรุหสิงหนาถเป็นผู้ ดําเนินการบรูณะปฏิสงัขรณ์เช่นเดียวกนั (ทิพากรวงศ์, 2539: 183) 
เพราะฉะนนั จะวา่ไปแล้ว วดันีก็ไมมี่ความชดัเจนวา่เป็นพระราชดําริของพระองค์โดยตรงพระองค์เดียว 
 จากทีได้อธิบายมา ย่อมแสดงว่า รัชกาลที 1 มีพระราชนิยมในการเลือกพระประธานภายในพระอโุบสถให้
เป็นพระพทุธรูปปางสมาธิมากกว่าปางมารวิชยั แม้ในบางวดัเช่น วดัสมอราย อาจจะยงัไม่ชดัเจนว่าเป็นพระราชดําริ
ของรัชกาลที 1 หรือวงัหน้ากนัแน่ และทีวดัยานนาวา อาจจะเป็นพระประธานทีหลอ่ขึนใหม่ในสมยัรัชกาลที 3 ก็ตาม 
แตจ่ากปริมาณวดัทีมีความชดัเจนในแง่ทีมาของพระพทุธรูปก็ยงัแสดงให้เห็นถึงพระราชนิยมในพระพทุธรูปปางสมาธิ
ของพระองค์อยา่งมีนยัสําคญั 
 เมือเป็นดงันี จึงนํามาสูส่ิงทีต้องวิเคราะห์ต่อมา คือ ทําไมพระองค์จึงมีพระราชนิยมดงักลา่ว อนัเป็นคําถาม
อีกข้อทีงานศกึษาชินนีต้องการหาคําตอบ 

ซึงจากการวิเคราะห์ทําให้พบข้อเสนอว่า การเลือกพระพทุธรูปปางสมาธิน่าจะมีความเกียวข้องกบัคติการ
ออกแบบวัดในรัชสมัยของพระองค์ทีมีคตินิยมในการออกแบบให้ผงัพุทธาวาสของวัดเป็นภาพจําลองของ “ศีรษะ
แผ่นดิน” กลาง “มชัฌิมประเทศ” ในชมพทูวีป ตามทีปรากฏอยู่ในคมัภีร์ “ไตรภูมิโลกวินิจฉยั” และสมดุภาพไตรภูมิ
ฉบบัตา่งๆ 

ไตรภูมิโลกวินิจฉัย เป็นคัมภีร์ทางศาสนาทีมีความสําคัญมากต่อโลกทัศน์ของผู้ คนในยุครัตนโกสินทร์
ตอนต้น และมีผลโดยตรงตอ่การก่อรูปแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมในยคุสมยัดงักลา่ว  

รัชกาลที 1 โปรดเกล้าฯ ให้แต่งไตรภูมิโลกวินิจฉัยขึนเมือปี พ.ศ. 2326 และโปรดเกล้าฯ ให้ พระยาธรรม
ปรีชา (แก้ว) ชําระขนึใหมเ่ป็นสํานวนที 2 เมือปี พ.ศ. 2345 ซงึเนือหาในคมัภีร์สว่นทีวา่ด้วยกําเนิดโลกและจกัรวาลนนั 
ได้มีการอธิบายโดยเน้นความสําคญัเป็นอย่างมากเกียวกบัตําแหน่งของ “โพธิบลัลงัก์” ทีจะเกิดขึนบนใจกลาง “ชมพู
ทวีป” ในสว่นทีเรียกวา่ “ศีรษะแผน่ดิน” 

ความสําคญัของ “ชมพูทวีป” คืออะไร ในไตรโลกวินิจฉัยได้กล่าวไว้ว่า “.....เหตุว่าเปนทีเกิดแก่นสาร คือ 
พระพทุธิเจ้า พระประเจกกะโพธิเจ้า แลพทุธสาวก พทุธอปุถาก พทุธบิดา พทุธมานดา อสีติมะหาสาวก แลคะหบดีพ
ราหมณมหาศาล ผ้มีสมัภารกุศลแลธรัพยมาก คือ ท้าวพญาบรมจักรพตัราธิราชเหล่านีย่อมบงัเกิดแต่ในมชัฌิมู
ประเทศแห่งเดียวนี.....” ( “ไตรภมิูโลกวินิจฉยั หมูธ่รรมคดี” สจช. เลม่ 2 เลขที 2 ตู้ 107 มดัที 2.) 

 นอกจากนียงัได้อธิบายความสําคญัของ “ศีรษะแผน่ดิน” เอาไว้ว่า “.....อนัว่า ศีศะแผ่นดิน อนัเปนทีตง้งบนั
ลงัก์พระมหาโพธิเปนที ถวายพทุธาพิเศก ทรงพระวิมดิุเศวตรฉตัรนนัเมือโลกยจฉิบหายทีอนันนั ก็ฉิบหายต่อภายหลงั 
เมือโลกยต้งงขึนทีนนัก็ต้งงขึนก่อน ทีทงัปวงจึงต้งงขึนตามต่อภายหลงั ทีนนัจึงชือว่าศีศแผ่นดิน ด้วยอรรถว่าเปน
ประทานแก่พืนชมภทวีปู .....” ( “ไตรภมิูโลกวินิจฉยั หมูธ่รรมคดี” สจช. เลม่ 2 เลขที 2 ตู้ 107 มดัที 2.) 
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 “ศีรษะแผ่นดิน” ตามคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัยยังปรากฏความสําคัญอีกประการคือ หลงัจากเกิดศีรษะ
แผ่นดินขึนในโลกแล้ว ก่อนทีจะเกิดมนษุย์ ในแผ่นดินทีตงัโพธิบลัลงัก์นีจะปรากฏดอกบวับุพนิมิตขึน ซึงจะแสดงว่า 
ในกล์ัปนีจะมีพระพทุธเจ้ามาตรัสรู้กีพระองค์ โดยจะมีพระพรหมจากชนัสทุธาวาสเหาะมาดบูพุนิมิตดงักลา่ว อนัเป็น
สญัลกัษณ์สําคญัของการกําเนิดโลกและพทุธศาสนา (ด ูกองวรรณคดีและประวตัิศาสตร์ กรมศิลปากร, 2535: 47) 
 แม้ว่า ความเชือเหล่านีจะมีปรากฏให้เห็นในคมัภีร์ทางศาสนาก่อนหน้านีบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีฉบบัใดที
จะเน้นความสําคัญและมีรายละเอียดในเชิงเนือหา ตลอดจนคําอธิบายมากเท่ากับในไตรภูมิโลกวินิจฉัยในสมัย
รัชกาลที 1  ซงึเป็นการสะท้อนให้เหน็วา่ ความคิดนีได้ถกูเน้นขนึเป็นพิเศษสมยัรัชกาลที 1 

ความสําคญัดงักล่าวมิใช่จํากดัอยู่เพียงแค่ในมิติทางศาสนาเท่านนั แต่ยงัสําคญัยิงต่อความคิดของชนชนั
นําไทยสมยัรัชกาลที 1 สําคญัยิงต่อนโยบายการฟืนฟูพระศาสนาในสมยัรัชกาลที 1 และสําคญัยิงต่อการสถาปนา
อดุมการณ์รัฐขนึใหมใ่นยคุต้นรัตนโกสนิทร์  

และด้วยเหตนีุ วดัทีรัชกาลที 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหรือบรูณะปฏิสงัขรณ์ขนึใหม่ จึงถกูออกแบบให้
เป็นภาพจําลองของแผนผงัโครงสร้างชมพทูวีป ทีมีศีรษะแผ่นดินอนัเป็นทีตงัของโพธิบลัลงัก์อยู่ตรงกลาง ตามความ
เชือทีปรากฏในไตรโลกวินิจฉยั เพือเป็นการจําลองพืนทีศกัดิสิทธิในเชิงนามธรรมดงักลา่วให้ปรากฏขึนในเชิงรูปธรรม
ทางสถาปัตยกรรม 

ตามคมัภีร์ไตรภมิูโลกวินิจฉยัได้แสดงแผนผงัโครงสร้างชมพทูวีปเอาไว้ซงึสรุปโดยสงัเขปได้ดงัตอ่ไปนี  
กลางพืน “ชมพทูวีป” จะเป็นทีตงัของ “โพธิบลัลงัก์” ทีถกูล้อมรอบด้วย “มหาสถานทงั 6” ซงึมหาสถานทงั 6 

แห่งนีเมือนบัรวมเข้ากบัโพธิบลัลงัก์แล้วก็คือ คติเรือง “สตัตมหาสถาน” นนัเอง และถัดออกไปจากวงรอบของมหา
สถานทงั 6 แหง่ จะเป็นสถานทีของ “มหานครใหญ่” ทีจะรายล้อมอยู่รอบนอกมหาสถาน นอกจากนียงัมี “ชนบทนคร” 
อยูล้่อมเป็นวงนอกสดุท้ายอีกชนัหนึง ซงึทงัหมดนีเรียกรวมว่า “มชัฌิมประเทศ” จากนนั พืนทีรอบนอกถดัออกไปจาก 
“มชัฌิมประเทศ” จะเป็น “ป่าหิมพานต์” และพืนทีนําทว่ม ซึงจะเป็นพืนทีวงนอกสดุของชมพทูวีป (ด ูกองวรรณคดี
และประวตัิศาสตร์ กรมศิลปากร, 2535: 247-272) [ภาพที 9] 

โครงสร้างแผนผงัในเชิงนามธรรมข้างต้นทีถูกแปลงให้เป็นแผนผงัเชิงรูปธรรมนัน ผู้ วิจยัได้เคยศึกษาและ
วิเคราะห์เอาไว้อย่างละเอียดแล้วในแผนผงัวดัพระเชตพุน (ด ูชาตรี ประกิตนนทการ, 2553: 84-111)  [ภาพที 10]
ดงันันจะไม่ขออธิบายโดยละเอียด ณ ทีนี แต่จะสรุปโดยย่อว่า โครงสร้างดังกล่าวได้ถูกแปลงเข้าสู่แผนผังทาง
สถาปัตยกรรมของวดัในเขตพทุธาวาส โดยกําหนดให้ศนูย์กลางของแผนผงัทางสถาปัตยกรรม ซึงก็คือตําแหน่งของ
พระพทุธรูปประธานภายในพระอโุบสถนนัเป็นตําแหน่งของศีรษะแผ่นดิน ซงึคมัภีร์ไตรภมิูโลกวินิจฉยัได้ระบไุว้ว่า คือ
ตําแหน่งเดียวกบัโพธิบลัลงัก์  

ทีสําคัญประการต่อมาคือ ตําแหน่งของโพธิบัลลังก์นี ยังถูกระบุเอาไว้ว่า เป็นตําแหน่งของ “มหาสถาน
อนัดบัที 1” ในคติเรือง “สตัตมหาสถาน” อนัเป็นสถานทีทีพระพทุธเจ้าเสวยวิมตุติสขุเป็นสปัดาห์แรกในจํานวนทงัสิน 
7 สปัดาห์ ซึงในเหตกุารณ์การเสวยวิมตุิสขุทีเกิดขึน ณ มหาสถานอนัดบัที 1 นีตามพทุธประวตัิคือ พระพทุธเจ้าจะ
ประทบันงัทําสมาธิอยูบ่นโพธิบลัลงัก์เป็นเวลา 7 วนั  

ด้วยเหตนีุ จึงเป็นคําตอบของคําถามทีว่า ทําไมพระประธานภายในพระอโุบสถของวดัทีรัชกาลที 1 (ซึงเมือ
เทียบเคียงตามแผนผงัโครงสร้างในไตรภมิูโลกวินิจฉยัแล้วคือ ตําแหน่งของโพธิบลัลงัก์ ศีรษะแผ่นดิน และมหาสถาน
อนัดบัที 1) จึงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องเป็นพระพทุธรูปปางสมาธิ เพราะพระพทุธรูปปางนีคือปางทีสือสะท้อนถึงพทุธ
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ประวตัิตอนทีพระพทุธเจ้ากําลงัเสวยวิมตุิสขุบนโพธิบลัลงัก์ อนัเป็นการแสดงถึงตําแหน่งแห่งทีของ “ศีรษะแผ่นดิน” 
กลาง “ชมพทูวีป” นนัเอง  

สรุป 
 รัชกาลที 1 มีพระราชนิยมในการเลือกพระพทุธรูปเป็นพระประธานภายในพระอโุบสถเป็นพระพทุธรูปปาง
สมาธิ ซึงแตกต่างจากคตินิยมในอดีตทีจะเป็นพระพุทธรุปปางมารวิชัย เหตุผลก็คือ พระพุทธรูปปางสมาธิมี
ความสมัพนัธ์กบัคติสญัลกัษณ์เรือง “ศีรษะแผ่นดิน” กลาง “ชมพทูวีป” ซึงเป็นแนวความคิดในการออกแบบแผนผงั
วดัในสมยัรัชกาลที 1 

คาํขอบคุณ 
 ผู้ วิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเรือง 
“ความหมายทางสงัคมและการเมืองในสถาปัตยกรรมสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก” แก่ผู้ วิจยั จน
นํามาสู่การเขียนบทความชินนี ขอขอบคุณ ผศ.ดร. โชติมา จตุรวงศ์ และ อ. พีรยา บุญประสงค์ ทีช่วยตรวจแก้ 
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พระอุโบสถในจังหวัดสงขลา: ภาพสะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม 
The Buddhist temples in the Songkhla Province: The Reflections on social and cultural 
development.
 

ธีระยทุธ์ สวุลกัษณ์1  

Teerayoot  Suwaluk 1

    

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมีจดุมุ่งหมายเพือศึกษาถึงปัจจยัการออกแบบและพฒันาการทางสถาปัตยกรรมของพระอโุบสถ

ในจงัหวดัสงขลา โดยศกึษาเฉพาะอาคารเครืองก่อทีสร้างขึนในสมยัรัชกาลที 4 ถึง รัชกาลที 5 จากการศกึษาพบว่า

พระอโุบสถของวดัในจงัหวดัสงขลามีการแสดงออกทางสถาปัตยกรรมทีต่างจากพืนทีอืนๆ ในบริเวณใกล้เคียง ซงึเป็น

ผลมาจากการได้รับอิทธิพลทางศิลปะและสถาปัตยกรรมทงัจากวฒันธรรมจีนและตะวนัตก โดยส่งผ่านบทบาทของ

ตระกูลเจ้าเมืองซึงส่วนใหญ่เคยรับราชการในราชสํานักส่วนกลางมาก่อน จึงมีความพยายามในการพัฒนาเมือง

สงขลาให้เจริญรุ่งเรืองตามอย่างศุนย์กลาง ประกอบกับในช่วงรัชกาลที 3 เกิดความนิยมในการฟืนฟูอาคารใน

พระพทุธศาสนาอย่างกว้าง รวมทงัเกิดความนิยมในศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบจีนในทกุชนชนั ทําให้เมืองสงขลา

ซงึมีผู้ นําเชือสายจีนจึงเต็มใจขานรับในแนวทางดงักลา่ว ครันเมือวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามามีบทบาทมากขึนจึงสง่ผล

ตอ่รูปแบบอาคารทางพทุธศาสนาด้วยเหตผุลเดียวกนั ทําให้พระอโุบสถในเมืองสงขลาทงัสองรูปแบบจึงมีสถานะเป็น

ทงั “วดัตวัอย่าง” ทีสร้างโดยตระกลูเจ้าเมือง และวดั “เอาอย่าง” ทีสร้างโดยชาวเมือง  

คาํสาํคัญ: พระอโุบสถ, วดั, สงขลา, ทะเลสาบสงขลาฝังตะวนัออก, เจ้าเมืองสงขลา 

Abstract 
The purpose of this research is to study the design and development in the architecture of the 

Buddhist Ordination Hall (Phra Ubosot) in Songkhla Province. This study contributes to the building which 

are  built in Ratanakosindhra period between the reign of King Rama 4 and 5. This research found 

that the Ordination Hall of the temples in Songkhla province are different in architectural expression from 

the other temples around the region,This is the result of Chinese and Western influences in art and culture 

which are brought to the city by the ruler family of Songkhla those who have played a role from the 

past, and with in those time,the restoration of royal temples and deserted temples from Thon Buri period 

                                                            

1 นกัศกึษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 
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are popular, therefore the Ordination Hall’s status in Songkhla Province has become both “the model 

temple”, created by the ruler and ‘the imitated temple”, created by peoples in the city of Songkhla. 

Keywords : The Buddhist temples, Songkhla, Eastern of Songkhla  Lake, Ruler of Songkhla 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
สืบเนืองจากในสมยักรุงศรีอยธุยา พืนทีบริเวณลุ่มนําทะเลสาบสงขลานนัตงัอยูห่า่งไกลจากสว่นกลางมาก

การกลัปนาในพระพทุธศาสนาจงึเป็นหนึงในวิธีการสร้างสมดลุย์อํานาจของสว่นกลางกบัฝ่ายบ้านเมืองในท้องถิน ทํา

ให้พทุธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองอยา่งกว้างขวาง เป็นเหตใุห้เกิดการสร้างวดัขึนทวับริเวณลุม่นําทะเลสาบฯ ตอ่มาใ

สมยัรัตนโกสินทร์ ความสมัพนัธ์ระหว่างศนูย์กลางอํานาจกบัเจ้าเมืองสงขลามีเสถียรภาพมากขึน ทําให้บทบาทด้าน

การเมืองของสถาบนัสงฆ์จึงลดความสําคญัลง  วดับางแห่งทีอยู่ในเขตชนบทจึงถกูปลอ่ยให้รกร้าง และเมือมีการเปิด

การค้าเสรีกบัต่างประเทศในสมยัรัชกาลที 4 จึงทําให้เกิดการเคลือนย้ายสมัภาระทางวฒันธรรมตามมา โดยเฉพาะ

วฒันธรรมจีนและตะวนัตก ซงึเข้ามามีบทบาทอยา่งมากในสงัคมไทยในเวลาตอ่มา 

ปรากฎการณ์ดงักลา่วนีถือได้ว่าเป็นกระบวนการพืนฐานทางวฒันธรรมในทกุพืนทีทีมีปัจจยัคลล้ายคลงึกนั 

ทําให้ผลลพัธ์ของกระบวนการทางวฒันธรรมทีกลา่วมานนัจงึไม่ต่างกนันกั แต่จากการศกึษาเชิงเปรียบเทียบในขนัต้น 

สามารถสงัเกตเห็นได้ถึงความแตกต่างบางประการจากพืนทีทีมีปัจจัยทางวัฒนธรรมทีคล้ายคลึงกัน เช่น พัทลุง 

นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ซึงอาจมีเหตผุลและกระบวนการทางสงัคมบางอย่างทีทําให้ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม

ของพระอุโบสถในบริเวณลุ่มนําทะเลสาบสงขลาฝังตะวนัออกซึงเป็นสว่นหนึงของเมืองสงขลาในปัจจบุนั มีควา

แตกตา่งจากพืนทีอืนๆ ด้วยเหตนีุจงึมีวตัถปุระสงค์ทีจะศกึษาถงึปัจจยัการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของพระอโุบสถ 

และความสําคญัของวดัภายใต้บริบททางสงัคมในพืนทีลุ่มนําทะเลสาบสงขลาฝังตะวนัออก โดยศกึษาเฉพาะอาคา

เครืองก่อทีสร้างขนึในระหวา่งรัชกาลที 4 ถงึ รัชกาลที 5 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 อาศยัการศกึษาข้อมลูจากทงัสองสว่นคือ ข้อมลูทางกายภาพ เช่น ภาพถ่าย แผนที แผนผงั รวมทงัแบบทาง

สถาปัตยกรรม และข้อมลูทางเอกสาร เช่น เอกสารชนัต้น เช่น พงศาวดารเมืองสงขลา และเอกสารชันรองต่างๆ ที

กลา่วถงึประวตัิศาสตร์เมืองสงขลา ทงันีเพือนํามาสูก่ระบวนการวิเคราะห์และสรุป โดยมีวิธีการดงันี  

 การวิเคราะห์ด้านกายภาพทางสถาปัตยกรรม 

-นําข้อมลูทางสถาปัตยกรรมทีได้จากพืนทีทีทําการศกึษา เปรียบเทียบกบัสถาปัตยกรรมในลกัษณะเดียวกนั

ทีปรากฎในสว่นกลาง ทงัในระดบัการวางผงั ประโยชน์การใช้สอยของอาคาร และองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น 

สว่นฐาน ผนงั เสา หลงัคา และโครงสร้าง เป็นต้น ทงันีโดยยดึถือเส้นเวลาในระดบัเดียวกนัเป็นเกณฑ์ 

การวิเคราะห์ด้านเนือหาทางประวตัิศาสตร์ 
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-โดยการนําเนือหาทางประวัติศาสตร์มาจัดเรียงลําดับตามช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงทีเกียวเนืองกับ

ประวัติศาสตร์ของส่วนกลาง เช่น ลําดับเจ้าเมืองสงขลาเมือเทียบเคียงกับลําดบัพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 

รวมทงัความสมัพนัธ์ระหว่างอํานาจส่วนกลางกบัตระกลูเจ้าเมืองสงขลา ตลอดจนเนือหาทางประวตัิศาสตร์สงัคมที

แสดงถงึการอพยพเคลือนย้ายของชาวจีนและการพฒันาทางเศรษฐกิจภายใต้ผู้ นําเชือสายจีนในเมืองสงขลา  

การสรุปผลการวิจยั  

-โดยอาศัยการเชือมโยงการวิ เคราะห์เนือหาทังสองส่วนดังทีกล่าวมา  โดยอ้างอิงกับเนือหาทาง

ประวตัิศาสตร์และยคุสมยัทางสถาปัตยกรรมของสว่นกลาง และเนืองจากการบนัทกึเกียวกบัการสร้างหรือการบรูณะ

อาคารตา่งๆ ในเมืองสงขลานนัมีอยู่อย่างจํากดั จึงจําเป็นต้องใช้จินตนการในการต่อยอดจากหลกัฐานทีมีอยู่ แต่ทงันี

จะอยูใ่นขอบเขตของหลกัฐานด้านตา่งๆ เทา่ทีจะเอืออํานวยได้ 

ผลการวิจัย 
 จากการศกึษาลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอโุบสถในจงัหวดัสงขลา ตงัแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึง

ปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 5 พบว่าพระอุโบสถมีการแสดงออกทาง

สถาปัตยกรรมทีบ่งบอกถึงอิทธิพลทางการเมืองและวฒันธรรมทีเข้ามามีบทบาทในแต่ละช่วงเวลา ซงึสามารถแบ่งได้

เป็นสองช่วง คือ  

ช่วงแรก (ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ถึงปลายรัชกาลที 4): การเคลือนย้ายของชาวจีนกบับทบาทการทํานบํุารุง

พทุธสถาปัตยกรรม  สืบเนืองจากปัญหาความแตกแยกของหวัเมืองต่างๆ ในสมยักรุงธนบุรี จึงทําให้สมเด็จพระเจ้า

ตากสินทรงมีนโยบายแต่งตงัให้ญาติพีน้องและบรรดาบริวารของพระองค์เป็นเจ้าเมืองสําคญัต่างๆ เช่น เมืองสงขลา

นนัพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเมืองทีมีศกัยภาพทางด้านการค้าทางทะเลมาแต่เดิม จึงทรงแต่งตงัจีนเหยียงเป็นเจ้าเมือง

สงขลา (พ.ศ. 2318–2327) อดีตนายอากรรังนกผู้ มีความจงรักภกัดีมาแต่ครังต้นกรุงธนบุรี อีกทงัยงัเป็นชาวจีนทีมี

ความสามารถทางการค้าและการประมง ต่อมาเมือเริมเข้าสู่สมยักรุงรัตนโกสินทร์ซึงถือเป็นการเริมต้นการพฒันา

เมืองสงขลาอย่างจริงจงั โดยเริมจากการเปลียนตวัเจ้าเมืองสงขลา (เหยียง) ซึงมีอายมุากและมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด

กบัสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุมาแต่เดิม แล้วทรงโปรดฯ ให้แต่งตงั บญุหุ้ย บตุรคนโตของพระยาสงขลา (เหยียง) ผู้ยอม

สวามิภกัดิต่อพระราชอํานาจใหม่ ขึนเป็นเจ้าพระยาอินทคีรี เจ้าเมืองสงขลาลําดบัที 2 (พ.ศ. 2327–2355) จากนนั

สว่นกลางยงัมีนโยบายในการพฒันาเมืองสงขลาอย่างต่อเนือง ในปี พ.ศ. 2334 สว่นกลางได้แยกเมืองสงขลาซงึเดิม

ขึนกับเมืองนครศรีธรรมราช มาขึนตรงต่อราชสํานักส่วนกลาง และยกฐานะขึนเป็นหัวเมืองชันโท ทังยังเพิม

บรรดาศักดิเจ้าเมืองจากพระยาขึนเป็นเจ้าพระยา เทียบเท่าเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช  และยังยกฐานะจากผู้ ว่า

ราชการเมืองสงขลาเป็นผู้ สําเร็จราชการเมืองสงขลา ทําให้ตระกลูเจ้าเมืองสงขลากลายเป็นตระกลูใหญ่ และมีอํานาจ

สงูสดุในเมืองสงขลา และถึงแม้ว่าในสมยัของพระยาวิเศษภกัดี (เถียนจ๋ง) (พ.ศ. 2355–2360) เจ้าเมืองสงขลาลําดบั

ที 3  และพระยาวิเชียรคีรี (เถียนเส้ง) (พ.ศ. 2360–2390) เจ้าเมืองสงขลาลําดบัที 4  จะได้รับบรรดาศกัดิเพียงพระยา 

เนืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวส่วนกลางได้หนัไปให้ความสนใจในการขยายอํานาจไปยงัเมืองไทรบุรีและเปรัค โดย
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มอบหมายให้เมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้ ดําเนินการ โดยเมืองสงขลาทําหน้าทีเพีย’สง่กําลงัสนบัสนนุเท่านนั ทําให้ทาง

เมืองสงขลาจึงไม่เต็มใจให้ความร่วมมือ  จึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึนระหว่างเมืองสงขลากับเมือง

นครศรีธรรมราช ซึงเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากจะเป็นหัวเมืองชันเอกแล้ว เจ้าพระยานครฯ (น้อย) เจ้าเมือง

นครศรีธรรมราช ยงัมีความใกล้ชิดกบัราชสํานกัส่วนกลางมากกว่าเจ้าเมืองสงขลาอีกด้วย   ทําให้ความสําคญัของ

เมืองสงขลาในช่วงรัชกาลที 2 และ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงถกูลดบทบาทลง  แต่ก็ไม่สามารถลดกระแสอํานาจของ

ตระกูลเจ้าเมืองสงขลาทีมีอิทธิพลสงูสดุในเมืองสงขลาได้ ยิงกว่านนัการหลงัไหลเข้ามาของชาวจีนในเมืองสงขลา

กลบัมีมากขึน เนืองจากเมืองสงขลามีสถานภาพต่างจากเมืองอืนๆ คือการทีมีเจ้าเมืองชือสายจีนทีปกครองโดย

สืบสายสกลุมาช้านาน และในขณะเดียวกนัได้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึนในเมืองจีน จึงเป็นอีกแรงผลกัดนัหนึง

ทีทําให้ชาวจีนอพยพเข้ามาตงัหลกัแหล่งในเมืองสงขลามากขึน และในปี พ.ศ. 2385 พระบาทสมเด็จพระนังเกล้า

เจ้าอยู่หวัทรงเห็นว่า เมืองสงขลาทีฝังแหลมสนคบัแคบไม่สามารถรองรับการขยายตวัของจํานวนประชากรได้ จึงมี

พระราชดําริให้ย้ายเมืองสงขลาจากฝังแหลมสนมาอยู่ทีฝังบ่อยาง ทําให้การค้าขายในเมืองสงขลาจึงขยายตวัออกไป

อย่างกว้างขวาง รวมทงัศิลปวิทยาการต่างๆ ทีเป็นสมัภาระทางวฒันธรรม เช่น กระเบือง ซงึต่อมาเป็นทีรู้จกักนัในชือ

กระเบืองสงขลา ผ้าทอเกาะยอ และเครืองปันบ้านสทิงหม้อ รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรมภายในวดั และโดยเฉพาะ

อาคารสําคญัอย่างพระอโุบสถ เช่น วดัสวุรรณคีรี วดัศิริวณาวาส วดัดอนแย้ และอาคารศาลหลกัเมือง เป็นต้น ซงึใน

กรณีของการสร้างอาคารทางศาสนาตามทีกล่าวมานี นอกจากจะมีรูปแบบทีสอดรับกับสนุทรียภาพของชาวเมือง

สงขลาซงึประชากรราวครึงหนงึมีเชือสายจีนแล้ว ยงัคงมีปัจจยัทางการเมืองเข้ามาเกียวข้องด้วย  

ดงัได้กลา่วแล้ววา่ในช่วงการปกครองเมืองสงขลาของพระยาวิเศษภกัดี (เถียนจ๋ง) เจ้าเมืองสงขลาลําดบัที 3 

และพระยาวิเชียรคีรี (เถียนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลาลําดบัที 4 สถานะของเจ้าเมืองสงขลาได้ถกูสว่นกลางลดบทบาทลง

เนืองจากมีความขดัแย้งกบัเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบกบัความไม่สงบของหวัเมืองมาลายซูึงอยู่ภายใต้การ

ปกครองของเมืองสงขลา เป็นเหตใุห้เจ้าเมืองสงขลาในลําดบัต่อมาคือ พระยาวิเชียรคีรี (บญุสงัข์) (พ.ศ. 2390-2408) 

เจ้าเมืองสงขลาลําดบัที 5 จึงพยายามทีจะกลบัมามีบทบาทอีกครังในสถานการณ์ใหม่ และเนืองจากพระยาวิเชียรคีรี 

(บญุสงัข์) เป็นผู้ ทีเคยเข้าไปรับราชการอยูใ่นราชสํานกัสว่นกลางมาก่อน จึงทําให้เกิดความความพยายามทีจะพฒันา

บ้านเมืองของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามแบบอย่างทีได้รับมา เช่น การบรูณะวดัวาอารามทงัในเมืองสงขลาเก่าที

บ้านแหลมสนและในเมืองสงขลาใหม่ทีบ้านบ่อยาง ซงึก่อนหน้านีในสมยัพระยาวิเชียรคีรี (เถียนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา

ลําดบัที 4 ปรากฎหลกัฐานในพงศาวดารเมืองสงขลากลา่วถึงการสร้างอาคารศาลหลกัเมืองว่ามีลกัษณะเป็นอาคาร

ตกึอย่างศาลเจ้าในปัจจบุนั ดงันนัเหตผุลหนึงในการทํานบํุารุงพทุธศาสนาในช่วงเวลาดงักลา่วนีจึงเป็นหนึงในวิธีการ 

เอาใจ ของเจ้าเมืองสงขลาทีมีต่อส่วนกลาง ทงันีสืบเนืองจากในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนงัเกล้าเจ้าอยุ่หวั 

รัชกาลที 3 ทรงเห็นว่าวดัวาอารามทีมีมาตงัแต่ครังรัชกาลก่อน ต่างก็ชํารุดทรุดโทรมลงเป็นอนัมาก พระองค์จึงทรง

ชกัชวนเหล่าบรรดาขนุนาง พ่อค้า และข้าราชบริพาร ให้มีการบูรณปฏิสงัขรณ์พระอารามเก่าทงัในเขตพระนครและ

ตามหวัเมืองต่างๆ โดยทรงผสมผสานระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนทีพระองค์ทรงโปรดฯ เข้ากับการใช้พืนทีใน
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แบบพทุธสถาปัตยกรรมในวฒันธรรมไทย ซึงเป็นทีรู้จกักนัว่า “สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมฯ”  ดงันนัพระอโุบสถ

วดัสวุรรณคีรีและวดัศิริวณาวาสจงึเป็นวดักลุม่แรกของเมืองสงขลาทีได้รับการบรูณะปฏิสงัขรณ์ เนืองจากพบว่าทงัตวั

พระอุโบสถและส่วนประกอบต่างๆ ภายในวดัมีการแสดงออกด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมใน

รัชกาลที 3 กล่าวคือ มีพาไลรอบรับชายคาปีกนก หน้าบันก่ออิฐทึบ ตกแต่งด้วยกระเบืองเคลือบ เป็นต้น และ

โดยเฉพาะวดัสวุรรณคีรีนนันอกจากจะเป็นวดัสําคญัของตระกูลเจ้าเมืองสงขลาแล้ว ยงัใช้เป็นทีถือนําพิพฒัน์สตัย

ของข้าราชการเมืองสงขลาในสมยัทีตงัอยูฝั่งแหลมสนอีกด้วย   

ดงันนัจงึอาจกลา่วได้วา่การเข้ามามีบทบาทใหมข่องพระยาวิเชียรคีรี (บญุสงัข์) จึงเสมือนเข้ามาปรับเปลียน

ทศันคติของส่วนกลางทีมีต่อตระกูลเจ้าเมืองสงขลาในเวลานัน ประกอบกับการ เอาใจ ด้วยวิธีการอืนๆ เช่น การ

ปกครองหวัเมืองมาลายดู้วยความเรียบร้อย ไม่ปรากฎคําร้องจากหวัเมืองเหล่านนั การสง่สว่ยทองบตุรจีนด้วยความ

สมําเสมอ การตดัถนนไปยงัเมืองไทรบรีุเพือให้ทงัสองเมืองติดตอ่กนัได้โดยสะดวก เป็นต้น ทําให้พระบาทสมเดจ็พร

จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที 4 จึงพระราชทานแต่งตงัพระยาวิเชียรคีรี (บญุสงัข์) เป็น เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บญุสงัข์) 

ซึงเป็นสญัลกัษณ์แสดงให้เห็นว่าตระกูลเจ้าเมืองสงขลาได้กลบัมามีบทบาทอีกครังในฐานะผู้ สําเร็จราชการหวัเมือง

สําคญัของสยาม 

ช่วงทีสอง (รัชกาลที 5): วฒันธรรมตะวนัตกกบัการผลิตซํา  เมือสินสมยัเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บญุสงัข์) 

เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) จึงได้ขึนเป็นเจ้าเมืองสงขลาลําดบัที 6 (พ.ศ. 2408-2427)  และเช่นเดียวกนั เจ้าพระยา

วิเชียรคีรี (เม่น) ก่อนจะได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าเมืองสงขลานนัเคยได้รับราชการในราชสํานกัส่วนกลางมาก่อนและได้

สมรสกบัท่านผู้หญิงสทุธิซึงเป็นชาวกรุงเทพฯ  ในช่วงเวลานีกระแสความนิยมในสถาปัตยกรรมตะวนัตกเริมเข้ามามี

บทบาทในฐานะสญัลกัษณ์ของความเจริญ ทําให้ความนิยมในสถาปัตยกรรมจีนและสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม

ในรัชกาลที 3 จงึลดความสําคญัลง แตท่วา่งานสถาปัตยกรรมตะวนัตกในยคุแรกของสยามนนัปรากฎมีเฉพาะสถานที

สําคญัๆ เช่น พระราชวงัหรือวงัเจ้านายชันสงู บ้านเรือนคหบดี และอาคารตึกแถวย่านการค้า เป็นต้น ในส่วนของ

สถาปัตยกรรมตะวนัตกในเมืองสงขลานนันอกจากจะปรากกฎอยูต่ามอาคารตกึแถวยา่นค้าขายบริเวณถนนนครนอก-

นครในแล้ว ทีสําคญัยงัปรากฎในอาคารทางพทุธศาสนาอีกด้วย เช่น พระอโุบสถวดัแจ้งและพระอโุบสถวดัศาลาหวั

ยาง ซงึมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมทีคล้ายคลงึกบัทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวนัตกทีเรียกว่า แบบคลาสสิค กลา่วคือ มี

ช่องเปิด (ระเบียง) เป็นวงโค้งตรงแนวเสาพะไลเพือทําหน้าทีรับชายคาปีกนก มีการประดบัลายดอกกลมตรงผนัง

ระหว่างวงโค้ง การนําองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมดังทีกล่าวนีมาใช้นัน เป็นเพียงเพือต้องการแสดงออกให้ดู

เหมือนอาคารในวฒันธรรมตะวนัตกเท่านัน แต่ในความเป็นจริงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมจีนก็ยงัคงแฝงเร้นอยู่ใน

แทบทกุประเภทของอาคาร เช่น พนงัระเบียงทียงัมีการประดบัด้วยกระเบืองปรุ เป็นต้น  และจากการปรากฎรูปแบบ

ทางสถาปัตยกรรมตะวนัตกในอาคารทางพทุธศาสนาซึงมีอยู่มากมายหลายแห่งในเมืองสงขลาจึงไม่ใช่เรืองปกตินกั 

เนืองจากตงัแต่ในอดีต การสร้างอาคารทางศาสนาส่วนใหญ่ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลหรือแบบอย่างมาจากส่วนกลาง

ทงัสิน ไม่ว่าจะเป็นในสมยัอยธุยาทีเป็นอาคารไม้โครงสร้างม้าต่างไหมซึงมีปรากฎหลกัฐานในแผ่นภาพกลัปนาเมือง
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นครศรีธรรมราช หรือจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที 3 ทียงัปรากฎอยู่บ้างตามวดัต่างๆ ดงัได้

กล่าวไปแล้ว  ดังนันการเกิดขึนของสถาปัตยกรรมตะวันตกในอาคารทางศาสนาของเมืองสงขลานันจึงต้องมี 

“ตวัอย่าง”  ซงึจากหลกัฐานทางเอกสารบนัทกึว่า ท่านผู้หญิงสทุธิในเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เจ้าเมืองสงขลาลําดบั

ที 6 ได้บรูณะพระอโุบสถวดัแจ้งและวดัศาลาหวัยางขึน ทงัยงัมีลกัษณะงดงามกว่าพระอโุบสถหลงัอืนๆ ทีได้รับอิทธิ

แบบสถาปัตยกรรมตะวนัตก และโดยเฉพาะวดัแจ้งนนัยงัมีสถานะเป็นวดัประจําตระกลูเจ้าเมืองสงขลาอีกด้วย เพราะ

มีเอกสารระบุว่า เจ้าจอมกุหลาบในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที 4 ซึงเป็นธิดาของเจ้าพระยา

วิเชียรคีรี (เมน่) ได้บริจาคทีดินและสร้างบวับรรจอุฐิัของบรรพบรุุษไว้ในบริเวณวดั จึงทําให้วดัแจ้งกลายเป็นวดัสําคญั

จนกลายเป็น “วดัตวัอย่าง” ของพระอโุบสถแบบอิทธิตะวนัตก    

ดงันนัรูปแบบของพระอโุบสถสําคญัทงัสองแห่งทงัวดัสวุรรณคีรีและวดัแจ้ง จึงอยู่ในสถานะ “วดัตวัอย่าง” 

และเนืองจากเมืองสงขลาซึงอยู่ภายใต้การปกครองของตระกูล ณ สงขลา เจ้าเมืองเชือสายจีน ซึงครอบคลมุพืนที

ทงัหมดของทะเลสาบสงขลาฝังตะวนัออก ทําให้ศิลปวฒันธรรมจีนและสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกทีอปุถมัป์โดยคน

ในตระกูลเจ้าเมืองจึงได้รับความนิยมจากชาวเมืองอย่างแพร่หลาย โดยถือเอาเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึงของความ

เจริญของชมุชน แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นเหตผุลทําให้ในพืนทีฝังตะวนัตกของทะเลสาบสงขลาซึงสว่นใหญ่อยู่ในเขต

การปกครองของเมืองพทัลงุ จงึไมป่รากฎความนิยมในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมดงักลา่ว  

สรุป 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า พระอุโบสถของวดัในเมืองสงขลานันสามารถจําแนกตามปัจจัยของ

เวลาทีสอดคล้องกบัการเข้ามาของอิทธิพลจากภายนอกได้สองช่วง คือ ช่วงแรก: ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ถึงปลายรัชกาล

ที 4 สืบเนืองจากการขยายตวัอย่างกว้างขวางของศิลปวฒันธรรมจีนทงัในกรุงเทพฯ และโดยเฉพาะในบริเวณเมือง

สงขลาทีมีผู้ สําเร็จราชการมาจากตระกลูเชือสายจีน  ประกอบกบัการมีประชากรราวครึงหนึงสืบเชือสายมาจากชาว

จีนผู้อพยพ และยงัเป็นประชากรกลุม่ใหญ่ทีอาศยัอยู่ในเขตเมือง ดงัเห็นได้จากอาคารในแบบวฒันธรรมจีนทีปรากฎ

อยู่ในเขตเมืองเก่าสงขลาในปัจจบุนั และประการสําคญัคือรูปแบบพระอโุบสถทีสร้างขึนในตอนปลายของช่วงแรกนี 

ซงึตรงกบัในสมยัการปกครองของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บญุสงัข์) พระอโุสถในรูปแบบดงักลา่วเกิดขนึในฐานะสว่นหนึง

ของวิธีการ เอาใจ ตอ่ศนูย์กลางอํานาจ เพือความมีเสถียรภาพของตระกลูเจ้าเมืองรวมทงัการกลบัมามีบทบาทอีกครัง

ของเมืองสงขลาในฐานะหัวเมืองสําคัญ ซึงแสดงผ่านรูปทรงทางสถาปัตยกรรมทีสอดคล้องกับความนิยมของ

สว่นกลาง ช่วงทีสอง: รชักาลที 5 จากการทีวฒันธรรมตะวนัตกเริมเข้ามามีบทบาทในสงัคมชนัสงูของราชสํานกั ทําให้

คนในตระกลูเจ้าเมืองสงขลาทีมีเชือสายกรุงเทพฯ จงึนําเอาแบบอย่างทางสถาปัตยกรรมตะวนัตกมาสร้างพระอโุบสถ

ถวายเป็นพุทธบุชา ซึงทําให้พระอุโบสถในเมืองสงขลาขณะนันจึงมีสถานะเป็นสญัลกัษณ์ของความเจริญ ทําให้

ชาวเมืองสงขลาในชมุชนตา่งๆ จงึพากนัสร้างวดัวาอารามตามอยา่งสถาปัตยกรรมของตระกลูเจ้าเมือง  



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-80  

80 

ดงันนัพระอโุบสถในจงัหวดัสงขลาจงึมีสถานะเป็นทงั “วดัตวัอย่าง” ทีอปุภมัป์โดยตระกลูเจ้าเมือง  และ “วดั
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ยงัมีอิทธิอยูใ่นมโนคติของชาวสงขลาอยูเ่สมอ 
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การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดชมภเวก จงัหวัดนนทบุรีู  
The  Architecture of Wat Chompuwek Nonthaburi 
 

ภทัราวดี ศิริวรรณ1

Patravadee Siriwan1

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดชมภูเวก  จังหวัดนนทบุรีนี  มีวัตถุประสงค์เพือทีจะศึกษาถึง รูปแบบ
สถาปัตยกรรมวดัชมภเูวก  ปัจจยัทีมีส่วนกําหนดแนวความคิด จนถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โดยทําการศกึษาถึง
ประวัติความเป็นมาของวัดชมภูเวก, ศึกษาสภาพทางกายภาพของวัดชมภูเวกในปัจจุบัน ศึกษาถึงสภาพสังคม 
วฒันธรรมในสว่นทีเกียวข้อง แล้วนํามาวิเคราะห์อนัจะแสดงให้ทราบถงึผลของการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ 
 จากการศึกษาทําให้ทราบว่าวดัชมภูเวก น่าจะเกิดประมาณสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือ สมัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวับรมโกษฐ์ พ.ศ.2275-2300 พ.ศ.2317 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ มอญเมืองเมาะตะมะกบฎ ยก
ทพัไปตีกรุงหงสาวดี พมา่มีกําลงัมากกว่า มอญสู้ไม่ได้ มอญกบฏครังนนัมีพญาเจ่งเป็นหวัหน้า จึงพาพลพรรคญาติพี
น้องครอบครัวยกเข้าประเทศไทย พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้ แล้วให้มอญส่วนหนึงอยู่ตามหวั
เมืองชายแดน ส่วนหนึงให้มาอยู่ทีธนบรีุ พญาเจ่งได้พาครอบครัวมาอยู่บ้านท่าทราย บ้านบางตลาด บ้านปากเกร็ด 
ต่อมาพญาเจ่งได้ทําการสร้างวดับรูณะวดั โดยมีวดัชมภูเวกเป็นศนูย์กลาง ต่อมาวดัชมภเูวกได้รับการอปุถมัภ์ ทํานุ
บํารุงจากพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช สมยัหลวงพ่อฟ้าผ่าเป็นเจ้าอาวาส ยคุนนักล่าวกนัว่าวดั
ชมภูเวกมีความเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะอุโบสถวิหาร ทีสร้างมาแต่กรุงศรีอยธุยายงัไม่เสียแก่พม่า ก็ได้รับการ
บรูณะทงัตวัอโุบสถและวิหารซอ่มภาพจิตรกรรมฝาผนงั ลวดลายปนูปัน 
 องค์ประกอบภายในเขตพทุธาวาสวดัชมภเูวก จะประกอบด้วยพระธาตมุเุตา อโุบสถสร้างสมยัอยธุยาตอน
ปลายสร้างภายหลงัพระมเุตา วิหารประดิษฐานพระพทุธบาทจําลอง อโุบสถหลงัใหม ่การวางผงัภายในเขตพทุธาวาส 
มีการวางตําแหน่งของอาคารสําคญัของวดัตงัอยู่ในแนวแกน ประธานของวดัแบบแนวแกนเดียว ได้แก่ อโุบสถใหม ่
อโุบสถโบราณ พระธาตมุเุตา ศาลาการเปรียญ มณฑปหลวงพ่อฟ้าผ่าตามลําดบั อโุบสถหลงัใหม่มีขนาดใหญ่กว่า
อโุบสถโบราณสถาน หน้าบนัเป็นลายปนูปันตงัแต่ชายคาขึนไป จนถึงสนัหลงัคาบนยอดสามเหลียม หน้าบนัปันรูป
เทพพนมแทนช่อฟ้าใบระกา พระสงฆ์ทําสงัฆกรรมได้ 30 รูป หน้าบนัซุ้มประต ูซุ้มหน้าต่างเป็นลวดลายปนูปัน แบบโร
โคโค 
คาํสาํคัญ : สถาปัตยกรรม วดัชมภเูวก จงัหวดันนทบรีุ 
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Abstract 
 The research on Architecture of Wat Chompuwek Temple in Nonthaburi Province has an aim to 
study the architectural style of Wat Chompuwek Temple and components of idea and  architectural style 
specifications. The research has found out the history of Wat Chompuwek Temple, physical conditions of 
Wat Chompuwek Temple at present and social and cultural environments concerned. These components 
have been analyzed to meet the objectives of this study. 
 According to the study, Wat Chompuwek Temple must have been built during the reign of King 
Narai the Great or King Boromakot during B.E. 2275-2300. In B.E. 2317 during the reign of King Taksin 
the Great, the Mon of Mottama rebelled and moved their troops to fight with the troops of Pegu. Burma 
had more troops, so the Mon failed. The Mon Leader, Phaya Cheng together with his family and troops 
moved to Thailand. King Taksin the Great helped them and assigned some of them to reside along the 
border towns. Some of the Mon moved to Thonburi while Phaya Cheng took his family to Tha Sai Village, 
Bang Talad Village and Pak Kret Village. Later Phaya Cheng built and renovated temples. The center was 
Wat Chompuwek Temple which was later renovated under the royal patronage of King Buddha Yodfa 
Chulalok the Great while Luang Po Fa Pa was the abbot. During the time it was said that Wat Chompuwek 
Temple was prosperous, especially the ubosot and the viharn built during the Ayutthaya era were not 
destroyed by the Burmese. The ubosot and the viharn were renovated while the fresco and the stucco 
were refurbished.
 The constructions within the area of Wat Chompuwek Temple comprise Chedi Mutao, the ubosot 
built during the end of the Aytthaya era after Phra Mutao, the viharn used for placing Lord Buddha’s 
footprint replica and the new ubosot. For the construction plan within the area of the temple, locations of 
important buildings in the temple have been placed in axle. The constructions built in a single axle 
consist of the new ubosot, the ancient ubosot, Chedi Mutao, the sermon hall and the mondop of Luang 
Po Fa Pa respectively. The new ubosot is larger than the ancient one. The gable was decorated with 
stucco from the roof up to the tip of the triangle. The gable was built with the Thep Phanom instead of the 
gable apex and the Bairaka (toothlike ridges on the sloping edges of the gable). The ubosot can 
accommodate 30 monks at the same time during the Buddhist ceremony. The gables at the doors and at 
the windows were decorated by the Rococo stucco. 
Keywords : Architecture Chompuwek Temple Nonthaburi Province 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
วดัชมภูเวกเป็นพระอารามหลวงแห่งหนึงจึงมีความน่าสนใจในด้านความคิดของการออกแบบ ทีปรากฏ

ออกมาในรุปแบบของงานสถาปัตยกรรมภายในเขตพุทธาวาส ดังนันจึงควรทีจะได้มีการศึกษาถึงทีมาของการ
ออกแบบและรูปแบบลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของวดัชมภูเวกในเบืองลึก การศึกษาสถาปัตยกรรมวดัชมภูเวก 
จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษา คือเพือศึกษาลักษณะแผนผังรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจน
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องค์ประกอบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมภายในเขตพุทธาวาส วัดชมภูเวก และศึกษาลกัษณะเด่นทีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของสถาปัตยกรรมวดัชมภเูวก 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การศกึษาประกอบด้วยขนัตอนการศกึษา ดงันี 

 1.การศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ เช่น หนังสือ 
รายงาน บทความ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
 2. การศึกษาข้อมูลภาคสนาม ศึกษาข้อมูลจากสถานทีจริง คือ วัดชมภูเวก และสถานทีอืนทีมีความ
เกียวข้องสมัพนัธ์กบัการศกึษาสถาปัตยกรรมวดัชมภเูวก โดยมีการบนัทกึข้อมลูรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การทําแผนผงั 
การถ่ายภาพ รวมถงึการสมัภาษณ์ เพือใช้เป็นข้อมลูประกอบการศกึษาขนัตอ่ไป 
 3.การสงัเคราะห์ข้อมลู นําข้อมลูทีได้จากการศึกษาภาคเอกสารและภาคสนามมาทําการจดัระเบียบข้อมลู
ให้เป็นหมวดหมู ่ 
 4.การวิเคราะห์ข้อมลู นําข้อมลูทีได้สงัเคราะห์ไว้แล้ว มาพิจารณาตามประเดน็ปัญหาทีได้ตงัไว้ 

ผลและวิจารณ์ 
จากการศึกษาทําให้ทราบว่าวดัชมภูเวก น่าจะเกิดประมาณสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวับรมโกษฐ์ พ.ศ.2275-2300 องค์ประกอบภายในเขตพทุธาวาสวดัชมภเูวกจะประกอบด้วยพระ
ธาตุมุเตา อุโบสถสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายสร้างภายหลงัพระธาตุมุเตาวิหารประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง 
อุโบสถหลังใหม่ การวางผังภายในเขตพุทธาวาส มีการวางตําแหน่งของอาคารสําคัญของวัดตังอยู่ในแนวแกน
ประธานของวดัแบบแนวแกนเดียว ได้แก่ อโุบสถหลงัใหม่ อุโบสถโบราณ พระมหามเุตา ศาลาการเปรียญ มณฑป
หลวงพอ่ฟ้าผา่ ตามลําดบั อโุบสถหลงัใหม่มีขนาดใหญ่กว่าอโุบสถโบราณสถาน หน้าบนัเป็นลายปนูปันตงัแต่ชายคา
ขนึไปจนถงึสนัหลงัคาบนยอดสามเหลียม หน้าบนัปันรูปเทพพนมแทนช่อฟ้า ใบระกา พระสงฆ์ทําสงัฆกรรมได้ 30 รูป 
หน้าบนัซุ้มประต ูซุ้มประตตูา่ง ๆ เป็นรูปลายปนูปัน 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

  ภาพที 1 พระอโุบสถหลงัใหม่ ด้านหน้า วดัชมภเูวก  
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ทีมาของรูปแบบสถาปัตยกรรมวดัชมภเูวก กลา่วถงึอิทธิพลทีทําให้เกิดเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมวดัชมภเูวก ได้ดงันี 
 1. ทีตงัของวัด วดัชมพภเูวกมีทีตงัอยูใ่นยา่นชมุชน พืนทีสว่นทิศเหนือเป็นสว่นทงัหมด พืนทีสว่นกลาง แบ่ง
ได้ 2 สว่น คือ สว่นทิศตะวนัออก เป็นพืนทีสร้างวดั กฎิุ ศาลาการเปรียญ โบสถ์ วิหาร สว่นทิศตะวนัตก เป็นสวน พืนที
ส่วนทิศใต้เป็นทุ่งนา ป่าช้า แนวเขตวัดจะมีกอไผ่ (ไผ่สีสุกใช้ทําเข่งปลาทู) เป็นแนวเขตรอบวัด นอกเขตวัดพืนที
ชาวบ้านเป็นนาและสวน ภายในบริเวณวดัมีต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ต้นพิกุล ขนาด 2 คนโอบ ต้นหว้า ต้นยาง (ยาง
นํามนั) ต้นโศก ต้นชึก ต้นทิงท่อน ต้นมะตาด สมอดีง ูสะเดา ไข่เน่า โกงกาง คนู มะขาม ขาไก่ ขีเหล็ก มะม่วง พทุรา 
เป็นต้น 
 การสญัจรไปมาในอดีตใช้เรือเป็นพาหนะ สญัจรทางนํา มีคลองทา่ทรายเชือมตอ่ระหวา่งวดักบัมีนําเจ้าพระย
ระยะทางประมาณ 700 เมตร และต่อจากวดัเลยไปถึงถนนปากเกร็ด-นนทบรีุ (ติวานนท์) เป็นคลองสง่นําใช้ทํานา กา
สญัจรทางบกมีทางเท้าเชือมตอ่ถงึบ้านบางตลาดและหมูบ้่านอืน 
 ตงัแต ่พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ความเจริญเริมเข้ามาอีกครัง หลงัจากเสือมโทรมอยู่นานเจ้าอาวาสองค์ปัจจบุนั 
พระครูไพศาลภัทรกิจ (พระอธิการเฉลียว อินทวังโส) (ปันทอง) ท่านเป็นผู้ นําชาวบ้านในการพฒันาเรือยมาจนถึง
ปัจจบุนั โดยทําการพฒันาปรับพืนที ด้านทิศใต้ ทิศเหนือ เพือขยายพืนทีบริเวณให้กว้างขวางขนึ ตดัถนน 2 สาย คือ 
 1.ถนนจากวดัชมภเูวกออกสูถ่นนใหญ่ ถนนสนามบินนํา-นนทบรีุ ทําตอ่จากเจ้าอาวาสองค์ก่อน (พระอธิการ
ละมอ่ม ชิตปญุงัโญ) ระยะทางประมาณ 600 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
 2.ถนนจากวดัชมภเูวก-แม่นําเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 700 เมตร กว้าง 6.00 เมตร โดยเฉพาะ พืนที
สภาพเดิมเป็นคลอง คนํูา ปรับพืนทีให้เรียบเพือใช้พืนทีในการสร้างอาคาร เช่น อโุบสถ เมรุ กฏุิ ผู้ นําฝ่ายชาวบ้านสมั
นันทีเป็นกําลงัสําคญั คือ นายบุญชู ชิตทนนท์ นายฉลวย ปันทอง นายวรรณะ เชียงทอง และ พอ.เสถียร ปรุเขตร 
หวัหน้ากองเชือเพลงิ กรมพลาธิการทหารบก นํากําลงัพลมาช่วยพฒันา 

2. รปแบบแผนผังู  
 แผนผงัของวดัชมภเูวก ได้มีการพฒันาปรับพืนทีด้านทิศใต้ ทิศเหนือ เพือขยายพืนทีบริเวณให้กว้างขวางขึน 
ตดัถนน 2 สาย คือ 
 -ถนนจากวดัชมภเูวกออกสูถ่นนใหญ่ ถนนสนามบินนํา-นนทบรีุ ระยะทาง 600 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
 -ถนนจากวดัชมภูเวก-แม่นําเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 700 เมตร กว้าง 6.00 เมตร โดยเฉพาะพืนที
สภาพเดิมเป็นคลอง คนํูา ปรับพืนทีให้เรียบเพือใช้พืนทีในการสร้างอาคารเช่น อโุบสถ เมรุ กฏิุ 
 3. ลักษณะรปทรงและองค์ประกอบของอาคารู  อาคารภายในเขตพทุธาวาสของวดัชมภเูวก มีลกัษณะ
รูปแบบของทรงอาคารทีได้รับอิทธิพลมาจากหลายรูปแบบศิลปะเข้ามาผสมผสานจนเกิดเป็นรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และมีลกัษณะบางประการทีเป็นแบบเฉพาะ
ของวดัชมภเูวก โดยได้รับอิทธิพลทงัแบบไทยประเพณีทีสืบตอ่มาจากสถาปัตยกรรมสมยัสโุขทยัและสมยัอยธุยา 
 รูปทรงอาคารประเภทพระอโุบสถ และพระวิหาร มีลกัษณะเป็นอาคารทรงโรงทีมีเสาพะไบเป็นเสาสีเหลียม
อยู่ด้านหน้าตรงด้านทางเข้าพระอุโบสถ แต่ลกัษณะของเครืองบนกลบัเป็นแบบเครืองลํายอง ประกอบด้วยช่อฟ้า 
ใบระกา และหางหงส์ ทีมีไขราหน้าจวั ซึงเป็นแบบไทยประเพณีไม่ใช่แบบทรงกระเท่เซร์ทีนิยมใช้กบัอาคารรูปทรงนี 
ส่วนอโุบสถเก่า มีลกัษณะเป็นอาคารทรงโรงทีมีหลงัคาเพิง และมีประตทูางเข้าออกด้านหน้าทางเดียว ด้านหลงัปิด
ทบึ หน้าบนัเป็นลายปนูปันรูปเทพนมแทนช่อฟ้าใบระกา หน้าบนัซุ้มประตหูน้าตา่ง เป็นลวดลายปนูปันแบบโรโคโค 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-88  

88 

 ส่วนของฐานอาคารทีปรากฏในวดัชมภูเวก มีการนํามาใช้ทงัสิน 2 รูปแบบ คือ แบบฐานบวัลกูแก้ว และ
แบบบวัฐานสงิห์ ซงึเป็นฐานอาคารแบบไทยประเพณี ทีนิยมใช้กบัอาคารชนัสงู และอาคารทางศาสนา 
 ดงันนั จงึสรุปได้ว่า รูปทรงอาคาร-และองค์ประกอบ ทางสถาปัตยกรรม ของวดัชมภเูวกเป็นลกัษณะทีได้รับ
อิทธิพลมาจากแบบไทยประเพณีผสมผสานกบัอิทธิพบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธ
ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 
 4. การประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม การประดบัตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมเป็นการเสริมคณุค่าและ
ความสมบรูณ์ให้แก่สถาปัตยกรรม ซงึการประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมของวดัชมภเูวก มีทีมาของรูปแบบการประดบั
ตกแตง่ในสว่นองค์ประกอบตา่ง ๆ ดงันี 
 -กรอบหน้าบนั และลายหน้าบนัของอาคารภายในวดัชมภูเวก มีทงัแบบทีเป็นปูนปันเป็นรูปนารายณ์ทรง
ครุฑ และหน้าบนัเป็นปนูปันรูปเทพนม ได้รับความนิยมมาตงัแตส่มยัพระบาทสมเดจ็พระนงัเกล้าเจ้าอยูห่วั 
 -กระเบืองมงุหลงัคา ภายในวดัชมภูเวก ได้พบการใช้กระเบือง 2 ประเภท ได้แก่ กระเบืองดินเผา ส่วนอีก
ประเภทคือ การมงุหลงัคาด้วยกระเบืองลอนลกูฟกู ซงึพบทีอโุบสถหลงัใหม ่
 -การประดบัตกแต่งพนกัระเบียง ได้พบการใช้วสัดใุนการประดบัตกแต่ง 2 ประเภท ได้แก่ กระเบืองเคลือบ
และลกูกรงกระเบืองเคลือบ ส่วนลกูกรงกระเบืองการประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมไทย ทีเริมมีความนิยมในรัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ซงึเป็นอิทธิพลทีได้รับมาจากตะวนัตก 
 -กรอบซุ้มประตแูละหน้าต่างพระอโุบสถเป็นแบบกรอบซุ้มทรงมณฑปซ้อนกนั 5 ชนัเป็นซุ้มประตทูางเข้า 4 
ทาง คือด้านหน้าและด้านหลงัเป็นบานเปิดทงั 2 ด้าน เป็นภาพนนูตํารูปเทวดา ทรงสงิห์อยูบ่นสรวงสวรรค์ ทาสี ภา
ด้วยสีทอง ฉากหลงัใช้สีดําเพือให้งานเด่นชดัขึน ซุ้มหน้าต่าง ปนูปันมี 10 บาน ด้านบนบานหน้าต่างเป็นทรงมณฑป
ซ้อนกนั 5 ชนั 
 -ลวดลายทีใช้ในการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมวัดชมภูเวก ส่วนใหญ่เป็นลวดลายภาพนูนตํา แสด
เรืองราวเกียวกบัทศชาติของพระพทุธเจ้า ซงึแตล่ะช่องหน้าตา่งจะมีลวดลายไมซํ่ากนั ลายหน้าบนั 
 5. องค์ประกอบภายในเขตพุทธาวาส 
 เขตพทุธาวาสของวดัชมภเูวก ไมมี่การกําหนดขอบเขตของพืนทีอย่างชดัเจน ภายในเขตพทุธาวาส มีการจดั
วางอาคารสําคญัไว้ในแนวแกน ประกอบด้วย อุโบสถหลงัใหม่ อุโบสถหลงัเก่า พระธาตุมเุตา วิหารโบราณสถาน 
ศาลาการเปรียญ โดยมีพระธาตมุเุตา เป็นประธานของวดัและมีทิศหลกัอยูท่างทิศตะวนัตก  
 การจดัวางตําแหน่งขององค์ประกอบภายในแผนผงัลกัษณะนี ทีมีพระธาตมุเุตาเป็นประธานของวดัตงัอยู่
ด้านหน้าอโุบสถหลงัเก่า อโุบสถหลงัใหม่ วิหารโบราณสถาน เป็นรูปแบบการจดัวางแผนผงัทีมีมาตงัแต่สมยักรุงศรี
อยธุยา 
 วดัชมภูเวก มีการวางผงัทีเป็นลกัษณะเฉพาะต่าง พระอารามอืนๆ ดงันันการจัดวางองค์ประกอบภายใน
แผนผงัเขตพทุธาวาสของวดัชมภเูวก อาจเป็นพฒันาการในช่วงทีกําลงัจะคลีคลายจากรูปแบบเดิมไปสูรู่ปแบบใหม ่
 6. การกาํหนดขอบเขตและตาํแหน่งของสีมา 
 วดัชมภเูวก มีทีธรณีสงฆ์ 2 แปลง คือ 
 1.โฉนด ทีดินเลขที 3991 จํานวน 24-2-21 ไร่ 
 2.โฉนด ทีดินเลขที จํานวน 0-0-60 ไร่ 
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 ตอ่มาถกูเวนคืนสร้างถนนเลียงเมือง เหลือ 0-0-11 ไร่ อยูที่หมู ่5 ต.ทา่ทราย อ.เมือง จ.นนทบรีุ 
 ดังนัน วัดชมภูเวก จึงควรเป็นวัดทีมีการผูกพันธสีมาแบบมหาสีมาทีถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบแผน อัน
ประกอบด้วย 2 สว่น ดงันี 
 1.ขณัฑสีมา หมายถึง สีมาเล็กหรือสีมาผกูเฉพาะบริเวณโรงอโุบสถ มีนิมิตหรือเครืองหมายทีกําหนดด้วย
แผน่ศิลาสลกัรูปดอกบวั เป็นจํานวนทงัหมด 12 ต้น 
 2.สีมนัตริก หมายถึง ส่วนทีคนัระหว่างขณัฑสีมา กําหนดนิมิตด้วยแท่งศิลาสีเหลียมจตรัุสบนพนกัระเบียง
ไพทีทีล้อมรอบพระอโุบสถ ตงัอยู่ในตําแหน่งกึงกลางและทีมมุทงั 4 รวมทงัสิน 4 แท่ง ดงันนัพืนทีของสีมนัตริกจึงอยู่
ระหวา่งพนกัระเบียงไพทีถงึเสาพะไลของพระอโุบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 2 แผนทีวดัชมภเูวกปัจจบุนั 
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ภาพที 4  เรือนวิหารโบราณสถาน วดัชมภเูวก ภาพที 3  อโุบสถเก่า วดัชมภเูวก 

 
สรุป  
ลักษณะแผนผังของวัดเป็นพืนทีติดกับชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ อยู่ใกล้กับแม่นําเจ้าพระยา เขตพทุธาวาสอยูท่ิ

ตะวนัออก การวางผงัภายในเขตพทุธาวาส มีการวางตําแหน่งของอาคารสําคญัของวดัตงัอยู่ในแนวแกนประธานของ

วดัแบบแนวแกนเดียว ได้แก่ อโุบสถหลงัใหม่ อโุบสถโบราณ พระมหามเุตา ศาลาการเปรียญ มณฑปหลวงพ่อฟ้าผ่า 

ตามลําดบั การวางผงัลกัษณะนีเป็นการนํารูปแบบแผนผงัในสมยัอยธุยาตอนปลายในระยะต้นมาใช้ ต่อมาได้รับการ

ปฏิสงัขรณ์ในสมยัรัตนโกสินทร์ระยะต้นรัชกาลที 7 อโุบสถหลงัใหม่มีขนาดใหญ่กว่าอโุบสถโบราณสถาน หน้าบนัซุ้ม

ประต ูซุ้มหน้าตา่งเป็นลวดลายปนูปันแบบโรโคโค 

คาํขอบคุณ 
งานวิจยัฉบบันีได้รับเงินทนุจากกองทนุสง่เสริมงานวิจยัปี 2554 และได้รับความช่วยเหลือจากนกัศกึษาสถาปัตยกรรม 

ชนัปี 2 และได้รับกําลงัใจจากคณุพอ่ คณุแม ่ทีช่วยให้วิจยันี สําเร็จลลุว่งไปด้วยดี ตลอดจน โจ้ ทีช่วยพิมพ์งานให้ 

ขอขอบคณุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู นนทบรีุ ทีให้ทนุอดุหนนุการทําวิจยัเรืองนี สําเร็จลลุว่งไปได้

ด้วยดี 

เอกสารอ้างองิ 
ภทัรวรรณ พงศ์ศิลป์ 2549  การศกึษาสถาปัตยกรรมวดัปทมุวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 

 วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต.. มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

กรมศิลปากร ฐานานศุกัดิในงานสถาปัตยกรรมไทย 2551 

เทศบาลนครนนทบรีุ  ประวตัิวดัชมภเูวก. 
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สถาปัตยกรรมของโยอาคมิ กราซี ในสยาม 
The Architectures of Joachim Grassi in Siam. 
 
พิริยา พิทยาวฒันชยั1  

Piriya Pittayawattanachai1

   

บทคัดย่อ 
นายโยอาคิม กราซี(Joachim Grassi หรือ Gioachino Grassi) เป็นสถาปนิกอิตาเลียนสญัชาติออสเตรียผู้ ที

ทีเข้ามาแสวงโชคในดินแดนตะวนัออก โดยได้เริมงานจากทีเมืองเซียงไฮ้ในประเทศจีนมาระยะหนึงแล้ว ต่อมาได้
เดินทางสูส่ยามในปี ค.ศ.1870 และเริมงานกบับริษัทต่างชาติทีห้างค้าไม้ในบางกอก จากนนัจึงเริมบกุเบิกรับสร้างตกึ
เรือนและอาคารสาธารณะแบบใหมใ่นสยาม นายโยอาคิม กราซีก่อตงับริษัทกราซีบราเธอร์แอนด์โก(Grassi Brothers 
and Co.) ร่วมกบัพีชายน้องชายและเพือนทีตามมาจากยโุรป จากข้อมลูหลกัฐานต่างๆทําให้ทราบว่า ได้สร้างผลงาน
ไว้มากมายในช่วงต้นสมยัรัชกาลที 5 ความสําคญัประการหนึงทีน่าสนใจสําหรับผู้วิจยัคือ สถาปัตยกรรมทีออกแบบ
โดยนายโยอาคิม กราซีแสดงลกัษณะสําคญัของยคุสมยัทีกําลงัเปลียนแปลงและเริมเจริญรุดหน้าไปหลายด้าน รวม
ไปถึงรากเหง้าของวฒันธรรมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในแบบชาวสยามเริมปะทะสงัสรรค์กบักระบวนการสร้าง
อาคารแบบฝรังทีถกูต้องผ่านทางผลงาน โดยเป้าหมายหลกัของงานวิจยันีคือ การศกึษาอาคารทีเป็นผลงานของนาย
โยอาคิม กราซี ในประเด็นของด้านรูปแบบอาคารทีสะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบใหม่ในสยาม จากการศึกษาอาคารทีเป็น
ผลงานออกแบบของนายโยอาคิม กราซี  พบลกัษณะสําคญั คือ รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกแท้  และรูปแบบ
สถาปัตยกรรมตะวนัตกทีผสมผสานกบัโลกทศัน์แบบสยาม  

รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกแท้  คืออาคารทีออกแบบก่อสร้างตามหลกัการและไวยากรณ์ทางส
ถาปัยกรรมแบบตะวนัตก โดยตอบสนองหน้าทีใช้สอยอย่างใหม่อนัพึงเกิดมีในสยามเป็นครังแรก เป็นต้นว่า อาคาร
สาธารณะตา่งๆ หรืออาคารทีสร้างขึนเพือวตัถปุระสงค์ตามรสนิยมสว่นตวัของลกูค้าทีเริมจากชาวต่างชาติและชนชนั
เจ้านายกลุม่หวัก้าวหน้า เช่น โรงทหารหน้า เรือนรับรองราชทตูโปรตเุกส และ ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ พระตําหนกั
ใหญ่วงับรูพาภิรมย์ วงัใหมป่ระทมุวนั เป็นต้น 

รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกทีผสมผสานกับโลกทัศน์แบบสยาม คืออาคารทีออกแบบก่อสร้างตาม
ลกัษณะไวยากรณ์ทางสถาปัตยกรรมตะวนัตก แต่มีความพิเศษคือ  ยงัคงแสดงให้เห็นถึงความเชืออนัสืบเนืองมาจาก
วฒันธรรมการสร้างทีอยูอ่าศยัของบรรพบรุุษชาวสยาม เช่น เรือนของพระยาราชานปุระพนัธ์(ทุ้ย และ สดุใจ บนุนาค) 
ทีริมคลองบางกอกใหญ่ และเรือนของสมเด็จเจ้าพระยาสรุวงศ์ไวยวฒัน์ทีคลองสาน วงักรมหมืนราชศกัดิสโมสร เป็น
ต้น ทียงัคงถือคติการวางตําแหน่งของบนัไดไว้นอกเรือน  และบางอาคารยงัคงมีบนัไดเล็กสําหรับบ่าวอยู่ท้ายเรือน 
สะท้อนภาพสงัคมสยามในช่วงทียงัมีแรงงานบา่วไพร่หรือทาสอยูใ่นช่วงต้นรัชกาลที 5  
คาํสาํคัญ : นายโยอาคิม กราซี,สถาปัตยกรรมของโยอาคิม กราซีในสยาม 
 
                                                            

1 นกัศกึษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 
   Master’s Degree Level Student, in History of  Architecture, Faculty of  Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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Abstract 
 This research project focuses on the study of the architectures which designed by Mr.Joachim 
Grassi(or “Gioachino Grassi” in Italian name),an architect who had come to seek his fortune in Siam since 
1870 to 1893,Siam in that period was in the reign of King Rama V.,or in the last quarter of 19  century. th

Mr.Grassi founded a company “Grassi Brothers & Co.” with his two brothers and one of his friend..Based 
on the evidences,He has generated a lot of works. The main architectureal characteristics of his works 
was going along with the changing age and progress over several aspects. The roots of the cultural 
construction of buildings in the Siamese began to clash with the coalition building process through the 
most accurate as in western standard.The architectural style which  desined by Mr.Joachim Grassi in this 
research findings are as follow (1) The authentic western architecture. And (2) the Western architectural 
styles that blend with the tradition of Siam.

The Authentic western style architecture. : The buildings which were designed, construction, 
architectural principles and grammar of western architecture. In response to the new functional 
dependence of the first born in Siam, such as public buildings. The building was built for that purpose by 
the personal tastes of customers from foreigner who live in Siam, Royalty and elite group of forward 
thinking, for example , The Barrack,The Court of Justice,The New Prison,The Portuguese Embassy and  
The Hong Kong and Shanghai Bank and so on Wangburapha Pirom and  Wangmai Pratumwan which is 
called “Windsor Castle” as in England.

The Western architectural styles that blend with the tradition of Siam.: The construction of a 
building designed by the architectural syntax West However, there is special.Continues to demonstrate 
that it resulted from a residential culture of their ancestors, like the house of the Phraya 
rajanuprapandh(Tui and Sudjai Bunnag), near the Bangkok Yai Canal. The sensitivity of the house of 
Somdej Chaopraya Surawongsvayavadhna(Vorn Bunnag) along the Regent Canal(Klong Sarn), and the 
palace  of Prince Krommamun Rajasak Smosorn which still holds the position of the stairs outside the 
house, Some buildings of this type still have a small staircase for servants in the house. Reflected in the s 
society has slave labor in the early of the reign of King Rama V. 
Keywords : Joachim Grassi, Gioachino Grassi, the European architect in Siam 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
นายโยอาคิม กราซี(Joachim Grassi )(ภาพที 1)เกิดใน ค.ศ.1837 ทีเมืองคาโปดิสเตรีย เมืองบริวารเล็กๆ

ชายฝังทะเลของเมืองตริเอสเต้ทีในช่วงเวลานนัถกูปกครองโดยจกัรวรรดิออสโตรฮงักาเรียน(ภาพที 2) เป็นสถาปนิกรุ่น
บุกเบิกผู้ ออกแบบอาคารแบบตะวันตกทีถูกแบบแผนทางสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นครังแรกในสยาม  ผลงาน
สถาปัตยกรรมทีนายโยอาคิม กราซีออกแบบก่อสร้างนนัเริมเป็นทีรู้จกัในหมู่ชาวต่างชาติก่อนทีจะมีชือเสียงในหมู่ขนุ
นางชาวสยาม จนทําให้ได้รับมอบหมายงานจากขุนนางและพระมหากษัตริย์  ในทีสดุนายโยอาคิม กราซีมีบริษัท
รับเหมาก่อสร้างเป็นของตัวเอง โดยมีพีน้องและเพือนร่วมสัญชาติเป็นหุ้ นส่วน  บริษัทดังกล่าวมีชือว่า Grassi 
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Brothers and Co. พีชายของนายโยอาคิม กราซี คือนายอนัโตนิโอ (Antonio Grassi) เป็นประติมากร และนายจาโค
โม (Giacomo Grassi) เป็นวิศวกร2 และมีหุ้นส่วนชาวออสเตรียอีกหนึงนาย บริษัทตงัอยู่ริมแม่นําเจ้าพระยาบริเว
ปากคลองสานตรงข้ามกับสถานทูตโปรตุเกส    นายโยอาคิม กราซีทํางานในสยามรวมระยะเวลาแล้วยาวนาน
ประมาณ 23 ปี3   จากหลักฐานชันต้นและชันรองต่างๆเท่าทีรวบรวมได้ในขณะนีพบว่ามี 31 แห่ง โดยหนึงแห่ง
สามารถมีอาคารได้มากกว่าหลังเดียว นายโยอาคิม กราซี ถือได้ว่าเป็นสถาปนิกผู้ ทีมีผลงานมากทีสุดขณะนัน    
หลายอาคารถกูรือถอนไปแล้วตามกาลเวลา แต่บางอาคารยงัคงมีอยู่ในปัจจบุนัและมีคณุค่าทางประวตัิศาสตร์  โดย
เป้าหมายหลกัของงานวิจัยนีคือ การศึกษาอาคารทีเป็นผลงานของนายโยอาคิม กราซี ในประเด็นของด้านรูปแบบ
อาคารทีสะท้อนถงึวิถีชีวิตแบบใหมใ่นสยาม 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจยัในแต่ละอาคารทีมีหลกัฐานจะใช้วิธีทางประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมในการศึกษาโดย
กรอบดังต่อไปนี คือ เรืองของทําเลทีตัง การกําหนดทิศทางของผัง ผังบริเวณ ประเภทของอาคาร รูปทรงและรูป
อากาศอาคาร องค์ประกอบ งานประดบั และโครงสร้าง  โดยวิธีการเขียนวิทยานิพนธ์จะใช้วิธีการเขียนเชิงพรรณนา
ร่วมกบัตวัหลกัฐานประวตัิศาสตร์  ทงันีก็ต้องอาศยัหลกัฐานตา่งๆทีพบในปัจจบุนัวา่จะนําไปพบกบัคําตอบอะไรบ้าง   

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาอาคารทีเป็นผลงานออกแบบของนายโยอาคิม กราซี  พบลักษณะสําคัญ คือ รูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแท้  และรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกทีผสมผสานกับโลกทัศน์แบบสยาม ซึงมี
รายละเอียดดงันี    

1.รปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแทู้  นายโยอาคิม กราซีใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค
(Neo-Classic)มากกว่าอย่างอืนในการออกแบบ และสถาปัตยกรรมทีสร้างขึนมาใหม่ในยุคนีก็มีความถูกต้องของ
ระบบออเดอร์(orders)หรือถกูไวยากรณ์ทางสถาปัตยกรรมตะวนัตกมากกว่าในยคุก่อน โดยเฉพาะแบบทีมาจากแนว
ทางการออกแบบของอนัเดร พลัลาดิโอ(Andrea Palladio) หรือทีเรียกว่า (Palladian Style) เช่น โรงทหารหน้า (ภาพ
ที 3) เรือนรับรองราชทตูโปรตเุกส(ภาพที 10) พระตําหนกัใหญ่วงับรูพาภิรมย์(ภาพที 4) ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ 
ฯลฯ ส่วนรูปแบบทีพบรองลงไปคือ รูปแบบนีโอกอธิคหรือฟืนฟูกอธิค(Neo-Gothic/Gothic Revival) ซึงมีทีมาของ
รูปแบบหลายแนวทางตามแนวคิดลทัธิโรแมนติค(Romanticism) ทงัแบบปราสาทอศัวินทีมีป้อมปราการ อย่างเช่น วงั
ใหม่ประทมุวนั(ภาพที 5) จนเป็นเหตใุห้ชาวต่างชาติที

                                                           

พํานกัในสยามเรียกวงันีว่า วงัวินเซอร์ ตามอย่างชือพระราชวงั
ในองักฤษ หรือคฤหาสน์ยุคกลางในชนบท เช่นที บ้านเจ้าหมืนไวยวรนารถหรือพระยาสรุศกัดิมนตรี(เจิม แสงชูโต) 
ส่วนศาสนสถานหรืออนุสรณ์ความทรงจําแบบกอธิคขนาดย่อมได้แก่สุสานนายเฮนรี อาลบาสเตอร์  ถัดมาคือ
รูปแบบนีโอโรมาเนสก์(Neo-Romanesque)ซงึนายโยอาคิม กราซีใช้รูปแบบนีเฉพาะกบัโบสถ์คริสตงั เช่นทีวดันกับญุ
ยอแซฟ อยธุยา และงานซอ่มแซมหอระฆงัทีวดัคอนเซปชญั สามเสน เป็นต้น   

 

2 Philippe de Lustrac.” The Siamese Composer Eugène Cinda Grassi Bangkok 1881 - Paris 1941” Journal of Urban Culture Research.(volume 1,2010):p.16-37. 
3 สํานกัจดหมายเหตแุหง่ชาติ, ร.5 อ.16.2/48 เรืองพระราชทานตราแก่มองซิเออร์แกรซี. 
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การมีรูปแบบอาคารทีหลากหลายนนัแสดงให้เห็นได้ว่าลกูค้าในสยามอยู่เบืองหลงัรูปแบบเหล่านนัและเป็น
ผู้ เลือกเองว่าต้องการรูปแบบใด ประกอบกบัความพร้อมในการออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมตะวนัตกของนายโย
อาคิม กราซี    ซงึมีการประยกุต์ความเป็นมืออาชีพกบัสภาพแวดล้อมทีไม่คุ้นเคยอย่างสยามได้ อีกทงัยงัแบบอาคาร
บางหลงัทีนายโยอาคิม กราซีออกแบบยงัได้ไปเป็นแบบอย่างให้กบัอาคารสําคญับางแห่งในส่วนภมิูภาคอีกด้วย  ใน
บรรดาผลงานของนายโยอาคิม กราซี อาทิ วงั พระราชวงั ทีอยู่อาศยัของขนุนาง  รวมไปถึงอาคารประเภทต่างๆทีเกิด
ขึนมาเพราะรองรับหน้าทีใหม่อนัพึงเกิดมีครังแรกในยคุสมยันีได้แสดงลกัษณะเฉพาะของสงัคมสยามในยคุทีมีการ
เปลียนโฉมหน้าเมืองหลวง  ผลงานเหล่านนัได้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มชนชนันําชาวสยามมีความนิยมชมชอบในงาน
ช่างฝรังตะวนัตกอย่างเปิดเผย เช่น วงับูรพาภิรมย์ ทีเป็นทงัพระตําหนกัทีสําหรับอยู่อาศยัและเป็นทีทํางาน มีห้อง
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองฯลฯ ทีสําคญัคือ วงับรูพาเป็นวงัรุ่นแรกๆทีเลกิกงัวลเกียวกบัคติความเชือเรืองการมีบนัไดใน
เรือน มีมขุยืนออกมาเพือเป็นชาลาเทียบรถม้า และมีบนัไดอยู่ในอาคาร วงัใหม่ประทมุวนั ทีมีแผนผงัไม่สมมาตรแต่
จดัรูปแผนผงัได้สวยงามตามแบบนีโอกอธิค ภายในพระตําหนกัมีห้องทีเชือมโยงถึงกนัและสว่นพืนทีส่วนตวัจดัไว้ให้
ไกลจากห้องอืนๆ นอกจากนียงัมีห้องทีเป็นสงิใหมสํ่าหรับสยาม เช่น ห้องรับแขกหลายระดบั ห้องนงัเลน่แบบฝรัง ห้อง
จดัเลียง ห้องบิลเลียด เป็นต้น (ภาพที 5) ส่วนการทีมีบนัไดอยู่ด้านหน้า อาจไม่แน่เสมอไปว่าจะยึดตามคติรังเกียจ
การลอดใต้ถนุตามแบบสยามในยคุก่อน เนืองจากคฤหาสน์หรือพระราชวงัในยโุรปก็มีหลายวงัทีมีบนัไดขนาบหน้ามขุ
สองข้างทีทอดยาวโค้งหักมุมแบบทีคล้ายกันทีวังใหม่ประทุมวัน ตัวอย่างทีเด่นชัดเช่น ทีพระราชวังฟองแตนโบล
(Fontainebleau Palace)ในกรุงปารีส ฝรังเศส เป็นต้น 

  ยงัไม่มีเอกสารใดกล่าวถึงต้นแบบแรงบนัดาลใจจากอาคารในยโุรปไว้ชดัเจน  มีเพียงหลกัฐานอาคารเก่า
อนัเป็นประจกัษ์พยานถึงรสนิยมทีแสดงถึงความโปรดปรานตึกฝรังของพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อน นนัคืออาคาร
สมยัรัชกาลที 4  เช่น  ทีพระนครคีรีหรือเขาวงั จ.เพชรบรีุ มีกลุม่อาคารก่ออิฐถือปนูมีเสาโรมนัรองรับหลงัคาจวัหลงัคา
โดมแบบทีสร้างขึนตามจินตนาการถึงโลกตะวนัตกอนัศิวิไลซ์ของช่างสยามในยคุนนั หรือจากภาพถ่ายเก่าทีหมู่พระ
ตําหนกัในพระอภิเนาวนิเวศน์ ก็ทําให้เห็นอาคารทรงตกึมีดาดฟ้าทีเจาะช่องหน้าต่างเลียนแบบตกึฝรัง นอกจากนีก็มี
โรงกษาปณ์สิทธิการหลงัเก่าทีพอจะเป็นตวัอย่างรากฐานของรสนิยมในอาคารแบบฝรังของสยามได้ แต่สิงนนัก็ไม่
เพียงพอทีจะกล่าวได้ว่าชนชันนําชาวสยามประทบัใจสถานทีใดหรือนํารูปแบบมาจากอาคารหลงัใดในยุโรป  เมือ
มาถึงการก่อสร้างอาคารแบบตะวนัตกทีมีความถกูต้องในสมยัรัชกาลที 5 แล้ว ทราบเป็นเบืองต้นว่ามีต้นทางของ
รสนิยมทีมาทงัจากพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อน จากชาวต่างชาติ และจากสิงพิมพ์ในอดีต  จนกระทงัจากการศกึษา
จากหลกัฐานต่างๆพบสิงพิมพ์ทีกล่าวไว้เลก็น้อย เช่น หนงัสือเรืองนิทานชาวไร่ เล่ม 3  กลา่วถึงวงัของกรมหมืนราช
ศกัดิสโมสรไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมีพระประสงค์จะสร้างให้เป็นเหมือน  White House 
อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา4 ซงึมีต้นทางของรูปแบบมาจากอาคารในยโุรปโดยเฉพาะประเทศองักฤษอนัเป็นแม่แบบ
ให้บรรดาอาณานิคมอีกต่อหนึง  และเนืองจากผู้ นําของอเมริกาสมยันนัมีรสนิยมในสถาปัตยกรรมคลาสสิค ประกอบ
กับตําราสําคัญทีสถาปนิกในยุคทีสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิคกําลังเฟืองฟูนิยมใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

                                                            

4 สวสัดิ จนัทะนี.นิทานชาวไร่ เล่ม 3. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว),2509,หน้า 105.”วนัหนึงกรมหมืนราชศกัดิสโมสร กรมหมืนพงศาดิศรมหิป นงัประทบั

สนทนากนัอยู่ บงัเอิญมหาแพ(พระยาปริยตัิธรรมธาดา แพ ตาละลกัษณ์)เข้ามาเฝ้า...ท่านมหาเหลือบไปเห็นเสาวงักรมหมืนราชศกัดจิงึสงสยั เพราะปรากฏว่าเสานนั

มีหลืบสวยงามกว่าวงัอืนๆ จงึทลูถามขนึ ในกรมหมืนพงศาฯตอบว่า “ทลูกระหมอ่มทรงสร้างให้เป็น White House แกรู้ไว้เหอะ...”” 
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ก่อสร้าง เช่น I Quattro Libri dell Architettura ของ Andrea Palladio สถาปนิกรุ่นเก่ายคุเรอเนสซองส์
(Renaissance) ซงึได้มีการแปลเป็นภาษาองักฤษและพิมพ์เผยแพร่มานบัศตวรรษแล้วในชือของ The Four Books 
on Architecture ปัจจบุนัตําราดงักลา่วถือเป็นตําราทีเปลียนโลกด้วยเหตวุ่านํามาสูก่ารเกิดสถาปัตยกรรมรูปแบบพลั
ลาเดียน( Palladian Style )ทีนิยมนําไปสร้างอาคารสาธารณะเกือบทวัโลกในศตวรรษที 19 นอกจากนีเมือนํา
ลกัษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมทีออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซี มาเปรียบเทียบกบัทําเนียบขาว(White House) อนั
ได้รับรูปแบบมาจากวิลลา่ ดา โปร์โต(Villa da Porto) ผลงานของอนัเดร ปัลลาดิโอ ทําให้สนันิษฐานได้ว่า ลกูค้าของ
นายโยอาคิม กราซีมีการใช้รูปแบบทีมีต้นทางเดียวกนักบัวงักรมหมืนราชศกัดิสโมสรอีกสองแห่ง คือ วงัพระองค์เจ้า
สายสนิทวงศ์ และ สถานทตูโปรตเุกส เป็นต้น(ภาพที 8-10) 

สําหรับเรืองคุณภาพของผลงานออกแบก่อสร้างของนายโยอาคิม กราซี คุณภาพของอาคารส่วนมาก
ค่อนข้างคงทนและถาวร แต่ก็ยงัคงมีปัญหาเกิดขึนเนืองจากสยามอยู่ในเขตร้อนชืน มีฝนตกบ่อย เช่น ทีพระทีนงัวโร
ภาษพิมานในพระราชวงับางปะอิน มีบางอาคารทีประสบปัญหาดาดฟ้ารัวซมึบ่อยจนต้องแก้ปัญหาโดยรือชนัดาดฟ้า
ออกแล้วดดัแปลงโดยใช้หลงัคาหน้าจวัแทน สว่นบางอาคารทีไมไ่ด้รือหลงัคาดาดฟ้าก็ใช้วิธีการนําหลงัคามาปิดครอบ
ชนัดาดฟ้าไปเลยก็มี ตวัอย่างเช่น วงัใหม่ประทมุวนั วงับรูพาภิรมย์ เป็นต้น อีกปัญหาคือบางอาคารทรุดตวั เนืองจาก
พืนดินของบางกอกนิมในบางพืนทีไมไ่กลจากแมนํ่า แม้จะมีการก่อฐานรากแบบใหมก่็ยงัคงยวบอยูแ่ละวสัดกุ่อสร้างที
มีในสยามบางอย่างด้อยคณุภาพ เช่น อิฐ ซึงในเวลานันการผลิตอิฐในสยามยงัไม่ได้มาตรฐานตะวนัตก เช่น ทีโรง
ทหารม้า  ทีมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ว่าเกิดการพังถล่มลงมาของมุขหน้า จึงไม่เหลือหลกัฐานให้เห็นในปัจจุบัน  และ
อาคารทีมีหอคอยสงูมกัเกิดปัญหาแตกร้าวหรือมีการทรุดตวั ต้องรือลงก่อนทีจะเกิดอบุตัิเหต ุอย่างเช่น หอนาฬกาบนิ
ศาลสถิตยตุิธรรม หอนาฬกาด้านหลงัโรงทหารหน้า เป็นต้น นอกจากนียงัพบว่าบางโครงการมีการจ้างผู้ รับเหมารายิ
ย่อยหากงานล้นมือ เกิดปัญหาการจ่ายเงินล่าช้า  หรือบางครังการก่อสร้างดําเนินไปอย่างล่าช้าเพราะปัญหาการ
กกัตนุไม้ของพอ่ค้ารายใหญ่ ซงึต้องอาศยัจงัหวะรอซือไม้ในฤดนํูาหลาก เป็นต้น 

2.รปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกทีผสมผสานกับโลกทัศน์แบบสยามู   อาคารทีนายกราซีออกแบบใน
ระยะแรกส่วนมากตงัอยู่บริเวณริมแม่นําลําคลอง   สะท้อนให้เห็นความสําคญัของการเลือกทําเลทีตงัทียงัต้องอิง
อาศยัการคมนาคมทางนําเป็นหลกั  และมีการจดัทิศทางของรูปทรงแผนผงัอาคารให้ล้อไปกบัสภาพภมูิประเทศทีเป็น
โดยใช้ระเบียบวิธีการออกแบบก่อสร้างอย่างสถาปัตยกรรมตะวนัตกหากแต่ยงัยึดถือวฒันธรรมการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนแบบสยาม    เช่น ทีบ้านของพระยาราชานปุระพนัธ์(ทุ้ย บนุนาคและสดุใจ บุนนาค)มีการทํามขุหน้าจวั
แบบพลัลาเดียน(Palladian) มีการก่อเตาผิงแบบฝรังไว้ในอาคาร มีบนัไดเวียนในเรือน แต่ยงัคงทําบนัไดไว้นอกเรือน
ตามการถือจารีตประเพณีแบบโบราณทีเชือว่าการลอดใต้ถนุเป็นอปัมงคลจึงต้องเอาบนัไดไว้นอกเรือน(ภาพที 6) ซึง
หากเป็นลกูค้าชาวต่างชาติก็จะไม่ได้ให้ความสําคญักับคติความเชือนี อีกตวัอย่างหนึงคือเรือนของพระยาสรุวงศ์
ไวยวฒัน์(วร บนุนาค) เรือนหลงันีมีรูปแบบนีโอกอธิค และใช้ไวยากรณ์สถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะกอธิคแบบฝรัง 
อาทิซุ้มประตโูค้งแหลม มีหอคอย ซงึมีบนัไดหลกันอกเรือน แต่ทว่ายงัคงมีบนัไดเล็กสําหรับบ่าวอยู่ท้ายเรือน สะท้อน
ภาพสงัคมสยามในช่วงทียงัมีแรงงานบ่าวไพร่หรือทาสอยู่ในช่วงต้นรัชกาลที 5  ทําให้ทราบว่าแม้ชาวสยามจะมีช่าง
ฝรังฝีมือดีทีพร้อมจะก่อสร้างอาคารแบบตะวนัตกทงัหลงัได้ แตห่ากเมือต้องการอาคารทีมีหน้าทีพิเศษเฉพาะด้านชาว
สยามก็ไม่ได้ปฏิเสธการมีสิงอํานวยความสะดวกและการมีพืนทีใช้สอยอย่างใหม่   แต่เลือกเฉพาะสิงทีจําเป็นและ
เลือกทีจะไมเ่ปลียนแปลงในบางอยา่ง(ภาพที 7)  อาจเป็นเพราะลกูค้าชาวสยามยงัไม่ค่อยคุ้นชินกบัวฒันธรรมการอยู่
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อาศยับนตกึแบบฝรัง หรือไมคุ่้นชินกบัการใช้ชีวิตในบ้านทีมีถึงสองชนั เพราะชาวสยามคุ้นเคยกบัการอยู่บ้านชนัเดียว
ทีมีใต้ถนุ และเดินขนึเรือนด้วยบนัไดนอกชาน การเปลียนแปลงทงัรูปแบบทงัวิถีชีวิตซงึขดักบัความเชือของบรรพบรุุษ
จึงถือเป็นเรืองใหญ่มากในเวลานัน ช่วงระยะแรกเริมทีนายกราซีทํางานให้ชาวสยามนันลกูค้าชาวสยามยงัชินกับ
ความเชือในการสร้างทีอยู่อาศยั อาคารทีมีลกัษณะเช่นนีจึงพบเฉพาะในระยะแรกทีนายโยอาคิม กราซีเริมงานใน
สยาม ต่อมาความเคร่งครัดในคติความเชือแบบเดิมจึงคลีคลายไป จนแทบจะไม่พบอีกแล้วในอาคารบ้านเรือนแบบ
ตะวนัตกรุ่นต่อมา ซึงความสําคญัของอารคารรูปแบบดงักล่าวถือเป็นตวัแทนสะท้อนวิถีชีวิตของชาวสยามในช่วงหวั
เลียวหวัตอ่  

สรุป 
ผลงานสถาปัตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีเริมต้นจากลกูค้าชาวต่างชาติ จากนันก็เริมมีชือเสียงมายัง

กลุม่ลกูค้าทีเป็นขนุนาง พระบรมวงศานวุงศ์ รัฐบาลสยาม  ศาสนจกัร ตลอดจนเอกชน  จึงมีอาคารหลายประเภท ทงั
อาคารสาธารณะ หน่วยงานใหม่ วงัและบ้านเรือนแบบใหม่ ศาสนสถาน เป็นต้น ซึงอาคารเหล่านีเป็นตวัอย่างทีมี
ความสําคัญในการสะท้อนยุคสมัย  คือ เป็นช่วงทีมีการก่อสร้างอาคารแบบตะวันตกโดยช่างฝรังทีสร้างอย่างมี
ระเบียบแบบแผนเป็นครังแรก  งานเหล่านีได้ผ่านกระบวนการออกแบบ การกะประมาณราคา และการจัดพืนที
ภายในอาคารอย่างมีหลกัการ  โดยผลงานของนายโยอาคิม กราซีมีลกัษณะเฉพาะอยู่สองประการ คือ  แบบทีเป็น
ตะวนัตกแท้ กบัแบบตะวนัตกทียงัคงแสดงถึงโลกทศัน์ของชาวสยาม สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของชาว
สยามทีกําลงัอยูใ่นช่วงปรับตวัให้เข้ากบักระแสโลก  

นายโยอาคิม กราซีตอบสนองความต้องการของลกูค้าทงัชนชนันําชาวสยามและชาวต่างชาติในบางกอก 
โดยการออกแบบให้อาคารมีทงัหน้าทีการใช้สอยแบบใหม่ และมีการตามใจลกูค้าทียงัคงต้องการบ้านเรือนทีสามารถ
ดําเนินวิถีชีวิตแบบดงัเดิม และรสนิยมของขุนนางและเจ้านายชาวสยามก็ทําให้สถาปัตยกรรมแบบฝรังเป็นทีนิยม
แพร่หลาย โดยการตกแต่งทงัภายนอกและภายในมีระดบัความมากน้อยต่างกนัตามการควบคมุให้อยู่ในงบประมาณ 
บางโครงการนนัคณุภาพก็เป็นสิงทีควบคมุได้ยากเนืองจากมีข้อจํากดัหลายประการ แต่โดยพืนฐานองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมแล้วถือว่าถูกต้องมากกว่าสมยัก่อน    นอกจากนีการบุกเบิกสร้างอาคารสาธารณะแบบใหม่ซึงส่วน
ใหญ่แล้วเป็นผลงานของนายโยอาคิม กราซี ยังถือเป็นต้นทางของการพัฒนาบ้านเมืองอันเกียวข้องกับด้าน
สถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก อาทิ การก่อตงักรมโยธาธิการ และการทีได้เรียนรู้กระบวนการทํางานช่างแบบฝรังของ
ช่างชาวสยาม เป็นต้น แต่ข้อดีของการมีกรมโยธากลบัส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ รับเหมาอิสระอย่างนายโยอาคิม 
กราซี ทําให้มีงานน้อยลง และต้องปิดกิจการไปทําธุรกิจอืนในทีสดุ  

คาํขอบคุณ 
ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ทีปรึกษาทังสองท่านเป็นอย่างสูงทีช่วยแนะนําความรู้ต่างๆเกียวกับการ

ศกึษาวิจยันี  ขอบสมาชิกครอบครัวทีสนบัสนนุการศึกษาเสมอมา ขอบคณุเพือนๆสาขาประวตัิศาสตร์สถาปัยกรรมที
คอยให้กําลงัใจและสละเวลามาช่วยเก็บข้อมลูทํารังวดัอาคารบางหลงั   ขอบคณุหน่วยงานต่างๆทีเอือเฟือข้อมลูอนั
ประโยชน์แก่ผู้วิจยัและสดุท้ายนีขอขอบคณุทกุหน่วยงานทียงัคงดแูลรักษาอาคารเก่าแก่อนัเป็นผลงานการออกแบบ
ก่อสร้างของนายโยอาคิม กราซีไว้เป็นอยา่งดี 
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วิหารวัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม่ ความสัมพันธ์อันยอกย้อน กับมหาวิหารโพธิท ี  
พุทธคยาและมหาวิหารโพธิทเีมืองพุกาม 
Vihara Wat Mahabodharam, Chiangmai The Relation is Complication With Mahabodhi 
Temple,Bodh Gaya and at Pagan 
 
อนรัุกษ์ ชํานาญช่าง1

Anurak Chamnanchang1

    

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครังนีมีวตัถุประสงค์ทีจะศึกษารูปแบบ เทคนิคการก่อสร้าง วสัดุ และการประดบัตกแต่ง 
สถาปัตยกรรมวิหารวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) จงัหวดัเชียงใหม่ เพือเปรียบเทียบและเชือมโยงถึงความสมัพนัธ์ 
กบัมหาวิหารโพธิทีพทุธคยา และมหาวิหารโพธิทีเมืองพกุาม 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การสํารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม และจัดทําแบบทาง
สถาปัตยกรรม วิหารวดัมหาโพธาราม นํามาสู่การวิเคราะห์ เปรียบเทียบกบัมหาวิหารโพธิทีพทุธคยา และมหาวิหาร
โพธิทีเมืองพกุาม จากการศึกษาพบว่า วิหารวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) จงัหวดัเชีงใหม่ เป็นภาพสะท้อนทีแสดง
ความสมัพนัธ์ ระหวา่งมหาวิหารโพธิทีพทุธคยา และมหาวิหารโพธิทีเมืองพกุามอยา่งใกล้ชิด  
คําสําคญั: วิหารวดัมหาโพธาราม, วดัเจ็ดยอด, มหาวิหารโพธิทีพทุธคยา, มหาวิหารโพธิทีเมืองพกุาม 

Abstract 
The purpose of this study was to study the style,construction technology, materials and 

decoration of the Vihara at Maha Photharam temple (Wat Chet Yod), Chiang Mai to compare and 
correlate the relationship with The Bodhi Temple at Bodh Gaya.The Bodhi Temple in Bagan. 

 From the researcher’s analysis of historical data and the survey collected information on the 
field ,and also the measurement of Wat Maha Photharam architectural,leading to the analysis with Bodhi 
Temple at Bodh Gaya. The Bodhi Temple in Bagan. The study found that Wat Maha Photharam ,Chiang 
Mai is a reflection of the closely relationship between The Bodhi Temple at Bodh Gaya(India) and The 
Bodhi Temple in Bagan. 
Keywords: temple of Wat Maha Photharam, Wat Chet Yot, Bodhi Temple at Bodh Gaya, Bodhi Temple in  
                     Bagan. 
 
 
                                                            

1 นกัศกึษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Master’s Degree Level Student, in History of  Architecture, Faculty of  Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
การศึกษาวิหารวัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) จังหวัดเชีงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลกัคือ การเปรียบเทียบ

รูปแบบวิหารวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) กับมหาวิหารโพธิทีพุทธคยา และมหาวิหารโพธิทีเมืองพุกาม มุ่งทีจะ
แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ในงานสถาปัตยกรรมต้นแบบ แรงบนัดาลใจรวมถึงอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรม 
โดยนําประเดน็ข้อโต้แย้งทางวิชาการถงึปัญหาของการสร้าง วิหารวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) ว่าได้จําลองแบบมา
จากทีใด ระหว่างมหาวิหารโพธิทีพทุธคยา และมหาวิหารโพธิทีเมืองพกุาม โดยนําข้อคิดเห็นของนกัวิชาการทงัสอง
ฝ่ายมาเป็นโจทย์ในการศกึษาเรืองวิหารวดัมหาโพธาราม   

จากการศึกษาเรืองวิหารวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) ได้มีการเสนอข้อพิสจูน์ และสนันิษฐานโดยอาศยั
ข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ซงึจะได้วิเคราะห์ประกอบกนักบัข้อมลูทางกายภาพของวิหารวดัมหาโพธาราม ได้แก่ แผนผงั
แบบทางสถาปัตยกรรม และภาพถ่ายเป็นสําคญั ในการศกึษาพบว่า แรงบนัดาลใจหรืออิทธิพลทางด้านรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม เมือนํามาเปรียบเทียบกนัแล้ว ทกุองค์ประกอบหลกั เราจะเห็นถึงความสมัพนัธ์ทีโยงใยซึงกนัและกนั
ในทีนี อาจกลา่วได้วา่เป็นความสมัพนัธ์อนัยอกย้อน ของการสร้างวิหารมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) จงัหวดัเชียงใหม ่

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 โดยการศึกษาข้อมลูจากทังสองส่วนคือ ข้อมลูทางเอกสารชันต้นและชันรอง รวมถึงบทความทีเกียวข้อง 
ข้อมลูทางกายภาพ เช่น ภาพถ่าย แผนผงั รวมทงัแบบทางสถาปัตยกรรม เพือนํามาสู่กระบวนการวิเคราะห์และสรุป 
โดยมีวิธีการดงันี  

การวิเคราะห์เนือหาทางประวตัิศาสตร์ 
- จัดเรียงลําดับความสําคัญของเอกสารชันต้น เอกสารชันรอง โดยเปรียบเทียบช่วงเวลาเพือหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิหารมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) จงัหวดัเชียงใหม่ มหาวิหารโพธิทีพทุธคยา และมหาวิหารโพธิ
ทีเมืองพกุาม 

การวิเคราะห์ด้านกายภาพทางสถาปัตยกรรม 
-การนําข้อมลูทีได้จากการลงพืนทีสํารวจรังวดั วิหารมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) จงัหวดัเชียงใหม่  มาศกึษา

เปรียบเทียบ การวางผงัอาคาร รูปแบบ เทคนิคการก่อสร้าง วสัด ุและการประดบัตกแต่ง กบัมหาวิหารโพธิทีพทุธคยา 
และมหาวิหารโพธิทีเมืองพกุาม  

การสรุปผลการวิจยั  
-ประมวลผลจากการศกึษาทงัสองสว่นทีได้วิเคราะห์จดัลําดบัความสําคญั มาสูก่ารอธิบายผลของการศกึษา 

เพือให้ทราบถึงปัจจยัสําคญัทีส่งผลด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมของวิหารวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) จังหวดั
เชียงใหม ่

ผลการวิจัย 
วิหารวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) ตงัอยูน่อกกําแพงเมืองเชียงใหมอ่อกไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ เป็น

วดัทีมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์อีกทงัคณุคา่ความงดงามทางศิลปะและสถาปัตยกรรมทีแสดงถึงความรุ่งเรืองใน
อดีต ในรัชสมยัของพระเจ้าติโลกราช แห่งราชวงศ์มงัรายทีมีความศรัทธาในพทุธศาสนา เมือคร้งทีได้สดบัพระธรรม
เทศนาเรืองอานิสงส์แห่งการปลกูต้นมหาโพธิจากสํานกัสงฆ์ลงักาวงศ์ ก็ทรงเลือมใสโปรดให้พิจารณาหาสถานทีที
เหมาะสมและได้ทรงสร้างพระอารามขึน ต่อมาในปี พ.ศ. 1998 ทรงได้กิงพนัธุ์มหาโพธิจากคณะสงฆ์ทีไปลงักา จึง
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โปรดให้นํามาปลกูไว้ทีอารามนี เป็นเหตใุห้อารามได้รับขนานนามว่า วดัมหาโพธาราม และโปรดให้ตกแต่งสถานที
แห่งนนัให้เหมือนกบัสถานทีทีพระพทุธองค์ทรงตรัสรู้ และสร้างสตัตมหาสถานให้ครบทงั 7 แห่ง  เมือเสร็จก็ทรงโปรด
ให้มีการฉลองพระอารามเป็นการใหญ่ ครันถึง พ.ศ. 2020 พระเจ้าติโลกราชโปรดให้อาราธนาพระเถระผู้ทรงภูมิ
ความรู้ในพระไตรปิฎกมาประชมุทําการสงัคายนาพระไตรปิฎกขึนทีวดัเจ็ดยอด  เรืองราวเกียวกบัวดัมหาโพธารามสิน
ความลงในรัชสมัยของพระเมืองเกษเกล้าเพียงเท่านี  จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ของล้านนามีการกล่าวถึง 
“มชัฌิมเทส” คือประเทศอินเดีย อีกทงัยงัมีข้อความทีกล่าวว่า พระเจ้าติโลกราชทรงสง่สถาปนิกและช่างฝีมือ 30 คน
ไปยงัพทุธคยาเพือจําลองแผนผงั ภายใต้ความควบคมุของหมืนด้ามพร้าคต จากข้อความดงัทีได้กลา่วมาข้างต้นนีทํา
ให้เกิดความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย โดยฝ่ายแรกเชือว่าวดัมหาโพธารามนีเป็นการจําลองแบบมหาวิหารโพธิที
พุทธคยา และฝ่ายหลงันีเชือว่าวดัมหาโพธารามได้จําลองแบบจากมหาวิหารโพธิทีเมืองพุกาม ความคิดเห็นของ
นกัวิชาการและนกัประวตัิศาสตร์ทงั 2 ฝ่ายนี ผู้ศกึษาเห็นว่ามีความสําคญัในการทีจะอธิบายถึงเหตแุละผลของการ
สร้างวดัมหาโพธารามซงึสามารถลําดบัได้ดงันี 

ช่วงเวลาการสร้างและซ่อมมหาวิหารโพธิทีพทุธคยา สร้างขึนในสมยัราชวงศ์กุษานะแทนทีอาคารซึงไม่มี
หลงัคาคลมุทีสร้างขนึในสมยัพระเจ้าอโศกมหาราช อาคารนีได้รับการตกแต่งเพิมเติมในสมยัราชวงศ์คปุตะ กาลเวลา
ผ่านไปสถานทีศกัดิสิทธิแห่งนีได้ทรุดโทรมลงด้วยการแพร่ขยายของศาสนาพราหมณ์ อีกทงัการรุกรานของศาสนา
อิสลามในเวลาตอ่มา จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และการคดุค้นทางโบราณคดีอีกทงัจารึกพบว่า มหาวิหารโพธิที
พทุธคยามีการซอ่มครังสําคญัอยู ่3 ครังด้วยกนั  

ครังที 1 (ราวพทุธศตวรรษที 16 พ.ศ. 1628-1656) จารึกของพระเจ้าจนัซิตถาแห่งเมืองพกุาม กล่าวว่าศา
สนสถานแหง่นีได้หกัพงัลง ด้วยเหตนุนัพระองค์จึงทรง “สร้างขึนใหม่ให้งามกว่าแต่ก่อน” ในการซ่อมของพม่าครังแรก
นีสิงทีแสดงออกอย่างชดัเจนคือการเสริมความมนัคงด้วยเพดานวงโค้ง และสร้างผนงัใหญ่ทึบสองข้างของเรือนธาต ุ
และสว่นยอดบางสว่น อีกทงัยงัพบงานประดบัตกแตง่ลวดลายปนูปันรูปดอกไม้ และงานประติมากรรมพระพทุธรูปซงึ
มีลกัษณะคล้ายคลงึกนักบัพระพทุธรูปทีเมืองพกุาม  

ครังที 2 (ราวพุทธศตวรรษที 17-18 ) ในการซ่อมแซมครังนีสะท้อนความเสือมถอยของอาณาจักรพุกาม
อย่างเห็นได้ชดัและลม่สลายไปในช่วงต้นพทุธศตวรรษที 19 ดงัจะเห็นได้จากจารึกภาษาพม่าซงึค้นพบทีพทุธคยาใน
ราวพ.ศ. 2360 กล่าวว่า “...หลงัสมยัพระเจ้าอโศกมหาราชเมือมหาวิหารได้หกัพงัลงเนืองจากกาลเวลา ปังสกุลูิกะผู้
ยิงใหญ่ได้บรูณะขึน ครันต่อมาวิหารได้ชํารุดลงอีกครังหนึง พระราชาผู้ เป็นทีรักยิงของเรา (พระเจ้าจนัซิตถา) ได้ทรง
บรูณะขึนใหม่อีก ต่อมาเมือหกัพงัลงอีก พระเจ้าธัมมราชาคือพระเจ้าช้างเผือกได้ส่งอาจารย์ของพระองค์ คือท่านสิริ
ธัมมราชครุุ เพือเป็นผู้แทนพระองค์ เมือทนุทรัพย์ทีจะบรูณะไม่เพียงพอ ได้เชิญให้พระภิกษุวนัวาสีรับการบริจาคจาก
พระเจ้าพุทธเสนะ พระเจ้าพุทธเสนะรับสงัว่า “จงทําให้เสร็จ” ในวนัศุกร์ขึน 10 คํา เดือนปลาซยุ ในปี 657 (ตรงกับ
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 1838) การบรูณะจึงได้เริมต้นขึน ในวนัอาทิตย์ขึน 8 คํา เดือนฉนมหนุ ในปี 660 (ตรง
กบัเดือนตลุาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 1841) พิธีฉลองจึงได้มีขึน” การได้รับความช่วยเหลือจากราชาในท้องถินในการ
บรูณะครังที 2 นีคงกระทําแตเ่พียงการอดุช่องโหว ่บรูณะ และซอ่มสว่นทีเป็นปนูปันเทา่นนั 

ครังที 3 (ราวพทุธศตวรรษที 24 พ.ศ. 2420) การบรูณะใหญ่โดยกรมโบราณคดีอินเดียภายใต้การควบคมุ
ของนายพลคนันิงแฮม (Alexander Cunningham) ดงัสภาพทีเป็นอยูใ่นปัจจบุนันี 
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มหาวิหารโพธิทีเมืองพกุาม สร้างขึนในรัชสมยัพระเจ้าหติโลมินโล (พ.ศ. 1753 - 1777) จากช่วงเวลา
ดงักลา่วคงสร้างขนึหลงัจากการทีช่างพมา่เดินทางไปซอ่มมหาวิหารโพธิทีพทุธคยาครังแรก 

วิหารมหาโพธิทีเมืองพุกาม สร้างด้วยอิฐ มีศิลาประกอบและปูนปันประดบัภายนอก มีการใช้วงโค้งและ
เพดานโค้ง เรือนธาตซุงึมีห้องภายในและมีบนัไดขนาดเล็กคู่หนึงซึงสามารถเดินขึนไปชนับนได้ บนลานมียอด 5 ยอด 
และยอดกลางมีขนาดใหญ่กวา่ยอดทงั 4 มมุมาก พบหลมุสําหรับปลกูต้นโพธิในสว่นของมขุทางตะวนัตก การประดบั
ตกแต่งเรือนธาตุก็มีลกัษณะคล้ายคลึงกันกับมหาวิหารโพธิทีพุทธคยา แม้จะไม่เหมือนกันทีเดียว ช่องคหูาพบงาน
ประติมากรรมพระพทุธรูปปางมารวิชยัอยูภ่ายใน 

วิหารวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) จงัหวดัเชียงใหม ่วิหารวดัมหาโพธารามนีมีขนาดเลก็กว่ามหาวิหารโพธิ
ทีพทุธคยา และมหาวิหารโพธิทีเมืองพกุามมาก ก่อสร้างด้วยศิลาแลงฉาบผิวผนงัและประดบัตกแต่งด้วยงานปนูปัน 
เพดานก่อโค้ง เหนือเรือนธาตมีุยอด 5 ยอดและมีเจดีย์ทรงกลมตงัอยู่เหนือมขุทิศตะวนัออก 2 องค์ ทิศตะวนัตกของ
เรือนธาตพุบว่าเคยมีหลมุสําหรับปลกูต้นโพธิแต่ปัจจบุนันีถกูปิดเมือครังมีการบรูณะครังใหญ่  ภายในเรือนธาตดุ้าน
ทิศตะวนัออกมีบนัไดขึนไปสูล่านชนับน 2 ข้าง ยอดเหมือนกนักบัทีพทุธคยา วิหารเป็นห้องสีเหลียมจตัรัุสมีเพดานวง
โค้งอยู่ภายในยอดกลางเช่นเดียวกนักบัวิหารชนัสองทีพทุธคยา ผนงัเรือนธาตแุบ่งออกเป็นสองชนัคือชนับนและชนั
ลา่งประดบัตกแตง่ด้วยรูปเทวดาปนูปัน 
 ถึงแม้รูปแบบและขนาดของสถาปัตยกรรมจะมีความแตกต่างกัน แต่การวางผังส่วนใหญ่ยังจัดให้ตัว
สถาปัตยกรรมอยู่ในระยะห่าง และทิศทางทีอยู่ในตําแหน่งใกล้เคียงกนัสามารถกล่าวได้ว่าระยะทาง ตําแหน่งและ
ทิศทางของสถาปัตยกรรมทีเป็นสตัตมหาสถานภายในวดัเจ็ดยอด (มหาโพธาราม) มีความใกล้เคียงกบัแผนผงัมหา
วิหารโพธิทีพทุธคยามาก อีกทงัยงัเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมทงั 3 แห่งมีการใช้เสาประดบัผนงัเป็นสว่นประดบัตกแต่ง 
โดยทําหน้าทีเป็นตวัแบง่คนัระหวา่งช่องของประติมากรรม เช่นเดียวกนั แตกต่างกนัเพราะเพียงรายละเอียดทีเสามหา
วิหารโพธิทีเมืองพุกามเป็นเสาสีเหลียม ส่วนทีมหาวิหารโพธิทีพุทธคยามี 2 ส่วนคือ ด้านบนเป็น 8 เหลียมทีโผล่
ออกมาครึงเสา สว่นด้านลา่งเป็นสีเหลียมเชือมต่อลงมา สว่นทีวิหารวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) เป็นเสา 8 เปลียน
ทีโผล่มาครึงเสา เช่นกนั แต่มีลกัษณะอ่อนช้อยคล้ายทรงแจกนั เป็นไปได้ทีเสาประดบัผนงัวิหารวดัมหาโพธารามได้
เลือกทีจะรับรูปแบบ 8 เหลียมโผล่ออกมาครึงเสาใช้ในการประดบัเพือเพิมความอ่อนช้อยแก่ลวดลายและแก้ปัญหา
ความทึบตนั และตรงของตวัอาคารโดยทีมีรูปแบบนีจะสอดคล้องกบัรูปประติมากรรมเทวดา เป็นการส่งเสริมซึงกนั
และกนั ซึงต่างไปจากเสาตรงแบบทีพทุธคยาและพกุาม จะเห็นว่าลวดลายประดบัทีมหาวิหารโพธิทีพทุธคยาเป็น
พระพุทธรูปและประติมากรรมรูปพระโพธิสตัว์ โดยมมหาวิหารโพธิทีเมืองพุกามเลือกรับมาเฉพาะพระพุทธรูปมา
ประดบัไว้ทีผนงัเรือนธาตดุ้านนอกเท่านนั ในขณะทีวิหารวดัมหาโพธารามเลือกรับพระโพธิสตัว์ ทีมีเครืองประดบัจาก
มหาวิหารโพธิทีพทุธคยามาประดบัตกแต่งส่วนผนงัเรือนธาตดุ้านนอกทงัหมด แล้วนํามาปรับปรุงให้เข้ากบัความคิด
ของชาวล้านนาทีให้เป็นเทวดามาแสดงความยินดี และนมสัการพระพทุธเจ้าในตอนตรัสรู้และปรับปรุงรูปแบบศิลปะ
โดยรับอิทธิพลจากจีน สโุขทยั และลงักา มาเกียวข้องในสว่นเครืองแตง่กายและลวดลายประดบัตกแตง่ 
 ดงันนัมหาวิหารโพธิทีเมืองพกุามและวิหารวดัมหาโพธารามต่างเลือกรูปแบบกระประดบัตกแต่งเรือนธาตุ
ด้านนอกด้วยประติมากรรมจากมหาวิหารโพธิทีพทุธคยาซงึแสดงออกผา่นสถาปัตยกรรมดงัทีกลา่วมา 

เมือเอกสารทางประวตัิศาสตร์ล้านนาจดบนัทึกเรืองราวในอดีตถึงมลูเหตใุนการสร้างวดัมหาโพธาราม (วดั
เจ็ดยอด) ในเมือเอกสารบนัทกึไว้อย่างชดัเจนว่าได้จําลองแบบมาจากมหาวิหารโพธิทีพทุธคยา แต่ในด้านเทคนิคการ
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ก่อสร้าง การใช้วสัดุ รวมไปถึงงานประดบัตกแต่งทีคลาดเคลือนจากต้นแบบทีจําลองมา ซึงอาจพอทีจะอธิบายถึง
ความแตกตา่งของลกัษณะทางศิลปะเป็นสงิทีเลือกเฟ้นได้ พฒันาและปรุงแต่งตามความสามารถและการรับรู้รสนิยม
ทางศิลปะในช่วงเวลานนัของบรรดาช่างฝีมือในท้องถินได้ และถ้าพิจารณาถึงช่วงเวลาแล้ว การทีพระเจ้าติโลกราชสง่ 
สถาปนิกและช่างฝีมือไปยงัพุทธคยาเพือจําลองแผนผงั ภายใต้ความควบคมุของหมืนด้ามพร้าคตนัน ช่วงเวลาดงั
กลา่วคือ ราวพทุธศตวรรษที 19 นนั เป็นช่วงทีพทุคยาเสือมโทรมลงอย่างมาก ความเสียหายอนัเกิดจากช่วงเวลาทีทิง
ร้างขาดการดูแลนีอาจทําให้เห็นภาพทีไม่สมบูรณ์นัก ประกอบกับมหาวิหารโพธิทีพุทธคยาในเวลานันก็มิได้เป็น
ผลงานแท้ดงัเดิมของศิลปะสมยัราชวงศ์คปุตะ แต่เป็นนผลงานการซ่อมสร้างของพม่าทีบรูณะไว้ถึงสองครัง นีคงเป็น
เหตผุลนึงทีเราจะพบว่ารูปแบบวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) นีถึงมีความสมัพนัธ์กนักบัทงัมหาวิหารโพธิทีพทุธคยา 
และมหาวิหารโพธิทีเมืองพกุาม 

สรุป  
 วิหารวดัมหาโพธาราม จําลองแบบมาจากทีมหาวิหารโพธิทีพทุธคยา ประเทศอินเดีย หรือมหาวิหารโพธิที
เมืองพกุาม ประเทศพม่า ตวัสถาปัตยกรรม สามารถอธิบายได้ว่าวิหารวดัมหาโพธารามจําลองรูปแบบมาจากมหา
วิหารโพธิทีพทุธคยา ประเทศอินเดีย เพราะองค์ประกอบสถาปัตยกรรมบางสว่นทีปรากฏในวิหารวดัมหาโพธารามไม่
ปรากฏทีมหาวิหารโพธิทีเมืองพุกาม และการจําลองรูปแบบจึงเป็นการเลือกรับรูปแบบทีเหมาะสมทีจัดสร้างใน
ล้านนา ดงันนัการเปรียบเทียบสว่นประกอบตา่ง ๆ จงึเป็นการสรุปได้โดยการใช้ข้อมลูจากตวัสถาปัตยกรรมเอง  

ผลของการศึกษาทังสองส่วนทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น คือในส่วนของการศึกษาทางประวัติศาสตร์ และ
ลกัษณะทางกายภาพ จะพบความสมัพนัธ์กนักบัมหาวิหารโพธิทีพทุธคยา และมหาวิหารโพธิทีเมืองพกุาม ซงึสะท้อน
ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมวดัมหาโพธาราม เช่นคติเรืองการนบัถือต้นโพธ์ในฐานะต้นไม้สําคญัทาง
พุทธศาสนา เทคนิคการก่อสร้าง การสร้างบนัไดขึนไปสู่ลานด้านบนเรือนธาตุ รวมถึงการตกแต่งรายละเอียดการ
ประดบัตกแตง่ยอดทีมีรูปแบบและองค์ประกอบคล้ายคลงึกนั ซงึไมอ่าจกลา่วได้ว่าวดัมหาโพธารามลอกเลียนแบบมา
จากทีใดทีหนึง แต่ทงัมหาวิหารโพธิทีพุทธคยา และมหาวิหารโพธิทีเมืองพุกามเป็นแรงบนัดาลใจให้กับวดัมหาโพ
ธาราม (วดัเจ็ดยอด) 

วิหารวัดมหาโพธารามเป็นสถาปัตยกรรมทีประสบความสําเร็จด้านการออกแบบ การสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมอยา่งยิง รวมถงึการสร้างวดัมหาโพธาราม ทีสร้างตามประราชประสงค์ของพระเจ้าติโลกราชได้ และยงั
ได้เป็นสถาปัตยกรรมทีมีคณุค่าทางประวตัิศาสตร์ทีสําคญั และยงัเป็นทีสงัคายนาครังที 8 ของโลก นอกจานีวิหารวดั
มหาโพธารามยงัเป็นทีสกักระบชูาของชาวล้านนามาจงึถงึปัจจบุนั 

คาํขอบคุณ 
 บทความนีสําเร็จลลุ่วงลงได้ด้วยความเมตตาของ ร.ศ. เสนอ นิลเดช และ อาจารย์พีระพฒัน์ สําราญ ผู้
ควบคมุวิทยานิพนธ์ทีคอยให้คําแนะนําทีเป็นประโยชน์ อาจารย์ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ทีคอยสนบัสนนุให้กําลงัใจใน
การทํางานต่างๆอยู่เสมอๆ พีนริศ อาจยืนยง และธีระยทุธ์ สวุลกัษณ์ ผู้ช่วยในการเก็บข้อมลูภาคสนาม เจษฎา สภุา
ศรี ในการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม พิริยา พิทยาวฒันชยั ทีช่วยเขียนบทคดัย่อภาคภาษาองักฤษ และครอบครัว
อนัเป็นทีรักของข้าพเจ้าทกุคนผู้อยูเ่บืองหลงัความสําเร็จในทกุๆเรือง 
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               ควบคมุของนายพลคนันิงแฮม (Alexander Cunningham) 
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อารยธรรมโลกทีปรากฏในภาพยนตร์ฮอลลีวดู : ศึกษาจากภาพยนตร์ทีได้รับรางวัลออสการ์ 
สาขาภาพยนตร์ยอดเยียม ทศวรรษ 1950 – ทศวรรษ 2000 
World Civilization in Hollywood Films: the study of Academy Awards Films for Best Picture 
during 1950s – 2000s 
 

มนฤทยั ไชยวิเศษ1

Monruethai Chaiwiset1

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัชินนี มองว่า ภาพยนตร์เป็นสือทางวฒันธรรม ซึงสามารถช่วยในการศกึษาเกียวกบัอารยธรรมต่าง 

ๆ ได้เป็นอยา่งดี ในการศกึษาวิจยันีใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางประวตัิศาสตร์ และใช้แนวทางการศกึษาประวตัิศาสตร์แบบ
องค์รวม หรือ การศกึษาประวตัิศาสตร์ในเชิงบรูณาการ วิธีการศกึษา พิจารณาจากภาพยนตร์ทีได้รับรางวลัออสการ์ 
ซึงจัดโดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงคัดเลือกจากเรืองทีได้รับรางวัล
ภาพยนตร์ยอดเยียม ในช่วงทศวรรษ 1950 – ทศวรรษ 2000 โดยคดัเลือกอย่างเจาะจงเน้นทีภาพยนตร์แนว
ประวตัิศาสตร์ ใช้ฉากของเหตกุารณ์ หรือชีวประวตัิบคุคลสําคญัมาดําเนินเรือง ซงึสามารถคดัเลือกภาพยนตร์สําหรับ
การวิจยัจํานวน 13 เรือง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์แนวประวตัิศาสตร์เป็นประโยชน์ในการศึกษาอารย
ธรรมโลกและช่วยทําให้เหน็ถงึบริบททางสงัคมทีสง่ผลตอ่ภาพยนตร์   
คาํสาํคัญ : อารยธรรมโลก ภาพยนตร์ฮอลลีวดู 

Abstract 
In this research, film is considered to be a cultural agent, which greatly can contribute to a study 

of civilisations. This research employed a historical approach with the principles of total history, in other 
words, an integrated study of history in which different historical factors are correlated. The research took 
into account a number of Academy Awards films for Best Pictures, organised by Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences (AMPAS), the U.S.A., during the decades of 1950s and 2000s. Only films with 
a historical theme, setting, or biography of an important historical figure were selected for the research 
and it came up with 13 films. There were films which represented different important historical events or 
epochs useful for study and helpful for understanding the social context of different periods and its 
impact on the films themselves. In conclusion, the historical films are suitable as a helpful agent for study. 
Keywords : Civilizations, Hollywood Films 
 
 
 
                                                            

1 กลุม่วิชาสหวิทยาการสงัคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ เชียงใหม ่50290 ประเทศไทย  

  Social Studies Section, Faculty of Arts, Maejo University, Chiang Mai 50290, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
การใช้สือการเรียนรู้ประเภท ภาพยนตร์ โดยมองว่า ภาพยนตร์เป็นสือทางวฒันธรรมนัน สามารถช่วยใน

การศึกษาเกียวกบัอารยธรรมต่าง ๆ ซึงการจดัหาและเลือกภาพยนตร์ทีจะเหมาะเป็นสือการเรียน การสอน และทํา
ความเข้าใจอารยธรรมโลกนนั  เป็นสิงทีผู้วิจยัควรวิเคราะห์เนือหา/ตวับท (Textual Analysis) ของภาพยนตร์นนั ๆ 
ควบคูก่บัการศกึษาเอกสาร (Document Analysis) เพือทีจะเลือกใช้เป็นสือการเรียน การสอน ทีมีประสิทธิภาพต่อไป  
โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี 

1. เพือศึกษาเนือหา/ตวับทของภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยศึกษาจากภาพยนตร์ทีได้รับรางวลัออสการ์สาขา
ภาพยนตร์ยอดเยียม  

2. เพือศึกษาการนําเสนออารยธรรมโลกของภาพยนตร์ฮอลลีวดูโดยศึกษาจากภาพยนตร์ทีได้รับรางวลั 
ออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยียม 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจยันีใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางประวตัิศาสตร์ (Hiatorical Approach) และใช้แนวทางการศึกษา

ประวตัิศาสตร์แบบองค์รวม (Total History) หรือการศึกษาประวตัิศาสตร์ในเชิงบูรณาการทีมองปัจจยัต่าง ๆ ใน
ประวตัิศาสตร์อยา่งมีปฏิสมัพนัธ์ซงึกนัและกนั   

วิธีการศกึษาพิจารณาจากภาพยนตร์ทีได้รับรางวลัออสการ์ (Acadamy Awards) ซงึจดัโดยสถาบนัศิลปะ
และวิชาการทางภาพยนตร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคดัเลือกจากเรืองทีได้รับรางวลัภาพยนตร์ยอดเยียม (Best 
Picture) ในช่วงทศวรรษ 1950 – ทศวรรษ 2000 โดยคดัเลือกอย่างเจาะจงเน้นทีภาพยนตร์แนวประวตัิศาสตร์ ใช้ฉาก
ของเหตกุารณ์ หรือชีวประวตัิบคุคลสําคญัมาดําเนินเรือง ซึงสามารถคดัเลือกภาพยนตร์สําหรับการวิจยัจํานวน 13 
เรือง ดงันี 1. Ben- Hur (1960) 2.  Lawrence of Arabia (1963) 3.  Gandhi (1982) 4.  Amadeus (1985) 5.  The 
Last Emperor (1987) 6.  Dances with Wolves (1991) 7.  Schindler ’s List (1994) 8.  Forrest Gump (1995)  
9.  Brave Heart(1996) 10.  The English Patient (1997) 11. Titanic (1998) 12. Shakespeare in Love (1999)  
และ 13. Gladiator (2000) 

การวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็นสองสว่น คือ 1. การวิเคราะห์เนือหา/ตวับทของภาพยนตร์ ได้แก่ แก่นเรือง 
เนือเรือง ฉากในบริบทประวตัิศาสตร์ แนวความคิดและพฤติกรรมของตวัละคร 2. การวิเคราะห์การนําเสนออารย
ธรรมทีปรากฎในภาพยนตร์  ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และ สงัคม  ศิลปวฒันธรรม  วิทยาการ เทคโนโลยี และ ข้อมลู
ทีเกียวข้อง  โดยผู้วิจยัเลือกเฉพาะสิงทีปรากฏหรือนําเสนออย่างเด่นชดัในภาพยนตร์แต่ละเรืองทีใช้ศกึษา  และแยก
วิเคราะห์เป็นรายเรือง และนํามาสรุปผลการวิจยัในภาพรวม 

ผลการวิจัย 
 เมือวิเคราะห์ภาพยนตร์ทงั 13 เรือง ได้นําข้อมลูมาเขียนในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ในสว่นของเนือหา/ตวับท
ภาพยนตร์ทีมองภาพยนตร์ในเชิงวฒันธรรม และในสว่นของการนําเสนออารยธรรมโลก ดงันี 
 1. ด้านเนือหา/ตัวบทภาพยนตร์ 
   1.1 แก่นเรือง  

จากแก่นเรืองภาพยนตร์สะท้อนทงัแนวคิดและพฤติกรรมในด้านดีและไม่ดีในสงัคมมนษุย์ และสะท้อนอารย
ธรรมในด้านดีเป็นลกัษณะความรุ่งโรจน์ ความเจริญ และ ในด้านไม่ดี เป็นลกัษณะของความขดัแย้ง ความเสือม โดย

http://th.wikipedia.org/wiki/Forrest_Gump
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=1994_in_film&action=edit&redlink=1
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เป็นแก่นเรืองเกียวกับศรัทธาในพระคริสต์ ความขดัแย้งในสงครามโลก การต่อสู้ เพืออิสรภาพโดยสนัติวิธี อจัฉริยะ
ภาพกับความไม่สมบรูณ์แบบ การล่มสลายของราชวงศ์จีน ทหารอเมริกันกับชาวอินเดียแดง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ชาวยิว ความพลิกผนัของโชคชะตาในสงัคมหลงัสมยัใหม่ การต่อสู้ เพืออิสรภาพของชาวสกอตแลนด์ บาดแผลจาก
ความรักและสงคราม หายนะภยักบัปัญหาสงัคมสมยัใหม่ ความขดัแย้งในความรักและจารีตประเพณี และการต่อสู้
เพือคืนความยตุิธรรมให้กบัตนเองและสว่นรวม 
  1.2 เนือเรือง 

จากการศกึษาเนือเรืองในเชิงวฒันธรรมของภาพยนตร์ทีใช้ศกึษาพบว่า เป็นเรืองของตวัละครทีเป็นบคุคลที
มีหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์จํานวน 7 เรือง จาก 13 เรือง เป็นตวัละครสมมตุิจํานวน 6 เรือง จาก 13 เรือง ดงันี ตวั
ละครทีมีข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ ได้แก่ ลอเรนซ์ คานธี โมซาร์ท ปยีู ชินเลอร์ วอลเลซ  เชคสเปียร์ ตวัละครสมมตุิ 
ได้แก่ จดูาห์ เบนเฮอร์ ดนับาร์ กมัพ์ อลัมาชี แมก็ซิมสั แจ็ค และ โรส 

เรืองราวทีเป็นแกนหลกัในการนําเสนอจะเป็นตวัละครฝ่ายชายทีมีบทบาทเกือบทงัหมด จํานวน  12 เรือง 
จาก 13 เรือง ในลกัษณะของวีรบรุุษ ตวัละครชายเป็นผู้ มีความสําคญัในการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและศิลปะ 
ยกเว้นภาพยนตร์เรืองไททานิกทีตวัละครหญิงอยา่งโรสมีบทบาทเดน่พอๆกบัตวัละครชายเช่นแจ็ค 
   1.3 ฉากในบริบทประวติัศาสตร์ 

สามารถจดัแบ่งภาพยนตร์ตามลําดบัเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ได้ดงันี ภาพยนตร์ทีสะท้อนเหตกุารณ์ใน
สมยัโรมนั ก่อนคริสตกาล 100 ปี   -  ศตวรรษที 4 คือ Ben - Her และ Gladiator ภาพยนตร์ทีสะท้อนยคุกลาง 
ศตวรรษที 5 – 13 คือ Brave Heart ภาพยนตร์ทีสะท้อนสงัคมยคุใหม่ ศตวรรษที 14 -19 คือ Amadeus, Dances 
with Wolves, Titanic, และ Shakespeare in Love ภาพยนตร์ทีสะท้อนภาพครึงแรกของศตวรรษที 20 คือ 
Lawrence of Arabia Gandhi, The Last Emperor, Schindler ’s List, และ The English Patient  ภาพยนตร์ที
สะท้อนครึงหลงัของศตวรรษที 20 คือ Forrest Gump 

จากการศกึษาพบวา่ฉากประวตัิศาสตร์ทีทีมผู้สร้างประสบความสําเร็จและนิยมนํากลบัมาสร้างจะเป็นยคุที
โรมนัรุ่งเรืองและกําลงัเสือมดงัในเรือง Ben- Her และ Gladiator สําหรับเรืองในยคุกลางมีภาพยนตร์ทีได้รับรางวลั
น้อย ซงึสามารถสะท้อนสงัคมยคุกลางดงัในเรือง Brave Heart ฉากทีเกียวกบัยคุกลางทีปรากฏการสร้างกนัมากใน
ฮอลลีวดูเช่นเรืองเกียวกบัสงครามครูเสด แตย่งัไมมี่ภาพยนตร์ทีได้รับรางวลัยอดเยียม 

ภาพยนตร์ทีสร้างเกียวกบัยคุใหมข่องยโุรปและประสบความสําเร็จนนัมีอยู่หลายเรืองโดยเฉพาะในเรืองของ
ศิลปะและการดนตรีในเรือง Amadeus ซงึเป็นเรืองของคีตกรชือก้องอย่าง โมซารท์ การสะท้อนเรืองราวของนกัเขียน
และบทละครดงัก้องโลกในเรือง Shakespeare in Love 

ภาพยนตร์ทีกล่าวถึงผลกระทบจากความเป็นจักรวรรดินิยม การแย่งชิงดินแดนและทรัพยากรทีสร้าง
ผลกระทบต่อชนพืนเมืองในเรือง Dances with Wolves ภาพยนตร์ทีสะท้อนผลพวงของยคุการปฏิวตัิอตุสาหกรรมที
ทําให้คนเราแข่งขันกันทางวัตถุ การลดต้นทุนเพือหวังผลกําไร การต้องการแข่งขันกันในเรืองของขนาด ความเร็ว 
ความหรูหรา ทําให้คนเราประมาทในเรืองความปลอดภยั มีให้เหน็ในเรือง Titanic 

สงครามโลกเป็นความรุนแรง และสนัสะเทือนความเป็นมนษุย์ทีมีความศิวิไลซ์ ความร้ายกาจและผลกระทบ
จากสงครามมีอย่างเด่นชดั และเป็นฉากทีนิยมนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ เช่น Lawrence of Arabia เกียวข้องกบั
สงครามโลกครังทีหนงึ และเหตกุารณ์สงครามโลกครังทีสองใน Schindler ’s List และ The English Patient   
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การตอ่สู้กบัจกัรวรรดินิยมและการเรียกร้องเอกราชในอินเดียในช่วงหลงัสงครามโลกครังทีสองในภาพยนตร์
เรือง Gandhi ให้ภาพสภาพสงัคมอินเดีย ความแตกตา่งทางศาสนาทีนํามาสูก่ารแบง่แยกประเทศ  

การสะท้อนสภาพสงัคมอเมริกนัในครึงหลงัศตวรรษที 20 เรืองราวของการให้คนผิวสีอย่างนิโกรได้รับสิทธิ
ทางการศกึษา เรียนร่วมกบัคนผิวขาว การทีสหรัฐสง่คนหนุ่มไปในสมรภมิูสงครามเวียดนาม บรรยากาศความขดัแย้ง
ในสงครามเยน็ การเกิดบปุผาชนอเมริกนั ปัญหาทางเพศและยาเสพติด การเปิดไมตรีกบัจีน และการเมืองอเมริกนั สิง
เหลา่นีสะท้อนในมมุมองของคนปัญญาทบึในเรือง Forrest Gump 

ภาพยนตร์ดังกล่าวข้างต้นช่วยทําให้เห็นความมีอคติในการศึกษาอารยธรรมโลกทีในอดีตใช้ยุโรปเป็น
ศนูย์กลาง ในยคุใหม่ใช้อเมริกนัเป็นแกนกลางในการเดินเรืองราวเกียวกบัการศึกษาอารยธรรมโลก  อู่อารยธรรมที
ยิงใหญ่อย่างจีนและอินเดียถกูนําเสนอภาพในช่วงทีกําลงัอ่อนแอ ไม่ใช่ในยคุรุ่งเรือง ดงัทีภาพยนตร์ The Last 
Emperor บอกเลา่อวสานแหง่การปกครองโดยราชวงศ์ของจีน 

1.4 แนวคิดและพฤติกรรมของตวัละคร 
จากภาพยนตร์ทีศึกษา สะท้อนเนือหาแนวคิดและพฤติกรรมด้านดีและไม่ดีของตวัละคร ดงันี พฤติกรรม

ด้านดี เป็นการให้คณุค่าของคนทีมีลกัษณะเป็นสากลในทกุวฒันธรรม ได้แก่ ความกตญั  ู ความศรัทธา  ความ
จงรักภกัดี ความเป็นผู้ นํา  การชอบผจญภยัและการต่อสู้ ความรับผิดชอบ  ความรักศกัดิศรี ความกล้าหาญ ความ
ซือสตัย์  ความเมตตา ความอดทน การยอมเชือฟัง การให้ความสําคญักบัครอบครัว และความเสียสละ   

แนวคิดทีมีลกัษณะเป็นอดุมการณ์ ดงันี การต่อสู้ โดยไม่ใช้ความรุนแรง  การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ  ชาตินิยม  
สตรีทีอยู่เบืองหลงัความสําเร็จของบรุุษ  การยกย่องผู้ มีความสามารถ  การเคารพผู้อาวโุส  ความเสมอภาค และ
ความเทา่เทียม   ความมีมนษุยธรรม  การให้อภยั  การแสวงหาอิสรภาพ และ การเลือกผู้ปกครองทีมีความสามารถ  
 พฤติกรรมด้านไม่ดี มีปรากฏในภาพยนตร์ ดงันี การใช้อํานาจในทางทีผิด ความขดัแย้ง  การเห็นแก่
ประโยชน์สว่นตน พวกพ้อง มากกวา่ชาติ  การใช้ความรุนแรง ความไม่อ่อนน้อม ถ่อมตน  ความอิจฉาริษยา  การคลมุ
ถงุชน  การทจุริต ฉ้อราษฎ์บงัหลวง  การทําลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ความคิดว่าตนเหนือกว่าผู้ อืน การฆ่า
ล้างเผ่าพนัธุ์  การติดสินบนทหารและเจ้าหน้าที  ความรักแบบเห็นแก่ตวั การแก้แค้น  การชิงดี ชิงเด่น การแบ่งชนชนั  
และ การขาดคณุธรรมและจริยธรรมของผู้ปกครอง 
 แนวคิดและพฤติกรรมทงัทางด้านดีและไม่ดี ซึงเป็นสิงทีขึนอยู่กับบริบททางสงัคมและวฒันธรรม และ
สภาพการณ์ปัจจยัในแต่ละกรณีว่าจะส่งผลเช่นไรกบัความคิด พฤติกรรม และการแสดงออก ปรากฏในภาพยนตร์ 
ดงันี  โอรสแห่งสวรรค์ของจีน  ความศิวิไลซ์เลียนแบบตะวันตก ความสบัสนและขัดแย้งทางการเมือง รักร่วมเพศ 
อนรัุกษ์นิยม  และการฝ่าฝืน จารีต ประเพณี   

วิเคราะห์ในภาพรวมคณุธรรมทีพบมากทีสดุในภาพยนตร์ฮอลลีวดูทีศกึษา คือ เรืองของความกล้าหาญ รอง
ลงไปคือเรืองของการแสวงหาอิสรภาพ การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ ความเมตตา และความจงรักภกัดี ส่วนแนวคิดและ
พฤติกรรมทีไมดี่ทีพบมากทีสดุในภาพยนตร์ คือ เรือง การใช้อํานาจในทางทีผิด รองลงไปเป็นเรืองของความขดัแย้งซงึ
มีทงัความขดัแย้งระดบับคุคลและสงัคม 
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 2. ด้านการนําเสนออารยธรรมโลก 
2.1 การเมือง เศรษฐกิจ และ สงัคม  
ภาพยนตร์เรือง Ben – Hur ให้ข้อมลูการปกครองแบบจกัรวรรดิโรมนั การค้าแบบกองคาราวาน วิถีชีวิตของ

ชาวยิวทีมงัคงั วิถีชีวิตของชนชนัสงูโรมนั และวิถีชีวิตทียากลําบากของพวกทาส Lawerence of Arabia ให้ข้อมลูการ 
สู้รบในสงครามโลกครังที 1 สภาแห่งชาติอาหรับ การให้ความสําคญักบัทองคํา และสงัคมของพวกเบดอูิน Gandhi 
ให้ข้อมลูการเรียกร้องเอกราชของอินเดีย (การต่อสู้แบบสนัติวิธี) ปัญหาเศรษฐกิจอินเดีย (การถกูเอาเปรียบจาก
องักฤษ) ปัญหาสงัคมอินเดีย (การแบง่ชนชนัวรรณะ ความยากจน และความแตกต่างทางศาสนา เป็นต้น) Amadeus 
ให้ข้อมลูระบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ของยโุรป และวิถีชีวิตของชนชนัสงู The Last Emperor ให้ข้อมลูระบบสม
บรูณาญาสิทธิ ราชย์ของจีน การลม่สลายของราชวงศ์ชิงการเปลียนแปลงเป็นสาธารณรัฐและสาธารณรัฐประชาชน
จีน สภาพสงัคมนิยม และวิถีชีวิตภายในพระราชวงั Dances with Wolves ให้ข้อมลูสงครามกลางเมืองในอเมริกา 
และวิถีชีวิตอินเดียแดง Schindler’s List ให้ข้อมลูสงครามโลกครังทีสอง สภาพค่ายกกักนั และการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ 
Forrest Gump ให้ข้อมลูสงครามเย็น สงครามเวียดนาม เหตกุารณ์สําคญัสมยัประธานาธิบดีจอห์น ฟิตซ์เจอรัลด์ 
เคนเนดี ลินดอน บี.จอห์นสนั และริชาร์ด นิกสนั และสภาพสงัคมชาวอเมริกนัทศวรรษ 1950 - 1980 Braveheart ให้
ข้อมลูการต่อสู้ เรียกร้องอิสรภาพของชาวสกอตแลนด์ สภาพเศรษฐกิจสงัคมในระบบฟิวดลั The English Patient ให้
ข้อมูลสงครามโลกครังทีสอง และสภาพหลงัสงคราม Titanic ให้ข้อมลูสภาพเศรษฐกิจและสงัคมแบบทุนนิยม 
Shakespeare in Love ให้ข้อมลูสภาพเศรษฐกิจสงัคมขององักฤษช่วงสมยัพระนางอลิซาเบ็ธทีหนึง และเรือง 
Gladiator ให้ข้อมลูการปกครองและสงัคมของโรมนัในยคุจกัรวรรดิ 

2.2 ศิลปวฒันธรรม  
ภาพยนตร์เรือง Ben – Hur ให้ข้อมลูการนบัถือเทพเจ้าของโรมนั การนบัถือพระเจ้าองค์เดียวของชาวยิว 

และเรืองของพระเยซ ู Lawerence of Arabia ให้ข้อมลูการแต่งกายแบบเบดอูิน Gandhi ให้ข้อมลูภาษาและศาสนา
ในอินเดีย Amadeus ให้ข้อมลูการประพนัธ์ดนตรี ศิลปะการละคร และความคิดเรืองพระเจ้า The Last Emperor ให้
ข้อมลูศิลปะการตกแต่งแบบจีน และพทุธศาสนาแบบมหายาน Dances with Wolves ให้ข้อมลูภาษา ความเชือและ
ศิลปะของอินเดียแดง Schindler’s List ให้ข้อมลูศาสนาและความเชือของชาวยิว Forrest Gump ให้ข้อมลูศิลปินทีมี
ชือเสียง เช่น เอลวิส เพรสลีย์ มาริลีน มอนโร และจอห์น เลนนอล Braveheart ไม่เด่นชดั The English Patient ให้
ข้อมลูภาพเขียนบนผนงัถํา และภาพเขียนในโบสถ์ Titanicให้ข้อมลูภาพศิลปะสมยัใหม่ Shakespeare in Loveให้
ข้อมลูผลงานบทละครของเชคสเปียร์โดยเฉพาะเรืองโรมิโอกบัจเูลียต และสําหรับGladiator ไมเ่ดน่ชดัในด้านนี 

2.3 วิทยาการ เทคโนโลยี  
ภาพยนตร์เรือง Ben – Hur ให้ข้อมลูคฤหาสน์ สนามประลองทีเรียกว่า “เซอร์คสั” เรือรบแบบโรมนั รถแข่ง

ม้าแบบโรมนัและแบบกรีก และการผ่าตดั Lawerence of Arabia ให้ข้อมลูอาวธุสงคราม เช่น ระเบิด เครืองบินทิง
ระเบิด ปืนใหญ่ และปืนกล เป็นต้น Gandhi ให้ข้อมลูการทอผ้าพืนบ้าน การทําเกลือแบบพืนบ้าน และรถไฟ 
Amadeus ไมป่รากฏเดน่ชดั The Last Emperor ให้ข้อมลูอาคารพระราชวงัต้องห้าม กรุงปักกิง แว่นตา จกัรยาน และ
รถยนต์ Dances with Wolves ให้ข้อมลูอาวธุของอินเดียแดง หอก ธน ูอาวธุของคนผิวขาว และปืน Schindler’s List 
ให้ข้อมลูโรงงานผลิตสินค้าให้กบักองทพั และการสงัหารหมู่ Forrest Gump ให้ข้อมลูสือมวลชน หนงัสือพิมพ์ 
นิตยสารวิทย ุและโทรทศัน์ Braveheart ไมเ่ดน่ชดั The English Patient ให้ข้อมลูการสํารวจเพือจดัทําแผนที และการ
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กู้ระเบิด Titanic ให้ข้อมลูการสํารวจโดยใช้เรือดํานําและอปุกรณ์สมยัใหม่ Shakespeare in Love ให้ข้อมลูโรงละคร
ขององักฤษและเทคนิคเกียวกบัการละคร และGladiator ให้ข้อมลูการตอ่สู้แบบแกลดิเอเตอร์ และโคลอสเซียม 

2.4 ข้อมลทีเกียวข้อง ู  
ในสว่นนีทีเกียวข้องกบัการศกึษาเพือเป็นการค้นคว้าข้อมลูเพิมเติม ดงันี ภาพยนตร์เรือง Ben – Hur ประวตัิ

ของพระเยซู Lawerence of Arabia ประวตัิของ โธมสั เอ็ดเวิร์ด ลอว์เรนซ์ สงครามโลกครังที 1 Gandhi ประเทศ
อินเดีย ประวตัิคานธี Amadeus ประวตัิโวล์ฟกงั อะมาเดอสุ โมซาร์ท The Last Emperor จีน แมนจเูลีย ประวตัิของ 
ปยีู ประวตัิของจอห์นสตนั Dances with Wolves สหรัฐอเมริกา สงครามกลางเมืองอเมริกนั ชนเผ่าอินเดียแดง 
Schindler’s List สงครามโลกครังทีสอง ชาวยิว ประวตัิออสการ์ ชินด์เลอร์ Forrest Gump สงครามเย็น สงคราม
เวียดนาม ฮิปปี บปุผาชน Braveheart องักฤษ สกอตแลนด์ ประวตัิของวิลเลียม วอลเลซ The English Patient 
องักฤษ อิตาลี อียิปต์ ฮงัการี เยอรมนี Titanic การปฏิวตัิอตุสาหกรรม ประวตัิของเรือไททานิก Shakespeare in Love 
ประวตัิของวิลเลียม เชกสเปียร์  ประวตัิพระนางอลซิาเบธ็ทีหนงึ Gladiator ประวตัิของ โคลอสเซียม 

สรุป 
ข้อมลูจากนิตยสาร Starpics กล่าวถึงการสร้างภาพยนตร์แนวประวตัิศาสตร์นนัเป็นงานทีต้องใช้ทนุในการ

ก่อสร้างสงู ทงัในเรืองของฉาก เครืองแต่งกาย และจํานวนผู้แสดง เป็นต้น ในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ของฮอลลีวดูนนั
การลงทนุสงูจึงเป็นความเสียง การผลิตหนงัแนวนีเฟืองฟใูนช่วงทศวรรษ 1950 - 1960 ภาพยนตร์เรืองยิงใหญ่อย่าง 
Ben - Hur (1959) Spartacus (1960) และ Cleopatra (1963) ซงึภาพยนตร์ทีเลือกมาศกึษาอย่างเรือง Ben - Hur 
เป็นผลิตผลเด่นชดัมากเรืองหนึงของระบบสตูดิโอทีรุ่งเรืองในฮอลลีวดู  ก่อนทีจะดบัสลายลงพร้อม ๆ กบัหนังเรือง 
Cleopatra ต่อมาหลงัจากนนัภาพยนตร์แนวประวตัิศาสตร์ยิงใหญ่หรือทีเรียกว่า มหากาพย์ หนงัอีพิค ก็ปรับเปลียน
รูปแบบไปจนไมเ่กียวข้องกบัคมัภีร์ไบเบิลหรือตําราประวตัิศาสตร์อีก  อย่างไรก็ตามหลงัจากช่วงนีการสร้างหนงัแนวนี
ลดน้อยลงเรือย ๆ เนืองจากระบบสตดูิโอเริมคลายความยิงใหญ่ทําให้ไม่มีการทุ่มทนุแบบมโหฬารอีกต่อไป  รวมทงั
การประสบความสําเร็จอย่างต่อเนืองของหนงัลงทนุตําจากบริษัทอิสระทําให้หนงัมหากาพย์ หรือ อีพิค กลายเป็นอดี
ของวงการภาพยนตร์  

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาเห็นได้ว่าฮอลลีวูดหันกลบัมาสร้างหนังแนวประวัติศาสตร์ทีใช้ทุนสร้าง
จํานวนมากอีกในช่วงทศวรรษ 1990 - 2000 พบว่าภาพยนตร์แนวนีได้รับรางวลัออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยียม
หลายเรืองและประสบความสําเร็จเรืองรายได้อย่างเรือง Titanic (1997) และเปิดฉากทศวรรษ 2000 ด้วยการนํา
ความเกรียงไกรของยคุโรมนัให้มาโดดเดน่อีกครังจากเรือง Gladiator (2001)  
 นบัตงัแตท่ศวรรษ 1990 มีหนงัแนวประวตัิศาสตร์ออกมาอย่างต่อเนือง  ในทางเทคนิคเป็นเพราะเทคโนโลยี
ทีเจริญก้าวหน้าทีสามารถสร้างสรรค์สงิตา่ง ๆ ในภาพยนตร์ได้อย่างวิจิตรดงัคําโบราณของไทยถ้าใครบอกว่าสามารถ
ปันนําเป็นตวัคงจะถกูมองวา่เหลวไหลเป็นไปไมไ่ด้  แตใ่นโลกของภาพยนตร์ทกุสิงสามารถทําให้มหศัจรรย์ ฉากนํ
กลายเป็นตวัคนหรือหุ่นยนต์ในหนงัแอคชนัชือดงัอย่างเทอร์มิเนเตอร์ ภาค 2 (The Terminertor 1991) ฉากการต่อสู้
หลากมิติในหนงัดงัอย่างเมทริค (The Matrix 1999)  เทคนิคการสร้างภาพกราฟฟิคได้ช่วยให้ทีมงานสร้างภาพยนตร์
มีแรงบนัดาลใจอย่างมากมาย  โดยลดต้นทนุในเรืองของตวัประกอบ อปุกรณ์ประกอบฉาก การถ่ายทํานอกสถานที 
และอืน ๆ และคอมพิวเตอร์กราฟฟิคทําให้สมจริงสมจงั  เหมือนทีนําไดโนเสาร์กลบัมามีชีวิตอีกครังในภาพยนตร์เรือง 
จลูาสสคิ ปาร์ค(Jurassic Park 1993) เหลา่นีสง่ผลตอ่การนําอดีตมาโลดแลน่บนจอภาพยนตร์อีกอยา่งสมศกัดิศรี 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-114  

11

มีประเด็นทีน่าสนใจว่า ทําไมในทศวรรษ 1990 นนัถึงมีการสร้างภาพยนตร์ทีใช้โครงเรือง หรือตวัละครใน
ประวตัิศาสตร์มากกว่าในทศวรรษทีผ่าน ๆ มา เมือพิจารณาจากประเด็นทางสงัคมในช่วงสงครามเย็นภาพยนตร์แนว
นีไม่เป็นทีนิยม  โดยเฉพาะในการสร้างของฮอลลีวูดไม่ตอบสนองต่อกลุ่มหนุ่มสาวซึงเป็นผลิตผลของยุคบุปผาชน
อเมริกนั  แต่หลงัจากสงครามเย็นผ่อนคลาย สภาพสงัคมอเมริกนัทีกลุ่มหนุ่มสาวปฏิเสธสงัคม ปฏิเสธความยิงใหญ่
ของประวตัิศาสตร์  จากการทีผลดัเปลียนรุ่นคนหนุ่มสาวทีเป็นเป้าหมายของคนทีซือตวัชมภาพยนตร์  เป็นไปได้ว่าคน
หนุ่มสาวรุ่นใหมข่องอเมริกาโหยหาอดีต ต้องการสํานกึ หรือรับรู้เรืองของอดีตทีเปิดเผยผา่นจอภาพยนตร์ 

ปมการสงัหารประธานาธิบดีชือดงั เหยือมรณกรรมสมยัสงครามโลกครังทีสอง สงครามแย่งชิงดินแดน และ
ความตึงเครียดในสงัคม ถกูสะท้อนออกมาในภาพยนตร์  ซึงภาพยนตร์ฮอลลีวดูนอกจากจะมีบทบาทอย่างมากกบั
ผู้คนอเมริกนัแล้วยงัมีบทบาทและอิทธิพลกบัคนในสงัคมไทยมากด้วยเช่นกนั  เห็นได้จากธุรกิจภาพยนตร์และจํานวน
ของภาพยนตร์ฮอลลีวดูทีมีฉายอยา่งตอ่เนือง  และหลายเรืองมีอิทธิพลทางความคิดกบัคนหนุ่มสาว 

นอกจากนียงัเห็นได้ว่าการทีภาพยนตร์แนวประวตัิศาสตร์คืนชีพขึนมาอีกในวงการฮอลลีวูดมีผลกับการ
สร้างภาพยนตร์ในสังคมไทยด้วย  เพราะในช่วงทศวรรษ 2000 ในวงการภาพยนตร์ไทยมีการผลิตหนังแนว
ประวตัิศาสตร์ทีใช้ต้นทนุสงูและประสบความสําเร็จ เช่น บางระจนั (Bang Rajan 2000) สริุโยไท (The Legend of 
Suriyothai 2001) และ ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (King Naresuan 2007) เป็นสิงสะท้อนความนิยมในการ
สร้างหนงัแนวนีอีกครัง  จากทีไมค่อ่ยมีการสร้างหรือลงทนุกบัหนงัแนวนีในช่วงก่อ น ๆ  แม้ว่าจะไม่ใช่หนงักระแสหลกั
ทีผลิต แต่ภาพยนตร์แนวประวตัิศาสตร์ก็สร้างความโดดเด่นโดยเฉพาะในประเด็นเกียวกบัสํานึกทางอดีต ความคิด
เกียวกบัอดีตทีแม้จะใช้เหตกุารณ์ทีผา่นมาแตแ่ฝงไว้ซงึโลกทศัน์ของผู้สร้างและคนในยคุปัจจบุนั 

ความท้าทายของเรืองราวการนําข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาใช้  ทีมงานมีการใช้ผู้ เชียวชาญในแต่ละ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทําให้มีความสมจริง แม้บางเรืองจงใจบิดเบือนหรือละเลยข้อมูลทางประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะหนงัทีสร้างด้วยมมุมองแบบฮอลลีวดูมกัเน้นในเรืองของวีรบรุุษ การมีคู่ตรงข้าม และความรักแบบอนรัุกษ์
นิยม  ทําให้ผู้ ไม่ได้ศึกษาหลักฐานข้อมูลหรือเรืองราวทางประวัติศาสตร์เหล่านันเกิดความเข้าใจคลาดเคลือน
โดยเฉพาะกลุม่เยาวชนทีมีแนวโน้มเชือสงิทีปรากฏในสือ 

ดงันันการศึกษาประวตัิศาสตร์จากภาพยนตร์มีข้อดีและข้อควรระวงั ในข้อดีทําให้เรืองราวเหล่านนัไม่น่า
เบือ สามารถอธิบายให้เหน็ทงัภาพและเสียง มีความตืนตาตืนใจ ในสว่นข้อควรระวงัในภาพยนตร์บางเรืองเชิดชยูกให้
ตัวละครตัวใดตัวหนึงเด่นหรือด้อยเกินจริง เพราะมุ่งหวังการสร้างความสะเทือนทางอารมณ์ให้กับผู้ ชม  รวมถึง
บิดเบือนข้อมลูเพือแตง่เติมสร้างเรืองราวให้มีเรืองชิงรักหกัสวาท รวมถงึการใช้เหตกุารณ์ผิดยคุผิดสมยั  อย่างไรก็ตาม
หนงัแนวประวตัิศาสตร์มีสว่นทีทําให้คนหนัมาสนใจเรืองราวทางประวตัิศาสตร์มากขนึ 

ปรากฏการณ์ทีน่าสนใจอีกประการหนึงเกียวกบัการสร้างภาพยนตร์ของฮอลลีวดู  ภาพยนตร์ทีใช้ทนุสร้าง
สงู เป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซี ประสบความสําเร็จทงัเรืองรางวลัและรายได้อย่างเรือง เดอะลอร์ด ออฟ เดอะริง 
(The Lord of the Rings 2001) ก็ใช้ฉากทีให้ความรู้สกึเป็นหนงัมหากาพย์ วีรกรรม สงคราม และการผจญภยั ซึง
ผู้ประพนัธ์เนือเรืองเป็นผู้ มีความชํานาญในเรืองทางวรรณคดี  ทําให้รู้สึกถึงการเป็นหนงัแฟนตาซีแต่ใช้ฉากย้อนยคุ 
ภาพยนตร์ทีสร้างจากนิยายเยาวชนทีประสบความสําเร็จอย่าง แฮร์รี พอตเตอร์ (Harry Potter 2001) แม้ว่าจะไม่มี
รางวลัภาพยนตร์ยอดเยียมประดบัแต่เป็นภาพยนตร์ตอนต่อทีได้รับความสนใจ เรืองของเวทมนตร์ คาถา บรรยากาศ
แบบยคุกลางขององักฤษ ถกูนํามากล่าวถึง  และการนําเสนอในรูปแบบเทคนิคสามมิติทีสวยงามอย่างเรืองอวตาร 
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(Avatar 2009) ก็สามารถนําแนวคิดแบบการล่าอาณานิคม การเป็นจักรวรรดิ โดยใช้ฉากดินแดนนอกโลก  แต่
เรืองราวมีความคล้ายคลงึหรือได้รับแรงบนัดาลใจจากภาพยนตร์เรือง Dances with Wolves  เห็นได้ว่าภาพยนตร์
แนวแฟนตาซีเหลา่นีได้รับอิทธิพลหรือกลนิอายของหนงัในสายประวตัิศาสตร์ 

อนัทีจริงสือทีสามารถใช้สะท้อนอารยธรรมโลกได้ดีนนัไม่ได้จํากดัแค่ภาพยนตร์ของฮอลลีวดูทีได้รับรางวลั
ภาพยนตร์ยอดเยียมหรือออสการ์ บางเรืองถงึไมไ่ด้รับรางวลัก็มีคณุภาพดีและน่าสนใจ เช่น ภาพยนตร์เรือง อเลก็ซาน
เดอร์ (Alexander 2004) นอกจากนีผู้วิจยัเหน็วา่จากการทีได้ชมภาพยนตร์แนวประวตัิศาสตร์บางเรืองของจีน อินเดีย 
และ ไทย หลายเรืองเหมาะแก่การใช้ศึกษา เช่น เรืองสามก๊ก (Red Cliff 2008) อโศกมหาราช (Asoka 2001) และ
ตํานานสมเดจ็พระนเรศวร (King Naresuan 2007) เป็นต้น  

สิงทีมีประโยชน์ของการศึกษาไม่ใช่แค่เนือหาทีปรากฏแต่เป็นโลกทศัน์ของผู้สร้างและบริบททางสงัคมที
ส่งผลต่อภาพยนตร์ ภาพยนตร์แนวประวตัิศาสตร์เป็นสือทีควรได้รับการส่งเสริมให้มีการสร้างในปริมาณทีเพิมขึน  
รวมถงึควรนํามาใช้ศกึษาอยา่งแพร่หลายเพือให้ความบนัเทิงมีประโยชน์ตอ่การศกึษาเรียนรู้ 

คาํขอบคุณ 
ข้าพเจ้าขอขอบคณุคณะกรรมการวิจยั คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ตลอดจนคําแนะนําและความ

ช่วยเหลือจาก อาจารย์ ดร.บงัอร ศิริสญัลกัษณ์ อาจารย์พงษ์ศกัดิ รวมทรัพย์ และเพือน ๆ รวมถึง รองศาสตราจารย์ 
นรินทร์ นําเจริญ และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านทีทําให้ข้าพเจ้ามีใจรักงานประวตัิศาสตร์และสดุท้ายสําหรับ
ผู้สร้างภาพยนตร์ดีๆ ซงึช่วยเปิดโลกการเรียนรู้  
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2551-2553 
Internal Quality Assurance of Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, 
Silpakorn University: 2008-2010 
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กลัปพฤกษ์1 ทรัพย์ศิริ คุ้มทองมาก2 และ เฉลมิชนม์ ก่อสกลุใหม่1
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือวิเคราะห์แนวโน้มผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา คณะสตัวศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตังแต่ปี 2551 ถึง 2553 โดยเก็บรวบรวมผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตังแต่ปี 2551 ถึง 2553 แยกวิเคราะห์ 5 

องค์ประกอบ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที 2 องค์ประกอบที 5 องค์ประกอบที 6 

องค์ประกอบที 7 และองค์ประกอบที 9 มีแนวโน้มคงทีระหว่างปี 2551 ถึง 2552 ขณะทีผลการตรวจประเมินในปี 

2553 ลดลงในบางองค์ประกอบเป็นผลมาจากการเพิมขึนของตัวบ่งชีใหม่ในระหว่างปีทีรับการตรวจประเมิน แต่

อย่างไรก็ตามผลในการศึกษาครังนีจะได้นําไปใช้วางแผนการประกันคุณภาพศึกษาภายในคณะสตัวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ในปีการศกึษาถดัไป 

คาํสาํคัญ: การประกนัคณุภาพ, ผลการตรวจประเมิน, องค์ประกอบ 

 

Abstract 
 The aim is to evaluate the trend of quality assurance (QA) scores of Faculty of Animal Sciences 

and Agricultural Technology, Silpakorn University: 2008-2010. The QA scores of the faculty received in 

years 2008 to 2010 were collected. QA scores of 5 QA items were analyzed, emphasizing the 2nd, 5th, 6th, 

                                                            

1 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร เพชรบรีุ 76120 ประเทศไทย 

  Faculty of  Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand. 
2 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศลิปากร เพชรบรีุ 76120 ประเทศไทย 

  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand. 
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7th and 9th QA item. The data show that qualities of 5 QA items were consistent during 2008 to 2009. The 

(Internal quality assurance (IQA) scores of the Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, 

Silpakorn University during 2008 to 2009 in average were stable, whereas the IQA scores in 2010 were 

lower than the IQA scores in 2009. A cause of decreasing is all new criterions that came out within the 

assessing year. However, the results from this study will be used to set proper plans for upcoming IQA. 

Key words : quality assurance, QA score, QA item 

 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา เพือพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับตงัแต่ปี 2546 (วิศาล และคณะ, 2554) มหาวิทยาลยัศิลปากรได้เริมดําเนินงานการประกัน

คณุภาพการศกึษาภายในตงัแต่ปี 2547 ตามเกณฑ์ทีกําหนดขึนโดย สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เริม

ดําเ นินการตังแต่ ปีการศึกษา  2547 และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ทกุปีนบัจากนนัมา คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้จดัทํา SAR และได้รับการ

ตรวจประเมินคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก โดยผลการตรวจประเมินถกูรวบรวมเป็นรายองค์ประกอบ การ

วิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือเพือวิเคราะห์แนวโน้มผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะสตัวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร ตงัแต่ปี 2551 ถึง 2553 เพือใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนงานประกนั

คณุภาพการศกึษาตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพือวิเคราะห์แนวโน้มผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ตงัแตปี่ 2551 ถงึ 2553 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 รวบรวมผลการประเมินคุณภาพระดับคณะฯ ย้อนหลังตังแต่ ปี 2551 ถึงปี 2553 แล้วทําการวิเคราะห์

เปรียบเทียบระหว่างข้อมลูการรายงานผลการประเมินแบบรายคู่ (match pair) ระหว่างปีการศกึษา 2551 และ 2552 

เนืองจากมีเกณฑ์คะแนนบง่ชีเดียวกนัแยกวิเคราะห์เฉพาะในแตล่ะองค์ประกอบโดยเน้น 5 องค์ประกอบ ดงันี  

 - องค์ประกอบที 2 การเรียนการสอน 

 - องค์ประกอบที 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

 - องค์ประกอบที 6 การทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม 
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 - องค์ประกอบที 7 การบริหารและการจดัการ  

 - องค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  

 นําข้อมูลเชิงสถิติจากผลการประเมินของผู้ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ในแต่ละตัวบ่งชีมา

วิเคราะห์เชิงสถิติทีใช้ในการทดสอบคือ Wilcoxon Signed Rank Test ทีระดบัความเชือมนั P < 0.05 

 สําหรับปีการศกึษา 2553 จะเปรียบเทียบกบัปีการศกึษา 2551 และ 2552 จะใช้การบรรยายโดยอาศยัค่า

ระดบัเนืองจากตวับง่ชีมีความแตกตา่งกนั 
 

ผลการวิจัย 
จากการศกึษาผลการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาในองค์ประกอบที 2 การเรียนการสอน องค์ประกอบที 

5 การบริการวิชาการแก่สงัคม องค์ประกอบที 6 การทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม องค์ประกอบที 7 การบริหารและการ

จัดการ และองค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ในระหว่างปีการศึกษา 2551-2552 พบว่ามี

แนวโน้มคงทีในแต่ละองค์ประกอบระหว่างปีการศึกษา 2551 ถึง 2552 โดยคะแนนภายในแต่ละองค์ประกอบไม่

แตกต่างกนัที ระดบันยัสําคญั 0.05 โดยได้แสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างปีการศกึษา 2551-2552 ในแต่ละตวับ่งชี

ในรูปที 1-5 และเมือเทียบกบัปีการศกึษา 2553 ทีมีตวับ่งชีและระดบัเกณฑ์มาตรฐานแตกต่างกนัพบว่า องค์ประกอบ

ที 2 การผลิตบัณฑิตปีการศึกษา 2553 มีระดับทีลดลงจากระดับดีเป็นพอใช้ ทังนีสืบเนืองจากการเพิมขึนของ

บคุลากรในสายวิชาการในระดบัปริญญาโท เมือเทียบสดัส่วนกบับุคลากรในสายวิชาการในระดบัปริญญาเอกและ

บคุลากรทีมีตําแหน่งทางวิชาการทีคงที ทงันีเนืองจากเป็นคณะวิชาใหม่บคุลากรสายวิชาการยงัมีอายงุานไม่ครบตาม

กําหนดของการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ องค์ประกอบที 5 ปีการศกึษา 2553 การบริการวิชาการแก่สงัคมมี

แนวโน้มสูงขึนจากระดับดีเป็นดีมาก เพราะองค์กรได้จัดให้มีการกําหนดแผนพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

รูปแบบบริการวิชาการโดยการกําหนดการ   บรูณาการในด้านการเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชาใหม่ในหลกัสตูร 

การเปิดรายวิชาใหม่ในหลกัสตูร การต่อยอดสู่การผลิตหนงัสือหรือตํารา และการวิจยั ตามข้อกําหนดของสํานกังาน

การอดุมศกึษาแห่งชาติ  โดยองค์ประกอบที 6 ปีการศกึษา 2553 การทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมมีแนวโน้มทีสงูขึนจาก

ระดบัพอใช้เป็นระดบัดีมาก ด้วยองค์กรได้มีการกําหนดแผนการจดักิจกรรมในการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม ในเป็น

การนําวัฒนธรรมตามลักษณะภูมิปัญญาท้องถินทีใกล้สูญหาย มายบรรจุในแผนและกําหนดให้มีการจัดการ

แบบตอ่เนืองอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น งานศิลปะการแทงหยวก และอนรัุกษ์วฒันธรรมชนเผ่าไทยพวน ซงึเป็นศิลปะและ

วฒันาธรรมพืนถินในจงัหวดัเพชรบุรี โดยกําหนดให้เป็นกิจกรรมตามประเพณีขององค์กร ในลกัษณะการถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้นกัศกึษาในชนัปีที 1 ในทกุปีการศกึษา และมีการนําผลงานออกจดัแสดงสูช่มุชน ในรูปแบบผลงานวิจยั 

และผลงานสร้างสรรค์ เป็นต้น องค์ประกอบที 7 ปีการศึกษา 2553 การบริหารและการจดัการมีแนวโน้มสงูขึนจาก

ระดบัพอใช้เป็นระดบัดี องค์กรมีการกําหนดมาตรฐานการบริหารจดัการโดยเน้นการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล จดั

ให้มีการประเมินผู้บริหารในทุกระดบั ทําการศึกษาปัญหาระดบัองค์กรและจัดทําแผนการบริหารเพือป้องกนัความ
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เสียงขององค์กร และองค์ประกอบที 9 ปีการศึกษา 2553 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ ทีแนวโน้มลดลงจาก

ระดบัดีมากเป็นระดบัดี ทงันีสืบเนืองมาจากกการปรับเปลียนเกณฑ์มาตรฐานกําหนดให้มีแนวทางปฏิบตัิทีดีและ

งานวิจยัด้านประกนัคณุภาพการศกึษาทีหน่วยงานพฒันาขึนและเผยแพร่ให้หน่วยงานอืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ทงันีองค์กรอยูใ่นช่วงดําเนินการเพือการเสนอผลงานวิจยัด้านประกนัคณุภาพ  
 

 
 

รูปที 1 ผลการตรวจประเมินคณุภาพองค์ประกอบที 2 การเรียนการสอน ในแตล่ะตวับง่ชี 
 

 
 

รูปที 2 ผลการตรวจประเมินคณุภาพองค์ประกอบที 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม ในแตล่ะตวับง่ชี 
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รูปที 3 ผลการตรวจประเมินคณุภาพองค์ประกอบที 6 การทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม ในแตล่ะตวับง่ชี 

 
 

 
 
 

รูปที 4 ผลการตรวจประเมินคณุภาพองค์ประกอบที 7 การบริหารและการจดัการ ในแตล่ะตวับง่ชี 
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รูปที 5 ผลการตรวจประเมินคณุภาพองค์ประกอบที 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ ในแตล่ะตวับง่ชี 

 
สรุป 

ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปี 2551 

ถึง 2552 ในแต่ละองค์ประกอบมีแนวโน้มคงที ในขณะทีผลการตรวจประเมินในปี 2553 ลดลงในบางองค์ประกอบ 

เนืองจากมีการเพิมขึนของตวับ่งชีใหม่ในระหว่างปีทีรับการตรวจประเมิน  แต่อย่างไรก็ตามผลในการศึกษาครังนีทํา

ให้ได้ข้อมูลแนวทางเพือจะนําไปใช้กําหนดแผนการประกันคุณภาพศึกษาภายในคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร ในปีถดัไป 

 

คาํขอบคุณ 
 คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณคณบดีคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากรทีให้การ

สนบัสนนุการทํางานวิจยัเพืองานวิจยัชินนี 
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การศึกษาการใช้วัสดุในทอีย่อาศัยของผ้มีรายได้น้อยเพือการออกแบบบ้านพักอาศัย ู ู  
ด้วยวัสดุแผ่นเรียบขนาด 1.20ม. × 2.40 ม. (ขนาดพืนทไีม่เกิน 150  ตารางเมตร ) 
A  Study  of  used  of  Panel  Board  In  low  income  dweller  for new Housing  Design  
by  Panel  Board   Product  on  Size 1.20 m. × 2.40 m. (Area 150 Sq.m.) 
 

คมกริช หมายสขุ1

Khomkrit Maisook1

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวตัถุประสงค์ ศึกษาการใช้วสัดใุนทีอยู่อาศยัของผู้ มีรายได้น้อยเพือ นําสู่ แนวคิดการออกแบบ

บ้านพกัอาศยัด้วยวสัดแุผ่นเรียบทีมีจําหน่ายในท้องตลาด ในขนาด1.20 x 2.40 ม. โดยสํารวจชมุชนผู้ มีรายได้น้อย 

และเก็บข้อมลู   ด้วยการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย Simple Random Sampling  (  SRS ) จาก ชมุชนกรณีศกึษาใน

จงัหวดันนทบรีุ จํานวน 42 ชมุชน  เพือสํารวจการใช้วสัด ุสร้างอาคารทีพกัอาศยัของทีผู้ มีรายได้น้อย และศกึษาข้อมลู

ผลิตภัณฑ์วัสดุแผ่นเรียบขนาดประมาณ1.20×2.40 ม. ในท้องตลาด ผลการสํารวจพบว่า ชุมชนมี ๒ กลุ่มคือ มี

รายได้ปานกลาง  ส่วนใหญ่จะสร้างอาคารโดยใช้วสัดปุระเภทไม้ เป็นหลกั รองลงมาจะใช้สงักะสี เป็นส่วนเพิมเติม   

กลุ่มชมุชนทีมีรายได้ยากจน จะใช้วสัดปุระเภทสงักะสี มากทีสดุ รองลงมาเป็นประเภทไม้และอืนๆ  ซึงจะทําให้ทีอยู่

อาศยัทรุดโทรม  และการใช้พืนทีอาคารมีขนาดไม่เกิน11.52 ตร.ม.ประกอบด้วย ส่วนนอน ส่วนทานอาหาร ส่วน

สนัทนาการ สว่นเก็บของ และส่วนทีเป็นห้องนําและซกัล้าง   การศกึษาข้อมลูวสัดแุผน่เรียบพบวา่ มีการจดักลุม่วสัดุ

เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบไปด้วย กลุ่มแผ่นไม้ทีใช้ไม้ชินเล็ก(Laminated Board) กลุ่มแผ่นไม้อดัทีใช้ชินไม้สบัอดั( 

Particle Board)  และ กลุ่มแผ่นไม้ทีใช้เส้นใยของไม้ ( Fiber  Board ) ในกลุ่มที เป็นกลุ่มแผ่นไม้ทีใช้ไม้ชินเล็ก

(Laminated Board)มีความเหมาะสมกบัการใช้งานภายใน    ส่วนกลุ่มทีนําไปใช้ได้กบังานภายนอก  จะเป็นกลุ่ม

แผน่ไม้อดัทีใช้ชินไม้สบัอดั ( Particle Board)โดยอยู่ในประเภทไม้อดัสารแร่ ทีมีอยู่ 3 ประเภท คือไม้อดัซีเมนต์ ไม้อดั

ยิบซมั และไม้อดัสารอืน 

คาํสาํคัญ : ผู้ มีรายได้น้อย  วสัดแุผน่เรียบ 
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Abstract 
The  purpose  of  the research  was  to  used  of  Panel  Board  In  low  income  dweller  for new 

Housing  Design  by  Panel  Board   Product  on  Size 1.20 m. ×2.40 m.  Data were collected   by 

surveying  the  less  income  people  in the  communities  with  Simple  Random Samping (SRS ) of  42 

communities ( Case study )  in  Nonthaburi Province.  This research aimed to survey materials of house 

construction  for less  income people , and  studied  scientific board  panel  product  on  size  1.20  x 

.2.40 metresprovided  in  commercial market.  The results were  found  that   most  medium income 

people  in  communities constructed  the buildings  with  wooden  material  as  a principle  and additional 

corrugated  iron.  The poor income  people  in  communities used  corrugated  material material  as  the 

most ,  and wooden  and  other  material  as the  second  rank  which  was made  the  bad  condition  of 

residence.   The building have taken maximum space of 11.52Square meters including bedrooms,living 

rooms, entertrainment rooms, store rooms, bathrooms,and washing area.From the results were found  

that  scientific  board  panel were classified  into  3  groups: laminated  board, particle  board  and   fiber  

board.  The laminated  board  was  suitable  for  the  interior work  usage.  The  particle  board  was used  

for  the  exterior  work  usage.  There were 3 kinds  of  wood  mineral  include;Cement plywood, Gypsum  

plywood, and other substance  plywood.   

Keywords : less income people, scientific  board  panel 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 ปัจจบุนัประชากรมีการอพยพเพือสร้างรายได้ เกิดการเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงเพือการหา เช่า หรือ สร้างที

พกัพิงตามรายได้  โดยในกลุ่มผู้ ทีมีรายได้น้อยหรือคนจนเมือง  ตามทีการเคหะแห่งชาติ( 2535) ให้ความหมาย คือ

กลุ่มคนทีมีการศึกษาตํา มีรายได้ไมแ่น่นอนมีทีอยูอ่าศยัทีเป็นได้เพียงชมุชนแออดั ทีบกุรุกหรือเช่าทีราคาถกู ทีได้รั

สวสัดิการและการบริการจากสงัคมเมืองน้อยกว่าคนกลุ่มอืน คนเหล่านีเมือมารวมตวักนั เป็นชมุชนขึน จะอยู่อาศยั

แบบใช้ชีวิตเพือการหาเช้ากินคํา มีรายได้ทีไมแ่น่นอน มกัจะไมใ่ห้ความสําคญักบัการสร้างพกัอาศยัทําให้เกิดรูปแบ

อาคารทีสร้างกันแบบง่ายๆ ขึนมา   อย่างรวดเร็วด้วยวสัดุในเมืองทีพอหาได้  หากเทียบกับการสร้างทีอยู่อาศยัใน

ชนบททีจะมกัสร้างทีอยู่อาศยัโดยใช้เวลาน้อย และอาจสร้างเสร็จในวนัเดียว โดยกลุม่ช่างในหมู่บ้านหรือกลุม่เพือนที

พอมีเครืองมือมาช่วยกนัสร้างทีอยู่อาศยั  ทีเรียกว่า  “ลงแขก” การสร้างทีอยู่อาศยัในชนทบจะใช้วสัดทีุเรียบง่าย หา

ได้ในท้องถินทีมีทวัไป อาทิ ไม้ไผ่ หญ้าคา เป็นต้น  จากข้อมลูการสํารวจผู้ลงทะเบียนปัญหาสงัคมและมีรายได้น้อย

ในแต่ละจงัหวดั ข้อมลูของฝ่ายวิชาการและพฒันาทีอยู่อาศยั การเคหะแห่งชาติ พบว่า กลุ่มชุมชนผู้ มีรายได้น้อยที

ต้องการสร้างบ้านเองจะรวมกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ และมีความต้องการวสัดกุ่อสร้างราคาถูกอยู่มากมาย และมกัจะ
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สร้างทีอยู่อาศยัตามความต้องการทีแท้จริง ปรับยืดหยุ่นได้  จะมีการเลือกใช้วสัดทีุหาได้ง่าย เช่น สงักะสี แผ่นผ้าใบ

มาประกอบเป็นทีอยู่อาศยั มีโครงสร้างทีสร้างและซ่อมได้ การเปลียนพืนทีทําให้เกิดการใช้สอยทีคุ้มค่า จากความ

ต้องการทีอยู่อาศยัและการหาวสัดเุพือสร้างทีอยู่อาศยั เพือให้เกิดการยกระดบัคณุภาพชีวิตทีดีขึน และไม่เกิดปัญหา

ทางการใช้สอยของอาคารในอนาคต  ทางผู้วิจยัเหน็วา่   การศกึษาการใช้วสัดใุนทีอยูอ่าศยัของผู้ มีรายได้น้อยเพือการ

ออกแบบบ้านพกัอาศยัด้วยวสัดแุผน่เรียบทีมีจําหน่ายในท้องตลาด ในขนาด1.20 x 2.40 ม. ตามการศกึษาคณุสมบตัิ

ของวสัด ุเพือจะเป็นแนวทางทีตอบสนองการอยูอ่าศยัอยา่งยงัยืน ดงักลา่วข้างต้นได้  
  

วิธีดาํเนินการวิจัย   
 ลงพืนทีชุมชนกรณีศึกษาในจังหวัดนนทบุรีจํานวน 42 ชุมชน ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย Simple 

Random Sampling (SRS)และเก็บข้อมลู อาชีพ รายได้ การถือครองทีดิน การใช้วสัดผุนงั พืนทีใช้สอยในอาคารและ

ศกึษาข้อมลูเทคนิคของวสัดแุผ่นเรียบขนาด1.20×2.40ม.ทีมีในท้องตลาดเพือให้เกิดการทดแทนการใช้วสัดผุนงัเดิม 

และเสนอแนะการปรับปรุงรูปแบบทีพกัอาศยั  
 

ผลการวิจัย  
การลงสํารวจพืนทีของชมุชนกรณีศกึษาพบว่า สว่นใหญ่ ถือครองทีดินแบบเช่าทีดินถึง 74 % รายได้จะแบ่ง

ได้ 2 กลุม่คือ  รายได้ปานกลางจํานวน  28.60% ทงัหมดของทีอยู่จะใช้วสัดปุระเภทไม้อดั ทําผนงัเป็นหลกั และใช้

สงักะสี เป็นสว่นเพิมเติม  อีก71.40% มีรายได้ยากจน  ใช้ไม้อดัมาทําผนงั 90 % เช่นกนั ทําให้ทีอยู่อาศยัทรุดโทรม

เนืองจาก วัสดุประเภทไม้อัดไม่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และมีขนาดไม่เท่ากัน ขนาดทีพักไม่เกิน11.52 ตร.ม.

ประกอบด้วย สว่นนอน  สว่นทานอาหาร สว่นสนัทนาการ สว่นเก็บของ และสว่นทีเป็นห้องนําและซกัล้าง และจะไมม่

การกนัผนงั    จากการศึกษาข้อมลูเทคนิคของวสัดแุผ่นเรียบพบว่า จะแบ่งได้ 3 กลุม่ใหญ่ตามกระบวนการผลิตและ

ส่วนผสม  ประกอบไปด้วย กลุ่มแผ่นไม้ทีใช้ไม้ชินเล็ก(Laminated Board) กลุ่มแผ่นไม้อัดทีใช้ชินไม้สับอัด

(ParticleBoard) และ กลุ่มแผ่นไม้ทีใช้เส้นใยของไม้ ( Fiber  Board ) ในกลุ่มที เป็นกลุ่มแผ่นไม้ทีใช้ไม้ชินเล็ก

(Laminated Board)มีความเหมาะสมกบัการใช้งานภายใน  สว่นกลุม่ทีนําไปใช้ได้กบังานภายนอกได้จะเป็นกลุม่แผ่น

ไม้อดัทีใช้ชินไม้สบัอดั ( Particle Board)  โดยอยู่ในประเภทไม้อดัสารแร่ ทีมีอยู่ 3 ประเภท คือไม้อดัซีเมนต์ ไม้อดัยิบ

ซมั และไม้อดัสารอืน 
 

สรุป    
ผลจากงานวิจยัพบว่าผู้ มีรายได้น้อยจากชุมชนกรณีศึกษา จะมีการเช่าทีดินส่วนใหญ่และใช้ไม้อดัทีไม่ทน

ตอ่สภาพภมิูอากาศมาทําผนงัทีพกัอาศยั ต้องจดัหา วสัดมุาทดแทนหรือมาซ่อมแซม ทําให้ไม่สอดคล้องกบัรายได้ทีมี

อาชีหลกัหาเช้ากินคําเพราะสว่นหนึงของรายได้ต้องไปจดัซือวสัดดุงักลา่ว  เมือศกึษาวสัดแุผน่เรียบจะใช้แผน่ไม้อดัที
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ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และราคาสอดคล้องกบัรายได้ทีพอจะจ่ายหรือหาได้ คือไม้อดัแบบสารแร่ ทีใช้กบัการทํา

ผนงัสมาชิกของครอบครัวเฉลียอยูที่ 3.13 คนตอ่ครัวเรือนประกอบไปด้วยพ่อแม่และลกู  และการใช้งานในทีพกัอาศยั

จะใช้แบบรวมๆกนัไม่มีการปิดกนัแบ่งห้อง  หากใช้วสัดแุผ่นเรียบทีทนต่อแรงกด มาทําแผ่นพืนแทนการใช้วสัดเุดิมจะ

มีสภาพการใช้งานทียาวนานกว่า เมือศึกษารูปแบบทีพกัอาศยัแบบเรือนชัวคราวหรือเรือนเครืองผูก และผู้ วิจัยขอ

เสนอแนะ เรือนต้นแบบ ทีปรับจาก “เรือนเครืองผูก”ทีมีขนาดใกล้เคียงกันกับเรือนของผู้ มีรายได้น้อย ด้วยการให้

เปลียนการใช้วสัดขุองเรือนเครืองผกู  เป็นวสัดทีุมีความคงทนขึนด้วยการใช้วสัดแุผ่นเรียบมาทดแทนวสัดทีุแทน เป็น

การปรับเปลียนทีฝาผนัง หรือ พืนจะทําให้เกิดสภาพการอยู่อาศัยทีถูกสุขลักษณะขึนสอดคล้องกับวิถีชีวิตทีเคย

ดําเนินการมา 
 

คาํขอบคุณ 
งานวิจัยนีได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ใน

งบประมาณเงินกองทนุสง่เสริมงานวิจยั ประจําปี2551 จํานวนเงิน   29,550  บาท และได้รับแรงสนบัสนนุจากทาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ดําเนินการ โดยไม่ได้จํากัดแนวทางความคิด หรือกรอบการ

ทํางานมากนกั สง่ผลให้การวิจยัเกิดเป็นเนืองานขนึมา จนแล้วเสร็จสมบรูณ์ 
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ประสิทธิภาพการบริหารหลักสตรท้องถนิของสถานศึกษาขันพนืฐานู  
สังกัดสาํนักงานเขตพนืทกีารศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 
The Efficiency of Local Curriculum Administration of Basic Education Institution 
under Nakhon Si Thammarat Educational Service Area Office 4 
 

กชพรรณ เพชรสงัข์1  

Kotchapan Phetsang1

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาประสิทธิภาพการบริหารหลกัสตูรท้องถินของสถานศึกษาขนัพืนฐาน

สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาขันพืนฐานจํานวน 97 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น
แบบสอบถามเกียวกับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม สภาพองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรท้องถิน 
ประสิทธิภาพการบริหารหลกัสตูรท้องถิน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหา ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน และคา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson  product –moment  correlation) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสูตรท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนที

การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก และองค์ประกอบด้านความร่วมมือของ
ชมุชนมีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัแรก และองค์ประกอบด้านวสัดวุสัดหุลกัสตูรท้องถินมีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัสดุท้าย 

2. ประสิทธิภาพการบริหารหลกัสตูรท้องถินของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก และการดําเนินการจัดทําและการใช้หลกัสตูร
ท้องถินมีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัแรก และการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรท้องถินมีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัสดุท้าย 

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถินกับประสิทธิภาพการบริหารหลกัสตูร
ท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยภาพรวม                        
มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.5 และมีความสมัพนัธ์ 
คาํสาํคัญ :  ประสทิธิภาพการบริหารหลกัสตูรท้องถินของสถานศกึษาขนัพืนฐาน 

Abstract 
The purpose of this research was to study the efficiency of local  curriculum administration of Basic 

Education Institution under Nakhon Si Thammarat Educational Service Area Office 4. The samples consisted of 97 
basic education institution administrators obtained by stratified random  sampling method. The research instrument 

                                                            

1 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  80280  ประเทศไทย 

  Educational Administration, Education, Nakhon  Si  Thammarat  Rajabhat  University, Nakhon Si Thammarat  80280, Thailand. 
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was a set of questionnaires; a questionnaire for the administrative factors, the administration efficiency of  local 
curriculum administration. The data were analyzed by term of t-test, percentages, arithmetic mean ( x ), standard 
deviation (S.D.), and Pearson’s  Product  Moment Correlation Coefficient. 

The results of this research were as follows : 
1. As a whole, and individual aspect the factors of the local curriculum administration of Basic 

Education Institution under Nakhon Si Thammarat  Educational Service Area office 4 were at a  high level 
and the correlation of  community was the first but the local assessory was the last. 

2. As a whole, and individual aspect the Efficiency of the local  curriculum administration of 
Basic Education Institution under of Nakhon Si Thammarat Educational Service Area Office 4. was at a 
high level the curriculum management and the use of local curriculum was the first but the  improvement 
and development of local curriculum was the last. 

3. As a whole, the correlation between the factors of local curriculum  administration and the 
efficiency of local curriculum administration of Basic  Education Institution was at a high level with 
statistically significant at .05 level. 
Keywords :  The Efficiency of Local Curriculum Administration of Basic  Education Institution 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
จากผลการตรวจราชการเชิงประจกัษ์ของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เกียวกบัการใช้หลกัสตูร

พุทธศักราช 2544 พบว่าผู้ บริหารสถานศึกษาส่วนหนึงยังขาดความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและไม่เห็นความสําคัญของหลักสูตร ส่งผลให้ครูไม่ใช่นักวิชาการเฉพาะด้านการจัดทําหลักสูตร                 
เกิดความสบัสนในการจดัการศึกษา ระบบการศึกษาทีมีมาตรฐาน ครูมีภาระงานมากทําให้สถานศึกษาไม่สามารถ
จดัทําหลกัสตูรสถานศึกษาและหลกัสตูรท้องถินได้ด้วยตนเอง การวดัผลใช้ตวัชีวดัเหมือนกนัทวัประเทศ ครูไม่เข้าใจ
วิธีการประเมินผล ตามสภาพจริง สถานศึกษาหลายแห่งมีปัญหาด้านงบประมาณ และผลิตสือได้น้อย ขณะทีบาง
แห่งจัดเก็บสือไม่เป็นระบบ ใช้งานไม่คุ้มค่า (สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 8) จากปัญหาดงักล่าว
ข้างต้น ผู้ วิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารหลกัสตูรท้องถินของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เนืองจากการเปลียนแปลงการดําเนินการใช้หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขนั
พืนฐาน พทุธศกัราช 2551 และเพือให้สถานศึกษาได้ทราบสภาพองค์ประกอบทีส่งเสริมสนบัสนนุการบริหารจดัการ
หลกัสตูรท้องถินทีแท้จริง ตลอดจนปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้หลกัสตูรท้องถิน ซงึผลการศกึษาจะทํา
ให้ทราบข้อมลูทีเป็นประโยชน์ แก่สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารหลกัสตูร
ท้องถินให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพยิงขนึ 

การวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารหลกัสตูรท้องถินของสถานศึกษา สงักดั
สํานกังานเขตพืนทีการศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 เนืองจากการเปลียนแปลงการดําเนินการใช้หลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พทุธศกัราช 2551 และเพือให้สถานศึกษาได้ทราบสภาพองค์ประกอบทีส่งเสริมสนบัสนนุการ
บริหารจดัการหลกัสตูรท้องถินทีแท้จริง ตลอดจนปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้หลกัสตูรท้องถิน ซึงผล
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การศึกษาจะทําให้ทราบข้อมูลทีเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารหลกัสตูรท้องถินให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพยิงขนึ 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานจํานวน 97 คน เครืองมือทีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สภาพ
องค์ประกอบการบริหารหลกัสูตรท้องถิน ประสิทธิภาพการบริหารหลกัสูตรท้องถิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า 
ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson  product –
moment  correlation) 

ผลการวิจัย 
ตอนที 1 การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผ้ตอบู แบบสอบถาม และข้อมลทัวไปู  
ในการวิจัยครังนีจําแนกเป็นเพศหญิง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 เป็นเพศชาย จํานวน 83 คน คิดเป็น           

ร้อยละ 85.6 เป็นผู้ มิอายุระหว่าง 40–50 ปี สูงสุดจํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาอายุ 50 ปีขึนไป 
จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 อายรุะหว่าง 30 – 39 จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ระดบัการศึกษา ระดบั
ปริญญาโทสงูสดุรวม 84 คน คิดเป็นร้อยละ 86.6 รองลงมามีระดบัปริญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 
ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 วิทยฐานะ ชํานาญการ จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 เชียวชาญ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ประสบการณ์ใน
การฝึกอบรมเกียวกบัหลกัสตูรท้องถิน ระหว่างปี 2547–2551 ผู้ เคยเข้ารับการอบรมจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.0 และผู้ ไม่เคยเข้ารับการอบรมเลย จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0  

ตอนที 2 การวิเคราะห์สภาพองค์ประกอบการบริหารหลักสตรท้องถินและประสิทธิภาพู                  
การบริหารหลักสตรท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน  สัง กัดสํา นักงานเขตพืนทีการศึกษาู
นครศรีธรรมราช เขต 4 

1. การวิเคราะห์สภาพองค์ประกอบการบริหารหลักสตรท้องู ถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน 
สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4  

1.1 สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถิน  โดยภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
และเมือแยกพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลําด ับค ่า เฉลียจากมากไปหาน้อยตามลําดับ พบว่าสภาพ
องค์ประกอบทกุด้านมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยดงันี  คือ  ด้านความร่วมมือ
ของชุมชน  ด้านอาคารสถานที ด้านงบประมาณ ด้านครูผู้สอน ด้านผู้บริหาร ด้านการนิเทศ ด้านวสัดหุลกัสตูร  

1.2 การบริหารหลักสูตรท้องถิน  ด้านผู้ บริหารโดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบตัิอยู่ในระดับมาก 
และเมือพิจารณาแยกเป็นรายข้อขององค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถิน พบว่า สภาพองค์ประกอบทกุข้อมีการ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยข้อทีมีระดบัการปฏิบตัิสงูสดุ คือ การสนบัสนนุช่วยเหลือให้มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรท้องถินอยู่ในระดบัมาก รองลงมาประชุมชีแจงหรือฝึกอบรมบุคลากรใน
โรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลกัสูตรท้องถินอยู่ในระดับมาก และข้อทีมีระดับการปฏิบตัิตําสดุ คือ จั
ให้มีโครงการนิเทศติดตามผลการบริหารการใช้หลกัสตูรท้องถินอยา่งตอ่เนือง อยูใ่นระดบัมาก 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-130  

13

1.3 สภาพองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรท้องถิน  ด้านครูผู้ สอน  โดยภาพรวมพบว่า มีการ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาแยกเป็นรายข้อขององค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถิน พบว่า สภาพ
องค์ประกอบทกุข้อมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยข้อทีมีระดบัการปฏิบตัิสงูสดุ คือ รับฟัง สนใจและทําความเข้าใจ
ปัญหาตา่งๆ ของครู ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ อยู่ในระดบัมาก รองลงมาการมอบหมายภารกิจ
อย่างเหมาะสมตรงตามความถนัดและความสามารถของครูอยู่ในระดับมาก และข้อทีมีระดบัการปฏิบัติตําสดุ คือ
สง่เสริมให้ครูมีความรู้ด้านการวดัและประเมินผลหลกัสตูรท้องถินตามสภาพจริง อยูใ่นระดบัมาก  

1.4 สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถิน ด้านการนิเทศ โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบตัิอยู่ใน
ระดับมาก และเมือพิจารณาแยกเป็นรายข้อขององค์ประกอบ  การบริหารหลกัสตูรท้องถิน  พบว่า  สภาพ
องค์ประกอบทกุข้อมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยข้อทีมีระดบัการปฏิบตัิสงูสดุคือส่งเสริมและสนบัสนนุให้ครู
ทําวิจยัในชันเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอนในระดบัมาก รองลงมาการจดักิจกรรมทางวิชาการเพือพฒันาครู
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนหลกัสูตรท้องถินอยู่ในระดับมาก และ
ข้อทีมีระดับการปฏิบตัิตําสดุ คือ จดักิจกรรมทางวิชาการเพือแสดงผลงานของครูและนกัเรียนเพือสง่เสริมสนบัสนุ
การจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรท้องถินทีมีประสทิธิภาพของครู และนิเทศการเรียนการสอนเพือปรับปรุงและพฒันา
คณุภาพการสอนหลกัสตูรท้องถินอยา่งตอ่เนือง อยูใ่นระดบัมาก   

1.5 สภาพองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรท้องถิน ด้านงบประมาณ โดยภาพรวม พบว่า มีการ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาแยกเป็นรายข้อขององค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถิน พบว่า สภาพ
องค์ประกอบทกุข้อมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยข้อทีมีระดบัการปฏิบตัิสงูสดุ คือ การติดตามผลการใช้งบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณเพือการวางแผนต่อไปอยู่ในระดบัมาก และรองลงมา คือ การจดัทําแผนงานและโครงการเพือ
ควบคมุการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและนอกงบประมาณทีนํามาใช้ในการจดัซือจดัหาวสัดเุพือการจดัการเรียนการ
สอนหลกัสตูรท้องถินอยูใ่นระดบัมาก  

1.6 สภาพองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรท้องถิน ด้านวัสดุหลักสูตร โดยภาพรวม พบว่า มีการ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาแยกเป็นรายข้อขององค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถิน พบว่า สภาพ
องค์ประกอบทกุข้อมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยข้อทีมีระดบัการปฏิบตัิสงูสดุ คือ การสํารวจความต้องการเพือ
จัดหา เอกสารแบบเรียน คู่มือครู หนังสืออ่านและวัสดุอุปกรณ์หลกัสูตรท้องถินทีตรงตามความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ การจัดเก็บ ดูแล ซ่อมแซม เอกสาร แบบเรียน คู่มือครู หนังสืออ่านประกอบ และวัสดุ
อปุกรณ์หลกัสตูรท้องถินอยู่ในระดบัมาก และข้อทีมีการปฏิบตัิตําสดุคือให้บริการ ยืม แลกเปลียนเอกสาร แบบเรีย
คูมื่อครู หนงัสืออา่นประกอบและวสัดอุปุกรณ์หลกัสตูรท้องถิน อยูใ่นระดบัมาก  

1.7 สภาพองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรท้องถิน ด้านอาคารสถานที โดยภาพรวมพบว่า มีการ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาแยกเป็นรายข้อขององค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถิน พบว่า สภาพ
องค์ประกอบทุกข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อทีมีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ควบคุมดูแลรักษาอาคาร
สถานทีและแหลง่เรียนรู้ให้อยูใ่นสภาพทีใช้งานได้อย่างปลอดภยัอยู่เสมอ อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ การวางแผน
ใช้แหลง่เรียนรู้และอาคารสถานทีอยา่งเหมาะสมและคุ้มคา่อยูใ่นระดบัมาก  

1.8 สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถิน ด้านความร่วมมือของชมุชนโดยภาพรวมพบว่า มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณาแยกเป็นรายข้อขององค์ประกอบการบริหารหลกัสูตรท้องถิน พบว่า 
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สภาพองค์ประกอบทกุข้อมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยข้อทีมีระดบัการปฏิบตัิสงูสดุ คือ การจดัให้นกัเรียนได้ทศัน
ศกึษาแหลง่เรียนรู้  ของชมุชนและสมัภาษณ์สอบถามความรู้จากบคุลากรและผู้ รู้ในชมุชนอยู่ในระดบัมาก รองลงมา 
คือ จดัให้บคุลากรในชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้ เรียนในลกัษณะวิทยากรจากภายนอก อยู่
ในระดบัมาก และข้อทีมีการปฏิบตัิตําสดุ คือ จดัให้บคุลากรในชมุชนมีสว่นร่วม ในการจดัทําหลกัสตูรท้องถิน โดยเฉพาะ
ในเรืองทีเกียวกบัท้องถิน อยูใ่นระดบัมาก  

2. การวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพการบริหารหลักสตรท้องถินในสถานศึกษาขันพืนฐานู          
สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4  

2.1 การบริหารหลักสูตรท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยภาพรวมพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า                   
การปฏิบตัิการบริหารหลกัสตูรท้องถินทุกด้านมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี คือ  
ด้านการดําเนินการจัดทําและใช้หลกัสูตรด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการกํากับ ติดตามประเมินผล และด้านการ
ปรับปรุงและพฒันา 

2.2 การบริหารหลักสูตรท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ด้านการเตรียมความพร้อม โดยภาพรวมพบว่ามีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาแยก
เป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบตัิการบริหารหลกัสตูรท้องถินทุกข้อมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยข้อทีมีระดบัการปฏิบตัิ
สูงสุด คือ กระตุ้ นให้ครูมีความสนใจและกระตือรือร้นและแสวงหาความรู้เกียวกับหลักสูตรท้องถินอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ ศึกษาสภาพปัจจบุนัปัญหาและจดัทําข้อมลูเกียวกบัความต้องการในการพฒันาความรู้เกียวกบัท้องถินของ
บุคลากรอยู่ในระดบัมาก และข้อทีมีการปฏิบตัิตําสดุคือการสร้างเครือข่าย เพือแลกเปลียนประสบการณ์การจดัการเรีย
ระหว่างสถานศึกษาอืนๆ และจดัทําข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นระบบเพียงพอแก่การนําไปใช้
จดัทําหลกัสตูรท้องถินอยูใ่นระดบัมาก  

2.3 การบริหารหลักสูตรท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ด้านการดําเนินการจดัทําและใช้หลกัสตูรท้องถิน โดยภาพรวมพบว่ามีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 
และเมือพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่าการปฏิบตัิการบริหารหลกัสตูรท้องถินทกุข้อมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยข้อที
มีระดบัการปฏิบตัิสงูสดุ คือ การจดัให้ผู้ เรียนทกุคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุม่สนใจตามความเหมาะสมกบัวยั วฒุิภาวะ และ
ความแตกต่างของบุคคลและจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสนใจเกียวกับหลักสูตรท้องถินตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน
หน่วยงานทีเกียวข้องเป็นประจําอยู่ในระดบัมาก  รองลงมา คือ จดัทําแผนการเรียนรู้และกําหนดกิจกรรมกลุม่สนใจทีเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีเหมาะสมกับวยัวุฒิและความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ในระดบัมาก และข้อทีมีการ
ปฏิบตัิตําสดุ คือมีการกําหนดสือการเรียนรู้และแหลง่เรียนรู้หลกัสตูรท้องถินทีชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก  

2.4 การบริหารหลักสูตรท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ด้านการกํากบัติดตามประเมินผล โดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก  และเมือ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบตัิการบริหารหลกัสตูรท้องถินทกุข้อมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยข้อทีมี
ระดบัการปฏิบตัิสงูสดุ คือ จดัทําแผนงาน/โครงการนิเทศ กํากบั ติดตาม รายงานการใช้หลกัสตูรท้องถินอยู่ในระดบั
มาก รองลงมาคือ จดัทํารายงานการนิเทศ กํากบั ติดตาม รายงาน การใช้หลกัสตูรท้องถินอยู่ในระดบัมาก และข้อทีมี
การปฏิบตัิตําสดุ คือ แตง่ตงักรรมการนิเทศ กํากบั ติดตาม  จดัทํารายงานการใช้หลกัสตูรท้องถิน อยูใ่นระดบัมาก  
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2.5 การบริหารหลักสูตรท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ด้านการปรับปรุงและพัฒนา โดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมือ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบตัิการบริหารหลกัสตูรท้องถินทกุข้อมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยข้อทีมี
ระดบัการปฏิบตัิสงูสดุ คือ นําข้อมลูและปัญหาการพฒันาคณุภาพการศกึษามาปรับปรุงแก้ไขเพือพฒันากระบวนการ
บริหารจัดการหลกัสตูรท้องถิน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการ
หลกัสตูรท้องถินตอ่ผู้ เกียวข้อง และชมุชนอยา่งสมําเสมออยูใ่นระดบัมาก  

ตอนที 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริหารหลักสตรท้องถินกับประสิทธิภาพู
การบริหารหลักสตรท้องถนิของสถานศกึษาขันพืนฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศกึษานครศรีธรรมราช เขต ู 4 

สภาพองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรท้องถินกับประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรท้องถิน ของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  โดยภาพรวมพบว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และมีความสมัพนัธ์ระดบัสงู (r = .898)  เมือแยกวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพองค์ประกอบบริหารหลกัสตูรท้องถินกบัประสิทธิภาพการบริหารหลกัสตูรท้องถิน ของ
สถานศึกษาขนัพืนฐานสงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 พบว่า ทกุด้านมีความสมัพนัธ์กนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงู 1 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านความร่วมมือ
ของชุมชนกับด้านการปรับปรุงและพัฒนา และมีความสมัพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน โดยเรียงลําดับจาก
ความสัมพันธ์สูงสุดไปตําสดุได้ดงันีคือองค์ประกอบด้านการนิเทศ องค์ประกอบด้านผู้บริหาร องค์ประกอบด้า
ครูผู้สอน องค์ประกอบด้านงบประมาณ องค์ประกอบด้านวสัดหุลกัสตูร และองค์ประกอบด้านอาคารสถานที   

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์รายด้านระหว่างองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรท้องถินกับประสิทธิภาพ           
การบริหารหลักสูตรท้องถินของ สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครศรีธรรมราช               
เขต 4 พบวา่มีความสมัพนัธ์ดงันี 

1. สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถินมีความสมัพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อม                 อยู่
ในระดบัสงู 1 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านความร่วมมือของชมุชนและความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง 6 ด้าน โดย
เรียงลําดบัจากความสมัพนัธ์สงูสดุไปหาตําสดุได้ดงันี คือ องค์ประกอบด้านการนิเทศ องค์ประกอบ               ด้า
ผู้บริหาร  องค์ประกอบด้านครูผู้สอน องค์ประกอบด้านวสัดหุลกัสตูร องค์ประกอบด้านงบประมาณ องค์ประกอบด้าน
อาคารสถานที อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทีระดบั .05 

2. สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถินมีความสมัพนัธ์กบัการดําเนินการจดัทําและใช้หลกัสตูร
อยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ด้านโดยเรียงลําดบัจากความสมัพนัธ์สงูสดุไปหาตําสดุได้ดงันี คือ องค์ประกอบด้านการนิเทศ
องค์ประกอบด้านผู้บริหาร องค์ประกอบด้านครูผู้สอน องค์ประกอบด้านความร่วมมือของชุมชน องค์ประกอบด้าน
งบประมาณ องค์ประกอบด้านวสัดหุลกัสตูร และมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัตํา 1 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านอาคาร
สถานทีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

3. สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถินมีความสมัพนัธ์กบัการกํากบัติดตามผลและรายงาน อยู่
ในระดบัปานกลาง 6 ด้าน โดยเรียงลําดบัจากความสมัพนัธ์สงูสดุไปหาตําสดุได้ดงันี คือ องค์ประกอบ                ด้า
ความร่วมมือของชุมชน องค์ประกอบด้านการนิเทศ องค์ประกอบด้านงบประมาณ องค์ประกอบด้านผู้ บริหาร 
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องค์ประกอบด้านครูผู้ สอน องค์ประกอบด้านวัสดุหลักสูตร และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับตํา 1 ด้าน คือ 
องค์ประกอบด้านอาคารสถานที อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

4. สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถินมีความสมัพนัธ์กบัการกํากบัติดตามผลและรายงาน อยู่
ในระดับสูง 6 ด้าน โดยเรียงลําดับจากความสัมพันธ์สูงสุดไปหาตําสดุได้ดงันีคือองค์ประกอบด้านครูผู้สอน
องค์ประกอบด้านการนิเทศ องค์ประกอบด้านผู้บริหาร องค์ประกอบด้านความร่วมมือของชุมชน องค์ประกอบด้าน
งบประมาณ องค์ประกอบด้านวัสดุหลักสูตร และมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ องค์ประกอบ                 
ด้านอาคารสถานที อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

สรุป 
1. สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสูตรท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน สงักัดสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และพบว่า
องค์ประกอบด้านความร่วมมือของชมุชนมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากเป็นลําดบัแรก และเรียงลําดบัจากมากไปน้อย
ได้ดังนี องค์ประกอบด้านอาคารสถานที ด้านงบประมาณ ด้านครูผู้ สอน ด้านผู้บริหาร ด้านการนิเทศ ด้านวัสดุ
หลกัสตูรท้องถินมีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากเป็นลําดบัสดุท้าย 

2. ประสิทธิภาพการบริหารหลกัสตูรท้องถินของการศึกษาขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และพบว่าการดําเนินการจดัทําและการ
ใช้หลกัสตูรท้องถิน มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากเป็นลําดบัแรก รองลงมา คือ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุง และพฒันากระบวนการจัดการหลกัสตูรท้องถินมีการปฏิบตัิในระดบัมากเป็นลําดับ
สดุท้าย 

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถินกบัประสิทธิภาพการบริหารหลกัสตูร
ท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยภาพรวมมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซงึสอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที 3 และมีความสมัพนัธ์ระดบัสงู 

3.1 เมือแยกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรท้องถินกับ
ประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรท้องถินของสถานศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 พบว่า มีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05โดยมีความสมัพันธ์อยู่ใน
ระดบัสงู 1 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านความร่วมมือของชมุชน และมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง 6 ด้าน โดย
เรียงลําดบัจากความสมัพนัธ์สงูสดุไปตําสดุได้ดงันี คือ องค์ประกอบด้านการนิเทศ ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้า
งบประมาณ ด้านวสัดหุลกัสตูร และด้านอาคารสถานที ซงึสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัทีกําหนดไว้ 

3.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์รายด้านระหว่างสภาพองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรท้องถินกับ
ประสิทธิภาพการบริหารหล ักส ูตรท้องถินของการศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 พบคา่ความสมัพนัธ์ ดงันี 

3.2.1 สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสูตรท้องถินมีความสมัพันธ์ก ับการเตรียมความ
พร้อมอยู่ในระดบัสงู 1 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านความร่วมมือของชมุชน และความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง 6 
ด้าน โดยเรียงลําดับจากความสัมพันธ์สูงสุดไปหาตําสดุได้ดังนี คือ องค์ประกอบด้านการนิเทศ ด้านผู้บริหาร ด้าน
ครูผู้สอน ด้านวสัดหุลกัสตูร ด้านงบประมาณ และด้านอาคารสถานที อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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3.2.2 สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถินมีความสมัพนัธ์กบัการดําเนินการจดัทําและ
ใช้หลักสูตรท้องถิน อยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้านโดยเรียงลําดับจากความสัมพันธ์สูงสุดไปหาตําสดุได้ดงันี                       
คือ องค์ประกอบด้านการนิเทศ  ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านความร่วมมือของชมุชน ด้านงบประมาณ และด้าน
วสัดหุลกัสตูร และมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัตํา 1 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านอาคารสถานที อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 

3.2.3  สภาพองค์ประกอบการบริหารหลกัสตูรท้องถินมีความสมัพนัธ์กบัการกํากบัติดตามผลและ
รายงาน อยู่ในระดบัปานกลาง 6 ด้าน โดยเรียงลําดบัจากความสมัพนัธ์สงูสดุไปหาตําสดุได้ดงันี คือ องค์ประกอบด้า
ความร่วมมือของชุมชน ด้านการนิเทศ ด้านงบประมาณ ด้านผู้ บริหาร ด้านครูผู้ สอน ด้านวัสดุหลักสูตร และมี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัตํา  1 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านอาคารสถานที อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

4. สภาพองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรท้องถินมีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงและพัฒนา                   
อยู่ในระดับสูง 6 ด้าน โดยเรียงลําดับจากความสัมพันธ์สูงสุดไปหาตําสดุได้ดงันี คือองค์ประกอบด้านครูผู้ สอน             
ด้านการนิเทศ ด้านผู้บริหาร ด้านความร่วมมือของชุมชน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุหลกัสูตร และมีความสัมพันธ์             
ระดบัปานกลาง 1 ด้าน  คือ องค์ประกอบด้านอาคารสถานที อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

คาํขอบคุณ 
ผู้วิจยัขอขอบคณุผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพืนทีการศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 ผู้ อํานวยการสถานศกึษา

ขนัพืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4  ทีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลู   เพือการวิจยั
ครังนีสําเร็จลลุ่วงไปด้วยดี ประโยชน์และคณุค่าของวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผู้วิจยัขอมอบแด่ผู้ อํานวยการสถานศึกษาขนั
พืนฐาน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 และผู้ มีพระคณุทกุทา่น 
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รูปแบบการตลาดแบบบรูณาการสําหรับธุรกิจสปาในจงัหวดัเชียงใหม ่
The Integrated Marketing Model for Spa Business in Chiangmai Area  
 
ปะราสี เอนก1

Parasee Anek1

 

บทคัดย่อ 
การศกึษาครังนีมีวตัถปุระสงค์ คือ 1) เพือพฒันารูปแบบการตลาดจากการรับรู้ของนกัท่องเทียวต่างชาติใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 2) โมเดลจากการบรูณาการทางการตลาดสามารถประยกุต์และใช้ประโยชน์แก่ธุรกิจสปาในจงัหวดั

เชียงใหม่ ประชากรทีใช้ในการศกึษา ได้แก่ นกัท่องเทียวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ จํานวน 1,100 คน การศกึษา

ประกอบไปด้วย 2 สว่น คือ การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ในการศกึษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็น

เครืองมือซงึประกอบด้วย 2 ตอนคือ ตอนที 1 ข้อมลูทวัไปของนกัท่องเทียวต่างชาติ และตอนที 2 ตวัแปรปัจจยัใน

การศกึษาจํานวน 4 ตวัแปร ได้แก่ 1) แนวปฏิบตัิด้านคณุภาพการบริการ 2) กลยทุธ์การสือสารทางการตลาด 3) อตั

ลกัษณ์ไทยล้านนาสปา และ 4) การรับรู้คณุค่าการบริการสปา  ส่วนการศึกษาเชิงคณุภาพใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึ

ผู้บริหารสปาจํานวน 8 แห่ง ผู้วิจยัวิเคราะห์สถิติร้อยละ ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยนั และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกบัข้อมลูเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

พบว่า โมเดลการวดัของตวัแปรทีใช้ในการศึกษาครังนีมีความสอดคล้องกับทฤษฎี โดยตวัแปรสงัเกตได้ทีใช้ใน

การศกึษาครังนีมีค่านําหนกัคือ แนวทางปฏิบตัิด้านคณุภาพการบริการ = 0.106 กลยทุธ์การสือสารทางการตลาด = 

0.298 และอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปา  = 0.523 โดยการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตสุอดคล้อง

กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (Chi-square = 93.536 , df = 79 , P = 0.126 , GFI = 0.991, RMSEA = 0.013) และพบว่า

แนวปฏิบตัิด้านคณุภาพการบริการ กลยทุธ์การสือสารทางการตลาด อตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปามีอิทธิพลโดยตรงเชิง

บวกกบัการรับรู้คณุคา่การบริการสปาของนกัทอ่งเทียวตา่งชาติในจงัหวดัเชียงใหม ่

คาํสาํคัญ : สปา  แนวปฏิบตัิด้านคณุภาพการบริการ  กลยทุธ์การสือสารทางการตลาด  อตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปา 
 

Abstract 
The objectives of this research are 1) to develop a causal model from integrated marketing 

perception of the foreigner tourists in Chiangmai province. 2) Integrated marketing model can be apply 

                                                            

1 หลกัสตูรบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวทิยาลยัสยาม กรุงเทพฯ 10160 ประเทศไทย                    

  Doctor of Business Administration Program in Marketing Siam University, Bangkok 10160, Thailand. 
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for the spa advantage. The foreigner tourists in Chiangmai province are the population of the study. The 

study utilizes both qualitative and quantitative methodologies. For quantitative research, questionnaire is 

the study tool which composes two parts: 1) general information of foreigner tourists and 2) 4 research 

latent variables comprising (1) the practical service quality (2) the marketing communication strategy (3) 

the identity of Thai Lanna spa (4) the spa service value perception. For qualitative research, in-depth 

interview of spa executive for selected 8 spa place. Is used for statistical analysis of percentage, mean, 

standard deviation used for analyzing confirmatory factor analysis (CFA) and causal relationships of 

structural equation model analysis (SEM) Confirmatory factor analysis confirms the theoretical 

compliance of measurement model. All observed variables have factor loading (λ) are the practical 

service quality =  0.106 (2) the marketing communication strategy = 0.298 (3) the identity of Thai Lanna 

spa = 0.523 it is found that its causal structural model complies with empirical data (Chi-square = 93.536 

, df = 79 , P = 0.126 , GFI = 0.991, RMSEA = 0.013) and found that a the practical service quality , the 

marketing communication strategy , the identity of Thai Lanna spa have the direct influence to the spa 

service value perception of foreigner tourists. 

Keywords :  Spa, the practical service quality, the marketing communication strategy, the identity of Thai 

Lanna spa 

 

คาํนํา 
สปาเป็นธุรกิจทีต้องการคณุภาพการบริการทีดีเพือสร้างความเชือมนั ความศรัทธา และความไว้วางใจให้

เกิดกบัลกูค้า ชยัยศ สนัติวงษ์ และคณะ (2546) จงัหวดัเชียงใหม่มีศกัยภาพพร้อมเป็นศนูย์กลางบริการสขุภาพ 5 

ด้าน คือบริการทางการแพทย์ ทนัตกรรม สปา นวดแผนไทย และบริการสขุภาพ โดยเฉพาะสปาเน้นทกุอย่างองค์

รวมทงัรูป รส กลิน เสียง สมัผสั ในแบบอตัลกัษณ์ล้านนาสปา ซงึเป็นเอกลกัษณ์ทีผสมผสานความเป็นล้านนา โดย

จงัหวดัเชียงใหม่เริมดําเนินการเป็นศนูย์กลางบริการด้านสขุภาพหรือ Medical Hub ในภมิูภาคตงัแต่ปี พ.ศ. 2547 

ตามยทุธศาสตร์พฒันากลุ่มจงัหวดัล้านนา กําหนดนโยบายขบัเคลือนสขุภาพประสานความร่วมมือทกุภาคสว่นเพือ

สร้างมาตรฐานเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ในธุรกิจบริการสขุภาพอย่างต่อเนือง แม้ว่าจงัหวดัเชียงใหม่มีศกัยภาพ

เป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพและสปาอย่างไรตามมีข้อจํากัดบางประการทีจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพือ

สนบัสนนุพฒันาธุรกิจสปา ให้เกิดคณุคา่ทางการตลาด ทงัการสร้างมาตรฐานในคณุภาพการบริการ การสือสารไปหา

กลุม่ลกูค้านกัทอ่งเทียวตา่งชาติ เพือผลกัดนัให้จงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นศนูย์กลางบริการด้านสขุภาพอยา่งแท้จริง 
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การทบทวนวรรณกรรม 
การบรูณาการสร้างสรรค์ความสมัพนัธ์แห่งคณุค่า (Ulaga 2003) เกิดจากการรับรู้คณุค่าของลกูค้าใน

ความสมัพนัธ์โดยเปรียบเทียบจากการบริการทีคาดหวงั (expected service) กบับริการตามการรับรู� (perceived 

service) ว�ามีความสอดคล�องกนัมากเพียงไร (Kotler, 2003) การสร้างคณุภาพการบริการคือการสร้าง

แนวความคิดศนูย์กลางของการตลาดบนคณุภาพบริการทีสมัผสัได้จากการตดัสินของผู้บริโภคเกียวกบัภาพรวมการ

บริการทีเหนือกว่า (Zeithaml , 1987) เครืองมือคณุภาพการบริการ (SERVQUAL) ประกอบด้วยสิงประเมินคณุภาพ

การบริการบนพืนฐานการรับรู้ของลูกค้าทีสัมผัสได้จากมิติด้านการสมัผัสได้ ความน่าเชือถือ การตอบสนองการ

บริการ การสือสาร ความไว้วางใจ ความมนัใจ ความสามารถ ความสภุาพ ความเข้าใจลกูค้าและวิธีการ ( Zeithaml 

et al. ,1990) การสือสารทางการตลาดแบบประสมประสานหมายถึง กระบวนการพฒันาแผนการสือสารเพือจงูใจ

หลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนือง (Kotler , 2003) โน้มน้าวใจจากการโฆษณาทีมีประสิทธิภาพมี

หลกัเกณฑ์ต่อเนือง (Krugman , 1965) ใช้ราคาและการส่งเสริมการตลาดเพือดึงดูดลกูค้า และเพิมยอดขาย  

(Grewal , Monroe ,and Krishnan ,1998 ; Lichtenstein and Bearden , 1989) พืนฐานความสมัพนัธ์ระหว่างชือ

ร้าน ตราสินค้า ราคา คณุภาพ และคณุค่า (Dodds et al.,1991) ด้วยกลยทุธ์การบอกปากต่อปากเป็นตวัขบัเคลือน

ให้เกิดการขายโดยแท้จริง (Foster and Rosenzweig 1995)  

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาองค์ประกอบของตวัแปรการวิจยั ผู้วิจยัจึงกําหนดกรอบแนวคิด

การวิจยั เพือทําการศึกษาตวัแบบคุณค่าทางการตลาดในการใช้บริการสปาของนักท่องเทียวต่างชาติในจังหวดั

เชียงใหมด่งันี 
ภาพที  1 กรอบแนวคดิการวจัิย 

 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพือพฒันารูปแบบการตลาดจากการรับรู้ของนกัทอ่งเทียวตา่งชาติในจงัหวดัเชียงใหม ่
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2. โมเดลจากการบรูณาการทางการตลาดสามารถประยกุต์และใช้ประโยชน์แก่ธุรกิจสปาในจงัหวดัเชียงใหม ่

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
การศกึษาครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาเพือทดสอบปัจจยัทีมีผลต่อการรับรู้คณุค่าการใช้บริการสปา (The 

value perception : VP) ของนกัท่องเทียวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ จากปัจจยัด้านแนวปฏิบตัิด้านคณุภาพการ

บริการ (The practical service quality : PQ) กลยทุธ์การสือสารทางการตลาด (The marketing communication 

strategy : MC)  และอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปา (The identity Thai Lanna spa : IL) โดยแบบสอบถามได้นําเสนอ

แก่ผู้ทรงคณุวฒุิเป็นผู้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกบัวตัถปุระสงค์การวิจยัยอมรับค่า  IOC  (Index 

of item objective congruence) ทีระดบัมากกว่า 0.5 (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ , 2526) เมือปรับปรุงแก้ไขแล้วทํา

การทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชดุ กบักลุ่มประชากรทีมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จึงนํามาทดสอบ

ความเชือมนัของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรหาค่าสมัประสิทธิ Cronbach’s Alpha เกณฑ์การยอมรับว่าค่า � 

มากกว่า  0.70 จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชือถือสงู (Jump, 1978) โดยแบบสอบถามในการวิจยัครังนีได้

ค่า α = 0.905 จึงนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูกบันกัท่องเทียวต่างชาติทีใช้บริการสปาในจงัหวดัเชียงใหม่ตาม

สถานทีทอ่งเทียวตา่งๆ ในจงัหวดัเชียงใหม ่

 ในการประมวลผลข้อมลูการวิจยัครังนี ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทียวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ เกียวกับแหล่งทีมาของ
นกัท่องเทียว เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ และรายได้ ด้วยการแจกแจงความถี (Frequency distribution)  

คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีย (Mean) และคา่สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis : CFA) เพือตรวจสอบความเทียงตรง

ของโมเดล และการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural equation model analysis : SEM) โดยเกณฑ์

ทีใช้ในการตรวจสอบโมเดลมีดงันี P-Value > 0.05, GFI ≥  0.9, AGFI ≥ 0.9, CFI ≥ 0.94, RMR < 0.1 และ 

RMSEA < 0.07,Chi Square < 3 (Kline, 2005) 

ประชากรทีใช้ในการวิจยัคือ นกัทอ่งเทียวตา่งชาติทีใช้บริการสปาในจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยวิธีการสุม่ตวัอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive sampling) ซงึการวิจยัครังนีใช้กลุม่ตวัอย่างจํานวนทงัสิน 1,100 คน เนืองจากการวิเคราะห์

ทางสถิติประเภทพหตุวัแปร ควรกําหนดกลุม่ตวัอย่าง 20 เท่าของตวัแปรสงัเกตได้ (Observed  variables) ในโมเดล

การวิจยั เพราะว่ากลุ่มตวัอย่างทีมีขนาดใหญ่มีโอกาสทีตวัแปรจะมีการแจกแจงเป็นปกติมากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีมี

ขนาดน้อย (สภุมาศ และคณะ,2552) 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเทียวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 

นกัท่องเทียวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่สว่นใหญ่เคยมีประสบการณ์ใช้บริการสปามาก่อน โดยเป็นนกัท่องเทียวเพศ

หญิงทีเดินทางมาจากทวีปยโุรป มีอายนุ้อยกวา่ 30 ปี สถานภาพโสด เป็นนกัศกึษาการศกึษาระดบัปริญญาตรี และมี

รายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 60,000 บาท 

2. ผลการวิเคราะห์เพือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยักบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบว่า โมเดล

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุารรับรู้คณุค่าการบริการสปาของนกัท่องเทียวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่มีความสอดคล้อง

กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์และมีคา่นําหนกัองค์ประกอบของตวัแปร (Factor loading)  แสดงภาพที 2 
 

ภาพที 2 ผลการวเิคราะห์ความตรงของโมเดลเชงิสาเหตุการบรณาการทางการตลาดู  

 
Chi-square = 93.536 , df = 79 , P = 0.126 , GFI = 0.991, RMSEA = 0.013 

จากภาพที 2 แสดงผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตกุารบูรณาการทางการตลาดสปาของนกัท่องเทียว

ต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าโมเดลการวิจยัมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ

ไคสแควร์ (Chi square statistic) มีค่าเท่ากบั 93.536 ทีค่าองศาอิสระ (degree of freedom) เท่ากบั 79 ค่าความ

น่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.126 ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI : Goodness of fit index) เท่ากบั 0.991 ค่าดชันีความ

กลมกลืนทีปรับแก้แล้ว (AGFI : Adjust goodness of fit index) เท่ากบั 0.980 ค่าดชันีรากของค่าเฉลียกําลงัสองของ

สว่นเหลือ (RMR : Root mean square residual) เท่ากบั 0.015 ค่ารากทีสองของค่าเฉลียความคาดเคลือนกําลงัที

สอง (RMSEA : Root mean square error of approximation) เท่ากบั 0.013 ซงึจากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่าค่า 

GFI และ AGFI มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่า RMR และ RMSEA มีค่าเข้าใกล้ศนูย์ แสดงว่าโมเดลตามทีกําหนดมีความ

สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ เมือพิจารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของตวัแปรแฝงในโมเดลการรับรู้คณุค่าใน

การใช้บริการสปา พบว่าการรับรู้คณุค่าการบริการสปาได้รับอิทธิพลจาก 1) แนวทางปฏิบตัิด้านคณุภาพการบริการ 

(The practical service quality) ประกอบด้วย ความน่าเชือถือ (Reliability) การตอบสนองการบริการ 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-141  

14

(Responsiveness) การสร้างความมนัใจ (Assurance) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และรูปลกัษณ์ทางกายภาพ

ของสปา (Tangible) 2) กลยทุธ์การสือสารทางการตลาด (The marketing communication strategy) ประกอบด้วย 

การโฆษณาและสง่เสริมการขาย (Advertising and sales promotion) การบอกต่อปากต่อปาก (Word-of-mouth) 

และการสร้างภาพพจน์สปา (Image) และ 3) อตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปา (Identity of Thai Lanna Spa) ประกอบด้วย 

การสมัผสัทางรูป (The sense of sight) สมัผสัทางรสและกลิน(The sense of taste and smell) สมัผสัทางเสียง  

(The sense of sound) และจากการสมัผสั (The sense of touch) โดยมีนําหนกัของตวัแปร (Factor loading) 

อิทธิพลรวมของแนวทางปฏิบตัิด้านคณุภาพการบริการเท่ากบั 0.106 กลยทุธ์การสือสารทางการตลาดเท่ากบั 0.298 

และอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปาเท่ากบั 0.523 โดยอิทธิพลจากกลยทุธ์การสือสารทางการตลาดมีความสมัพนัธ์เชิง

สาเหตตุ่อแนวทางปฏิบตัิด้านคณุภาพการบริการเท่ากบั 0.612 และต่ออตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปาเท่ากบั 0.493 จึง

เกิดการยอมรับสมมติฐานการวิจยั โดยตวัแบบจากการบรูณาการทางการตลาดสปาเกิดเริมต้นจากการใช้กลยทุธ์การ

สือสารทางการตลาดทีเหมาะสม มีกระบวนการบริการสปาทีมีคณุภาพ และมีการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนั

ด้วยอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปา 

 

สรุป 
1. การบรูณาการทางการตลาดในจงัหวดัเชียงใหม่เริมต้นจากการทําให้นกัท่องเทียวต่างชาติได้รับรู้คณุค่า

การบริการสปา ได้รับการสือสารทางการตลาดผ่านทางการโฆษณาและสง่เสริมการขาย (Advertising and sales 

promotion) การบอกต่อปากต่อปาก (Word-of-mouth) และการสร้างภาพพจน์สปาทีดี (Image) ทําให้นกัท่องเทียว

ต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่เกิดความสนใจและอยากทดลองใช้บริการสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ Neslin (2002) ทีว่าผลลพัธ์ของการสง่เสริมการขายสามารถเร่งให้เกิดการซือสินค้าและบริการทีเพิมขึน 

โดยภาพพจน์ทีดีทําให้เกิดทศันคติต่อการรับรู้ในมิติแห่งคณุภาพ (Keller , 1993) และการบอกต่อก็เป็นพลงัข้อมลู

สนบัสนนุการตดัสนิใจของผู้บริโภค (Lundeen et al., 1995; Zeithaml et al., 1993) 

2. นกัทอ่งเทียวตา่งชาติใช้บริการสปาในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละได้รับรู้ถงึการบริการจากพนกังานสปามีความ
น่าเชือถือ (Reliability) สามารถตอบสนองการบริการได้ดี (Responsiveness) มีความมนัใจและความปลอดภยัใน

การบริการสปา (Assurance) มีการดแูลเอาใจใสล่กูค้าเป็นรายบคุคลและเข้าใจความต้องการของลกูค้า (Empathy) 

และได้สมัผสัรูปลกัษณ์ทางกายภาพของสปา (Tangible) ทีมีเครืองมือเครืองใช้ในการบริการสปาทีสะอาดและครบ

ครันตรงตามความคาดหวงั สอดคล้องกบัแนวคิดของ Parasuraman และคณะ(1985) เสนอไว้ว่า ผู้ รับบริการจะรู้สกึ

มนัคงมากขนึเมือผู้ให้บริการแสดงความจริงใจโดยการตอบสนองความต้องการ รักษาสญัญา มีความรู้และปฏิบตัิโดย

สภุาพ ซงึถือวา่มีคณุภาพการบริการทีดีตามความคาดหวงัและทําให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจจากการบริการ 

3. นกัท่องเทียวต่างชาติได้รับรู้สมัผสัถึงอตัลกัษณ์ไทยล้านนาสปาด้านรูป (Sense of sight) คือสปานนัมี

การออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ด้านรสและกลิน (Sense of taste and smell) จากเครืองดืมต้อนรับจาก
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สมนุไพรพืนบ้าน และนํามนัหอมระเหย (Aroma therapy) จากสมนุไพรล้านนา ด้านเสียง (Sense of sound) จาก

เพลงบรรเลงในสปาแบบล้านนาประยกุต์ และด้านสมัผสั (Sense of touch) จากการนวดแบบล้านนาดงัเดิม 

(Original Thai Lanna massage) การนวดแบบล้านนาประยกุต์ (Thai Lanna exotic massage) เพือการบําบดัผ่อน

คลาย (Healing therapy) และรักษาอาการปวดเมือย (Relieve muscle) เกิดการรับรู้คณุค่าการบริการสปาในจงัหวดั

เชียงใหม่ด้วยความพงึพอใจ (Satisfaction) สอดคล้องกบังานวิจยัของ Le Blanc (1992) ทีว่าสภาวะแวดล้อมอนั

ประกอบด้วยอณุหภมิู กลิน และเสียงเพลง ภาพพจน์จากรูปลกัษณ์ภายนอก การตกแต่งและบรรยากาศ และการ

ออกแบบเครืองตกแตง่สามารถสง่อิทธิพลตอ่การรับรู้ในคณุภาพการบริการได้ 
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การเปรียบเทยีบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาพเิทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและ 
ภาษาถนิใต้ปัตตานี 
A Tonal Comparison of the Phi-than Dialect Tak-bai Dialect Sa-kom Dialect and Thai 
Dialect in Pattani 
 

ทวีพร จลุวรรณ1

Taweeporn  Junlawan 

 

บทคัดย่อ 
           งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาพิเทน ภาษาตากใบ ภาษา

สะกอมและภาษาถินใต้ปัตตานี โดยศกึษาระบบเสียงวรรณยกุต์ของภาษาพิเทน หมูที่ 2  ตําบลพิเทน อําเภอ 

ทุ่งยางแดง จังหวดัปัตตานี และนําผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับระบบเสียงวรรณยุกต์ของภาษาตระกูลไททีพูด

บริเวณภาคใต้ ได้แก่ ภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใต้ปัตตานี การศึกษาครังนีผู้วิจยัใช้เกณฑ์การแตกตวั

ของหน่วยเสียงวรรณยกุต์ ผลการศึกษาพบว่า ภาษาพิเทนมีเสียงวรรณยกุต์ทีต่างจากภาษาตากใบ ภาษาสะกอม

และภาษาถินใต้ปัตตานี กลา่วคือ ภาษาตากใบมีการแตกเสียงวรรณยกุต์ดงัเดิมแบบ 2 ทาง  คือ A B C D 123 – 4 

และมีการรวมเสียงวรรณยกุต์ B = DL ซงึมีความคล้ายคลงึกบัภาษาสะกอมทงัในแง่จํานวนหน่วยเสียงลกัษณะทาง

สทัศาสตร์ของเสียงวรรณยกุต์รวมทงัการแยกตวัและการรวมตวัของเสียงวรรณยกุต์ ภาษาไทยถินใต้ปัตตานีมีการ

แตกตวัของเสียงวรรณยกุต์แบบ 3 ทาง (Three way split) โดยมีการแตกตวัแบบ *A B C D > A B C D 1-23-4 

ในขณะทีภาษาพิเทนมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์แบบ 3 ทาง A = 1-23-4 และช่อง B C D = 123-4 

คาํสาํคัญ : วรรณยกุต์  ภาษาถิน  ภาษาพิเทน  

 

Abstract 
This research aims to compare the Tonal of the Phi-than Dialect Tak-bai Dialect Sa-kom Dialect 

and Thai Dialect in Pattani by study the toner of the Phi-than Dialect in Moo 2 Phi-than district 

Thungyangdang the district at Pattani province. Then, take the result to compare with the toners of Tai 

Dialects in south of Thailand such as Tak-bai Dialect Sa-kom Dialect and Thai Dialect in Pattani. In this 
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study, the researcher used the toner’s split criterion. The results of this study reveals that  Phi-than Dialect 

has differed from Tak-bai Dialect Sa-kom Dialect and Thai Dialect in Pattani : in Tak-bai Dialect has 

original two ways split ,for the toner’s split are A B C D 123 – 4 and for the toner integration is B = DL that 

are similar with Sa-kom Dialect in the number of phonemes, Phonetic characteristics including the toner’s 

split and the toner integration. For Thai Dialect in Pattani has Three ways split are 

*A B C D > A B C D 1-23-4. For  Phi-than Dialect has Three ways split are A = 1-23-4 and B C D = 123-4 

Keywords : toner dialect and the Phi-than Dialect 

 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 

ภาษาพิเทน เป็นภาษาทีพดูในหมู่ที 2 ตําบลพิเทน อําเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานีเพียงหมู่บ้านเดียวแต่

เดิมชาวพิเทนอพยพมาจากอยธุยาตงัแตส่มยักรุงศรีอยธุยา ในสมยันนัช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองสญูหาย พระเจ้าแผ่นดิน

จึงมีพระราชโองการให้ราชองครักษ์ซงึมีหน้าทีดแูลรักษาช้างออกติดตามโดยพีเณรและพีน้องแต่ปรากฏว่าช้างลงมา

ทางใต้และร่องรอยได้สญูหายไปในพืนทีของเมืองปัตตานีซงึเป็นจงัหวดัปัตตานีในปัจจบุนัเมือออกติดตามช้าง แต่ไม่

สามารถนําช้างกลบัไปได้เพราะไม่พบช้างพีเณร พีน้องทงัหมดจึงไม่กล้าเดินทางกลบัอยุธยา เพราะกลวัอาญา

แผ่นดิน พีเณรและพีน้องได้ตงัรกรากอยู่ในป่าทึบ คือ ตําบลพิเทนปัจจบุนั สว่นคําว่า พิเทน สนันิษฐานว่าน่าจะมา

จากคําว่า พีเณร ในสมยัก่อน ภาษาพิเทนเป็นภาษาทีมีใช้เฉพาะในท้องทีตําบลพิเทน อําเภอทุ่งยางแดง จงัหวดั

ปัตตานีเทา่นนัโดยมีสําเนียงการพดูทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนหรือมีคําศพัท์บางคําทีผสมผสานระหว่างภาษาไทยถิน

ใต้ปัตตานีกบัคําราชาศพัท์  เช่น  คําว่า    กลด    หมายถึง    ร่ม    คําศพัท์ทีผสมผสานระหว่างถินใต้กบัมลาย ูเช่น กือสาร 

 หมายถงึ  ข้าวสาร  ปลากือริง  หมายถงึ  ปลาแห้ง  โลดฉะเนียง  หมายถงึ  ลกูเนียง  นําหิน  หมายถงึ  นําแข็ง   

เป็นต้น 

งานวิจยัสว่นใหญ่มกัจดัภาษาพิเทนอยู่ในกลุม่ย่อยของภาษาตากใบเช่นเดียวกบัภาษาสะกอมและมีการใช้

ศพัท์ทีปะปนกบัภาษาถินใต้ปัตตานีหรือกลา่วได้ว่าภาษาพิเทนเป็นรอยต่อของภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษา

ถินใต้ปัตตานี2 แต่เมือผู้วิจยัเก็บข้อมลูภาคสนามกลบัพบว่าภาษาพิเทนมีลกัษณะการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ที

ตา่งจากภาษาตากใบภาษาสะกอมและภาษาถินใต้ปัตตานีโดยสนิเชิง  

                                                            

2 วิจิตร  ศรีสวุิทธานนท์.  “การจําแนกภาษาโดยใช้คําศพัท์เป็นเกณฑ์ : ภาษาไทกลุ่มตากใบ” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาศาสตร์และ 

ภาษาอาเซียอาคเนย์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล,  2528. 
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งานวิจัยนีจึงมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาระบบเสียงวรรณยุกต์ของภาษาพิเทนและนําผลการศึกษาไป

เปรียบเทียบกบัระบบเสียงวรรณยกุต์ของภาษาตากใบ3 ภาษาสะกอม4และภาษาถินใต้ปัตตานี5  ทีมีผู้ศึกษาไว้แล้ว

โดยผู้วิจยัจะใช้เกณฑ์การแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุต์เพือพิสจูน์สถานะของภาษาพิเทนให้ชดัเจนยิงขนึ  
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
1. การคดัเลือกพืนทีในการวิจยั ผู้วิจยัได้คดัเลือก หมูที่ 2 ตําบลพิเทน  อําเภอทุง่ยางแดง จงัหวดัปัตตานี 

เป็นพืนทีในการวิจยั เนืองจากเป็นพืนทีทีมีผู้พดูภาษาพิเทนอาศยัอยู่หนาแน่นและใช้ภาษาพิเทนในชีวิตประจําวนัทงั

ภายในครัวเรือนและหมูบ้่าน 

2. การคดัเลือกผู้บอกภาษา ผู้วิจยัได้คดัเลือกผู้บอกภาษาหลกั 1 คน เป็นเพศหญิง เพราะผู้บอกภาษาเพศ

หญิงซึงเป็นแม่บ้านมีโอกาสเดินทางไปยงัถินอืนน้อย จึงมีโอกาสพดูภาษาพิเทนมากกว่าเพศชายทีมีการพบปะผู้คน

ซงึอาจสง่ผลต่อการปะปนจากภาษาถินอืนและเลือกผู้บอกภาษารองเป็นเพศชาย 2 คนและเพศหญิง 1 คนเพือเป็นผู้

ตรวจทานภาษาพิเทน ทงันีผู้บอกภาษาจะต้องมีอาย ุ50 ปีขึนไปเพราะผู้บอกภาษาทีมีอายมุากจะรักษาระบบเสียง

ของภาษาถินของตนได้ดีกวา่ผู้ ทีมีอายนุ้อยซงึอาจได้รับอิทธิพลของภาษาไทยมาตรฐานจากการศกึษาหรือสือมวลชน 

โดยผู้บอกภาษาจะต้องเป็นผู้ ทีเกิดในตําบลพิเทน ไม่เคยย้ายภูมิลําเนา บิดามารดารวมทงัคู่สมรสเป็นคนทีเกิดและ

เติบโตในหมูบ้่านเดียวกนั ทงันีเพือให้ได้ผู้บอกภาษาทีได้รับอิทธิพลจากภาษาถินอืนน้อยทีสดุ 

3. วิธีการเก็บข้อมลู ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยใช้รายการคําสําหรับเก็บข้อมลูเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทถินของ 

วิลเลียม เจ เก็ดนี (William J. Gedney) จํานวน 60 คํา ให้ผู้บอกภาษาออกเสียงคําศพัท์คําละ 3 ครัง จดบนัทกึ 

ข้อมลูด้วยสทัอกัษร และบนัทกึเสียงด้วยแถบบนัทกึเสียงชนิดตลบั (cassette) เพือใช้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ

ข้อมลูภายหลงั 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจยันําข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์หาจํานวนและการแตกตวัของหน่วยเสียงวรรณยกุต์

โดยการฟัง จากนนัจึงเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยกุต์ภาษาพิเทนกบัภาษาตากใบของ Chailert Kitprasert (1985) 

ภาษาสะกอมของเฉลมิ มากนวล (2526) และภาษาถินใต้ปัตตานีของพนูศรี ศรีขวญั (2531) โดยใช้เกณฑ์การแตกตวั

ของหน่วยเสียงวรรณยกุต์เพือพิสจูน์สถานะของภาษาพิเทน 

 

 

                                                            

3 Chailert Kitprasert.  “A Tonal Comparison of Tai Dialect : Tak Bai Group” M.A. Thesis. Faculty of Graduate Studies Mahidol University,  1985. 
4 เฉลมิ มากนวล. ภาษาสะกอม.  ปัตตานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  2526. 
5 พนูศรี  ศรีขวญั.  “ภาษาไทยถินทีใช้ในปัจจบุนั จงัหวดัปัตตานี”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,  2531. 
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ผลการวิจัย 
 1. ระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาพเิทน ตาํบลพเิทน อาํเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 
 เมือพิจารณาระบบวรรณยกุต์ภาษาพิเทน ตําบลพิเทน อําเภอทุง่ยางแดง จงัหวดัปัตตานี พบว่า ภาษาพิเทน

มีหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 6 หน่วยเสียง ดงันี 

 หน่วยเสียงวรรณยกุต์ที 1 (ว.1) คือ หน่วยเสียงวรรณยกุต์ตํา – ขนึ 

หน่วยเสียงวรรณยกุต์ที 2 (ว.2) คือ หน่วยเสียงวรรณยกุต์กลาง – ขนึ 

หน่วยเสียงวรรณยกุต์ที 3 (ว.3) คือ หน่วยเสียงวรรณยกุต์สงูระดบั 

หน่วยเสียงวรรณยกุต์ที 4 (ว.4) คือ หน่วยเสียงวรรณยกุต์สงูตกระดบั 

หน่วยเสียงวรรณยกุต์ที 5 (ว.5) คือ หน่วยเสียงวรรณยกุต์กลางระดบั 

หน่วยเสียงวรรณยกุต์ที 6 (ว.6) คือ หน่วยเสียงวรรณยกุต์สงู – ตํา – ตก ดงัแผนภมิู 
 

  A B C DL DS 

 1 ว.1 

2 

3 

ว.2 

 

ว.2 

 

ว.5 

 

ว.3 

 

ว.5 

4 ว.3 ว.4 ว.6 ว.4 

 

 

 

 

 

2.  การแบ่งกลุ่มภาษาพเิทนโดยใช้เกณฑ์การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ 
เมือพิจารณาลกัษณะการแตกตวัของภาษาพิเทนกับภาษาตากใบ ภาษาสะกอมและภาษาถินใต้ปัตตานี 

พบวา่ภาษาพิเทนมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ทีแตกต่างจากภาษาดงักลา่ว สามารถแสดงตารางการแตกตวัของ

หน่วยเสียงวรรณยกุต์ ดงัตอ่ไปนี 

2.1 การแตกตัวของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาตากใบและภาษาสะกอม กลา่วคือ ภาษาตากใบมี

การแยกเสียงวรรณยกุต์ดงัเดิมแบบ 2 ทาง  คือ A B C D 123 – 4 และมีการรวมเสียงวรรณยกุต์  B = DL  ซงึมีความ

คล้ายคลงึกบัภาษาสะกอมทงัในแง่จํานวนหน่วยเสียงลกัษณะทางสทัศาสตร์ของเสียงวรรณยกุต์ รวมทงัการแยกตวั

และการรวมตวัของเสียงวรรณยกุต์ ดงัแผนภมิู 
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    ภาษาตากใบ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส   ภาษาสะกอม อาํเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา 
        (ดดัแปลงจาก Chailert Kitprasert 1985)       (ดดัแปลงจาก เฉลิม มากนวล 2526) 

 

 

 

 

 

 A B C DL DS 

1 

2 

3 

 
ว.1 

 
ว.3 

 
ว.5 

 
 

 
ว.5 

4 ว.2 ว.4 ว.6 ว.4 

 A B C DL DS 

1 

2 

3 

 
ว.1 

 

 
ว.3 

 
ว.5 

 
 

 
ว.3 

4 ว.2 ว.4 ว.6 ว.4 

2.2 การแตกตัวของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาถนิใต้ปัตตานี กล่าวคือ ภาษาถินใต้ปัตตานีมีการ

แตกตวัแบบ 3 ทาง (Three way split) *A B C D > A B C D 1-23-4 แม้ภาษาถินใต้ปัตตานีจะมีการแตกตวัของ

หน่วยเสียงวรรณยกุต์แบบ 3 ทางคล้ายกบัภาษาพิเทน แต่การแตกตวัแต่ละช่องของภาษาพิเทนก็มิได้เหมือนกับ

ภาษาถินใต้ปัตตานีแตอ่ยา่งใด ดงัแผนภมิู 

ภาษาถินใต้ปัตตานี 

(ดดัแปลงจากพนูศรี ศรีขวญั 2531) 
 

  A B C DL DS 

1 ว.1 ว.2 ว.1 

2 

3 

ว.3 
 

ว.4 
 

ว.3 

4 ว.3 ว.4 ว.7 ว.6 ว.7 

 

 

 

 

จากตารางแสดงการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์เป็นทีน่าสงัเกตว่าภาษาพิเทนมีลกัษณะการแตกตวัของ

เสียงวรรณยกุต์ทีแตกต่างจากภาษาสะกอม ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ซึงเป็นภาษาทีจดัอยู่ในกลุ่ม

ย่อยของภาษาตากใบและเป็นภาษาทีมีพืนทีไม่ห่างจากภาษาพิเทนมากนัก  จากลักษณะการแตกตัวของเสียง
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วรรณยกุต์ทีแตกต่างจากทงั 2 ถินนี ผู้วิจยัจึงสนันิษฐานว่าภาษาพิเทนอาจจดัอยู่ในกลุ่มภาษาไทยถินใต้ แต่เมือ

ศกึษาลกัษณะการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ภาษาถินใต้จงัหวดัปัตตานีซงึเป็นจงัหวดัทีตงัของตําบลพิเทน 

ปรากฏว่าภาษาพิเทนก็มิได้มีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ทีเหมือนกบัภาษาไทยถินใต้ เมือเป็นเช่นนีจึงเป็นทีน่า

สงัเกตวา่ภาษาพิเทนทีพดูในอําเภอทุง่ยางแดงซงึเป็นพืนทีที วิจิตร ศรีสวุิทธานนท์ (2528 : 215) กลา่ววา่เป็นแนวแบ่ง

เขตภาษาและเป็นพืนทีของภาษาตากใบนนั เหตใุดภาษาพิเทนจงึมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ทีตา่งภาษาตากใบ 

ภาษาสะกอมและภาษาไทยถินใต้ปัตตานี 

 หากพิจารณาลกัษณะการแบง่กลุม่ยอ่ยของภาษาไทกลุม่ตะวนัตกเฉียงใต้ของเจ. มาร์วิน บราวน์ (J.Marvin 

Brown, 1965. อ้างใน ปราณี กลุละวณิชย์, 2527 : 31) โดยใช้เกณฑ์ลกัษณะการเปลียนแปลงเสียงของพยญัชนะ 

สระและวรรณยกุต์ซงึแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ดงัแผนภมิู 

 

   
จากแผนภมิูข้างต้นเจ. มาร์วิน บราวน์ แบ่งภาษากลุม่สโุขทยัออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ กลุม่ไทยใต้และกลุ่ม

ตากใบ แต่จากงานวิจยัฉบบันีพบว่าภาษาพิเทนมีระบบเสียงวรรณยกุต์ทีแตกต่างจากภาษาถินใต้และภาษาตากใบ

อยา่งสนิเชิง ด้วยเหตนีุผู้วิจยัมีความเหน็วา่ควรจดัภาษาพิเทนเป็นอีกหนงึกลุม่ของภาษาตระกลูไท 
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สรุป 
 จากผลการศกึษาสรุปได้ว่า การเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยกุต์ภาษาพิเทน ภาษาตากใบ ภาษาสะกอม

และภาษาไทยถินใต้ปัตตานี โดยใช้เกณฑ์การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์พบว่า ภาษาพิเทนมีการแตกตวัของเสียง

วรรณยกุต์แบบ 3 ทาง มีหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 6 หน่วยเสียง ในขณะทีภาษาตากใบและภาษาสะกอมมีการแตกตวั

ของเสียงวรรณยกุต์แบบ 2 ทาง มีหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 6 หน่วยเสียง และภาษาถินใต้ปัตตานีมีการแตกตวัของเสียง

วรรณยกุต์แบบ 3 ทาง มีหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 7 หน่วยเสียง จากลกัษณะการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ของภาษา

ดงักลา่ว เป็นทีน่าสงัเกตวา่ภาษาพิเทนมีการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนและควรจดัภาษา 

พิเทนเป็นอีกหนงึภาษาของภาษาตระกลูไทมิใช่เป็นภาษายอ่ยของภาษาตากใบ 
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การเชือมโยงความในเรืองเล่าของเดก็ออทสิตกิ 
Cohesion in Narrative story by Autistic Children 
 

พราวพร อว่มเจริญ1

Prawporn Ouamcharoen1 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือศึกษาวิเคราะห์การเชือมโยงความในเรืองเล่าของเด็กออทิสติก กลุ่มตวัอย่าง 
ในการวิจยัครังนีคือ นกัเรียนออทิสติกจํานวน 2 คนทีสามารถพดูเล่าเรืองได้และไม่มีภาวะแทรกซ้อนอืนๆ   ทีเป็น
อปุสรรคต่อการวิจยั กําลงัศกึษาในระดบัชนัประถมศกึษาปีที 2 โรงเรียนพญาไท ผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยให้กลุม่ตวัอย่าง
เลา่เรืองจากแผน่ภาพทดสอบจํานวน 4 ภาพ ซงึกําหนดหวัเรืองเกียวกบัชีวิตประจําวนัและสงิแวดล้อมใกล้ตวัเดก็    

ผลการศึกษาพบว่าเด็กออทิสติกใช้กลวิธีการเชือมโยงความในเรืองเล่าอย่างหลากหลายเพือแสดง
ความรู้สกึนกึคิดในการสือสาร สามารถจําแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ การอ้างถึง มี 2 ประเภทย่อย การละ มี 1 ประเภท
ย่อย การใช้คําเชือม มี 11 ประเภทย่อย การซํามี 3 ประเภทย่อย และการเชือมโยงคําศพัท์ มี 5 ประเภทย่อย 
นอกจากนียงัพบว่ากลวิธีการเชือมโยงความทีเด็กออทิสติกใช้เป็นส่วนใหญ่ คือ การซํา สว่น การละ เป็นกลวิธีกา
เชือมโยงความทีเดก็ออทิสติกใช้เป็นสว่นน้อย  
คาํสาํคัญ : ออทิสติก การเชือมโยงความ สมัพนัธสาร 
 
Abstract 
 This research aims for analyze the cohesion in narrative story by Autistic children. For the cross-
sections in this research, are 2 autistic students in grade 2 at Phayatai primary school, who can tell the 
stories and no complications that can make trouble in research. In preliminary study, the researcher used 
4 pictures about usual life and the environment, the cross-sections had to tell story from pictures under 
the given topic. 
 The result of this research reveals that the autistic students had many strategies in cohesion in 
narrative story for express their ideas that can identified in 5 categories, there are: reference can be 
given in 2 parts, ellipsis has only 1 part, conjunction can be given in 11 parts, repetition can be given in 3 

                                                            

1 นกัศกึษาปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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parts and lexical cohesion can be given in 5 parts. In addition, this research reveals the most of autistic 
children’s cohesion strategy is repetition and the least of autistic children‘s cohesion strategy is ellipsis. 
Keywords:  Autistic, Cohesion, Discourse  
 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 เด็กออทิสติก (Autistic child) หรือเด็กทีมีภาวะออทิซมึ (Autism) คือเด็กทีมีข้อจํากดัในการปฏิบตัิกิจกรรม
ในชีวิตประจําวนัหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมซึงเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพฒันาการด้าน
สงัคม ภาษา และการสือความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตมุาจากความผิดปกติของสมอง และความ
ผิดปกตินนัแสดงก่อนอาย ุ2 ปีครึง จดัเป็นความพิการประเภทที 4 จากความพิการทงัสิน 6 ประเภทตามหลกัเกณฑ์
ของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนษุย์ ออกตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550  

ปัจจบุนันกัวิทยาศาสตร์เชือวา่ ออทิซมึ เป็นภาวะทีเกิดจากความผิดปกติของสมอง ทงัในโครงสร้างและการ
ทํางาน เด็กออทิสติกจะมีความผิดปกติเกียวกบัพฒันาการด้านการสือสาร ภาษา สงัคม และอารมณ์เป็นอย่างมาก 
จะมีพฤติกรรมแปลกๆ สือสารไม่เข้าใจ พูดช้าหรือไม่พูด พูดเลียนเสียง หรือเลียนแบบทังประโยค ความบกพร่อง
ดังกล่าวของเด็กออทิสติกจะทําให้เด็กขาดการมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอืน และทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินชีวิต    
ด้วยเหตนีุการจดัการเรียนการสอนทีเหมาะสมจงึเข้ามามีบทบาทสําคญัต่อเด็กออทิสติกเพือช่วยทําให้พฒันาการทาง
ภาษาของเดก็ดีขนึ 

 ผู้วิจยัสนใจว่าเด็กออทิสติกทีได้รับการเรียนการสอนทีเหมาะสมแล้วจะมีความสามารถในการแสดงออก
ทางภาษาอย่างไร  ซึงความสามารถทางภาษาอาจแสดงออกด้วยเรืองเล่าและมีการเชือมโยงความทีเหมาะสม      
การวิจยัครังนีจึงมุ่งวิเคราะห์กลวิธีการเชือมโยงความในเรืองเล่าของเด็กออทิสติกเพือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
พฒันาการทางภาษาของเดก็ตอ่ไป 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
 1.การคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอย่างในงานวิจัยนีคือนักเรียนออทิสติกเพศชาย จํานวน 2 คนทีสามารถพดูเล่าเรืองได้และไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนอืนๆ ทีเป็นอปุสรรคตอ่การวิจยั ซงึกําลงัศกึษาในระดบัชนัประถมศกึษาปีที 2 โรงเรียนพญาไท 
 2.เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
  2.1 แผน่ภาพจํานวน 4 ภาพ โดยกําหนดหวัเรืองเกียวกบัชีวิตประจําวนัและสิงแวดล้อมใกล้ตวัเด็ก 
ได้แก่ หมวดกิจวตัรประจําวนั หมวดกิจกรรมทีปฏิบตัิร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว หมวดสตัว์ และหมวดสถานที 
  2.2 อปุกรณ์สําหรับบนัทกึเสียงยีห้อ OLYMPUS รุ่น WS450S 
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 3.วิธีการเก็บข้อมลู 
 การเก็บข้อมลูครังนีใช้วิธีการสมัภาษณ์เป็นรายบคุคลประกอบกบัการให้กลุ่มตวัอย่างแต่ละคนดแูผ่นภาพ 
ทีละ 1 ภาพ แล้วเลา่เรืองจากภาพให้ผู้วิจยัฟัง โดยผู้วิจยัไมจํ่ากดัเวลาทีใช้ในการพดูเลา่เรือง อีกทงัผู้วิจยัจะเก็บข้อมลู
ด้วยเครืองบนัทกึเสียงโดยไมใ่ห้กลุม่ตวัอยา่งรู้ตวั 
 4.การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผู้วิจยันําข้อมลูเรืองเล่าของเด็กออทิสติกทีได้ทงัหมดมาวิเคราะห์กลวิธีการเชือมโยงความโดยใช้ แนวคิด
และทฤษฎีทีเกียวข้องกบัลกัษณะการเชือมโยงความของฮลัลิเดย์และฮาซาน(Halliday,M. and Hasan,R, 1976)  
และชลธิชา บํารุงรักษ์ (2539) 
  
ผลการวิจัย 

ผลการวิจยัพบว่า เดก็ออทิสติกมีกลวิธีการเชือมโยงความทีหลากหลาย สามารถจําแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ 
1.การอ้างถึง (reference) ภาษาเรืองเล่ามีการใช้รูปแทนเพืออ้างถึงรูปหลกัทีปรากฏในภาษา การอ้างถึง

อาจจําแนกได้เป็นการอ้างถึงหน่วยนาม การอ้างถึงอนพุากย์หรือประโยค และการอ้างถึงข้อความ จากการวิเคราะห์
กลวิธีการเชือมโยงความด้วยการอ้างถงึในเรืองเลา่ของเดก็ออทิสติกครังนีสามารถจําแนกได้ 2 ประเภทยอ่ย ได้แก่ 
   1.1การอ้างถงึหน่วยนาม 
   1.1.1 รูปแทนทีเป็นคําสรรพนาม

“คนนี เขาเหมือนจบักุง้เพือเอาลงจานไปกิน” 

   คําวา่ “เขา” เป็นรูปแทนสรรพนามของหน่วยนาม “คนนี” 
   1.1.2 รูปแทนทีเป็นนามวลี

“แต่สองคนนี คงเป็นพีนอ้งกนันะ”  

   คําวา่ “พีน้อง” เป็นรูปแทนนามวลีของหน่วยนาม “สองคนนี” 
   1.1.3 รูปแทนทีเป็นสญุรูป

“ชา้งกําลงัอย่ในป่า ู  φ กําลงัพ่นนําอยู่” 

   φ  เป็นรูปแทนสญุรูปของหน่วยนาม “ช้าง” 
  1.2การอ้างถงึอนพุากย์หรือประโยค ได้แก่ 
   1.2.1 รูปแทนทีเป็นสญุรูป

 “มีคนกินอาหาร แลว้ก็พ่อกบัแม่กินอาหารทะเล แลว้ก็ลกสองตวั สองคนู  φ แลว้ก็ ก็มีนํา” 
   φ  เป็นรูปแทนสญุรูปของอนพุากย์ “กินอาหารทะเล” 
 2.การละ (ellipsis) คือการเชือมโยงความด้วยการใช้สุญรูปแทนวลีหรือ   อนุพากย์ทีผู้ เล่าเรืองไม่ได้
กล่าวถึงมาก่อน แต่ผู้ รับสารสามารถสนันิษฐานได้ว่าส่วนทีละนนัหมายถึงใครหรือสิงใด การเชือมโยงความด้วยการ
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ละคล้ายคลงึกบัการเชือมโยงความด้วยการอ้างถงึสญุรูป แตต่า่งกนัทีการอ้างถึงสญุรูปจะอ้างถึงข้อความทีปรากฏมา
ก่อนแล้ว จากการวิเคราะห์กลวิธีการเชือมโยงความด้วยการละในเรืองเล่าของเด็กออทิสติกครังนี สามารถจําแนกได้ 
1 ประเภทยอ่ย ได้แก่ 
  2.1 การละหน่วยนามในตําแหน่งประธาน

“φ ทานอาหารเชา้หรือเปล่า เอ๊ เหมือน เหมือนไม่ใช่” 

φ  แสดงการละนามวลี “พวกเขา” หรือ “เขา” ฯลฯ  ซงึเป็นนามวลีทีไมไ่ด้ปรากฏมาก่อน 
 3.การใช้คาํเชือม (conjunction) ภาษาเรืองเลา่มีการใช้คําเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเหตกุารณ์
ในประโยคทีอยู่ใกล้เคียงกัน จากการวิเคราะห์กลวิธีการเชือมโยงความด้วยการใช้คําเชือมในเรืองเล่าของเด็ก       
ออทิสติกครังนี สามารถจําแนกได้ 11 ประเภทยอ่ย ได้แก่  
  3.1การใช้คําเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบคล้อยตาม

“ชา้งกบันก...ชา้งกบันก แลว้ก็มีตน้ไม ้แลว้ ใบไม ้มี มีหญ้า แลว้ก็มีนํา แลว้ก็มี 

       ดอกไม ้มีนกอย่ในหลงัชา้งู ”  

  คําวา่ “แล้วก็” , “แล้ว” ทีปรากฏในตวัอยา่ง เป็นคําเชือมทีแสดงความสมัพนัธ์แบบคล้อยตาม  
  3.2 การเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบขดัแย้ง

“เขากินข้าวเย็นหรือข้าวเชา้ไม่ร้สิ ู แต่ตอนเชา้ไม่ค่อยมีเนือสตัว์แบบนีอนันีนะ” 
  คําวา่ “แต่” ทีปรากฏในตวัอยา่งเป็นคําเชือมทีแสดงความสมัพนัธ์แบบขดัแย้งกนั 
  3.3 การเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบเงือนไข

“นีปตายหรือยงัเนีย ู ไม่งนัก็ทํา ไม่งนัจะทําอาหารไดย้งัไงล่ะ” 
  คําวา่ “ไมง่นั” ทีปรากฏในตวัอย่างเป็นคําเชือมทีแสดงความสมัพนัธ์แบบเงือนไข 
  3.4 การเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบเหตผุล

“แต่ตอนเชา้ไม่ค่อยมีเนือสตัว์แบบนีอนันีนะ เพราะเนือสตัว์อย่างนีเหมาะจะเป็นมือเย็น 

มากกว่า เพราะหนเห็นหมอ้เป็นซุปู ” 
  คําวา่ “เพราะ” ทีปรากฏในตวัอยา่งเป็นคําเชือมทีแสดงความสมัพนัธ์แบบเป็นเหตเุป็นผลกนั 
  3.5 การเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบให้เลือก

“เขากินข้าวเย็นหรือข้าวเชา้ไม่ร้สิู ” 
  คําวา่ “หรือ” ทีปรากฏในตวัอยา่งเป็นคําเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบให้เลือก 
  3.6 การเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบตา่งตอนกนั 

“นีคือตน้ไม ้ส่วน นีดว้ยนะครบั นีคือเจดีย์ ส่วนนีก็คือ อะไรอ่ะ หลงัคาวดัเหรอครบั” 
  คําวา่ “สว่น” ทีปรากฏในตวัอย่างเป็นคําเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบตา่งตอนกนั โดยสงิที
ปรากฏหลงัคําเชือมเป็นการเริมต้นกลา่วถงึสงิใหม ่



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-155  

15

  3.7 การเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบขยายความ
“ส่วนนีก็คือพวกผกัทีเอามาจุ่มพริกกิน หรือจะจุ่มไอนี้ก็ได”้ 

  คําวา่ “ที” ทีปรากฏในตวัอยา่งเป็นคําเชือมทีแสดงความสมัพนัธ์แบบขยายความ โดยสงิทีปรากฏ
หลงัคําเชือมนีเป็นเป็นการขยายความของสงิทีอยูห่น้าคําเชือม 
  3.8 การเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบแสดงวตัถปุระสงค์ 

“คนนีเขาเหมือนจบักุง้เพือเอาลงจานไปกิน” 
  คําวา่ “เพือ” ทีปรากฏในตวัอยา่งเป็นคําเชือมทีแสดงความสมัพนัธ์แบบแสดงวตัถปุระสงค์ โดย
เหตกุารณ์ทีปรากฏหลงัคําเชือมนีเป็นการแสดงวตัถปุระสงค์ของเหตกุารณ์หน้าคําเชือม 
  3.9 การเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบแสดงเวลา

“ในวดัแห่งนี ยอ้น นาน นานมาแลว้ มีวดันีได ้ยงั ตอนแรกๆ ยงั ยงัเป็น ยงัไม่มีวดั” 
  คําวา่ “ย้อน นาน นานมาแล้ว”, “ตอนแรกๆ” ทีปรากฏในตวัอยา่ง เป็นคําเชือมทีแสดง
ความสมัพนัธ์ทางเวลาทีแสดงความตอ่เนืองของเหตกุารณ์ 
  3.10 การเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์แบบแจกแจง 

“ถา้เป็นเต่าหนจะดออกทีหาง ู ู ก็คือถา้หางสนัก็จะเป็นตวัเมีย ก็คือไม่ค่อยเห็นหาง” 

  คําวา่ “ก็คือ” ทีปรากฏในตวัอย่าง เป็นคําเชือมทีแสดงความสมัพนัธ์แบบแจกแจง  
  3.11 การเชือมเพือแสดงความสมัพนัธ์ทีแสดงการอ้างถงึคําพดู ความคิด หรือข้อเทจ็จริง

“แต่หนูคิดนะ นีตวัเมียนะ เพราะเห็นไม่มีงา” 
  คําวา่  “คิด”, “เหน็” ทีปรากฏในตวัอยา่ง เป็นคําเชือมทีแสดงการอ้างถงึความคิด 
 4.การซาํ (repetition) คือ การใช้รูปภาษาเดิมซําอีกครังหลงัจากทีหน่วยภาษานนัปรากฏแล้วในตอนต้นจา
การวิเคราะห์กลวิธีการเชือมโยงความด้วยการซําในเรืองเลา่ของเดก็ออทิสติกครังนี สามารถจําแนกได้เป็น 3 ประเภท
ยอ่ย ได้แก่ 
  4.1 การซํารูป
   4.1.1 การซํารูปคํา

“หนู1นอนกนั2หอ้งเดียวกนั2ในครอบครวั ถา้กลบั3ไปก็จะเป็นบา้น4คณุย่า และก็ถา้กลบั3

ตอนกลางคืนก็จะเป็นบา้น4ของหน1ู” 
จากตวัอยา่งข้างต้นพบวา่ ปรากฏการซํารูปคําทงัหมด 8 ครัง โดยซําคําวา่ “หน”ู 2 ครัง 

คําวา่ “กนั” 2 ครัง คําวา่ “กลบั” 2 ครัง และคําวา่ “บ้าน” 2 ครัง 
4.1.2 การซํารูปวลี

“เพราะเนือสตัว์อย่างนีเหมาะจะเป็นมือเย็นมากกว่า  เพราะหนเห็นหมอ้เป็นซุปอนันีู

เหมือนเป็นอา...เป็นมือเย็นอ่ะครบั” 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-156  

15

จากตวัอยา่งข้างต้นพบวา่ ปรากฏการซํารูปวลี “เป็นมือเยน็” ทงัหมด 2 ครัง 
4.1.3 การซํารูปประโยค

“ชา้ง ชา้งอย่ในป่า ู กําลงัพ่นนํา เอาเริมแรกไหม ชา้งกําลงัอย่ในป่า ู กําลงัพ่นนําอย่ ขอเริู

ใหม่นะ กาลครงัหนึงนานมาแลว้ มีชา้งตวัหนึงอาศยัอย่ในป่าู ” 
จากตวัอยา่งข้างต้นพบวา่ ปรากฏการซํารูปประโยคทงัหมด 3 ครัง ประโยคทีเด็กใช้ซํา 

คือ “ช้างอยูใ่นป่า” โดยการซํารูปประโยคในตวัอยา่งนีเป็นการซําบางสว่น 
  4.2 การซําความ  
   4.2.1 การซําความระดบัคํา

“ส่วนนีเขาอาจจะกินข้าว อาจจะทานอาหารคํา” 
   จากตวัอยา่งข้างต้น คําวา่ “กิน” และ “ทาน” เป็นการซําความในระดบัคําทีปรากฏใน 
เรืองเลา่ของเดก็ออทิสติก เพราะคําทงัสองมีความหมายเหมือนกนั 

4.2.2 การซําความระดบัอนพุากย์หรือประโยค 
“ก็คือถา้หางสนัก็จะเป็นตวัเมีย ก็คือไม่ค่อยเห็นหาง” 

จากตวัอยา่งข้างต้น อนพุากย์ “หางสนั” และ “ไมค่อ่ยเหน็หาง” เป็นการซําความใน  
ระดบัอนพุากย์ เพราะอนพุากย์ทงัสองมีความหมายคล้ายคลงึกนั 

4.3 การซําโครงสร้าง
“นีคือตน้ไม ้นีคือหญ้า นีคือหิน นีคือนํา นีคือทีหญ้า ส่วนนีก็คือดอกไม ้ 
จากตวัอยา่งข้างต้น เหน็ได้วา่ประโยคในตวัอยา่งนีทกุประโยคใช้โครงสร้างภาษา 

เหมือนกนัคือ โครงสร้างประโยค นีคือ + นามวลี 
 5. การเชือมโยงคําศัพท์ (lexical cohesion) คือ การแสดงความสมัพนัธ์โดยใช้คําศพัท์ทีมีความหมาย
เกียวข้องสมัพนัธ์กนัระหว่างประโยคหรือข้อความทีนํามาก่อนกับประโยคหรือข้อความทีตามมา จากการวิเคราะห์
กลวิธีการเชือมโยงความด้วยการเชือมโยงคําศัพท์ในเรืองเล่าของเด็กออทิสติกครังนี สามารถจําแนกได้เป็น 5 
ประเภทยอ่ย ได้แก่ 
  5.1 การใช้คําพ้องความหมาย 

“นีขวาจะเป็นตาเขาไม่งนัก็เป็นพ่อเขา หรือนีอาจจะเป็นแม่เขาไม่งนัก็ยายหรือย่าเขา เนีย 

ไม่งนั ไม่งนัก็อาจจะเป็นป่ก็ได ้หรือู ปะป๊า หรือว่าเป็น หรือคนนีอาจจะเป็นหม่าม้าก็ได ้

หม่ามา้ก็คือแม่นะ” 
  จากตวัอยา่งข้างต้น คําวา่ “พอ่” และ “ปะป๊า” เป็นคําทีมีความหมายเหมือนกนั และคําวา่ “แม่” 
และ “หมา่ม้า” เป็นคําทีมีความหมายเหมือนกนั จงึเป็นการใช้คําพ้องความหมายกนั 
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  5.2 การใช้คําทีมีลกัษณะเกียวข้องกนัแบบเฉพาะเจาะจง – ทวัไป
“หญ้าสีเขียวสําหรบัสตัว์ทกุชนิดทีมากินได ้อาจจะ นีคือตน้ไม ้นีคือหญ้า นีคือหิน นีคือนํา

นีคือทีหญ้า ส่วนนีก็คือดอกไม้ นีนก นีชา้งนะครบั นีเต่าทอง” 
จากตวัอยา่งข้างต้น  “สตัว์ทกุชนิด” เป็นคําทวัไปของคําเฉพาะ “นก”, “ช้าง” และ “เตา่ทอง” 

  5.3 การใช้คําทีมีลกัษณะเกียวข้องกนัแบบคําแสดงองค์ประกอบยอ่ย-ทงัหมด
“เพราะเนือสตัว์อย่างนีเหมาะจะเป็นมือเย็นมากกว่า เพราะหนเห็นหมอ้เป็นู ซุป.....นีคือ   นี

คือป ูนีคือซุป กุ้ง นีคือนําซุป ส่วนนีก็คือพวกผกัทีเอามาจุ่มพริกกินหรือจะจุ่มไอนี้ก็ได”้ 
  จากตวัอยา่งข้างต้น “มือเยน็” เป็นคําแสดงองค์ประกอบทงัหมดโดยมี “ซปุ”, “ป”ู, “กุ้ง”, “นําซปุ” 
และ “พวกผกัทีเอามาจุ่มพริกกิน” เป็นคําแสดงองค์ประกอบยอ่ย 

5.4 การใช้คําตรงกนัข้าม
“นีตวัผู้หรือตวัเมีย แต่หนคิดนะ นีตวัเมียนะู ” 

  จากตวัอยา่งข้างต้น “ตวัผู้” และ “ตวัเมีย” เป็นคําตรงกนัข้าม 
  5.5 การใช้คําทีสมัพนัธ์กนัหรือคําทีเข้าคูก่นั

“มีคนกินอาหาร แลว้ก็พ่อกบัแม่ กินอาหารทะเล แลว้ก็ลกู สองตวั สองคน” 
จากตวัอยา่งข้างต้น คําวา่ “พอ่”, “แม”่ และ “ลกู” เป็นคําทีเข้าชดุในกลุม่เดียวกนัคือคําทีเกียวกบั 

สมาชิกในครอบครัว 
 

สรุป 
 จากผลการศกึษาสรุปได้วา่เดก็ออทิสติกใช้กลวิธีการเชือมโยงความทีหลากหลาย จําแนกได้ 5 ประเภทหลกั 
คือ การอ้างถึง การละ การใช้คําเชือม การซํา และการเชือมโยงคําศพัท์ กลวิธีการเชือมโยงความทีเดก็ออทิสติกใช้เป็
สว่นใหญ่คือ การซํา สว่นการละ เป็นกลวิธีการเชือมโยงความทีเดก็ออทิสติกใช้เป็นสว่นน้อย 
 การแสดงออกทางภาษาด้วยการใช้กลวิธีการเชือมโยงความทีหลากหลาย  เพือแสดงความรู้สกึนกึคิดและ
ความต้องการในการสือสารได้ แสดงให้เหน็วา่เดก็ออทิสติกมีพฒันาการในการแสดงออกทางภาษาอยา่งสร้างสรรค์ 
 
คาํขอบคุณ 
 ผู้ วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ศศิธร จรูญศักดิ อาจารย์รพีพรรณ ภูถาวร และอาจารย์กชพรรณ มณฑาลพ     
อาจารย์สายการศึกษาพิเศษโรงเรียนพญาไททีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลอย่างดียิง รวมทังนักเรียน       
ออทิสติกชนัประถมศกึษาปีที 2 ทีน่ารักทกุๆคน ทีสละเวลาให้ข้อมลูแก่ผู้วิจยัด้วยความเตม็ใจ 
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การวิเคราะห์การออกเสียงภาษาไทยของเดก็ดาวน์ซนิโดรมในช่วงอายุ 12 – 14 ปี 
Phonetic Study of Speech Sounds Produced by Adolescents with Down Syndrome 
 

เสาวนีย์ เลศิกมลวรรธน์1

Saowanee Lertkamonvat1

 

บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ เรือง “การวิเคราะห์การออกเสียงภาษาไทยของเด็กดาวน์ซินโดรมในช่วงอาย ุ 12 – 14 ปี” นีมี
วตัถปุระสงค์เพือวิเคราะห์การออกเสียงภาษาไทยของเด็กดาวน์ซินโดรมและเปรียบเทียบการออกเสียงของเด็กดาวน์-
ซินโดรมช่วงอายุ 12-14 ปี  โดยเก็บข้อมลูจากเด็กดาวน์ซินโดรมจํานวน 3 คนซึงมีระดบัสติปัญญา 50 ขึนไป 
การศึกษานีวิเคราะห์ระบบเสียงของเด็กดาวน์ซินโดรม ในเรืองเสียงพยญัชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ จาก
คําศพัท์จํานวน 904 คํา รวมทงัเสนอผลการวิเคราะห์เสียงสระ และเสียงวรรณยกุต์ โดยใช้โปรแกรม Praat ด้วย 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) เด็กดาวน์ซินโดรมสามารถออกเสียงการออกเสียงพยญัชนะได้ 21 หน่วยเสียง คือ 
/p/, /t/, /c/, /k/, //, /ph/ /th/, /ch/, /kh/, /b/, /d/, /m/, /n/, //, /l/, /f/, /s/, /h/, /w/, /j/ 
และ /r/ ซงึพบว่ามีการแปรอิสระของเสียงพยญัชนะในรูปแบบทีเป็นลกัษณะเฉพาะบคุคล และพบว่าหน่วยเสียง /r/ 
เป็นปัญหาในการออกเสียงมากทีสดุสําหรับเด็กดาวน์ซินโดรม กล่าวคือออกเสียง [r] เป็นเสียง [l]  2) เด็กดาวน์-
ซินโดรมสามารถออกเสียงสระได้ดีกว่าเสียงประเภทอืนๆ คือ สามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงกับหน่วยเสียงใน
ภาษาไทยครบทงั 21 หน่วยเสียง 3) เด็กดาวน์ซินโดรมทงั 3 คนมีศกัยภาพในการออกเสียงเสียงวรรณยุกต์ทีไม่
แน่นอนและเป็นความแตกต่างเฉพาะบุคคล โดยภาพรวมพบว่าการออกเสียงของเด็กดาวน์ซินโดรมแต่ละคนมี

                                                           

รูปแบบของความเบียงเบนในการออกเสียงทีแตกตา่งกนัเฉพาะบคุคล โดยเด็กดาวน์ซินโดรม คนที 1 และคนที 2 จะมี
ความบกพร่องในการออกเสียงพยญัชนะมากกว่าเด็กดาวน์ซินโดรมคนที 3 ซึงจะมีความเบียงเบนในการออกเสียง
ด้านวรรณยกุต์มากกวา่คนที 1 และคนที 2   
คาํสาํคัญ : ภาษาศาสตร์  ดาวน์ซินโดรม  การออกเสียง  การออกเสียงพดู 
 
Abstract 
 
  The purpose of this study was to analysis the speech patterns of Down Syndrome children in 
order to see the aberration and the limitations of Down Syndrome (DS) speech in comparison to that of a 
normal child. To achieve the purposes of this study the phonology of the Down Syndrome children 12-14 

 

1 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ์ กรุงเทพฯ 10100 ประเทศไทย 

  Thai Learning Group, Saipanya School, Bangkok 10100, Thailand. 
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years old children was studied. In addition, the acoustic characteristics of vowels and tones were also 
analyzed using the freeware Praat software. 
 The subjects for the study consisted of three children with Down Syndrome (DS) aged between 
12-14 years. The IQ level of the 3 children with Down Syndrome was around 50. The primary data were 
collected from the pronunciation of 904 Thai words by each subject. The pronunciation of Thai 
consonants, vowels and tones by each subject were analyzed. Praat was used to analyze the formant 
frequencies of the vowels and the fundamental frequencies of the tones. 
 It was found that the pronunciation of each Down Syndrome child varied. The problems of each 
particular phoneme’s pronunciation were individual to each child. Among all the Thai  consonant 
phonemes /p/, /t/, /c/, /k/, //, /ph/ /th/, /ch/, /kh/, /b/, /d/, /m/, /n/, //, /l/, /f/, /s/, /h/, 
/w/, /j/ and /r/ it was found that /r/ is the most problematic phoneme as [r] is pronounced as [l]; 
2) For Thai vowel’s pronunciation, the Down Syndrome children were able to pronounce all 21 phonemes 
with close to normal child capacity; 3) for tones, the pronunciation accuracy varied among the three of 
them. 
Keywords: Linguistics, Down Syndrome, Speech Down Syndrome,  Adolescent 
 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 ภาษาเป็นเครืองมือของมนษุย์ทีใช้ในการสือสาร และเป็นสือกลางในการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก 
โดยใช้เสียง ตวัอกัษร หรือ ท่าทาง ภาษาเป็นสิงสําคญัและจําเป็นในสงัคม ภาษาพดูเป็นวิธีการสือสารรูปแบบหนึงที
สง่ทอดความรู้สกึนึกคิดจากบคุคลหนึงไปยงัอีกบคุคลหนึงโดยการใช้เสียง ซงึการออกเสียงพดูนนัเป็นวิธีการสือสารที
ถกูใช้ในมนษุย์เท่านนั การพดูเกิดจากการทํางานร่วมกนัของอวยัวะทีใช้ในการออกเสียง (articulators) ภายใต้การ
ควบคุมของสมอง ซึงมีกระแสอากาศเป็นองค์ประกอบสําคญัในการเปล่งเสียง อากาศเมือถูกดนัจากแหล่งกําเนิด
ต่างๆ ให้เคลือนที และผ่านไปยงัอวยัวะทีใช้ในการออกเสียงจะถกูดดัแปลงเสียงหรือแปรเสียงให้มีเสียงทีแตกต่างกนั
ออกไป 
 การพดูเป็นสงิสําคญัและจําเป็นสําหรับทกุคนในการดําเนินชีวิตประจําวนั มนษุย์สือสารกนัด้วยการพดู เพือ
สร้างความสมัพันธ์ ความเข้าใจซึงกันและกัน ทําให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ การพูดจึงเป็นการสือสารเพือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เดก็ทีมีความบกพร่องทางภาษาพดู อาจสง่ผลทางด้านการดําเนินชีวิต การเรียนรู้ 
การอยู่ร่วมกบัสงัคม ในเด็กดาวน์ซินโดรม เป็นกลุ่มของเด็กทีมีความบกพร่องทางภาษาเนืองจากความผิดปกติทาง
สติปัญญาหรือสมอง สมองเป็นระบบร่างกายทีสําคญัต่อพฤติกรรมทางภาษา เพราะเป็นตวัควบคมุระบบการทํางาน
ของร่างกายทีเกียวกับการส่งและรับภาษา เมือสมองทีเป็นตวัควบคมุการทํางานของอวยัวะทีใช้ในการออกเสียงมี
ความบกพร่อง จงึสง่ผลตอ่การใช้ภาษาและการดําเนินชีวิตของเดก็ดาวน์ซินโดรมด้วย 
 เด็กกลุม่อาการดาวน์ซินโดรมมีปัญหาในด้านการใช้ภาษา มกัพดูช้าและพดูไม่ชดั เนืองจากมีข้อจํากดัของ
อวยัวะทีใช้ในการออกเสียงทําให้การออกเสียงบางเสียงในภาษานนัไม่สามารถออกเสียงให้ชดัเจนหรือเหมือนได้กบั
ในเดก็ปกติ ความเข้าใจเกียวกบัการออกเสียงในภาษาของเดก็ดาวน์ซินโดรมนนัเป็นสิงจําเป็นในการฝึกพดู ซงึจะช่วย
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ในการสง่เสริมพฒันาการทางภาษาเพือให้เด็กดาวน์ซินโดรมสามารถสือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน บคุคล
สว่นมากรวมทงัผู้ ทีเกียวข้องกบัเด็กดาวน์ซินโดรมโดยตรงยงัไม่ตระหนกัถึงข้อจํากดัของการออกเสียงของเด็กดาวน์-
ซินโดรม จึงพยายามฝึกหรือบีบบงัคบัให้เด็กดาวน์ซินโดรมนนัออกเสียงให้ใกล้เคียงกบัในเด็กปกติให้ได้ การศึกษานี
จะเป็นการสร้างองค์ความรู้พืนฐานและฐานข้อมลูทีเกียวกบัระบบการออกเสียงในภาษาไทยของเด็กดาวน์ซินโดรมให้
ผู้ ทีเกียวข้องและผู้ปกครองของเด็กดาวน์ซินโดรมเพือให้เกิดความตระหนกัและความเข้าใจในข้อจํากัดในการออก
เสียงของเด็กดาวน์ซินโดรม และเป็นแนวทางให้กบับคุลากรทีเกียวข้องในการฝึกพดูได้ทราบถึงรูปแบบและระบบการ
ออกเสียงของเด็กดาวน์ซินโดรม สามารถใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงสําหรับใช้ในการฝึกออกเสียงให้กบั เด็กดาวน์ซินโดรม  
นอกจากนีจากการสํารวจการศึกษาระบบการออกเสียงภาษาไทยของเด็กดาวน์ซินโดรมในประเทศไทย พบว่าไม่มี
ผู้ ใดได้ทําการศึกษาการออกเสียงของเด็กดาวน์ซินโดรมมาก่อน มีเพียงเอกสารประกอบการฝึกพดูของเด็กดาวน์ซิน- 
โดรมทีแยกรายละเอียดโปรแกรมการฝึกพูดไปตามช่วงวัย และแนะแนวทางในการฝึกพูดเท่านัน ไม่มีการให้
รายละเอียดของเสียงทีมีความบกพร่องและข้อจํากัดในการออกเสียงของเด็กดาวน์ซินโดรมอย่างเป็นระบบ ผล
การศึกษานีจะช่วยให้ทราบถึงภาพรวมของการออกเสียงภาษาไทยของเด็กดาวน์ซินโดรมช่วงอายุ 12 – 14 ปี ทีมี
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยถงึปานกลาง (IQ ทีระดบั 50 - 70) 
 งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือวิเคราะห์การออกเสียงภาษาไทยของเด็กดาวน์ซินโดรมและเปรียบเทียบการ
ออกเสียงของเดก็ดาวน์ซินโดรมกบัเดก็ปกติช่วงอาย ุ12-14 ปี เพือดคูวามเบียงเบนในการออกเสียงภาษาไทยของเด็ก
ดาวน์ซินโดรมช่วงวยัเดียวกนั รวมถึงศกึษาคณุลกัษณะทางกลสทัศาสตร์ (Acoustic Characteristics) ของเสียงสระ 
และเสียงวรรณยกุต์อีกด้วย อีกทงัเป็นการสร้างองค์ความรู้พืนฐานเกียวกบัการออกเสียงของเด็กดาวน์ซินโดรมในช่วง
อาย ุ12 – 14 ปี ซงึมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยถึงปานกลาง (IQทีระดบั 50 - 70) เพือเป็นข้อมลู
อ้างอิงเบืองต้นสําหรับบคุลากรใช้ในการวางแผนการฝึกออกเสียงให้กบัเดก็ดาวน์ซินโดรม 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
 งานวิจยัใช้ผู้บอกภาษาซงึเป็นเด็กดาวน์ซินโดรม 3 คน โดยเก็บข้อมลูจากคําศพัท์จํานวน 904 คํา ซึงนํามา
จากหนงัสือพจนานกุรมภาพ สําหรับเดก็ และชดุคําทดสอบเสียงวรรณยกุต์ 5 ชดุคํา จากนนัจึงวิเคราะห์เสียงทีได้จาก
การเก็บข้อมูลหาข้อผิดพลาดในการออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ และนําเสียงสระและวรรณยุกต์มา
วิเคราะห์ลกัษณะทาง กลสทัศาสตร์ด้วยโปรแกรมพราท (Praat v.5.2.21) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 
1 การเลือกผ้บอกภาษาู  
 ในการศึกษานีจะเก็บข้อมลูจากผู้บอกภาษาคือ เด็กดาวน์ซินโดรม จํานวน 3 คน ซึงผู้วิจัยได้กําหนดให้ผู้
บอกภาษามีช่วงอายใุกล้เคียงกนัคือ 12 – 14 ปี ในช่วงอายนีุนนัเป็นวยัทีมีพฒันาการทางภาษาทีค่อนข้างสมบูรณ์
มากทีสดุในเดก็ดาวน์ซินโดรม และในกรณีเดก็ผู้ชายเสียงจะยงัไมแ่ตก ในการวิจยัจะไมกํ่าหนดเพศในการศกึษาครังนี 
การศึกษาเพือเปรียบเทียบพฒันาการทางภาษา ดูความเบียงเบนในการออกเสียงระหว่างเด็กดาวน์ซินโดรม โดย
กําหนดคณุสมบตัิของผู้บอกภาษาดงันี 
 1.1 ผ้บอกภาษาเด็กดาวน์ซินโดรมู  ในการวิจยันีมีผู้บอกภาษาเด็กดาวน์ซินโดรมจํานวน 3 คน โดยมี
คณุสมบตัิดงันี 
 1.1.1 เป็นผู้ ทีได้รับการวินิจฉยัทางการแพทย์วา่อยูใ่นกลุม่อาการ ดาวน์ซินโดรม 
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 1.1.2  เป็นผู้ ทีพดูภาษาไทยกลางเป็นภาษาแม ่
 1.1.3  มีอายรุะหวา่ง 12 – 14 ปี 
 1.1.4  เป็นผู้ ทีได้รับการดแูลจากครอบครัวและ เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียน เนืองจากการ

ดแูลเอาใจใสเ่ดก็จะสง่ผลตอ่พฒันาการของเด็กโดยตรง ในครอบครัวทีไม่ให้ความสําคญัต่อเด็กดาวน์ซินโดรมหรือใน
เดก็ดาวน์ซินโดรมทีไมไ่ด้รับความเอาใจใสจ่ะทําให้เดก็มีพฒันาการทีช้ากวา่ในครอบครัวทีเอาใจใสด่แูลเด็กทงัในด้าน
การเรียนรู้และการปรับตวัในสงัคม 

 1.1.5  มีระดบัภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยถึงปานกลาง (IQ 50 - 70) เพือให้
เด็กดาวน์ซินโดรมมีความสามารถในการเรียนรู้ในระดบัใกล้เคียงกนั และมีความสามารถเพียงพอในการเข้าใจคําสงั
และสามารถสือสารได้ในการเก็บข้อมลู 
 
2 วธีิการดาํเนินการวจัิย 
 2.1 การเตรียมการวจัิย 
 ในการศึกษานีได้ศึกษางานวิจยัทีเกียวข้องกบัเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม พฒันาการทางภาษาของเด็ก
ปกติ และเด็กดาวน์ซินโดรม ความผิดปกติในการพูดของเด็กดาวน์ซินโดรม รวมถึงระบบเสียงในภาษาไทย และ
งานวิจัยทีเกียวข้องกับการออกเสียงของเด็กดาวน์ซินโดรม เพือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด โดยมี
แหล่งข้อมูลสําหรับการศึกษาค้นคว้า คือ ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  
หอสมดุและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล ห้องสมดุสถาบนัราชานกุลู หอสมดุจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 2.2 การตดิต่อบุคคลเพือสัมภาษณ์ 
  2.2.1 เจ้าหน้าทีอรรถบําบดัสถาบนัราชานกุลู เพราะถือว่าเป็นบคุคลทีมีส่วนเกียวข้องกบัการฝึก
ออกเสียง และเป็นผู้สมัผสักบัเด็กดาวน์ซินโดรม เพือศกึษาข้อมลูพืนฐานเกียวกบัดาวน์ซินโดรม ความผิดปกติในการ
ออกเสียงของเด็กดาวน์ แนวทางในการฝึกปฏิบตัิในการแก้ไขการออกเสียง และข้อมลูในการศึกษาต่อของเด็กกลุ่ม
ดาวน์ซินโดรม 
  2.2.2  ครูการศกึษาพิเศษโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนพิบลูประชาสรรค์ เพราะถือ
ว่าเป็นบุคคลชํานาญการสอนให้แก่เด็กพิเศษในโรงเรียน เพือเก็บข้อมลูและขอความช่วยเหลือในการแนะนําผู้บอก
ภาษากลุม่เดก็ดาวน์ซินโดรมแก่ผู้วิจยั 
 2.3 เครืองมือในการเกบ็ข้อมลวจัิยู  
 ในการเก็บข้อมลูเสียงนี ผู้วิจยัได้เตรียมเครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมลูเสียง ดงันี 
  2.3.1 บตัรคําศพัท์ทีมีรูปภาพประกอบ 904 บตัรซงึนํามาจากหนงัสือพจนานกุรมภาพ สําหรับเด็ก 
ซึงแบ่งเป็นบตัรทีใช้ในการศึกษาเสียงพยญัชนะจํานวน 663 คํา และบตัรทีใช้ในการศึกษาเสียงสระจํานวน 241 คํา 
และชดุคําศพัท์เพือศกึษาเสียงวรรณยกุต์ 5 ชดุคํา ซงึมีจํานวนคําศพัท์ 25 คํา 
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ตัวอย่างบัตรคาํ 
 

 

 

  2.3.2  บนัทึกการออกเสียงของผู้บอกภาษาโดยใช้เครืองบนัทึกเสียง IC SONY รุ่น ICD-P620 
(โดยเก็บในเดก็ดาวน์ซินโดรมจํานวน 3 คน) 
 2.4 วธีิการเกบ็และรวบรวมข้อมลู  
   การเก็บข้อมลูเสียงเดก็ดาวน์ซินโดรม มีขนัตอนดําเนินการเก็บข้อมลูเสียงของผู้บอกภาษาดงันี 
  2.4.1 ติดต่อผู้ปกครองของผู้บอกภาษา อธิบายวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและข้อตกลงในการทํา
วิจยัครังนี เมือผู้ปกครองยินยอมให้เด็กในปกครองเข้าร่วมงานวิจยั จึงลงลายมือชือยินยอมให้เด็กในปกครองเข้าร่วม
โครงการวิจยั 
  2.4.2  การดําเนินการเก็บข้อมลูด้านการออกเสียงของผู้บอกภาษาจะดําเนินการเก็บข้อมลูทีละ
บคุคลและขอใช้สถานทีของโรงเรียนเป็นสดัส่วน และจะไม่มีเด็กคนอืนๆอยู่ด้วย เพือป้องกนัการรบกวนสมาธิของผู้
บอกภาษา 
  2.4.3  จากนนัทําความรู้จกัด้วยการทกัทายและแนะนําตนเอง สนทนาสอบถาม จดบนัทึกข้อมลู
ทัวไปของเด็กแต่ละคน ได้แก่ ชือ นามสกุล อายุ ระดับชันเรียน ชือโรงเรียน และวันทีทําการเก็บข้อมูล พร้อมทัง
อธิบายวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและข้อตกลงให้ผู้บอกภาษาทราบ พร้อมทงัมีการลงลายมือชือยินยอมในการเข้าร่วม
การวิจยั ก่อนการเก็บข้อมลู 
  2.4.4  การเก็บข้อมลูเสียงนนัให้เด็กแต่ละคนอ่านคําศพัท์จากบตัรคํา โดยใช้ บตัรคําดงัทีกลา่วมา
ในข้อ 2.3.1 ให้ผู้บอกภาษาอา่นคําศพัท์จากบตัรคํา 3 – 5 ครัง ต่อ 1 บตัรคํา หากผู้บอกภาษาไม่สามารถอ่านคําศพัท์
ได้ ผู้ วิจัยอ่านให้ฟังแล้วจึงให้ผู้บอกภาษาอ่านตาม หลังจากนันผู้ วิจัยจะจดบันทึกการออกเสียงโดยใช้         สัท
สญัลกัษณ์สากล (I.P.A) ปี 2005 เพือไม่ให้มีความกดดนัใดๆ ขณะออกเสียง เด็กสามารถพดูคยุได้ตามอิสระ และ
ผู้วิจยัไมกํ่าหนดเวลาในการออกเสียงของเดก็ 
  2.4.5  เวลาทีใช้ในการเก็บข้อมลูประมาณ 20 ครังๆละประมาณ 1 ช.ม. ตอ่คน 

  2.4.6  ทําการบนัทกึเสียง และวิดิทศัน์ในช่วงทีเดก็ออกเสียงพดู  
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 2.5 การวเิคราะห์ข้อมลู  
  2.5.1  ถ่ายทอดข้อมลูเสียงโดยใช้สทัสญัลกัษณ์สากล (I.P.A) ปี 2005 

  2.5.2  วิเคราะห์ข้อมลูเสียง โดยใช้ทฤษฎีสรศาสตร์(Phonemics) (Pike, 1947) เพือดรูะบบเสียง
ของเด็กดาวน์ซินโดรมและเด็กปกติ เพือนํามาเปรียบเทียบดคูวามเบียงเบนในการออกเสียง ในเสียงพยญัชนะ สระ 
และวรรณยกุต์ ซงึใช้วิธีการประเมินด้วยการฟังแล้ววิเคราะห์ผลจากเสียงทีได้ยิน 
  2.5.3  วิเคราะห์คณุลกัษณะทางกลสทัศาสตร์ (Acoustic Characteristics) ของเสียงสระ และเสียง
วรรณยกุต์ โดยใช้โปรแกรม Praat v.5.2.21 เพือศกึษาลกัษณะทางกลสทัศาสตร์ของเสียงสระและเสียงวรรณยกุต์ โดย
ศกึษาจากคา่ฟอร์เมินท์ที 1 และที 2 ของเสียงสระนํามาวิเคราะห์ลกัษณะของเสียงสระทีเกิดขึน และศกึษาค่าความถีมลู
ฐานของเสียงวรรณยกุต์เพือดลูกัษณะของเสียงวรรณยกุต์ 
  2.5.4  พลอ็ตค่าความถีฟอร์เมินท์ที 1 และ 2 โดย โปรแกรม JPlotFormants v1.4 และทํากราฟ
แผนภมิูเสียงวรรณยกุต์ โดย Excel 2003 
  2.5.5 วิเคราะห์การออกเสียงในภาษาไทยของเดก็ดาวน์ซินโดรม ทงัทางด้าน เสียงพยญัชนะ เสียง
สระ และเสียงวรรณยกุต์ เพือสรุปผลการวิเคราะห์การออกเสียงของกลุ่มตวัอย่าง ดคูวามเบียงเบนในการออกเสียง
ของเดก็ดาวน์ซินโดรม 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบวา่ 1) การออกเสียงพยญัชนะภาษาไทยในเดก็ดาวน์ซินโดรมสามารถออกเสียงได้ 20 หน่วย
เสียง คือ /p/, /t/, /c/, /k/, //, /ph/ /th/, /ch/, /kh/, /b/, /d/, /m/, /n/, //, /l/, /f/, /s/, /h/, 
/w/, และ /j/  มีการแปรอิสระของเสียงพยญัชนะรูปแบบทีเป็นลกัษณะเฉพาะบคุคล   เสียงทีไม่พบและเป็นปัญหา
การออกเสียง คือ   /r/   เด็กดาวน์ซินโดรมออกเสียง [r] เป็นเสียง [l] 2) การออกเสียงสระในภาษาไทยของเด็ก
ดาวน์ซินโดรมสามารถออกเสียงสระได้ดีกว่าในเสียงอืนๆ คือ สามารถออกเสียงได้ครบตามหน่วยเสียงในภาษาไทย 
21 หน่วยเสียง 3) การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในเด็กดาวน์ซินโดรมทงั 3 คนมีการออกเสียงทีไม่แน่นอนมี
เอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล เด็กดาวน์ซินโดรมจะมีปัญหาในด้านการออกเสียงทีต่างกนัออกไป ทงันีเพราะว่าการออก
เสียงพูดเกิดจากการทํางานร่วมกันของอวยัวะทีใช้ในการออกเสียง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของสมอง ซึงในเด็ก
ดาวน์ซินโดรมจะมีความผิดปกติของระบบกล้ามเนือ เช่น กล้ามเนืออ่อนนิม กล้ามเนือลินมีขนาดใหญ่ พร้อมทงัมี
ความผิดปกติของระบบโครงกระดกูคือกระดกูบนใบหน้ามีการเจริญเติบโตทีผิดปกติและมีช่องปากขนาดเลก็ ปัจจยั
เหล่านีส่งผลต่อการออกเสียงของเด็กทําให้เสียงทีเปล่งออกมานนัมีข้อจํากดัในการออกเสียงแต่ละเสียงในภาษา ซึง
ความผิดปกติของอวัยวะทีใช้ในการออกเสียงนันจะเป็นตัวกําหนดขีดความสามารถในการออกเสียงนันๆ แต่
ความสามารถและระบบร่างกายสว่นต่างๆของเด็กดาวน์ซินโดรมแต่ละคนจะมีความผิดปกติทีต่างกนัออกไป บางคน
อาจจะมีพฒันาการทางร่างกายดี แข็งแรง มีปัญหาเรืองของกล้ามเนือน้อย แต่มีระดบัสติปัญญาทีตํา หรือในบางค
อาจจะมีพฒันาการทางร่างกายทีผิดปกติมากตงัแต่กําเนิดจึงทําให้การควบคมุของระบบกล้ามเนือต่างๆมีน้อยแต่
อาจจะมีสติปัญญาทีอยู่ในระดบัปานกลางสามารถเรียนรู้ อ่านหนงัสือได้ จึงทําให้ขีดความสามารถในการออกเสียง
ของเด็กดาวน์ซินโดรมแต่ละคนนนัไม่เท่ากัน และมีแบบแผนทีไม่เหมือนกนั จึงควรจะศึกษาเด็กดาวน์ซินโดรมเป็น
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รายบุคคลเพือดคูวามผิดพลาดของการออกเสียงแล้วจึงนําไปใช้ในการวางแผนการฝึกให้กบัเด็กดาวน์ซินโดรมเป็น
เฉพาะบคุคล 
 การออกเสียงภาษาไทยในเด็กดาวน์ซินโดรม ในเรืองการออกเสียงพยัญชนะ จากผลการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการออกเสียงของเด็กดาวน์ซินโดรมและเด็กปกติ แสดงให้เห็นว่า การออกเสียงของเด็กนันมีความไม่
แน่นอนเป็นเอกลกัษณ์และรูปแบบในการออกเสียงเฉพาะบคุคล เสียงทีเป็นปัญหาในเด็กดาวน์ซินโดรมนนัคือเสียงรัว 
[r] ทีไมส่ามารถออกเสียงได้เลย และในสว่นของพยญัชนะอืนจะมีการแปรอิสระไปตามคณุลกัษณะร่วมกนัของเสียง
ทีมีการแปรอิสระเช่น [ph] อาจจะออกเพียงเสียง [h]แล้วเสียงหยุดด้านหน้าหายไป เพราะเสียงทัง 2 นันมี
ลกัษณะร่วมกนัคือ การพ่นลม เป็นต้น ในด้านเสียงพยญัชนะควบกลําเดก็ดาวน์ซินโดรมออกเสียงพยญัชนะควบกลํ
เป็นเสียงพยัญชนะเดียวเช่นเดียวกับงานวิจัยของ Stoel-Gammon ทีพบว่าพยัญชนะควบกลําถกูออกเสียงเป็
พยญัชนะเดียว แต่ในการศึกษาครังนีพบข้อแตกต่างทีว่ามีเสียงพยญัชนะควบกลํา 2 เสียงทีเด็กดาวน์ซินโดรมทงั 3 
คนสามารถออกได้ คือ เสียง /kw/ และ /khw/ การออกเสียงสระในเด็กดาวน์ซินโดรมนนัจากการวิจยัครังนีพบว่า
มีความเบียงเบนน้อยกว่าในเสียงประเภทอืนๆ ซึงในเด็กดาวน์ซินโดรมสามารถออกเสียงสระได้ชดัเจน ครบจํานวน
เสียงสระ และแม่นยํามากทีสดุในระบบเสียง และในส่วนของเสียงวรรณยุกต์ในเด็กดาวน์ซินโดรมนันขึนอยู่กับขีด
ความสามารถของการควบคุมระบบกล้ามเนือและอวัยวะทีใช้ในการออกเสียง ซึงเป็นเอกลกัษณ์ทีเกิดขึนเฉพาะ
บคุคลเทา่นนั 
 
สรุป 
 การออกเสียงของเด็กดาวน์ซินโดรมแต่ละคนมีข้อผิดปกติในการออกเสียงทีต่างกันเฉพาะบุคคล จึงควร
เปรียบเทียบความผิดปกติในการออกเสียงของเด็กดาวน์ซินโดรมนนัเป็นรายบคุคลเพือให้เห็นความผิดปกติของแต่ละ
คน เนืองจากการออกเสียงพดูเกิดจากการทํางานร่วมกนัของอวยัวะทีใช้ในการออกเสียง โดยอยู่ภายใต้การควบคมุ
ของสมอง เดก็ดาวน์ซินโดรมจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาและมีความผิดปกติของระบบกล้ามเนือเช่น กล้ามเนือ
อ่อนนิม กล้ามเนือลินมีขนาดใหญ่ พร้อมทังมีความผิดปกติของระบบโครงกระดูกคือกระดูกบนใบหน้ามีการ
เจริญเติบโตทีผิดปกติและมีช่องปากขนาดเล็ก ปัจจยัเหล่านีส่งผลต่อการออกเสียงของเด็กทําให้เสียงทีเปล่งออกมา
นนัมีข้อจํากดัในการออกเสียงแต่ละเสียงในภาษา ความผิดปกติของอวยัวะทีใช้ในการออกเสียงนนัจะเป็นตวักําหนด
ขีดความสามารถในการออกเสียงนันๆ จากการเปรียบเทียบการออกเสียงของเด็กดาวน์ซินโดรมครังนีพบการ
เบียงเบนของการออกเสียงภาษาไทยในเด็กดาวน์ซินโดรมดงันี การออกเสียงสระในภาษาไทยของเด็กดาวน์ซินโดรม
นนัพบปัญหาและความเบียงเบนในการออกเสียงน้อยทีสดุ ทางด้านเสียงพยญัชนะและเสียงวรรณยกุต์ในเด็กดาวน์
ซินโดรมพบความเบียงเบนทีแตกต่างกนัออกไปคือ เด็กดาวน์ซินโดรมคนที 1 และคนที 2 จะมีความบกพร่องในการ
ออกเสียงพยญัชนะมากกวา่ในเดก็ดาวน์ซินโดรมคนที 3 ซงึจะมีความผิดปกติในการออกเสียงด้านวรรณยกุต์มากกว่า
คนที 1 และคนที 2 
 
คาํขอบคุณ 
 วิทยานิพนธ์เรืองการวิเคราะห์การออกเสียงภาษาไทยของเด็กดาวน์ซินโดรมช่วงอายุ 12 – 14 ปี สําเร็จ
สมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.อมร แสงมณี ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์ ดร.ศรีวิมล มโนเชียวพินิจ และอาจารย์ ดร.ปัทมา พฒันพงษ์ กรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ ทีได้กรุณา
ให้คําปรึกษาและแนะแนวทางในการดําเนินการจดัทําวิทยานิพนธ์  ผู้วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ทีนี 
 ขอขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.จฑุามณี ออ่นสวุรรณ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นอย่างสงู ทีกรุณา
ให้คําแนะนําอนัเป็นประโยชน์  ซงึช่วยให้วิทยานิพนธ์เลม่นีมีความสมบรูณ์ยิงขนึ  
  ผู้วิจยัขอขอบพระคณุคณาจารย์ทกุท่านทีประสิทธิประสาทความรู้แก่ผู้ วิจยัจนสามารถศึกษาเล่าเรียนจน
สําเร็จ 
 ขอขอบพระคุณ คุณแม่ ทีให้การสนับสนุน เป็นกําลงัใจ และให้โอกาสแก่ผู้ วิจัยในการศึกษาและพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา 
 ขอขอบพระคุณเด็กชายณปัฐม์ เมฆสุต เด็กชายณรงค์ฤทธิ ฤกษ์อยู่สุข เด็กชายธนวัฒน์ ดีจําเนียร และ
เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์หอม ผู้ บอกภาษาทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยเป็นอย่างดี และ
ขอขอบพระคณุผู้ปกครองของผู้บอกภาษาทกุท่านทีให้ความไว้วางใจแก่ผู้วิจยัในการสง่บตุรหลานเข้าร่วมในการวิจยั
ครังนี และให้ข้อมลูทีเป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยันี 
 ขอขอบพระคณุ คณุปียกนิฏฐ์ หงษ์ทอง ทีได้ให้ข้อมลูและคําแนะนําเกียวกับเด็กดาวน์ซินโดรม ตลอดจน
ช่วยติดตอ่กบัผู้ ทีเกียวข้องในการเก็บข้อมลูในระหวา่งทีผู้วิจยัดําเนินการเก็บข้อมลูวิจยั 
 ขอขอบคณุ คณุประจกัษ์ คีรีศรี และเพือนๆทกุท่านทีคอยให้กําลงัใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ วิจยัอย่าง
สมําเสมอ ขอบคณุพีๆห้องบริการการศกึษาและและบรรณารักษ์ห้องสมดุสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชียทีให
ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจยัตลอดระยะเวลาทีศกึษาอยูที่สถาบนัฯ 
 นอกจากนี วิทยานิพนธ์ฉบับนี ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล (This dissertation is partially supported by Graduate Studies of Mahidol University 
Alumni Association) 
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โครงสร้างของรปอ้างถงึพระพุทธเจ้าในวรรณกรรมพุทธประวัติู  
Structural of Lexical Anaphora Referring to Lord Buddha in Buddhist Literature

 

ธชัชยั กรกมุ1

Tutchai Kornkoom1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาโครงสร้างของรูปอ้างถึงพระพุทธเจ้าและศึกษาปัจจัยบางประการที

สมัพนัธ์กับโครงสร้างของรูปอ้างถึงพระพุทธเจ้าในงานวรรณกรรมพุทธประวตัิ  ในการทําวิจัยครังนีผู้ วิจัยคดัเลือก
วรรณกรรมพทุธประวตัิ 5 เรืองและพบรูปอ้างถึงพระพทุธเจ้า 390 รูป  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่าโครงสร้างของรูป
อ้างถึงพระพทุธเจ้าแบ่งออกเป็น 2 โครงสร้างใหญ่  คือ 1.นาม  2.นาม+อนพุากย์ขยายนาม  ในส่วนของโครงสร้าง
แบบที 1.นาม นันประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี  1)คํานาม (น)  2)คําประกอบหน้านาม (นx) และ 3)
คําประกอบหลงันาม (นx) โครงสร้างแบบนามสามารถแบ่งเป็นโครงสร้างย่อยได้ 18 โครงสร้าง  สว่นโครงสร้างแบบที 
2. โครงสร้างแบบนาม+อนุพากย์ขยายนาม  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนดงันี 1)นาม (น)  2)อนพุากย์ขยาย
นาม (อx) 3)อนพุากย์ขยายอนพุากย์ โครงสร้างแบบนีแบง่ออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ 1.โครงสร้างแบบ น+อx สามารถ
แบ่งเป็นโครงสร้างย่อยได้ 23 โครงสร้าง  และ 2.โครงสร้างแบบ น+อx+อx สามารถแบ่งเป็นโครงสร้างย่อยได้ 7 
โครงสร้าง  สว่นผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างของรูปอ้างถึงพระพทุธเจ้าพบว่านิกายของคมัภีร์
และภาษาทีใช้ประพนัธ์ต้นฉบบันนัมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบของโครงสร้างของรูปอ้างถงึพระพทุธเจ้า 
คาํสาํคัญ : โครงสร้างของรูปอ้างถงึ  รูปอ้างถงึพระพทุธเจ้า 

Abstract 
This research aims to study the structural patterns of lexical anaphora referring to Lord Buddha 

in Buddhist literature and study some factors that are associated with the structural patterns. In doing this 
research, the researcher selected 5 Buddhist literatures and found 390 lexical anaphora. The data 
analysis showed that the structural patterns of lexical anaphora is divided into 2 main structural patterns : 
1. noun 2.noun+clause expand noun. The first structural patterns consist of 3 parts : 1) noun (n) 2) the 
word in front of noun (nx) 3) the word behind noun (nx). The first structural patterns is divided into 18 sub-
structural patterns. The second structural patterns consist of 3 parts : 1) noun (n) 2) clause expand noun 
(cx) 3) clause expand clause (cx). This structural patterns is divided into 2 major types : 1. n+cx can be 
divided into 23 sub-structural patterns and 2. n+cx+cx can be divided into 7 sub-structural patterns. The 
analysis of factors associated with the patterns found that sect of Buddhist scriptures and the language 
of the original authorship is associated with the pattern of structural patterns of lexical anaphora referring 
to Lord Buddha. 
Keywords : structural patterns of lexical anaphora, lexical anaphora referring to Lord Buddha 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทยและมีความสมัพนัธ์กับสงัคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน  บุคคล

สําคญัในพระพทุธศาสนาโดยเฉพาะพระพทุธเจ้าผู้ เป็นศาสดาของพระพทุธศาสนาจึงเป็นบคุคลทีพทุธศาสนิกชนให้
ความสําคญัและเคารพบชูาเป็นอยา่งยิง  ความสมัพนัธ์ของพระพทุธศาสนากบัสงัคมไทยสว่นหนึงได้สะท้อนผ่านทาง
งานวรรณกรรม  และวรรณกรรมทีมีเนือหาหลกัเกียวกบัพระพทุธเจ้าคือวรรณกรรมพทุธประวตัิ 

วรรณกรรมพุทธประวัติในประเทศไทยส่วนใหญ่ล้วนแปลและเรียบเรียงมาจากคมัภีร์ต่างๆ ทีบนัทึกด้วย
ภาษาบาลีหรือสนัสกฤต  ปัจจุบันมีวรรณกรรมพุทธประวัติทีแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยอยู่หลายเรือง  เมือ
ผู้วิจยัอ่านวรรณกรรมพทุธประวตัิเหลา่นนัแล้ว  พบว่ารูปอ้างถึงพระพทุธเจ้าซงึได้แก่รูปภาษาทีใช้ในการกลา่วอ้างถึง
พระพทุธเจ้าทีปรากฏวรรณกรรมพทุธประวตัินนัน่าสนใจ  โดยเฉพาะในสว่นของโครงสร้างของรูปอ้างถึงพระพทุธเจ้า  
พบวา่ผู้แปลวรรณกรรมพทุธประวตัิแตล่ะเรืองจะนําคําศพัท์หลายๆ ศพัท์มาประกอบกนัทําให้ได้รูปอ้างถึงจํานวนมาก  
มีความยาวและซับซ้อน  เช่น  สมเด็จพระอัครมุนินทรทัมมสารถีศรีสคุต  พระมเหสีมหามุนีศาสดาเจ้า  พระสุคต
ศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า  เป็นต้น   

นอกจากจะพบโครงสร้างของรูปอ้างถึงพระพทุธเจ้าทีมีความยาวและซบัซ้อนแล้ว  ผู้วิจยัยงัสงัเกตเห็นว่ามี
ปัจจยับางประการทีสมัพนัธ์กบัโครงสร้างของรูปอ้างถึงพระพทุธเจ้า  ซงึเป็นปัจจยัทีมีสว่นทําให้โครงสร้างของรูปอ้าง
ถงึพระพทุธเจ้าแตล่ะรูปมีความแตกตา่งกนั 

จากข้อสงัเกตเกียวกบัรูปอ้างถงึพระพทุธเจ้าทีได้กลา่วถึงข้างต้นนนั  ผู้วิจยัจึงมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษารูป
อ้างถงึพระพทุธเจ้า 2 ข้อ คือ 

1. ศกึษาโครงสร้างของรูปอ้างถงึพระพทุธเจ้าทีปรากฏในวรรณกรรมพทุธประวตัิ 
2. ศกึษาปัจจยัทีสมัพนัธ์กบัโครงสร้างของรูปอ้างถงึพระพทุธเจ้า 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
ผู้ วิจัยคัดเลือกวรรณกรรมพุทธประวัติทีใช้เป็นเอกสารในการเก็บข้อมูลรูปอ้างถึงพระพุทธเจ้าโดยมี

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคือ  
1.ต้องเป็นวรรณกรรมพทุธประวตัิทีแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยแล้ว   
2.หากวรรณกรรมเรืองใดมีผู้แปลและเรียบเรียงไว้มากกว่า 1 สํานวน  จะคดัเลือกสํานวนทีมีเนือหาครบถ้วน

และมีชือเสียงเป็นทีรู้จกัมากทีสดุมา 1 สํานวน   
หลงัจากคดัเลือกวรรณกรรมพทุธประวตัิตามหลกัเกณฑ์ทงั 2 ข้อแล้ว  ได้วรรณกรรมพทุธประวตัิทีเหมาะสม

เป็นเอกสารในการเก็บข้อมลูจํานวน 5 เรืองคือ 1. ปฐมสมโพธิกถา  สํานวนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส  2. ชินมหานิทาน  ฉบบัหอสมดุแห่งชาติ  สํานวนของวิรัตน์  อนุนาทรวรางกรูและคณะ  3. พทุธานพุทุธ
ประวัติ  สํานวนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  4. มหากาพย์พุทธจริต  สํานวนของ
สําเนียง  เลือมใส  5. ลลติวิสตระ  สํานวนของแสง  มนวิทรู 

จากนนัผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลูรูปอ้างถึงพระพทุธเจ้าจากวรรณกรรมพทุธประวตัิทีคดัเลือกไว้  โดยมีเกณฑ์
การคดัเลือกข้อมลูคือ  

1. ต้องเป็นรูปอ้างถงึทีมีรูปปรากฏ  ต้องไมเ่ป็นการอ้างถงึด้วยการละไว้ในฐานทีเข้าใจ   
2. รูปอ้างถึงพระพุทธเจ้าทีผู้ วิจัยนํามาศึกษานันจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคํานามซึงสามารถปรากฏใน

ตําแหน่งของคํานามในกรอบประโยคทดสอบหมวดคํานามของวิจินตน์  ภาณพุงศ์ (2541 : 52) ได้   
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เมือรวบรวมข้อมูลรูปอ้างถึงพระพุทธเจ้าตามหลักเกณฑ์ทีได้กําหนดไว้ข้างต้นแล้ว  ผู้ วิจัยจึงนําข้อมูล
เหล่านันมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ทีได้ตังไว้คือ  วิเคราะห์โครงสร้างของรูปอ้างถึงพระพุทธเจ้า  และปัจจัยที
สมัพนัธ์กบัโครงสร้างของรูปอ้างถงึพระพทุธเจ้า  หลงัจากนนัจงึสรุปผลการวิเคราะห์เป็นลําดบัตอ่ไป 

ผลการวิจัย 
จากการรวบรวมข้อมูลรูปอ้างถึงพระพุทธเจ้าจากวรรณกรรมพุทธประวัติทัง 5 เรือง  พบรูปอ้างถึง

พระพทุธเจ้าทงัหมด 390 รูป  ผลการวิเคราะห์พบว่าโครงสร้างของรูปอ้างถึงพระพทุธเจ้าแบ่งออกเป็น 2 โครงสร้าง
ใหญ่  คือ  1.โครงสร้างแบบนาม  2.โครงสร้างแบบนาม+อนพุากย์ขยายนาม  มีรายละเอียดดงันี 

1. โครงสร้างแบบนาม   
นาม  ประกอบด้วยสว่นประกอบ 3 สว่น  ดงันี 
     1) คํานาม (ใช้สญัลกัษณ์แทนด้วย  น) จําแนกเป็น  
 - คํานามเฉพาะทีใช้เรียกพระพทุธเจ้า  เป็นคํานามทีใช้เรียกพระพทุธเจ้าเท่านนั  ไม่นิยมใช้เรียก

บคุคลอืน  เช่นคําวา่  พทุธ  สพัพญั  ู ตถาคต  เป็นต้น 
 - คํานามอืน  เป็นคํานามทัวไปทีใช้เรียกพระพุทธเจ้าและสามารถใช้เรียกบุคคลอืนนอกจาก

พระพทุธเจ้าได้  เช่นคําวา่  ศาสดา  สมณะ  มนีุ  เป็นต้น 
 - คําสรรพนาม  คําสรรพนามทีใช้เรียกพระพทุธเจ้าพบ 1 คํา  ได้แก่คําวา่  พระองค์ 
     2) คําประกอบหน้านาม (ใช้สญัลกัษณ์แทนด้วย นx) เป็นคําทีนํามาประกอบหน้าคํานามมกัจะปรากฏ

อยูส่ว่นหน้าของรูปอ้างถงึพระพทุธเจ้าเพือแสดงการยกยอ่ง  แบง่ยอ่ยได้ 3 ชนิด  คือ 
 - น1  มี 1 คํา  ได้แก่คําวา่  พระ 
 - น2  มี 2 คํา  ได้แก่คําวา่  สมเดจ็, องค์ 
 - น3  มี 1 คํา  ได้แก่คําวา่  องค์ 
     3) คําประกอบหลงันาม (ใช้สญัลกัษณ์แทนด้วย นx) เป็นคําทีนํามาประกอบหลงัคํานาม  มี 2 คํา  ได้แก่

คําวา่  เจ้า, องค์ 
จากส่วนประกอบทงั 3 ส่วนข้างต้น  สามารถนํามาเขียนเป็นสตูรโครงสร้างใหญ่ของโครงสร้างแบบนามได้

ดงันี  (น3)+(น2)+(น1)+น+(น)+(น)+(น)+(น1) ส่วนประกอบทีอยู่ในวงเล็บเป็นส่วนประกอบทีอาจปรากฏหรือไม่ก็ได้  
และส่วนประกอบทีไม่ได้อยู่ในวงเล็บเป็นส่วนประกอบทีต้องปรากฏอยู่เสมอ  จากสตูรโครงสร้างใหญ่นีสามารถแบ่ง
โครงสร้างแบบนามเป็นโครงสร้างยอ่ยได้ 19 โครงสร้าง  ดงันี 

1.1 โครงสร้างยอ่ยแบบ  น  ประกอบด้วยคํานามเพียงสว่นเดียว  เช่น  ศาสดา 
1.2 โครงสร้างย่อยแบบ  น+น  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ส่วน  เป็นคํานาม 2 ส่วนมาประกอบกนั  เช่น  

นระ/ผู้ มีพระภาค   
1.3 โครงสร้างย่อยแบบ  น1+น  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 1 ส่วน  และ

คํานาม 1 สว่น  เช่น  พระ/โลกเชษฐ์ 
1.4 โครงสร้างย่อยแบบ  น2+น1+น  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 2 ส่วน  

และคํานาม 1 สว่น  เช่น  องค์/พระ/สพัพญั  ู 
1.5 โครงสร้างย่อยแบบ  น1+น+น1  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 1 ส่วน  

คํานาม 1 สว่น  และคําประกอบหลงันาม 1 สว่น  เช่น  พระ/นาถ/เจ้า 
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1.6 โครงสร้างย่อยแบบ  น+น+น1 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 3 สว่น  เป็นคํานาม 2 สว่น  และคําประกอบ
หลงันาม 1 สว่น  เช่น  สพัพญั /ูพทุธ/เจ้า   

1.7 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+น  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 1 ส่วน  
และคํานาม 2 สว่น  เช่น  พระ/นราสภ/สคุต   

1.8 โครงสร้างยอ่ยแบบ น3+น2+น1+น  ประกอบด้วยสว่นประกอบ 4 สว่น  เป็นคําประกอบหน้านาม 3 สว่น  
และคํานาม 1 สว่น  เช่น  องค์/สมเดจ็/พระ/โลกนาถ  

1.9 โครงสร้างย่อยแบบ น2+น1+น+น  ประกอบด้วยสว่นประกอบ 4 สว่น  เป็นคําประกอบหน้านาม 2 สว่น  
และคํานาม 2 สว่น  เช่น  สมเดจ็/พระ/พทุธ/สพัพญั  ู 

1.10 โครงสร้างยอ่ยแบบ น1+น+น+น  ประกอบด้วยสว่นประกอบ 4 สว่น  เป็นคําประกอบหน้านาม 1 สว่น  
และคํานาม 3 สว่น  เช่น  พระ/ตถาคต/อรหนัต/สมัยกัพทุธ   

1.11 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+น+น1  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 1 
สว่น  คํานาม 2 สว่น  และคําประกอบหลงันาม 1 สว่น  เช่น  พระ/สพัพญั /ูพทุธ/เจ้า   

1.12 โครงสร้างย่อยแบบ น2+น1+น+น1  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 2 
สว่น  คํานาม 1 สว่น  และคําประกอบหลงันาม 1 สว่น  เช่น  สมเดจ็/พระ/โลกนาถ/เจ้า   

1.13 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+น1+น  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 1 
สว่น  คํานาม 2 สว่น  และคําประกอบหลงันาม 1 สว่น  เช่น  พระ/พทุธ/เจ้า/จอมมนีุ   

1.14 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+น+น+น1  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 5 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 1 
สว่น  คํานาม 3 สว่น  และคําประกอบหลงันาม 1 สว่น  เช่น  พระ/สคุต/ศาสดา/สมัมาสมัพทุธ/เจ้า   

1.15 โครงสร้างย่อยแบบ น2+น1+น+น+น1  ประกอบด้วยสว่นประกอบ 5 สว่น  เป็นคําประกอบหน้านาม 2 
สว่น  คํานาม 2 สว่น  และคําประกอบหลงันาม 1 สว่น  เช่น  องค์/พระ/ทศพล/สมัมาสมัพทุธ/เจ้า   

1.16 โครงสร้างยอ่ยแบบ น2+น1+น+น+น+น  ประกอบด้วยสว่นประกอบ 6 สว่น  เป็นคําประกอบหน้านาม 
2 สว่น  และคํานาม 4 สว่น  เช่น  สมเดจ็/พระ/สรรเพชญ์/ภควนัต/มนีุ/นาถ   

1.17 โครงสร้างย่อยแบบ น2+น1+น+น+น+น1  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 6 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้า
นาม 2 สว่น  คํานาม 3 ส่วน  และคําประกอบหลงันาม 1 สว่น  เช่น  สมเด็จ/พระ/บรมไตรโลกเชษฐ์/ศาสดา/สมัมา
สมัพทุธ/เจ้า   

1.18 โครงสร้างย่อยแบบ น3+น2+น1+น+น+น1  ประกอบด้วยส่วนประกอบ 6 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้า
นาม 3 สว่น  คํานาม 2 สว่น  และคําประกอบหลงันาม 1 สว่น  เช่น  องค์/สมเดจ็/พระ/ชินวร/สมัมาสมัพทุธ/เจ้า   

โครงสร้างแบบนามทีแสดงรายละเอียดข้างต้น  จะสงัเกตได้ว่าโครงสร้างแบบนีจะมีแกนหลกัของโครงสร้าง
คือคํานามทีต้องปรากฏอยา่งน้อย1 สว่นเสมอและสามารถนําสว่นประกอบอืนมาประกอบร่วมกนัได้มากทีสดุ 6 สว่น 

2. โครงสร้างแบบนาม+อนพุากย์ขยายนาม  ประกอบด้วยสว่นประกอบ 3 สว่น  ดงันี 
     1) นาม (น) ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อย 3 ส่วนคือ  คํานาม (น)  คําประกอบหน้านาม (นx)  และ

คําประกอบหลงันาม (นx) 
     2) อนพุากย์ขยายนาม (ใช้สญัลกัษณ์แทนด้วย อx) เป็นอนพุากย์ทีทําหน้าทีขยายคํานามทีอยูข้่างหน้า 
     3) อนุพากย์ขยายอนุพากย์ (ใช้สญัลกัษณ์แทนด้วย อx) เป็นอนุพากย์ทีทําหน้าทีขยายอนุพากย์ทีอยู่

ข้างหน้า 
โครงสร้างแบบนาม+อนพุากย์ขยายนามแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ 1.โครงสร้างแบบ น+อx  และ 2. 

โครงสร้างแบบ น+อx+อx   
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2.1 โครงสร้างแบบ น+อx  ประกอบด้วยนามกบัอนพุากย์ขยายนาม  ซงึสามารถเขียนสตูรโครงสร้างใหญ่ได้
ดงันี  (น2)+(น1)+น+(น)+(น1)+อ

1+(อ2)+(อ3)+(อ4)+(อ5)+(อ6)+(อ7)+(อ8) จากสตูรโครงสร้างใหญ่นีสามารถแบ่ง
โครงสร้างแบบ น+อx  เป็นโครงสร้างยอ่ยได้ 23 โครงสร้าง  ดงันี 

2.1.1 โครงสร้างยอ่ยแบบ น+อ1 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 2 สว่น  เป็นคํานาม 1 สว่น  และอนพุากย์ขยาย
นาม 1 สว่น  เช่น  ตถาคต/ผู้ ทําประโยชน์   

2.1.2 โครงสร้างย่อยแบบ น+น+อ1 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 3 สว่น  เป็นคํานาม 2 ส่วน  และอนพุากย์
ขยายนาม 1 สว่น  เช่น  พระองค์/ผู้ มีพระภาค/อนัประเสริฐ   

2.1.3 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+อ1 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 1 ส่วน  
คํานาม 1 สว่น  และอนพุากย์ขยายนาม 1 สว่น  เช่น  พระ/ตถาคต/ผู้ เป็นธรรมราชา 

2.1.4 โครงสร้างย่อยแบบ น+อ1+อ2 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 3 สว่น  เป็นคํานาม 1 ส่วน  และอนพุากย์
ขยายนาม 2 สว่น  เช่น  พระองค์/ผู้ชนะสงคราม/ผู้ เปิดความมืดในโลกด้วยรูปแหง่ปรัชญา   

2.1.5 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+น1+อ
1 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 1 

ส่วน  คํานาม 1 ส่วน  คําประกอบหลงันาม 1 ส่วน  และอนพุากย์ขยายนาม 1 ส่วน  เช่น  พระ/พทุธ/เจ้า/ผู้ เป็นจอม
ชาวโลก   

2.1.6 โครงสร้างย่อยแบบ น2+น1+น+อ1 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 2 
สว่น  คํานาม 1 สว่น  และอนพุากย์ขยายนาม 1 สว่น  เช่น  สมเดจ็/พระ/สพัพญั /ูผู้ทรงพระเจริญด้วยสริิโสภาค 

2.1.7 โครงสร้างยอ่ยแบบ น1+น+น+อ1 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 4 สว่น  เป็นคําประกอบหน้านาม 1 สว่น  
คํานาม 2 สว่น  และอนพุากย์ขยายนาม 1 สว่น  เช่น  พระ/สคุต/มหามนีุ/ผู้ เป็นอิสระจากทวนัทวธรรม 

2.1.8 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+อ1+อ2 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 1 
สว่น  คํานาม 1 สว่น  และอนพุากย์ขยายนาม 2 สว่น  เช่น  พระ/ผู้ มีพระภาค/ผู้ เป็นจอมแหง่ชาวโลก/ผู้ เป็นนกัปราชญ์ 

2.1.9 โครงสร้างย่อยแบบ น+อ1+อ2+อ3 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน  เป็นคํานาม 1 ส่วน  และอนุ
พากย์ขยายนาม 3 สว่น  เช่น  ตถาคต/ผู้ มีศีลไมข่าดวิน/มีความประพฤตไมข่าด/มีจิตไมข่าด 

2.1.10 โครงสร้างย่อยแบบ น2+น1+น+น+อ1 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 5 สว่น  เป็นคําประกอบหน้านาม 
2 สว่น  คํานาม 2 สว่น  และอนพุากย์ขยายนาม 1 สว่น  เช่น  องค์/พระ/สมัมาสมัพทุธ/โลกนาถ/อนัประเสริฐ 

2.1.11 โครงสร้างย่อยแบบ น2+น1+น+น1+อ
1 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 5 สว่น  เป็นคําประกอบหน้านาม 

2 สว่น  คํานาม 1 สว่น  คําประกอบหลงันาม 1 สว่น  และอนพุากย์ขยายนาม 1 สว่น  เช่น  สมเด็จ/พระ/ผู้ มีพระภาค/
เจ้า/อนัยิงด้วยคณุคือพระมหากรุณา 

2.1.12 โครงสร้างย่อยแบบ  น1+น+น1+น+อ1 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 5 สว่น  เป็นคําประกอบหน้านาม 
1 ส่วน  คํานาม 2 ส่วน  คําประกอบหลังนาม 1 ส่วน  และอนุพากย์ขยายนาม 1 ส่วน  เช่น  พระ/ตถาคต/เจ้า/
พระองค์/ผู้ฉลาดลาํ 

2.1.13 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+น1+อ
1+อ2 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 5 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้านาม 

1 ส่วน  คํานาม 1 ส่วน  คําประกอบหลงันาม 1 ส่วน  และอนพุากย์ขยายนาม 2 ส่วน  เช่น  พระ/ผู้ มีพระภาค/เจ้า/ผู้
คงที/ผู้ มีจิตตงัมนั 

2.1.14 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+อ1+อ2+อ3 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 5 สว่น  เป็นคําประกอบหน้านาม 
1 ส่วน  คํานาม 1 ส่วน  และอนพุากย์ขยายนาม 3 ส่วน  เช่น  พระ/ผู้ มีพระภาค/ผู้ เป็นยิงกว่าเทพ/ผู้ควรบชูา/ผู้สงูสดุ
กวา่สตัว์สองเท้า 
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2.1.15 โครงสร้างย่อยแบบ น+อ1+อ2+อ3+อ4 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 5 สว่น  เป็น คํานาม 1 สว่น  และ
อนพุากย์ขยายนาม 4 สว่น เช่น พระองค์/ผู้ มีความกรุณาเป็นปึกแผน่/ผู้ มีปรัชญาดงัสายฟ้า/ผู้ เหน็แจ้ง/ผู้ เสมอด้วยลม 

2.1.16 โครงสร้างย่อยแบบ น2+น1+น+น+อ1+อ2 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 6 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้า
นาม 2 ส่วน  คํานาม 2 ส่วน  และอนุพากย์ขยายนาม 2 ส่วน  เช่น  สมเด็จ/พระ/ภควนัต/บพิตร/ผู้ทรงมีชัยชนะแก่
กิเลสสงคราม/ผู้ทรงเป็นสตัวาหะ 

2.1.17 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+น1+อ
1+อ2+อ3 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 6 สว่น  เป็นคําประกอบหน้า

นาม 1 ส่วน  คํานาม 1 ส่วน  คําประกอบหลงันาม 1 ส่วน  และอนุพากย์ขยายนาม 3 ส่วน  เช่น  พระ/พุทธ/เจ้า/
ผู้กระทําซงึทีสดุทกุข์/ผู้ เป็นบรมครู/ผู้ มีจกัษุ 

2.1.18 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+อ1+อ2+อ3+อ4 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 6 ส่วน  เป็นคําประกอบหน้า
นาม 1 สว่น  คํานาม 1 สว่น  และอนพุากย์ขยายนาม 4 สว่น  เช่น  พระ/ผู้ มีพระภาค/ผู้ เป็นจอมปราชญ์/ประกอบด้วย
มหาปริุสลกัษณะ 32 ประการ/ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง/ชํานะกิเลสทกุอยา่ง 

2.1.19 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+น+อ1+อ2+อ3+อ4 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 7 ส่วน  เป็นคําประกอบ
หน้านาม 1 สว่น  คํานาม 2 สว่น  และอนพุากย์ขยายนาม 4 สว่น  เช่น  พระ/ผู้ มีพระภาค/พระองค์นนั/ผู้ เป็นยอดนระ/
ผู้ เป็นจอมชาวโลก/มีฤทธิ/และผู้อนศุาสนีเทศนาอยา่งน่าอศัจรรย์ 

2.1.20 โครงสร้างย่อยแบบ น+อ1+อ2+อ3+อ4+อ5+อ6 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 7 ส่วน  เป็นคํานาม 1 
สว่น และอนพุากย์ขยายนาม 6 สว่น เช่น พระองค์/ผู้ มีปรัชญางามปราศจากมลทิน/ทรงไว้ซงึแสงสว่างและเดช/ทรงไว้
ซงึลกัษณะ32ประการอนัดีเลศิ/เป็นผู้ มีสมฤติ/ทรงไว้ซงึคณุและชญาณ/ไมมี่ความเหน็ดเหนือย 

2.1.21 โครงสร้างยอ่ยแบบ น1+น+น+อ1+อ2+อ3+อ4+อ5 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 8 สว่น เป็นคําประกอบ
หน้านาม 1 สว่น  คํานาม 2 สว่น  และอนพุากย์ขยายนาม 5 ส่วน  เช่น  พระ/ผู้ มีพระภาค/พระองค์นนั/ผู้ เป็นมหามนีุ/
ประกอบด้วยพระมหากรุณา/ผู้ เป็นทีพงึของชาวโลก/ประกอบด้วยพระคณุทกุอยา่ง/ผู้ เข้าถงึสว่นแหง่พระคณุทกุอยา่ง 

2.1.22 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+อ1+อ2+อ3+อ4+อ5+อ6+อ7 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 9 ส่วน เป็น
คําประกอบหน้านาม 1 สว่น  คํานาม 1 สว่น  และอนพุากย์ขยายนาม 7 ส่วน  เช่น  พระ/มนีุ/ผู้ มีธยานอนัประเสริฐ/มี
อภิชญา/มีวิปัศยนา/มีปรัชญา/มีอเุบกษา/มีมโนรถสมบรูณ์แล้ว/ปราศจากความป่วยไข้ 

2.1.23 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+อ1+อ2+อ3+อ4+อ5+อ6+อ7+อ8 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 10 สว่น เป็น
คําประกอบหน้านาม 1 สว่น  คํานาม 1 สว่น  และอนพุากย์ขยายนาม 8 สว่น  เช่น  พระ/ผู้ มีภคะ/ผู้ ไม่ถกูเบียดเบียน/
ไม่ถกูรบกวน/มีพระวาจาไม่เคลือนที/ปราศจากความมืดและธุลีคือเกลศ/ถึงคติอนัเป็นอฤตะ/ไม่มีความลีลบั/ไม่มีใคร
เทียบเทา่ในการกระทําให้เป็นสง่าราศีทงัในเทวโลกและใน มนษุยโลก/มีความรุ่งเรืองอยา่งยิงและมีสมฤติ 

โครงสร้างแบบน+อx ทีแสดงรายละเอียดข้างต้น  จะสังเกตได้ว่าโครงสร้างแบบนีจะมีแกนหลักของ
โครงสร้างคือ คํานาม และอนุพากย์ขยายนามทีต้องปรากฏอย่างน้อยอย่างละ 1 ส่วนเสมอ  และสามารถนํา
สว่นประกอบอืนๆ มาประกอบร่วมกนัได้มากทีสดุ 10 สว่น 

2.2 โครงสร้างแบบ น+อx+อx  ประกอบด้วยนาม  อนุพากย์ขยายนามและอนุพากย์ขยายอนุพากย์  ซึง
สามารถเขียนสตูรโครงสร้างใหญ่ได้ดงันี (น1)+น+(น1)+อ

1+(อ2)+(อ3)+อ1+(อ2)+(อ3)+(อ4)+(อ5) จากสตูรโครงสร้าง
ใหญ่นีสามารถแบง่โครงสร้างแบบ น+อx+อx  เป็นโครงสร้างยอ่ยได้ 7 โครงสร้าง  ดงันี 

2.2.1 โครงสร้างย่อยแบบ น+อ1+อ1 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 3 สว่น เป็นคํานาม 1 สว่น  อนพุากย์ขยาย
นาม 1 สว่นและอนพุากย์ขยายอนพุากย์ 1 สว่น  เช่น  พระองค์/ผู้ทรงทําลายกงล้อแห่งทกุข์อนัทรงพลงัทีหมนุทบัสตัว์
ทงัหลายผู้จะต้องเจ็บป่วยและตายเป็นธรรมดา/และยงัถกูพนัธนาการไว้เพราะขาดการฝึกฝนหรือเพราะมีการฝึกฝนที
ผิด 
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2.2.2 โครงสร้างย่อยแบบ น+อ1+อ1+อ2 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 4 สว่น เป็นคํานาม 1 สว่น  อนพุากย์
ขยายนาม 1 ส่วนและอนพุากย์ขยายอนพุากย์ 2 ส่วน  เช่น  พระองค์/ผู้ทรงมีนําฉําเยน็คือปัญญาทีสามารถดบัไฟค
บาปอกศุลซงึเกิดจากไม้สีไฟคืออวิชชา/ซงึมีเปลวคือกามราคะ/และมีเชือคือวตัถเุครืองเร้าอารมณ์ทงัหลาย 

2.2.3 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+อ1+อ1+อ2 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 4 สว่น เป็นคําประกอบหน้านาม 1 
สว่น  คํานาม 1 สว่น  อนพุากย์ขยายนาม 1 สว่นและอนพุากย์ขยายอนพุากย์ 2 สว่น  เช่น  พระ/ตถาคต/ผู้ทรงเป็น
พระอาทิตย์ทีมีแสงสวา่งอนัสดใสคือการตรัสรู้/มีความร้อนคือวิริยะ/มีรัศมีนบัพนัคือปัญญา 

2.2.4 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+น1+อ
1+อ1 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 5 สว่น เป็นคําประกอบหน้านาม 1 

สว่น  คํานาม 1 ส่วน  คําประกอบหลงันาม 1 สว่น  อนพุากย์ขยายนาม 1 สว่นและอนพุากย์ขยายอนพุากย์ 1 สว่น  
เช่น  พระ/ผู้ มีพระภาค/เจ้า/ผู้ เป็นวาเสฏฐะ/ผู้ประเสริฐ 

2.2.5 โครงสร้างย่อยแบบ น+อ1+อ1+อ2+อ3 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 5 สว่น เป็นคํานาม 1 สว่น  อนุ
พากย์ขยายนาม 1 สว่นและอนพุากย์ขยายอนพุากย์ 3 สว่น  เช่น  พระองค์/ผู้ทรงช่วยชีวิตสตัว์โลกจากมหาสมทุร์คือ
สงัสารวฏัทีมีตณัหาเป็นคลืน/มีอวิชชาเป็นนํา/มีมิจฉาทิฏฐิเป็นสตัว์นํา/และมีกามราคะเป็นฝงูปลาแหวกว่ายอยู่ทวัไป
ด้วยเรือคือปัญญา 

2.2.6 โครงสร้างย่อยแบบ น+อ1+อ1+อ2+อ3+อ4+อ5 ประกอบด้วยสว่นประกอบ 7 สว่น เป็นคํานาม 1 สว่น  
อนพุากย์ขยายนาม 1 ส่วนและอนพุากย์ขยายอนพุากย์ 5 ส่วน  เช่น  พระองค์ผู้ มีรูปล้อรถในฝ่าพระบาท/มีพระบาท
แนบเนียน/มีซีล้อพนัซี/มีเดชอยูใ่นกลีบดอกบวั/เกิดในนําคือพระบาท/มีพระบาทเหยียบยําบนมกฏุเทวดาทงัหลาย 

2.2.7 โครงสร้างย่อยแบบ น1+น+อ1+อ2+อ3+อ1+อ2+อ3+อ4 ประกอบด้วยส่วนประกอบ 9 ส่วน เป็น
คําประกอบหน้านาม 1 ส่วน  คํานาม 1 สว่น  อนพุากย์ขยายนาม 3 สว่นและอนพุากย์ขยายอนพุากย์ 4 สว่น  เช่น  
พระ/มหามนีุ/ผู้ มีพระทยัประกอบด้วยพระมหากรุณาอนัลําเลศิ/คือผู้ทรงเป็นยอดของบคุคลทีควรบชูา/ผู้ทรงรู้แจ้งพระ
สทัธรรมอนัยอดเยียม/สงูสดุ/ไมเ่ปลียนแปลง/ไมมี่ข้อบกพร่อง/และมีแตป่ระโยชน์ฝ่ายเดียว 

โครงสร้างแบบ น+อx+อx ทีแสดงรายละเอียดข้างต้น  จะสงัเกตได้ว่าโครงสร้างแบบนีจะมีแกนหลกัของ
โครงสร้างคือ คํานาม อนพุากย์ขยายนาม และอนพุากย์ขยายอนพุากย์ทีต้องปรากฏอย่างน้อยอย่างละ 1 ส่วนเสมอ  
และสามารถนําสว่นประกอบอืนๆ มาประกอบร่วมกนัได้มากทีสดุ 9 สว่น 

จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างของรูปอ้างถึงของพระพุทธเจ้าทําให้ทราบว่ากวีมีวิธีการสร้างรูปอ้างถึง
พระพทุธเจ้าด้วยการนําเอาคําหลายๆ คํา รวมไปถึงอนพุากย์ทีใช้ขยายคํานามหลายๆ อนพุากย์มาประกอบกนั  ทํา
ให้ได้รูปอ้างถงึพระพทุธเจ้าทียาวและซบัซ้อน 

ประเด็นต่อไปทีจะได้กล่าวถึงคือปัจจัยทีสมัพนัธ์กับโครงสร้างของรูปอ้างถึงพระพทุธเจ้า  จากการศึกษา
พบว่านิกายของคมัภีร์และภาษาทีใช้ประพนัธ์คมัภีร์ต้นฉบบัมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบของโครงสร้างของรูปอ้างถึง
พระพทุธเจ้า  กลา่วคือวรรณกรรมเรืองมหากาพย์พทุธจริตและลลิตวิสตระซึงทีมีทีมาจากพทุธศาสนานิกายมหายาน  
ซงึใช้ภาษาสนัสกฤตในการประพนัธ์  จะพบโครงสร้างแบบ  นาม + อนพุากย์ขยายนาม  เป็นจํานวนมาก  ทงันีเป็น
เพราะลกัษณะการสร้างคําในภาษาสนัสกฤต  โดยเฉพาะในบทประพนัธ์นิยมสร้างคําด้วยวิธีการสมาส  โดยจะนําคํา
หลายๆ คํามาสมาสตอ่กนัเรือยๆ เพราะฉะนนัในคมัภีร์ต้นฉบบัจะพบคําทีใช้กลา่วถงึพระพทุธเจ้าทีมีความยาวอยู่เป็น
จํานวนมาก  เมือผู้แปลแปลคําสมาสเหล่านนัเป็นภาษาไทยจึงปรากฏรูปอ้างถึงทีมีอนพุากย์ขยายนามเป็นจํานวน
มากเพือทีจะคงความของคําศัพท์เดิมให้มากทีสดุ  ซึงจะแตกต่างจากวรรณกรรมอีก 3 เรืองทีมาจากพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทซึงคมัภีร์ต้นฉบบัประพนัธ์ด้วยภาษาบาลี  ทีจะพบรูปอ้างถึงทีมีโครงสร้างแบบ นาม + อนพุากย์ขยาย
นาม  น้อยกวา่ 
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สรุป 
รูปอ้างถึงพระพทุธเจ้าทีปรากฏในงานวรรณกรรมพทุธประวตัิทงั 5 เรือง มี 390 รูป  สามารถแบ่งโครงสร้าง

ใหญ่ได้ 2 แบบ คือ 1. โครงสร้างแบบนาม  ซึงแบ่งเป็นโครงสร้างย่อยได้ 18 โครงสร้าง  และ 2.โครงสร้างแบบนาม+
อนพุากย์ขยายนาม  แบ่งได้ 2 แบบ คือ 1.น+อx  ซงึแบ่งเป็นโครงสร้างย่อยได้ 23 โครงสร้าง  2.น+อx+อx ซึงแบ่งเป็น
โครงสร้างย่อยได้ 7 โครงสร้าง  ในส่วนของปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัรูปอ้างถึงพระพทุธเจ้าได้แก่  ปัจจยัเรืองนิกาย 
และภาษาทีใช้ประพนัธ์คมัภีร์ต้นฉบบั 

คาํขอบคุณ 
ขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สําเนียงงาม  อาจารย์ ดร.สมุาลี  ลิมประเสริฐ  ทีกรุณาให้

คําปรึกษาและคําแนะนําในการทําวิจยัครังนีจนงานวิจยันีสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี  และขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์
สวุฒันา  เลียมประวตัิ  ทีกรุณาแจ้งข่าวเกียวกับการนําเสนอผลงานวิจยัของสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ศิลปากรให้กบัผู้วิจยัทราบ 

เอกสารอ้างองิ 
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กลวิธีการนําเสนอพุทธธรรมในนวนิยายอิงธรรมะเรือง “ใต้ร่มกาสาวพัสตร์” ของ สุชีพ    
ปุญญานุภาพ 
The techniques of presenting Buddhist concept in the Buddhist novels“Tairomkasavapastra” 
by Suchip Punyanuphap 
 

ภาวินี ตรีเดชี1  

Phavinee Threedashee1   

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษากลวิธีการนําเสนอพุทธธรรมในนวนิยายอิงธรรมะเรือง “ใต้ร่มกาสาว

พสัตร์” ของ สชีุพ  ปญุญานภุาพ  
ผลการศึกษาพบว่าผู้แต่งนําเสนอหลกัธรรมด้วยการผกูเรืองตามรูปแบบนวนิยายแต่ก็ยงัคงเอกลกัษณ์ของ

การเป็นวรรณกรรมศาสนา โดยใช้กลวิธีการนําเสนอทีอิงอาศยัลกัษณะของวรรณคดีพทุธศาสนาคือ การนําเหตกุารณ์
พทุธประวตัิทีปรากฏในองัคลุิมาลสตูรและอรรถกถาองคลุิมาลสตูรมาดดัแปลงเป็นโครงเรือง การสร้างโครงเรืองย่อย
ทีมาจากอรรถกถาสวุรรณสามชาดก การใช้ฉากประเทศอินเดียสมยัพทุธกาล การใช้ตวัละครทีเป็นบคุคลในพทุธ
ประวตัิ การใช้ภาษาบาลี การใช้โวหารและภาพพจน์ การสอดแทรกพทุธพจน์ ซึงผู้แต่งอ้างอิงข้อมลูหลกัฐานจาก
การศกึษาค้นคว้าคมัภีร์พทุธศาสนาเถรวาทอยา่งละเอียด  

กลวิธีดงักล่าวช่วยให้การนําเสนอหลกัธรรมในรูปแบบนวนิยายมีความถกูต้อง น่าเชือถือและมีชีวิตชีวา ทงั
ยงัร่วมสมยักบัผู้อ่านในปัจจบุนัทีการศึกษาหลกัธรรมจากพระไตรปิฎก อรรถกถาทําได้ยาก ทําให้ผู้อ่านได้รับความรู้
ทางหลกัธรรมอยา่งสมบรูณ์  
คาํสาํคัญ : กลวิธีการนําเสนอ วรรณกรรมศาสนา สชีุพ   ปญุญานภุาพ 
 
Abstract 
 The objective of this research is to analyze the techniques of presenting Buddhist concepts in 
the Buddhist novel “Tairom Kasavapastra” by Suchip   Punyanuphap.  
 The result reveals that the theme of Buddhist concepts is conveyed by combining the genre of 
novel with the characteristics of Buddhist literature. The literary technique is fivefold. Firstly, the author 
takes the plot from Pali discourse, namely, Angulimasutta and its Commentary with some chronological 
order changes. Secondly, a part of story in Suvannasama Jataka Commentary is taken as a subplot. 
Thirdly, the characters are taken from those appear in the Buddha’s biography. As for the setting, the 

                                                            

1 นิสติหลกัสตูรปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

  Master of Arts in Thai,Department of Thai, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 
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author uses the setting in India during the Buddha’s life time. Lastly, Pali words, Buddhist metaphors, 
direct quotations of Buddha’s words, and the reference to the Pali Canon from the author‘s detailed study 
are employed as literary feature.  
 These techniques make Buddhist concepts conveyed in the novel precise, rational and lively. 
Moreover, they are effective means to instruct the readers, who find it difficult to study Buddhist concepts 
directly from the Pali Canon and Commentaries. Therefore, the readers could gain a complete knowledge 
and understanding of Buddhist philosophy.  
Keywords : Techniques of presenting, Religious literature, Suchip   Punyanuphap 
 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 

นวนิยายอิงธรรมะเรือง “ใต้ร่มกาสาวพสัตร์” ของ สุชีพ ปุญญานุภาพ เป็นนวนิยายอิงธรรมะเรืองแรกที
นําเสนอหลกัธรรมซึงผู้แต่งนําหลกัฐานจากคมัภีร์พทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทมาเป็นสว่นประกอบสําคญัในการประพนัธ์ 
เป็นการนําเสนอหลกัธรรมทางพทุธศาสนาและเรืองราวชีวิตของพระองคลุิมาลทีมีปรากฏหลกัฐานอยู่ในพทุธประวตัิ 
ผู้วิจยัจึงได้นําผลงานนวนิยายเรืองดงักล่าวมาศึกษาเพือแสดงให้เห็นถึงกลวิธีการนําเสนอหลกัพทุธธรรมในรูปแบบ
นวนิยาย ซึงมีความสมัพนัธ์กับลกัษณะของวรรณคดีพุทธศาสนา ทําให้การนําเสนอพุทธธรรมในนวนิยายมีความ
ชดัเจนและน่าสนใจ 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

1. รวบรวมเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 
2. วิเคราะห์กลวิธีการนําเสนอพุทธธรรมในนวนิยายอิงธรรมะเรือง “ใต้ร่มกาสาวพัสตร์” ของ สุชีพ    

       ปญุญานภุาพ 
3. สรุปผลการวิเคราะห์และเรียบเรียงผลการวิจยั 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่านวนิยายเรือง “ใต้ร่มกาสาวพสัตร์” เป็นวรรณกรรมอิงหลกัธรรมทางพทุธศาสนาทีนํา
เนือหาจากพุทธประวัติและหลักธรรมคําสอนในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทมาเป็นเค้าโครงเรืองแล้วสอดแทรก
จินตนาการของผู้แต่ง โดยมีกลวิธีการนําเสนอทีสอดคล้องกบัลกัษณะของวรรณคดีพทุธศาสนา ซงึช่วยให้การสือสาร
หลกัธรรมทางพทุธศาสนาด้วยรูปแบบนวนิยายมีความโดดเดน่ ชดัเจนและน่าเชือถือ ดงันี 

1.การนําเอาพุทธประวัตมิาเป็นโครงเรือง 
 ผู้แต่งนําเสนอเนือเรืองด้วยการกําหนดช่วงเวลาให้อยู่ในสมยัพทุธกาลโดยอ้างอิงพทุธประวตัิทีปรากฏใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถา มีการนําเค้าโครงเรืองมาจาก “องัคลุิมาลสตูร” ในพระสตุตนัตปิฎก มชัฌิมนิกาย มชัฌิม
ปัณณาสก์ มาประกอบกบั “อรรถกถาองัคลุิมาลสตูร” ซึงการนําเนือหาทีปรากฏในคมัภีร์พทุธศาสนามาเป็นเค้าโครง
เรืองนนัมีความสอดคล้องกบัลกัษณะของวรรณคดีพทุธศาสนาทีผู้แต่งมกันําเรืองราวเกียวกบัพทุธประวตัิ ตลอดจน
เหล่าพระสาวกทีปรากฏในหลกัฐานคมัภีร์พทุธศาสนามาสร้างสรรค์วรรณคดี อีกทงัเมือนําเนือความในพระสตูรและ
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อรรถกถาดงักลา่วมาพิจารณาเทียบเคียงกนัจะพบวา่มีความคล้ายคลงึกนัคอ่นข้างมาก โดยเฉพาะเหตกุารณ์สําคญัที
เป็นแกนหลกัของเรืองได้แก่ ตอนชาติกําเนิดขององคุลิมาล ตอนพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเฝ้าพระพุทธเจ้า ตอน
พระพทุธเจ้าเสด็จโปรดองคลุิมาล ตอนพระองคลุิมาลพบสตรีมีครรภ์แก่ใกล้คลอด ตอนพระองคลุิมาลรับวิบากกรรม
และบรรลธุรรม ดงัตวัอยา่ง  
 “เชา้วนัรุ่งขึน พระองคลิุมาลนุ่งห่มตามสมณวตัร แลว้ถือบาตรจีวรเข้าส่เมืองสาวตัถีเพือบิู ณฑบาต. ก้อนดิน 
ท่อนไม้ และก้อนหินก้อนกรวด อนัใดทีคนทงัหลายขว้างปาไปด้วยความประสงค์จะไล่กาบ้าง สุนขับ้าง ก็มีเหตุ
บงัเอิญให้ก้อนดินก้อนหินเป็นตน้นนั มาตอ้งกายของท่าน จนกระทงัศีรษะแตกมีโลหิตไหลโทรมกาย มีบาตรแตก มี
สงัฆาฏิขาดวิน ...พระศาสดาผเ้ป็นดวงตาของโู ลก มีพระหฤทยักรุณาในหม่สตัว์ไดท้อดพระเนตรเห็นองคลิุมาลเดินู
มาแต่ไกล ก็ตรสัเรียกใหเ้ข้ามาแลว้ทรงปลอบโยนดว้ยพระกระแสเสียงอนัสําแดงพระเมตตากรุณาอย่างลึกซึง...” 

 (ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 105-106) 
            [๕๒๙] ครงันนั เวลาเชา้ ท่านพระองคลิุมาลนุ่งแลว้ ถือบาตรและจีวร เข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวตัถี. ก็
เวลานนัก้อนดิน... ท่อนไม้... ก้อนกรวดทีบุคคลขว้างไปแม้โดยทางอืนก็มาตกลงทีกายของท่านพระองคลิุมาล. ท่าน
พระองคลิุมาลศีรษะแตก โลหิตไหล บาตรก็แตก ผา้สงัฆาฏิก็ฉีกขาด เข้าไปเฝ้าพระผมี้พระภาคเจ้าถึงทีประทบัู . พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าไดท้อดพระเนตรท่านพระองคลิุมาลเดนมาแต่ไกล ครันแลว้ไดต้รัสกะท่านพระองคลิุมาลว่า เธอจงอด
กลนัไว้เถิดพราหมณ์ เธอจงอดกลนัไว้เถิดพราหมณ์ เธอได้เสวยผลกรรมซึงเป็นเหตจุะให้เธอพึงหมกไหม้อย่ในนรกู
ตลอดปีเป็นอนัมาก ตลอดร้อยปีเป็นอนัมาก ตลอดพนัปีเป็นอนัมาก ในปัจจุบนันีเท่านนั. 

(องัคลุมิาลสตูร ม.ม.๒/๕๒๙) 
 จากการศกึษาพบวา่ การเรียงลําดบัเหตกุารณ์ในพระสตูรและอรรถกถานนั จะเป็นการดําเนินเรืองก่อน-หลงั
ตามลําดบัเวลา ส่วนการดําเนินเรืองของนวนิยายนนัผู้แต่งได้ปรับเปลียนการเรียงลําดบัเหตกุารณ์ทีต่างออกไป โดย
นําเทคนิคการเปิดเรือง การเลา่เรืองแบบย้อนกลบั การตดัสลบัเหตกุารณ์มาใช้เพือแสดงถึงปมปัญหาของเรืองและมี
การคลีคลายในตอนท้าย จึงเห็นได้ว่านวนิยายเรือง “ใต้ร่มกาสาวพสัตร์” แม้จะมีโครงเรืองทีอิงอาศยัพทุธประวตัิจาก
คมัภีร์พทุธศาสนา แต่ผู้แต่งยงัคงให้ความสําคญักบัศิลปะการประพนัธ์ตามแบบนวนิยายซงึช่วยให้การเลา่เรืองในนว
นิยายมีมิติทีนําไปสูค่วามน่าสนใจชวนให้ติดตาม  
 2. การนําเสนอโครงเรืองย่อยทีมาจากอรรถกถาชาดก 

นอกจากการนําพทุธประวตัิบางตอนมาเป็นโครงเรืองแล้ว ผู้แต่งยงัเพิมเติมเนือหาสว่นทีจินตนาการขึน โดย
นําเนือความจากอรรถกถาชาดกใน “สวุรรณสามชาดก” มาดดัแปลงเป็นโครงเรืองย่อยของนวนิยายได้อย่างกลมกลืน
คือ นําเสนอเหตุการณ์การสนทนากันระหว่างพระนนัทิยะกับพระองคุลิมาล ณ เชตวนาราม โดยให้พระนนัทิยะตวั
ละครทีผู้แตง่สร้างขึนเลา่ประวตัิของตนเพือเป็นอทุาหรณ์แก่พระองคลุิมาลในความเพียรบําเพ็ญตนเพือความสงบสขุ
ภายใต้ร่มกาสาวพสัตร์ว่าต้องพบกบัอปุสรรคมากมาย สอดคล้องกบัแก่นเรืองทีนําเสนอแนวคิดเรืองความไม่แน่นอน
ของชีวิต ดงันนัทกุคนจงึไมค่วรประมาทและเร่งทําความดีเพือให้พบกบัความสงบสขุอยา่งแท้จริง 

มีการนําเสนอโดยใช้เทคนิคการเล่าเรืองแบบย้อนเวลาโดยให้พระนนัทิยะเล่าประวตัิของตนว่าแต่เดิมเป็น
บุตรเศรษฐีทีมีความสมบูรณ์ในทกุด้าน แต่เห็นว่าชีวิตเป็นสิงไม่แน่นอนจึงตดัสินใจละทิงทรัพย์สมบตัิเพือออกบวช
แม้ว่าบิดามารดาจะทัดทานแต่ก็ใช้ความพยายามจนบิดามารดายินยอม ต่อมาเมือบิดามารดาของตนแก่ชรา
ทรัพย์สนิทีเคยมงัมีก็หมดไปจนต้องกลายเป็นขอทาน ตนเองจึงนําอาหารทีได้จากการบิณฑบาตมาเลียงดบูิดามารดา 
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พร้อมกบัตดัสินใจจะสละเพศบรรพชิตเพือไปทํางานหาเงินมาเลียงดเูพือทดแทนคณุบิดามารดา แต่หลงัจากได้ฟัง
พทุธโอวาทจงึทําให้พบทางออกสําหรับปัญหาของตนและตดัสนิใจดํารงเพศบรรพชิตตอ่ไป ทงันีพทุธโอวาททีผู้แต่งยก
มาประกอบในเนือเรืองตอนดงักล่าวมีทีมาจาก “มาตโุปสกสตูร” “สพรหมสตูร” และ“มาตาปิคณุสตูร” ซงึมีเนือความ
ตรัสสรรเสริญคณุของบิดามารดาว่าเป็นสิงยิงใหญ่ทีบตุรพึงตอบแทน การทีภิกษุหาเลียงบิดามารดาด้วยภกัษาหารที
ได้มาโดยชอบธรรมนนัไมถื่อวา่เป็นความผิด ดงัปรากฏในนวนิยายคือ 

“ภิกษุทงัหลาย ! พราหมณ์ผเ้ลียงมารดาบิดาคนหนึง เคยเข้ามาสนทนาปราศรัยแลว้กล่าวกะเราว่า ู
‘พระโคดมผเ้จริญ ู ! ข้าพเจ้าแลแสวงหาภิกษาโดยชอบธรรม ครันแสวงหามาโดยชอบธรรมแล้ว ก็เลียงบิดา
มารดาดงันี ข้าพเจ้าจะชือว่าทําสิงทีควรทําหรือไม่.’ 

“ภิกษุทงัหลาย ! เราตอบว่า ‘พราหมณ์ ! ท่านชือว่าทําสิงทีควรทําแลว้ ผแ้สวงหาภิกษามาโดยชอบู
ธรรมแล้วเลียงมารดาบิดา ย่อมชือว่าก่อสร้างบุญเป็นอนัมาก. ผน้นัย่อมไดร้ับสรรเสริญในโลกนี ละโลกนีไปู
แลว้ย่อมบนัเทิงในสวรรค์.’   

(ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 87-88) 
ดังนันการนําเนือความในอรรถกถาชาดกมาดัดแปลงเป็นเนือเรืองของนวนิยาย จึงมีความสอดคล้อง

กลมกลืน ทงัยงัช่วยเสริมให้การนําเสนอหลกัธรรมเกิดความสมบรูณ์ชดัเจนยิงขึน แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของชาดกที
มีตอ่การสร้างสรรค์เนือเรืองของนวนิยายเพือนําเสนอหลกัธรรมทางพทุธศาสนาได้อยา่งชดัเจน  

3. การใช้ตัวละครทีเป็นบุคคลในพุทธประวัต ิ
 การนําบคุคลในพทุธศาสนามาเป็นตวัละครเป็นลกัษณะประการหนึงทีมกัพบในวรรณคดีพทุธศาสนา เช่น 
พระปฐมสมโพธิ นนัโทปนนัทสตูรคําหลวง เป็นต้น นวนิยายเรือง “ใต้ร่มกาสาวพสัตร์” ก็ได้มีการนําบคุคลทีปรากฏใน
พทุธประวตัิมาเป็นตวัละครเช่นกนัคือ  

3.1 พระองคลิุมาล คือตวัละครทีอ้างอิงจากพทุธประวตัิในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ผู้แต่งกําหนดให้เป็น
ตวัละครหลกัทีมีบทบาทในการดําเนินเรืองตงัแต่ต้นจนจบ ทงันี เรืองราวขององคลุิมาลทีปรากฏในนวนิยายกับใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถาจะมีความเหมือนกันในรายละเอียดหลกัๆ คือ เรืองชาติกําเนิด จุดหกัเหในชีวิตทีทําให้
กลายมาเป็นโจร และการค้นพบทางสว่างในชีวิตจากหลกัธรรมคําสอนของพระพทุธเจ้า สําหรับเนือเรืองของนวนิยาย
นนัองคลุิมาลถือได้ว่าเป็นตวัละครทีมีหลายมิติและมีพฒันาการ โดยเริมจากการเกิดทีอยู่ในสกลุพราหมณ์อนัเป็นชน
ชนัสงูของสงัคม เป็นผู้ มีความประพฤติเรียบร้อย จิตใจดีงามสมกบันามเดิมคือ “อหิงสกะ” แปลว่า “ผู้ ไม่เบียดเบียน” 
แต่เพราะความหลงผิดเชือคําสอนของอาจารย์ทีลวงว่าต้องฆ่าคนให้ครบจํานวนหนึงพนัจึงจะสําเร็จวิชา ทําให้มีชือ
ใหม่ว่า “องคลุิมาล” แปลว่า “ผู้ มีนิวมือเป็นพวงมาลยั” แตกต่างจากชือเดิมทีมีความหมายว่า “ผู้ ไม่เบียดเบียน” โดย
สินเชิง จุดเปลียนสําคญัของตวัละครดงักล่าวเกิดขึนอีกครังเมือพบกบัพระพทุธเจ้าผู้ ชีแสงสว่างแก่องคลุิมาลให้เดิน
ไปสู่หนทางสงบเลิกทําบาปและขอบรรพชาในพระพทุธศาสนา ในตอนท้ายเรืองแม้จะต้องพบอปุสรรคหลายประการ
แต่เมือเข้าสู่ร่มกาสาวพสัตร์แล้ว พระองคลุิมาลก็มีความอดทนเพียรพยายามปฏิบตัิธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมใน
ทีสดุ 
 3.2 พระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นกษัตริย์ผู้ มีความเลือมใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาและมีหลกัฐานปรากฏอยู่
ในพุทธประวตัิเช่นกัน เรืองราวเกียวกับพระเจ้าปเสนทิโกศลทีปรากฏในนวนิยายเป็นการนําเสนอเนือความตามที
ปรากฏในพทุธประวตัิ โดยผู้แต่งใช้เมืองสาวตัถีเป็นฉากเปิดเรืองและนําเสนอพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นตวัละครทีมี
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บทบาทในฐานะกษัตริย์ผู้ครองแคว้นโกศล ซงึเป็นสถานทีเกิดเรืองราวของจอมโจรองคลุิมาลผู้ฆ่าคนเป็นจํานวนมาก
สร้างความเดือดร้อนหวาดกลวัแก่ชาวเมืองจนพระองค์ต้องเสด็จออกไปปราบด้วยพระองค์เอง ในตอนดงักลา่วมีการ
บรรยายความรู้สกึของพระเจ้าปเสนทิโกศลเพือสะท้อนถึงความโหดร้าย น่าเกรงกลวัของจอมโจรองคลุิมาลได้อย่าง
ชัดเจน เพราะแม้แต่กษัตริย์ผู้ มีกําลงัไพร่พลจํานวนมากก็ยังรู้สึกเกรงกลวัการปราบปรามโจรองคุลิมาลผู้ มิใช่โจร
ธรรมดา ดงันี 
 “...องคลิุมาลเป็นโจรทีไม่เคยกลวัใคร เพียงออกชือก็ดเหมือนจะลดกําลงัใจของผที้คิดจะต่อสใ้ห้กลายเป็นู ู ู
คิดหนีเสียแล้ว พระเจ้าปเสนทิแม้ไม่ทรงเคยเห็นองคุลิมาล ก็ไม่วายประหวนัพระราชหฤทยั แต่ด้วยขัตติยมานะ 
พระองค์หาไดท้รงแสดงพระอาการพรันพรึงให้ปรากฏไม่... นําใสใจจริงนนั พระเจ้าปเสนทิโกศลไม่อยากจะเสด็จเลย
แต่หนา้ทีปกครองแควน้ทําใหต้อ้งจําใจเสด็จและก่อนทีจะคมุพลไปส่ทีอืน พระองค์ไดท้รงเครืองรบู ขึนส่รถศึกออกจากู
ประตเมือง พร้อมดว้ยพลมา้ตามเสด็จตรงไปยงัเชตวนาราม เพือเฝ้าพระผมี้พระภาค แต่เวลายงัไม่สินแสงตะวนัู ู .” 

            (ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 11-12) 
จะเห็นว่าการนําเสนอตวัละครทีเป็นบคุคลในพทุธประวตัินนั แม้จะนําข้อมลูมาจากคมัภีร์พทุธศาสนาแต่ผู้

แต่งก็ได้สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครทีมีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านทางผู้ เล่าและตวัละครในเรือง ทําให้
ผู้ อ่านเข้าใจเหตุผลอันเป็นทีมาของพฤติกรรมทีตัวละครในเรืองแสดงออกได้ชัดเจนลึกซึงมากขึน ต่างจากข้อมูล
เนือความซงึปรากฏในคมัภีร์ศาสนาทีมุง่ให้รายละเอียดข้อเทจ็จริงเป็นสําคญั ดงันนักลวิธีดงักลา่วจึงช่วยเสริมความมี
ชีวิตชีวาให้แก่เนือเรืองทีเป็นการนําเสนอหลกัธรรมในลกัษณะของนวนิยายได้เป็นอยา่งดี 
 4. การใช้ฉากประเทศอนิเดียสมัยพุทธกาล 

การนําเสนอฉากทีปรากฏในนวนิยายนนัผู้แต่งจะมุ่งเน้นความสมจริง โดยยึดตามหลกัฐานข้อมลูทีปรากฏ
ในพระไตรปิฎกเป็นสําคญั ดงัปรากฏในตอนเปิดเรืองมีการอ้างอิงทีมาข้อมลูจาก จกฺขปุาลวตฺถ ุธมฺมปทฏฐกถา ปฐม
ภาค มีการบรรยายถงึรายละเอียดและความสําคญัของเมืองสาวตัถี โดยเฉพาะอย่างยิงในฐานะทีเป็นเมืองศนูย์กลาง
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ดงันี 

“เมืองสาวตัถี แม้จะไม่ใช่เมืองทีตงัอย่ ณ ลุ่มแม่คงคาเหมือนเมืองสงักสัส์หรือเมืองพาราณสี แต่ก็มีความู
เจริญไม่น้อยกว่าเมืองเหล่านนั...เมือพระผ้มีพระภาคได้ตรัสร้อนุตตรสมัมาสมัโพธิู ู ญาณแล้ว เสด็จจาริกสงัสอน
ประชุมชนไปในคามนิคมชนบท และราชธานีต่างๆ ทรงยบัยงัอาศยัเมืองสาวตัถี ราชธานีของแคว้นโกศลเป็นเวลา 
๒๕ ปี คือประทบั ณ เชตวนารามของอนาถปิณฑิกคฤหบดี ๑๙ ปี ประทบั ณ บพุพารามของวิสาขามหาอบุาสิกา ๖ 
ปี...” 

(ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 2) 
นอกจากนีผู้แต่งยงัให้บรรยายถึงทีตงัและลกัษณะของเชตวนารามซึงเป็นทีพํานักของพระองคุลิมาลเมือ

บวชเป็นบรรพชิตและเป็นสถานทีเกิดเหตกุารณ์ทงัหมดของนวนิยายไว้อยา่งละเอียด ดงันี 
“เมือภิกษุองคุลิมาล ตามเสด็จพระผ้มีพระภาคตามทางเลียบลํานําอจิรวดีผ่านเมืองสาวตัถี มาพํู านกัอย่ ณู

เชตวนารามซึงมีบริเวณกวา้งขวาง ถดัจากพระคนัธกฎีุไปไม่ไกลนกั จะแลเห็นธรรมสภาอนัใหญ่โต มองดวิจิตรงดงามู
ด้วยฝีมือแห่งนายช่าง เป็นสถานทีสําหรับประชุมพทุธบริษัทในเวลาสดบัพระธรรมเทศนาและกล่าวธรรมสากจัฉา. 
ถดัไปอีกดา้นหนึงมีวิหารใหญ่ มีเรือนคลงัสําหรับเก็บของสงฆ์ มีอปัุฏฐานศาลาคือโรงฉนั ซึงยกพืนกนันําท่วมในครา
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นําหลาก มีกฏิุสําหรบัภิกษุอย่ไดร้ปเดียว เป็นกฏิุไมบ้า้ง กฏิุก่อดว้ยอิฐหรือศิลาและโบกดว้ยดินผสมวตัถอืุนบา้ง สร้าู ู
เป็นระเบียบไกลออกไปนบัดว้ยจํานวนร้อยจํานวนพนั...” 

(ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 33) 
มีการบรรยายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสาวตัถีทงัในด้านวฒันธรรมการแต่งกาย พาหนะการ

เดินทางและสภาพบ้านเมืองประกอบการเลา่ประวตัิชีวิตของพระนนัทิยะก่อนทีจะออกบวช ดงันี 
“...หลงัจากเปลียนเครืองนุ่งห่มและโพกผ้าอย่างไม่ส้จะเรียบร้อยนกัแล้ว ข้าพเจ้าก็ออกจากู ประตบริเวณู

ปราสาทส่ถนนแต่ลําพงัผ้เดียวู ู . แม้แสงประทีปจากเสาข้างถนนยงัคงสว่างอย่ แต่ยวดยานและผ้คนเบาบางลงไปู ู
มาก. ร้านขายเครืองหอม เครืองเทศ และแพรผ้าเป็นตน้ว่า โขมพสัตร์ กมัพลพสัตร์ กาสิกพสัตร์ เริมปิดกนับ้างแล้ว 
แต่ทีขายของอืนยงัเปิดอย่ก็มีเป็นอนัมาู ก. ข้าพเจ้าผ่านสถานแห่งหนึง มีหญิงฟ้อนผย้้อมเท้าดว้ยครังสดกําลงัยืนดีดู
พิณ เป็นเชิงทา้และเชิญชวนผเ้ดินผ่านไปมาใหแ้วะเข้าไปในทีนนั มองเข้าไปภายในเห็นมีผค้นคบัคงักําลงัส่งเสียงเอ็ดู ู
อึง...” 

(ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 57) 
จึงเห็นได้ว่าการเขียนนวนิยายอิงธรรมะทีมีการใช้ฉากอินเดียสมัยโบราณนัน สภาพทางภูมิศาสตร์และ

สภาพสงัคมทีปรากฏในเรืองนบัได้ว่าเป็นสิงสําคญัทีจะช่วยให้การสร้างฉากและเนือเรืองมีความสมจริงสมเหตสุมผล
ยิงขนึ  นอกจากนีการใช้ฉากอินเดียสมยัพทุธกาลเป็นสถานทีหลกัในนวนิยายประกอบกบัการให้รายละเอียดทีสําคญั
ในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงด้านความสําคัญทีมีต่อพระพุทธศาสนา ยังช่วยแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ
พระพทุธศาสนาทีมีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวอินเดียได้อยา่งชดัเจน 

5. กลวธีิทางภาษากับการนําเสนอหลักธรรม 
กลวิธีทางภาษาเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึงทีทําให้การสือสารหลกัธรรมของนวนิยายสมบูรณ์ชดัเจน จาก

การศึกษาพบว่ารูปแบบภาษาทีปรากฏในนวนิยายนันได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์พุทธศาสนารวมทังวรรณคดีพุทธ
ศาสนาอยูค่อ่นข้างมาก ดงัปรากฏทงัในด้านเนือความและรูปแบบการใช้ภาษา ดงันี 

การใช้คําและสํานวนภาษาพบว่ามีการใช้คําทบัศพัท์ภาษาบาลีและคําศพัท์ทางพทุธศาสนาอยู่เกือบตลอด
ทงัเรือง เช่น คําเรียกและสํานวนภาษาทีตวัละครใช้ในบทสนทนาจะมีลกัษณะคล้ายกบัทีพบในพระสตูรและอรรถกถา
ซงึเป็นสํานวนแบบบาลี ดงัปรากฏในบทสนทนาระหวา่งพระองคลุมิาลกบัภิกษุในเชตวนาราม มีใจความดงันี 

“ท่านผเ้จริญู  ! ข้าพเจ้าชืนชมในภาษิตของท่าน ท่านเป็นกลัยาณมิตรทีแนะนําใหข้้าพเจ้าผม้าใหม่ในธรรมู
วินยันี ไดต้ระหนกัในคณุแห่งพระศาสนา. ท่านผเ้จริญ ู ! แม้ไฉนข้าพเจ้าจะไดท้ราบประวติัอนัพึงสนใจของท่านบ้าง.
ถา้ไม่เป็นภาระหนกั ขอท่านจงอาศยัความอนเุคราะห์เล่าประวติัของท่าน ณ โอกาสนี.” 

“ดก่อนภราดาู  ! ถา้ท่านปรารถนาทราบก็จะเป็นไรมี ข้าพเจ้าเป็นผมี้ประวติัอนัควรสงัเวชผห้นึงู ู ”... 
(ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 43)  

 เนืองจากเนือหาของนวนิยายทีผู้แต่งให้ความสําคญักบัแนวทางและวตัรปฏิบตัิอนัเหมาะสมของบรรพชิตอยู่
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิงในเรืองสนัโดษ การละเว้นจากความเป็นผู้มกัมากในกิเลศและลาภสกัการะทงัหลาย 
จงึมีการใช้คําศพัท์ทางพทุธศาสนาประกอบการนําเสนอหลกัธรรมอยูบ่อ่ยครัง เช่น  
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 “...ในทางจิตใจซึงนบัว่าสําคญัยิง พระตถาคตเจ้าก็ทรงสงัสอนใหค้อยตงัสติสํารวม ไม่ใหยิ้นดียินร้ายไปตาม
อิฏฐารมณ์หรืออนิฏฐารมณ์ ทงัทรงสงัสอนใหร้้จกัคําว่าเมตตากรุณาอนัเป็นคําไพเราะ และอํานวยความร่มเย็นเป็นสขุู
แก่สตัว์โลก...” 

(ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 35) 
“พระผ้มีพระภาคเคยทรงตักเตือนภิกษุบริษัทว่า ผ้ยังมิได้บรรลุความสินู ู อาสวะ ไม่ควรนอนใจในการ

ประพฤติปฏิบติัธรรม เมือเป็นเช่นนี ข้าพเจ้าจึงมีความกงัวลถึงเรืองนีอย่เสมอู . หรือว่าเชตวนารามอนัใกลเ้มืองสาวตัถี
นี จะใกล้เคียงกบัญาติมิตรบิดามารดาของข้าพเจ้ามากเกินไป จนเป็นเหตุให้เกิดญาติสงัสคัคะ ความคลุกคลีด้วย
ญาติ...” 

(ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 78) 
การสอดแทรกพทุธพจน์ในพระไตรปิฎกประกอบกบัเนือเรืองเป็นอีกกลวิธีหนึงทีผู้แต่งนํามาใช้เพือสือสาร

หลกัธรรม ดงัทีปรากฏการนําพทุธพจน์จากพระไตรปิฎกซึงพระพทุธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาโปรดบคุคลต่างๆ มา
สอดแทรกในเนือเรืองอยู่เป็นระยะ เช่น ตอนท้ายเรืองกลา่วถึงความทกุข์จากวิบากกรรมทีพระองคลุิมาลได้รับ ผู้แต่ง
นําพุทธพจน์ทีปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต มาประกอบเหตุการณ์ในนวนิยายตอนที
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทังหลายในเชตวนารามให้มาประชุมกัน เพือทรงแสดงพระธรรมเทศนาทีเกียวกับหลกั
ปฏิบตัิของบรรพชิต มีใจความวา่ 
 “ดก่อนภิกษุทัู งหลาย ! โรคไดแ้ก่สิงทีเสียดแทงทําลายความผาสกุมี ๒ อย่างคือ โรคทางกายกบัโรคทาง
ใจ. สตัว์ทงัหลายทียืนยนัอย่ถึงความไม่มีโรคทางกายตลอด ู ๑ ปีบ้าง ๒ ปีบ้าง ๓ ปีบ้าง ๔ ปีบ้าง ๕ ปีบ้าง ๑๐ ปี
บ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้าง ๑๐๐ ปีบ้าง หรือยิงกว่านนับ้าง ดงันีพอจักหาได้ แต่สตัว์ทีจะ
ยืนยนัถึงความไม่มีโรคทางใจ แมช้วัเวลาเพียงคร่เดียว เวน้พระขีณาสพแลว้ นบัว่าหาไดย้ากในโลกู ”  

(ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 107) 
ในตอนจบเรืองกล่าวถึงพระองคุลิมาลหลงัจากทีนําธรรมะของพระพุทธองค์มาชําระกิเลสในจิตด้วยการ

บําเพ็ญสมาธิจนจิตสงบและบรรลธุรรมแล้วก็เปลง่อทุานขึน (หมายถึงคําอทุานทีพระพทุธเจ้าและพระสาวกทงัหลาย
ได้เปล่งไว้เมือเวลาแรกตรัสรู้) ทงันีเป็นการจบเรืองด้วยบทอทุานทีนําคาถาคําฉนัท์ฉบบัภาษาบาลีมาแปลสรุปความ
เป็นภาษาไทยจํานวน 15 บท มีเนือความกลา่วถึงเรืองราวชีวิตทงัหมดของพระองคลุิมาลและสรุปหลกัธรรมทีปรากฏ
ในนวนิยาย ดงัตวัอยา่ง 
                                      อย่าเอยอย่าประกอบ            ความชอบชืนใจในประมาท 
                            อย่าคลกุคลีหลงใหลในรสชาติ           แห่งกามซึงมีธาตคุวามลวง 
                                      ผไ้ม่ประมาทเพ่งพินิจ            ย่อมประสบสขุจิตอนัใหญ่หลวงู  
                            ไดร้้แจ้งเห็นจริงสิงทงัปวง                 ไม่หลงสิงล่อลวงต่อไปเอยู  

 (ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 118) 
  การใช้โวหารและภาพพจน์ความเปรียบเป็นกลวิธีหนึงทีช่วยให้การนําเสนอหลักพุทธธรรมอันเป็น
สาระสําคญัของนวนิยายมีความชดัเจน เนืองจากการใช้วิธีอปุมาจะช่วยสร้างภาพและสือความเข้าใจให้ชดัเจนด้วย
การนําหลกัธรรมหรือแนวคิดทีเป็นนามธรรมมาเปรียบกบัสิงทีเป็นรูปธรรม ทําให้สามารถเชือมโยงความหมายในสาร
ทีผู้แตง่ต้องการสือได้ชดัเจนลกึซงึยิงขนึ เช่น การอธิบายถงึความไมแ่น่นอนของสรรพสงิ 
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“ความสขุทางโลกเปรียบดงัความฝันและของขอยืมเขามา คนนอนฝันเห็นสวนไม้ดอกไม้ผล ป่าภมิสถานู
และสระนําอนัน่ารืนรมย์ ครันตืนขึนอารมณ์ทีเห็นในฝันนันก็หายไป บคุคลขอยืมของของผอื้นมาเปู ็ นตน้ว่
เครืองประดบัและเครืองใชแ้ต่งตวังดงาม ขึนส่ยานอนัแวดลอ้มพร้อมพรังดว้ยของแต่ลว้นยืมเขามาทงัสิน ใครๆ เห็นก็ู
พากนักล่าวว่านายคนนีมงัมีจริงหนอ แต่พอเจ้าของเขามาพบเข้า เขาก็ทวงของเขาคืนไปเช่นนี ความเป็นคนมงัมีอนั
ปลอมของผน้นัก็สินสดุลง ฉนัใด คู วามสขุทางโลกซึงมีชวัคร่ชวัยามแลว้เปลียนแปลงเป็นทกุข์ หรือผเ้สวยยงัไม่ทนัอิมู ู
เอมในสขุแลว้ตอ้งสินชีวิตเสียก่อนก็เปรียบเหมือนความฝันและของยืมเขามาฉนันนั” 

(ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 49) 
 การเปรียบเทียบให้เหน็ถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคลผู้ยงัลุม่หลงอยู่ในกิเลศตณัหากบับคุคลทีหลดุพ้นจาก
กิเลสทงัปวงแล้ว ดงัตวัอยา่ง 
 “...ความร้สึกเอร็ดอร่อยในการเกา การย่างตวัของคนเป็นโรคเรือน ู ก็เช่นเดียวกบัความร้สึกพอใจในกามของู
ผเ้ป็นโรคคือกิเลสู . ความไม่ปรารถนาจะเกาและย่างตวัอีกของผห้ายโรคแลว้ ู ย่อมเปรียบไดก้บัความไม่ปรารถนากาม
สขุของผทํ้ากิเลสใหสิ้นไดแ้ลวู้ .” 

(ใต้ร่มกาสาวพสัตร์, หน้า 50) 
  จึงเห็นได้ว่าการนําภาษาความเปรียบและภาพพจน์มาใช้ ช่วยทําให้การนําเสนอหลกัธรรมเกิดความชดัเจน
และ เข้าใจได้ง่ายขึน เนืองจากหลกัคําสอนในพุทธศาสนาโดยมากมกัจะเป็นสิงทีเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่าง จับต้อง
ไม่ได้ การบรรยายออกมาโดยตรงอาจทําให้ผู้อ่านเข้าใจได้ยาก ดงันนัความเปรียบจึงเป็นเครืองมือหนึงทีช่วยให้การ
อธิบายหลกัธรรมทีเป็นสาระสําคญัในนวนิยายให้มีความชดัเจน รวมทงัสร้างความรู้ความเข้าใจในหลกัธรรมให้แก่
ผู้อา่นได้อยา่งมีสมบรูณ์ 
 
สรุป 

นวนิยายอิงธรรมะเรือง “ใต้ร่มกาสาวพสัตร์” มีวตัถปุระสงค์เพือมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจและ
ซาบซึงในพระพทุธศาสนา ประกอบไปด้วยเนือหาทีผู้แต่งจินตนาการขึนตามแบบนวนิยายผสมผสานเข้ากบัลกัษณะ
ของวรรณคดีพทุธศาสนา มีการนําเนือความในพทุธประวตัิและหลกัธรรมทีศึกษาค้นคว้าจากคมัภีร์พทุธศาสนามา
เป็นเค้าโครงเรือง  

ผู้แตง่ใช้กลวิธีการนําเสนอทีสอดคล้องกบัลกัษณะของวรรณคดีพทุธศาสนาได้แก่ การนําเอาพทุธประวตัิมา
เป็นโครงเรือง การนําเสนอโครงเรืองย่อยทีมาจากอรรถกถาชาดก การใช้ตวัละครทีเป็นบุคคลในพทุธประวตัิ การใช้
ฉากประเทศอินเดียสมัยพุทธกาล การใช้ภาษาบาลี การใช้โวหารและภาพพจน์ การสอดแทรกพุทธพจน์ เป็นต้น 
กลวิธีดงักลา่วช่วยให้การนําเสนอหลกัธรรมในรูปแบบนวนิยายมีความถกูต้อง น่าเชือถือและมีชีวิตชีวา ทงัยงัร่วมสมยั
กบัผู้อ่านในปัจจบุนัทีการศึกษาหลกัธรรมจากพระไตรปิฎก อรรถกถาทําได้ยาก ผู้อ่านจึงได้รับอรรถรสความบนัเทิง
จากการนําเสนอหลกัพทุธธรรมในรูปแบบนวนิยาย แต่ในขณะเดียวกนัข้อมลูหลกัธรรมก็มิได้คลาดเคลือนไป เพราะมี
การนําเสนอหลกัธรรมทีอ้างอิงข้อมลูหลกัฐานจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาอยา่งชดัเจน  

ดงันนันวนิยายอิงธรรมะเรือง “ใต้ร่มกาสาวพสัตร์” จงึเป็นวรรณกรรมพทุธศาสนาทีให้ความรู้ ข้อคิดเกียวกบั
หลกัพทุธธรรม ทําให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพทุธศาสนาและสามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างใน
การประพฤติปฏิบตัิตนได้อยา่งสมบรูณ์ 
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พระรามในฐานะพระโพธิสัตว์: ศกึษาจากรามเกียรตฉิบับชาดกของไทยในภาคเหนือและภาค
อีสานเรืองพรหมจักรและพระรามชาดก 
Rama as Bodhisattva: A Study from Ramakian in Jataka Versions of Northern and 
Northeastern Thai; Brahmacakra and Phra Ram Jataka 
 

วฒุินนัท์ ชยัศรี1  

Woottinan Chaisri1

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมีจดุมุ่งหมายเพือศกึษาเปรียบเทียบลกัษณะของตวัละครพระรามในฐานะพระโพธิสตัว์ทีปรากฏ
ในชาดกพืนบ้าน โดยศึกษาจากรามเกียรติสองฉบับคือ พรหมจักร และพระรามชาดก เพือแสดงลักษณะที
เปลียนแปลงไปของพระรามเมือปรากฏในชาดกของแตล่ะท้องถิน 
 ผลการศกึษาพบว่า พระรามในฐานะพระโพธิสตัว์ทงัสองฉบบั มีลกัษณะเปลียนแปลงจากกษัตริย์นกัรบมา
เป็นพระโพธิสตัว์ผู้ซึงยงัคงอยู่ใต้กฎแห่งกรรม แต่ก็ยงัทรงไว้ซึงบุญบารมีเพือให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธา ลกัษณะตวั
ละครดงักลา่วสอดคล้องกบัลกัษณะพระโพธิสตัว์ในชาดกหลายเรืองในท้องถินเดียวกนั 

ตวัละครพระรามในฐานะพระโพธิสตัว์มีลกัษณะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะท้องถิน พระรามของท้องถินเหนือใน
เรืองพรหมจกัรเป็นบคุคลในอดุมคติเพือเน้นการสงัสอนธรรมะ ส่วนพระรามของท้องถินอีสานในเรืองพระรามชาดก
เป็นวีรบรุุษในนิทานพืนบ้านเพือเน้นความสนกุสนาน และเข้ากบัลกัษณะเนือเรืองการผจญภยัของนิทานเรืองพระราม 
คาํสาํคัญ : พระราม พระโพธิสตัว์ วรรณกรรมชาดก ชาดกพืนบ้าน พรหมจกัร พระรามชาดก 

Abstract 
This research aims to study and compare the characteristic of Rama as bodhisattva in local 

jatakas of northern and northeastern Thai, namely Phrommachak and Phra Ram Jataka in order to see the 
changes in the character of Rama in Thai local jatakas. 

It is found that the character of Rama as bodhisattva in both texts changes from a great king 
warrior to a bodhisattva who is still influenced by the law of karma, yet is endowed with virtue that could 
inspire the reader, that characteristic similar as bodhisattva character in northern Thai local jatakas. 

The characteristic of Rama as bodhisattva in these two local versions is difference. Rama in the 
northern version in Phrommachak is an ideal character, emphasizing on the instruction of ethics. Rama in 
the northeastern version in Phra Ram Jataka is a hero in a local romance with the emphasis on 
entertaining the readers. 
Keywords : Rama, Phra Ram, Bodhisattva, Local Jataka, Phrommachak, Phra Ram Jataka 

                                                            

1 นิสติปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ลกัษณะสําคญัประการหนึงของรามเกียรติสํานวนพืนบ้านคือ การเรียบเรียงเรืองรามเกียรติในรูปแบบของ

ชาดกทีปรากฏในท้องถินเหนือและอีสาน ซึงเป็นรูปแบบหนึงทีคนในท้องถินนิยมฟัง เมือรับฟังในรูปแบบชาดกซึง
มกัจะสอดแทรกคติธรรมเอาไว้ จึงได้รับทงัความสนกุสนานและเรียนรู้หลกัธรรมไปพร้อมกนั สะท้อนให้เห็นอิทธิพล
ของพระพทุธศาสนาทีมีตอ่ผู้คนในดินแดนอีสานและล้านนา 
 เรืองราวของพระรามนนัแตเ่ดิมเป็นเรืองราวของเทพเจ้าทางฮินด ูซงึเน้นเรืองการต่อสู้ระหว่างธรรมะกบัอธรรม 
แต่เมือแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย สาระสําคญัของเรืองจึงอาจเปลียนแปลงไปบ้าง คงเหลือไว้แต่เรืองราวการ
ผจญภัยของตัวละคร และเมือนํามาปรับเปลียนเป็นชาดก พระเอกจึงปรับเปลียนเป็นพระโพธิสตัว์ และเรืองราว
ทงัหมดก็เป็นการบําเพญ็บารมีในชาติหนงึของพระโพธิสตัว์ 
 เมือปรับเปลียนตวัละครเอกคือพระรามเป็นพระโพธิสตัว์ในฉบบัชาดกของไทย แต่เดิมเรืองราวทีเน้นถึงการ
สรรเสริญความเก่งกาจของพระรามจงึเปลียนแปลงเป็นการเน้นเรืองบญุบารมีของพระโพธิสตัว์ ซงึเป็นลกัษณะสําคญั
ทีปรากฏตอ่เนืองมาจากในนิบาตชาดกและอรรถกถาชาดก ลกัษณะตวัละครในชาดกจึงเป็นกษัตริย์ผู้ มีบญุบารมี เห็น
ได้จากการมีฤทธิเดชมากจากบญุบารมีทีเคยบําเพ็ญมาในชาติก่อน การได้ครอบครองอาวธุวิเศษ ได้พบนางสีดาเป็น
คูบ่ญุบารมี เป็นต้น 
 ลกัษณะสําคญัอีกประการหนึงของวรรณกรรมชาดกพืนบ้านของไทยคือการสงัสอนเรืองกฎแห่งกรรม เห็นได้
วา่มีการใช้กฎแห่งกรรมมาอธิบายถึงเหตกุารณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนกบัพระราม เช่น การอธิบายว่าทําไมพระรามต้องพลดั
พรากจากนางสีดา หรือทําไมพระรามต้องถกูหอกของทศกณัฐ์ แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้ มีบญุบารมีอย่างพระโพธิสตัว์ก็
มิอาจหลดุพ้นจากกฎแหง่กรรมไปได้ 
 นอกจากลกัษณะร่วมดงักลา่วแล้ว ลกัษณะของพระรามทีกลายเป็นพระโพธิสตัว์นนัยงัแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ท้องถิน คือ เรืองพรหมจกัรของภาคเหนือสร้างตวัละครพระโพธิสตัว์เป็นบคุคลในอดุมคติเพือเน้นการสงัสอนธรรมะ 
ทําให้ผู้ ฟังยดึเอาลกัษณะอนัดีงามของพระโพธิสตัว์เป็นตวัอย่างในการทําดี ซงึลกัษณะตวัละครพระโพธิสตัว์ดงักลา่ว
พบมากในชาดกเรืองสําคญัของท้องถินเหนือคือปัญญาสชาดก และชาดกท้องถินเรืองอืน ๆ ของภาคเหนือ 
 สว่นเรืองพระรามชาดกของภาคอีสานสร้างตวัละครพระโพธิสตัว์เป็นวีรบรุุษในนิทานพืนบ้านอีสาน พระรามมี
ลกัษณะเป็นพระเอกในนิทานทีมีภรรยาหลายคน มีการผจญภยัยืดยาว ได้ของวิเศษตา่ง ๆ นอกจากนนัยงัมีลกัษณะที
ไมดี่หลายประการ เช่น มีโทสะร้าย ลกัขโมย เป็นต้น 
 ลกัษณะทีแตกต่างดงักล่าวของตวัละครพระราม จึงทําให้เห็นว่าภาพลกัษณ์ของพระโพธิสตัว์นนัแตกต่างกนั
ไปความคิดและความเชือในแตล่ะท้องถิน ผู้วิจยัจึงสนใจทีจะศกึษาลกัษณะทีเปลียนแปลงไปของพระรามเมือปรากฏ
บทบาทเป็นพระโพธิสตัว์ในวรรณกรรมชาดกพืนบ้าน 
 

วัตถุประสงค์ 

 ศกึษาลกัษณะร่วมของพระรามในฐานะพระโพธิสตัว์ และลกัษณะทีแตกตา่งกนัของพระรามในแตล่ะท้องถิน 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 1. ศกึษารามเกียรติฉบบัชาดกของไทยเรืองพรหมจกัรและพระรามชาดก และค้นคว้างานวิจยัทีเกียวข้อง 
 2. วิเคราะห์ข้อมลูตามสมมติฐาน 
 3. สรุปและอภิปรายผลการวิจยัในรูปแบบของบทความวิจยั 
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ผลการวิจัย 
 ตวัละคร “พระราม” ปรากฏบทบาทเป็นพระโพธิสตัว์ในนิบาตชาดกเรืองที 461 ในเอกาทสนิบาตชือว่า ทสรถ
ชาดก ตวัละครเอกคือ พระรามบณัฑิตผู้ มีปัญญารู้จกัข่มใจไมเ่ศร้าโศกในการตายของบิดา ซงึเป็นการบําเพ็ญปัญญา
บารมี แสดงให้เหน็การปรับเปลียนตวัละครพระรามให้เข้ากบัลกัษณะของนิบาตชาดกคือ แสดงการบําเพ็ญบารมีของ
พระโพธิสตัว์ในด้านตา่ง ๆ ดงัทีมีผู้สรุปความจากอรรถกถาเรืองทสรถชาดกดงันี 

ท้าวทสรถครองเมืองพาราณสี มีโอรสธิดาสามองค์คือ พระรามบณัฑิต พระลกัขณ์ และนางสี
ดา ต่อมาท้าวทสรถมีมเหสีใหม่ และมีโอรสชือภรตกมุาร พระองค์พระราชทานพรแก่พระมเหสีใหม่
หนึงข้อ นางทลูขอราชสมบตัิแก่พระภรต แม้ว่าท้าวทสรถจะไม่ยอมพระราชทานราชสมบตัิแก่บตุร
ของนาง นางก็ยงัคอยขอพรข้อนีอยู่เนือง ๆ ทําให้ท้าวทสรถเกรงว่านางจะปองร้ายพระรามบณัฑิต 
จึงให้พระรามออกป่าเป็นเวลา 12 ปี ซึงระยะเวลา 12 ปีนีคือเวลาทีโหรทํานายว่าเป็นเวลาที
เหลืออยู่ของท้าวทสรถ เมือครบ 12 ปีแล้วจึงค่อยกลบัมาเอาราชสมบตัิซึงเป็นสิทธิอนัชอบธรรม
ของพระราม การออกเดินป่าครังนีมีพระลกัขณ์และนางสีดาติดตามไปด้วย 

แต่ท้าวทสรถกลบัสินพระชนม์เมือเวลาผ่านไปเพียง 9 ปี พระภรตไม่ยอมขึนครองราชสมบตัิ 
และได้ยกทพัไปเชิญพระรามกลบัมาครองบลัลงัก์แทน แตพ่ระรามบณัฑิตยดึมนัในคําสตัย์ว่าจะอยู่
ป่าให้ครบ 12 ปี จึงได้มอบฉลองพระบาทคู่หนึงให้พระภรตนําไปประดิษฐานไว้บนบัลลงัก์แทน
พระองค์ เมือครบ 12 ปี พระรามบณัฑิตจงึเสดจ็กลบัมาครองเมืองพาราณสี2               

จะเหน็วา่เค้าโครงเรืองทสรถชาดกคล้ายคลงึกบัเรืองรามายณะหรือรามเกียรติในช่วงต้นก่อนทีทศกณัฐ์จะลกันาง
สีดาไป ในสว่นของรายละเอียดนนั ในอรรถกถาเรืองทสรถชาดกได้กลา่วถึงปัจจบุนัวตัถวุ่า พระพทุธองค์เห็นกฎมพีผูุ้
หนึงมีความเศร้าโศกในการตายของบิดามาก จึงได้ตรัสยกชาดกนีขึนมาสงัสอนเพือเป็นตวัอย่างว่า นกัปราชญ์ผู้ถ่อง
แท้ในสภาวธรรมย่อมข่มใจไม่เศร้าโศกในการตายของบิดา จะเห็นว่าลกัษณะคําสอนดงักล่าวเป็นคําสอนในทาง
พระพทุธศาสนา เมือชาดกในนิบาตเรืองดงักล่าวตกทอดมาถึงประเทศไทย และมีผู้อรรถกถาขยายความดงันี จึงเป็น
ทางหนงึทีคนไทยได้รับรู้เรืองพระรามในรูปแบบชาดก อยา่งไรก็ตาม อรรถกถาทสรถชาดกชาดกเป็นผลงานทีแปลเป็น
ภาษาไทยในภายหลัง จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเรืองทสรถชาดกดังกล่าวเป็นการปรับเปลียนเรืองรามายณะหรือ
รามเกียรติให้อยูใ่นรูปแบบของชาดกในบริบทของท้องถินไทย 

รามเกียรติฉบบัต่าง ๆ ทีปรากฏในท้องถินบางเรืองนันมีลกัษณะของนิทานชาดกพืนบ้าน คือ ผู้ แต่งนํานิทาน
พืนบ้านประเภทต่าง ๆ เช่น นิทานมหศัจรรย์ นิทานคติ นิทานอธิบายเหต ุซึงเป็นนิทานในท้องถินทีแพร่หลายอยู่แล้ว
มาดดัแปลงให้มีลกัษณะคล้ายชาดก โดยสมมติเนือหาในนิทานให้เป็นเรืองราวในอดีตชาติของพระพทุธเจ้า และปรับ
เปลียนตวัละครเอกให้เป็นพระโพธิสตัว์ รามเกียรติฉบบัพืนบ้านทีเขียนเป็นชาดกนันมีหลายเรือง แต่บางเรืองนันมี
เพียงการสมมติตัวละครให้เป็นพระโพธิสตัว์เท่านัน บางเรืองก็ไม่มีองค์ประกอบสําคัญด้านรูปแบบการประพันธ์
ครบถ้วน มีเพียงสองฉบบัทีระบใุนชือเรืองวา่เป็นชาดก คือเรือง พรหมจกัร ซงึระบไุว้วา่เป็นชาดกนอกนิบาตของ 

                                                            

2 ศาสตราจารย์ วิสทุธิ บษุยกลุ, "กําเนิดและววิฒันาการนิทานเรืองพระรามในดินเดีย" ใน เอกสารประกอบการประชุมวชิาการ นิทานเรืองพระราม รามายณะ 

และรามเกียรต.ิ (คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เอกสารอดัสําเนาเย็บเลม่) หน้า 5 - 6. 
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ท้องถินเหนือ และเรือง พระรามชาดก ของท้องถินอีสาน ทังสองเรืองนีใช้รูปแบบการประพันธ์แบบชาดก โดยมี
องค์ประกอบสําคญัคือ มีปัจจบุนัวตัถ ุอดีตวตัถ ุและสโมธาน (ประชมุชาดก) 

1. ลักษณะร่วมของตัวละครพระรามในฐานะพระโพธิสัตว์ 
1.1 เป็นผมี้บญุบารมีมากู  
มีลกัษณะร่วมของตวัละครพระโพธิสตัว์ทีปรากฏทงัสองฉบบั คือ เป็นพระโพธิสตัว์ผู้ มีบญุบารมีมาก เห็นได้จาก

เมือตอนเกิดมาก็เป็นผู้ มีฤทธิเดชมากทงัสองฉบบั เช่น พรหมจกัรกลา่วถึงลกัษณะของพรหมจกัรกมุาร (พระราม) เมือ
ตอนทีประสตูิวา่ เป็นผู้ มีลกัษณะอนัดีงามทงัหลาย และจะได้เป็นจกัรพรรดิราชผู้ยิงใหญ่ 

อนัว่าพราหมณ์ผู้จบเภทก็รู้ลกัขณะลายลกัขณ์จกัรอนังามในตีนมือนัมีรูปกงจกัรและปราสาท 
รูปสีเนโรรูปพระจันท์รูปพระอาทิตย์ รูปชมพูทวีปทังมวล ก็มีในปาทะตีนแห่งเจ้ากุมารตนนันแล  
เท่ามีเส้นนึงมาผ่าทํากลางฉนันนั พราหมณ์ก็แขวดกดหมายรู้ด้วยมนัตเพทหนัแจ้งนกั ก็จึงไหว้พร
ยาว่า “เทวะ ข้าแต่มหาราชะเจ้ากมุมารตนนีมีบุญสมภารมากนกั ประกอบไปด้วยลายลกัขณ์จกัร
อนังามล้วนถ้วนทงัมวล ยงัจกัได้สืบเสวยราชสมัปัตติบ้านเมืองแห่งมหาราชะเปนเจ้า และจกัมีเต
ชะฤทธีซราบไปในสกลชมพทูวีปทงัมวลแล ได้ยงัอนัปรากฏไปทวัทงัหกหมืนทวีปชะแล3

ขณะทีในพระรามชาดก เมือพระรามจะประสตูินนั มารดาฝันว่าจะมีแก้วมณีทีลงมาต่อสู้กบัแร่หิน แม้แร่หินจะมี
ฤทธิมาก แตก่็ยงัพา่ยตอ่แก้วมณี ซงึก็หมายถงึทศกณัฐ์ทีพา่ยตอ่บารมีของพระลกัษมณ์พระรามนนัเอง 

สองเทพบตุรจตุิจากดาวดึงส์ลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางวิสทุธิโสดา คือวนันนันางนิมิตต์ว่า ใน
ขอบเขตต์จนัทบรีุศรีสตัตนาคมืดมนอนธกาล แร่หินก้อนหนึงลอยลงมาฉายรัศมีสว่างไสวทวัชมพทูวีป 
และแลเห็นแก้วมณีสองดวงตกลงมาจากฟากฟ้า แผดรัศมีรุ่งโรจน์ยิงกว่าแสงแร่หินนนั แสงต่อแสงพุ่ง
โชนกระทบกนั ในทีสดุแร่หินสู้ไมไ่ด้ เลยตกไปยงัท้องสมทุร4

และเมือพระรามผจญภยัไปในทีต่าง ๆ ก็จะได้ของวิเศษคู่บุญบารมี เช่นในพรหมจกัร พระรามได้ของวิเศษคือ 
“แก้วทิพพจกัข”ุ ทําให้มองเห็นในทีไกล ๆ ได้ สว่นในพระรามชาดก พระรามได้ “ม้ามณีกาบ” ซงึเป็นม้าวิเศษเดินทาง
ไปไหนได้ดงัใจ และช่วยเป็นกําลงัรบให้พระรามได้อีกด้วย และทงัสองฉบบักลา่วถึงการมีนางคู่บญุคือ นางสีดา ซงึไม่
มีใครทีจะสามารถยกศรประลองเลือกคูไ่ด้ มีแตพ่ระรามซงึมีบญุบารมีเท่านนัทียกศรได้ การมีของวิเศษและได้พบนาง
สีดาเป็นคูบ่ญุบารมีแสดงให้เหน็การเน้นเรืองบญุบารมีของตวัละคร 

1.2. อย่ภายใตก้ฎแห่งกรรมู  
ลกัษณะสําคญัอีกประการหนงึของวรรณกรรมชาดกพืนบ้านของไทยคือการสงัสอนเรืองกฎแห่งกรรม เห็นได้ว่ามี

การใช้กฎแห่งกรรมมาอธิบายถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนกับพระราม เช่น การอธิบายว่าทําไมพระรามต้องพลดั
พรากจากนางสีดา เรืองพรหมจกัรอธิบายว่า เป็นเพราะในอดีตชาตินนัพระโพธิสตัว์ได้เสวยชาติเป็นชาวนา ได้พราก
นกขุ้ม (นกคุม่) ตวัเมียจากนกขุ้มตวัผู้ เพือจะเอาไปทําอาหาร แตภ่รรยาได้ทกัท้วงไว้จงึได้นํานกกลบัคืนไว้ทีเดิม 

 

                                                            

3 สงิฆะ วรรณสยั (ปริวรรต), ชาดกนอกนิบาตเรืองพรหมจักร, (เชียงใหม:่ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่, 2522, หน้า 20. 
4 พระสารประเสริฐ, พระรามชาดก ถอดความบรรยายจากหนังสือเทศน์, [มปท.] : 2476, หน้า 11. 
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เถิงยามแลง ชายผู้ เป็นผวัก็ไปแอ่วป่าหาไม้และหลวัมาดงัไฟ ต้มเข้าหงุกินเข้าแลง ก็ไปหนัรังนกขุ้
มอยูใ่นประเทศทีนงึ... ชายผู้นนัก็คอ่ยหยอ่งไปยบัเอาแม่นกขุ้มตวันนัได้แล้ว ว่าจกัเอามากินกบัเข้าแลง
วา่อนั... 

ยามนนัญิงผู้ เป็นเมียชายผู้นนั ก็เข้าไปเอาแม่นกขุ้มตวันนัแล้วก็กลา่วว่า “ดรูาเจ้ากนูกตวันีมาหา
รังมนับ่หนัเมียมนั ก็บินไปและเต้นไปฉนันนั เจ้าจุ่งเอาไปส่งไว้ทีเก่าเทอะ คนับ่เอาไปส่งไว้ เจ้าก็จกัได้
วิบากภายหน้าแล” วา่อนั 

ชายผู้ เป็นผวันนัก็ฟังคําเมีย มนัก็จิงเอาไปส่งทีเก่ามนัหนัแล ด้วยกมัมวิบากเท่านนัก็บ่หาย ก็มา
สยองตอบหือเพินได้มาลกัเอาเมียหนีกวา่ นนัแล5

สว่นพระรามชาดก ได้เพิมเรือง “เกาะแม่ญาหมาลาย” ซึงเป็นเกาะทีผู้หญิงทีด่าผวัจะต้องมาเกิดเป็นเมียหมา
ลายชดใช้กรรม เมือพระรามเดินทางไปถึงเกาะนนั ปรากฏว่าหมาพากนักรูเข้ามาจะทําร้าย พระลกัษณ์จึงแกว่งดาบ
กายสทิธิทําให้หมาลายกระเดน็ไปหมด ไมส่ามารถกลบัมาทีเกาะได้อีก ผลกรรมนีจงึทําให้พระรามต้องพลดัพรากจาก
นางสีดา 

ท้าวพระลกัษณ์เห็นหมาลายกรูกนัมาจะทําร้ายดงันนั ก็แกว่งดาบกายสิทธิขู่ มีแสงเป็นประกาย
พราวโพลงไปทงัท้องฟ้า ฝงูหมาลายทงัเกาะก็ปลิวกระเด็นไปตกไกลลิบลบั จนไม่สามารถกลบัมาได้อีก 
ภายหลงั พญารามราชทราบจากหญิงชาวเกาะนนัว่า เป็นพวกเมียหมาลาย ก็มีความเสียใจทีก่อกรรม
ให้ผวัเมียพรากกัน เล็งเห็นว่าจะต้องถูกพลดัพรากจากเมียเพราะผลกรรมอนันี แต่ก็คงจะได้กลบัคืน
ครอบครองกนั เพราะกรรมนนัทําลงไปด้วยความกลวัหมาจะกดั6

หรือผลกรรมของพระรามทีทําให้ต้องถกูศรของทศกณัฐ์ทีเท้า ในพรหมจกัรกลา่วว่า พระโพธิสตัว์ในอดีตชาติเคย
ยิงธนถูกูนกยงูได้รับความเจ็บปวดแสนสาหสั ผลกรรมนีทําให้ต้องถกูทศกณัฐ์ยิงธนตู้องพระบาท สว่นในเรืองพระราม
ชาดก พระรามถกูหอกของทศกณัฐ์ได้รับความเจ็บปวดแสนสาหสั เพราะกรรมทีเคยยิงศรถกูเท้าของพาลี ทําให้พาลี
ได้รับความเจ็บปวด การอธิบายเหตกุารณ์ทีเกิดขึนกบัตวัละครด้วยผลกรรม แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้ มีบญุบารมีอย่าง
พระโพธิสตัว์ก็มิอาจหลดุพ้นจากกฎแหง่กรรมไปได้ 

กล่าวโดยสรุป พระรามเมือเป็นพระโพธิสตัว์ในชาดกพืนบ้าน มีลกัษณะร่วมกันคือตวัละครได้ปรับเปลียนจาก
กษัตริย์นักรบเป็นพระโพธิสตัว์ผู้ มีบุญบารมีเพือให้ผู้ อ่านเกิดความศรัทธา และกําหนดเหตุการณ์ทีเกิดขึนกับพระ
โพธิสตัว์ด้วยกฎแหง่กรรม อนัเป็นลกัษณะสําคญัของวรรณกรรมชาดกพืนบ้านของไทย 

2. ลักษณะตัวละครพระรามในฐานะพระโพธิสัตว์ทีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถนิ 
2.1. ตวัละครพระโพธิสตัว์ในอดุมคติของทอ้งถินเหนือ 
สร้างตวัละครพระโพธิสตัว์เป็นบุคคลในอดุมคติเพือเน้นการสงัสอนธรรมะเป็นสําคญั ตวัละครพระโพธิสตัว์ใน

เรืองพรหมจกัรเป็นบคุคลผู้ มีเมตตากรุณาตอ่สรรพสตัว์ และไมฆ่า่สตัว์ตดัชีวิตซงึเป็นการผิดศีล โดยเนือเรืองได้ให้พระ
ลกัษณ์เป็นผู้ลงมือสงัหารแทน หรือตวัเอกแสดงธรรมให้ศตัรูกลบัใจ ดงัเช่นตอนทีพรหมจกัร (พระราม) ตามหานางสี
ดา ได้พบยกัษ์ร้ายขวางทางไว้ แม้พรหมจกัรจะมีฤทธิเดชมากแต่ก็ไม่ฆ่ายกัษ์ เพียงแสดงฤทธิเดชให้ยกัษ์เกรงกลวั
เทา่นนั และยงัสงัสอนให้ยกัษ์ตงัมนัอยูใ่นศีลธรรมอีกด้วย 

                                                            

5 สงิฆะ วรรณสยั (ปริวรรต), ชาดกนอกนิบาตเรืองพรหมจักร, หน้า 60. 
6 พระสารประเสริฐ, พระรามชาดก ถอดความบรรยายจากหนังสือเทศน์, หน้า 45. 
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ดงัจกัรู้มานี โพธิสตัต์เจ้าเกิดมาปางนนั ก็ประกอบไปด้วยเตชะกําลงัได้เท่าช้างพรายสาร 700 ตวั
แล ดงัวา่จกัตีหือมนัเป็นกระจวณไปก็ได้ แม่นจกัตดัหวัมนัหือเป็น 7 บงั 7 ท่อน ก็ได้ เท่าว่าโพธิสตัต์เจ้า
มีมหากรุณณามา บม่กัใคร่ข้า (ฆ่า) หือมนัตาย ก็เท่าคํารามหือมนัอ่อนยอบแล้วกลา่วว่า “ดรูายกัข์ร้าย 
กจูกัยิงมงึหือขาดด้วยปืนธน ูกกู็จกัชกัลากดาบแก้วฟันหวัมงึเสีย ตามดงัฤทธีกชูะแล กกู็บ่ไว้ชีวิตมงึตวั
ร้ายนกัแล” วา่อนั 

ยกัข์ตวันนัมนัก็กลวัตายนกั เหตวุ่าจกัท้วงติงตนก็บ่ได้ ก็จิงมีคําไหว้ขอชีวิตเซิงพระโพธิสตัต์เจ้าว่า 
“ข้าแต่เจ้าตนมีบญุและเตชะฤทธีอนัมาก ขอเจ้ากจูุ่งไว้ชีวิตแก่ข้าแด่เทอะ คนัว่ามหาราชเจ้าแลไว้ชีวิต
แก่ข้าดงัอนั ข้าก็จกัปชูาคณุเจ้ากชูะแล” วา่อนั... 

โพธิสตัต์เจ้าก็ฉันเข้าแล้วก็หือคําสอนแก่ยกัข์ผู้นันว่า “ดูรามหายักข์ แต่กาลนีไปพายหน้า ท่าน
อย่าได้กะทําอนัหยาบช้ากล้าแข็ง และกะทําร้ายแก่ท่านผู้ อืน คือว่า ข้า (ฆ่า) สตัตดัชีวิตแก่ท่านและสตั
ทงัหลายเทอะ ทา่นจุ่งเลียงชีวิตด้วยอนัชอบเทอะ” วา่อนัหนัแล7

นอกจากนนัพระองค์ก็ยงัทรงตงัมนัอยู่ในธรรม ไม่ฆ่าสตัว์ตดัชีวิต กระทําบุญกุศล ให้ทาน และรักษาศีลไม่เคย
ขาด ลกัษณะดงักลา่วเหน็ได้จากการทีผู้แตง่เลียงเหตกุารณ์ทีพระโพธิสตัว์ต้องฆ่าตวัละครอืน และเรืองราวในตอนจบ
เรืองทีขยายให้

                                                           

พระองค์เป็นพระจกัรพรรดิราช กล่าวถึงการทีพระองค์บําเพ็ญทานบารมีด้วยการบริจาค “มหาทาน” 
ทกุวนัคล้ายเรืองพระเวสสนัดร 

ลกัษณะของพระโพธิสตัว์ทีมุง่เน้นจริยาวตัรอนัดีงาม การบําเพ็ญบารมีและฝ่าฟันอปุสรรคต่าง ๆ นีสอดคล้องกบั
ชาดกหลายเรืองในท้องถินเดียวกัน เช่น เรืองส่วนมากในปัญญาสชาดก8 หรือชาดกพืนบ้านของล้านนาเรืองอืน ๆ 
อาทิ แสงเมืองหลงถํา สพุรหมโมกขะหมาเก้าหาง กํากาดํา  เป็นต้น 

2.2. ตวัละครพระโพธิสตัว์แบบวีรบรุุษในนิทานพืนบา้นของทอ้งถินอีสาน 
ขณะทีพระรามในพระรามชาดกนนั พระรามมีลกัษณะเป็นพระเอกในนิทานทีมีภรรยาหลายคน นอกจากนนัยงัมี

ลกัษณะทีไมดี่หลายประการ เช่น มีโทสะร้าย และกระทําผิดศีลคือฆ่าสตัว์ตดัชีวิตและลกัขโมย ยกตวัอย่างตอนขบัไล่
นางสีดาเนืองจากเห็นรูปทศกณัฐ์ทีนางสีดาวาดเอาไว้ ในพรหมจกัรนนัพระรามขบัไลด้่วยอารมณ์ชวัวบู ต่อมาเมือไต่
สวนจากนางกํานลัแล้วจึงไปตามนางสีดา แต่ในพระรามชาดกนัน แม้นางสนมกํานัลจะแก้ต่างให้นางสีดาแล้ว แต่
พระรามก็ไมย่อมฟังเหตผุล 

พญารามราชประหลาดใจให้ค้นด ูพบรูปพญาราพณาสวร ได้ความว่านางสีดาเขียน ก็โกรธกริวยิง
นกั หาว่าเป็นชู้กบัพญาราพณาสวร นางศรีพิมพาและพวกนางสนมอืน ๆ ออกรับว่าเป็นผู้ขอให้นางสีดา

 

7 สงิฆะ วรรณสยั (ปริวรรต), ชาดกนอกนิบาตเรืองพรหมจักร, หน้า 49 – 50. 
8 นิยะดา เหลา่สนุทร กลา่วว่า ในปัญญาสชาดกมีโครงเรืองและลกัษณะเรืองอยู่ 2 แบบ แบบแรกคือเรืองราวของพระโพธิสตัว์ทีมุง่เน้นการบําเพ็ญบารมี เรียกวา่โครง

เรืองและลกัษณะแบบฉบบั แบบที 2 คือโครงเรืองและลกัษณะเรืองผจญภยั มีเนือเรืองเน้นแสดงความเก่งกล้าสามารถในการรบพุ่งของพระเอก มีเรืองเชน่นีอยู่

ทงัหมด 9 เรือง ได้แก่ วรวงสชาดก สีหนาทชาดก สวุรรณสงัขชาดก เทวนัธชาดก สบุนิชาดก สวุรรณวงศชาดก วรนชุชาดก และจนัทคาธชาดก ทงั 9 เรืองนี นิยะดา 

สนันิษฐานว่าเป็นเรืองทีแต่งขนึในสมยัหลงั จงึอาจกลา่วได้ว่า ลกัษณะพระโพธิสตัว์ทีปรากฏในวรรณกรรมเรืองพรหมจกัร สอดคล้องกบัลกัษณะตวัละครเอกในโครง

เรืองและลกัษณะแบบฉบบัทีมีอยู่แต่เดิมของปัญญาสชาดก อ่านเพมิเติมได้ใน ปัญญาสชาดก: ประวัตแิละความสาํคัญทีมีต่อวรรณกรรมร้อยกรองของไทย, 

(กรุงเทพ: สํานกัพิมพ์แมคํ่าผาง, 2538), หน้า 117 – 120 และ หน้า 275 
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เขียนให้ด ูนางมิได้เขียนเอง พญารามราชไม่ฟังเสียง สงัให้ท้าวพระลกัษณ์เอาไปฆ่า ท้าวพระลกัษณ์เข้า
ไปห้าม กลบักริวนกั ฉวยดาบกายสทิธิออกมาจะฆา่ให้หมด 

...ม้ามณีกาบซกัไซ้ทราบประพฤติเหตแุล้วคิดว่า พญารามราชนีไม่มีวิจารณญาณเลย ตงัแต่จะฆ่า
ท้าวพระลกัษณ์คราวนางสีดาหาย แล้วก็จะฆ่านางสีดาอีก จึงบอกท้าวพระลกัษณ์ให้พานางสีดาไปฝาก
ฤาษีไว้ก่อนดีกว่า ขืนเราจะไปพดูจากบัคนทีไม่ใช้การไต่สวน ก็จะเกิดวิวาทใหญ่โตต่อไปอีก เหมือนคํา
โลกวา่นุ่งผ้าลายหมาเหา่ เวา่คําเก่าผิดกนั9

หรือเรืองการลกัขโมย ในพระรามชาดกบนัต้น กลบัเป็นพระรามทีไปลกันางจนัทา (ภรรยาของทศกณัฐ์ในตอน
แรก) และทศกัณฐ์เป็นผู้ยกทพัมาชิงนางคืน แต่พ่ายแพ้ไป หรือตอนทีพระฤาษีตกลงจะยกนางสีดาให้พระราม แต่
ขอให้รอก่อนเพราะจะไปเอานําจากสระอโนดาตมารดอวยพร พระรามกลบัคิดจะนํานางสีดากลบัไปเมืองทนัทีโดยไม
บอกพระฤาษี แตพ่ระฤาษีกลบัมาทนัเสียก่อน เป็นต้น 

การสร้างตวัละครพระโพธิสตัว์ทีมีทงัด้านดีและไมดี่เช่นนีอาจเป็นเพราะแนวคิดในการสร้างตวัละครพระโพธิสตัว์
ของท้องถินอีสานมิได้มุ่งจะให้ตวัละครเป็นแบบอย่างของความดี จึงแต่งเติมลกัษณะทีเป็นปุถุชนมากขึนเพือให้มี
ความสนกุสนาน และเข้ากบัลกัษณะของเรืองรามเกียรติซึงมีลกัษณะการผจญภยัทีสนกุสนาน ลกัษณะตวัละครพระ
โพธิสตัว์ทีเป็นวีรบรุุษในนิทานพืนบ้านอีสานนียงัปรากฏอยู่ในวรรณกรรมชาดกท้องถินเรืองอืนของอีสาน เช่นเรือง สุ
พรหมโมกขา ดงัทีปรากฏในวิทยานิพนธ์ของ จนัทิมา อมัฤทธิ10

กล่าวโดยสรุป ลกัษณะของพระโพธิสตัว์ทีแตกต่างกนัไปในแต่ละท้องถิน อาจเกิดจากความคิด ความเชือ และ
ความนิยมทีมีตอ่ตวัละครของแตล่ะท้องถิน ตวัละครพระรามในรามเกียรติท้องถินเหนือเรืองพรหมจกัร มีลกัษณะเป็น
บุคคลในอดุมคติ สอดคล้องกบัลกัษณะของตวัละครพระโพธิสตัว์ในท้องถินเหนือซึงปรากฏอยู่ในวรรณกรรมชาดก
ของท้องถินเหนือจํานวนมาก อาจสนันิษฐานได้ว่าเป็นความนิยมในการสร้างตวัละครให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ ฟังหรือ
ผู้อ่านให้เกิดความเลือมใสศรัทธา และนําพระจริยาวตัรของพระโพธิสตัว์ไปเป็นตวัอย่างในการดําเนินชีวิต ขณะทีตวั
ละครพระรามในรามเกียรติภาคอีสานมีลกัษณะเป็นปถุชุนผู้ยงัมีความโกรธ ความหลง อาจเป็นเพราะแนวคิดในการ
สร้างตวัละครพระโพธิสตัว์ของท้องถินอีสานมิได้มุ่งจะให้ตวัละครเป็นแบบอย่างของความดี แต่เน้นการสอนเรืองกฎ
แห่งกรรมให้เห็นชดัเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นตวัละครเอกหรือตวัละครปรปักษ์ หากประพฤติกรรมชวัก็ต้องได้รับผลกรรม
ตอบแทน  นอกจากนนัยงัสร้างให้พระรามมีลกัษณะเป็นวีรบรุุษในนิทานพืนบ้านอีสาน อาจเป็นเพราะต้องการให้เกิด
ความสนกุสนาน และเข้ากบัลกัษณะเนือเรืองการผจญภยัของนิทานเรืองพระราม 

สรุป 
 การปรับเปลียนเรืองพระรามมาเป็นวรรณกรรมชาดกพืนบ้าน ทําให้เห็นลักษณะตัวละครและเนือเรืองที
เปลียนแปลงไปตามวตัถปุระสงค์ของเรือง โดยเฉพาะตวัละครพระโพธิสตัว์ทีมีบทบาทในการแสดงบญุบารมีในเรือง 
ทําให้ผู้อ่านหรือผู้ ฟังเกิดความศรัทธาในพระโพธิสตัว์ และการทีตวัละครพระโพธิสตัว์ที

                                                           

อยู่ใต้กฎแห่งกรรมของชาดกก็
แสดงให้เหน็วา่ ไมมี่ใครหลีกพ้นกฎแหง่กรรมไปได้แม้จะเป็นผู้ มีบญุบารมีมากเพียงใด 
 อย่างไรก็ตาม ลักษณะตัวละครพระโพธิสัตว์ก็ยังแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิน คือ เรืองพรหมจักรของ

 

9 พระสารประเสริฐ, พระรามชาดก ถอดความบรรยายจากหนังสือเทศน์, หน้า 98 – 99. 
10 อ่านเพิมเติมได้ใน จนัทิมา อมัฤทธิ, “การศกึษาเรืองสพุรหมโมกขาสํานวนท้องถินอีสาน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชาจารึกภาษาไทย 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2530). 
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ภาคเหนือสร้างตวัละครพระโพธิสตัว์เป็นบุคคลในอุดมคติ ขณะทีพระรามชาดกของภาคอีสานสร้างตัวละครพระ
โพธิสัตว์เป็นวีรบุรุษในนิทานพืนบ้านอีสาน ทีมีภรรยาหลายคน มีลักษณะทีไม่ดีหลายประการ ทําให้เห็นว่า
ภาพลกัษณ์ของพระโพธิสตัว์นนัแตกตา่งกนัไปความคิดและความเชือในแตล่ะท้องถิน 
 ผู้วิจยัหวงัวา่ข้อสรุปในงานวิจยันีจะช่วยขยายแนวทางการศกึษาตวัละครในวรรณกรรมชาดกพืนบ้านตอ่ไป 

คาํขอบคุณ 
 ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. สจิุตรา จงสถิตย์วฒันา และ อาจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีกรุณาให้ความรู้ ความคิด   ตลอดจนคําแนะนําอนัมีประโยชน์อย่างยิงต่องานวิจัย
ฉบบันี 
 ขอบพระคณุทกุคนทีให้ความช่วยเหลือเสมอมา แม้ไมไ่ด้เอย่นาม แตผู่้ เขียนยงัรําลกึถงึบญุคณุนนัเสมอ 
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เจาไล: ภาพลักษณพระเจาปราสาททองในนวนิยายอิงประวัติศาสตร 
Chao Lai: The image of King Prasat Thong in historical novel 
 
อธิพร ประเทืองเศรษฐ1 
Athiporn Prathuangset1 
 
บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณและกลวิธีการสรางภาพลักษณของพระเจาปราสาททอง
ในนวนิยายอิงประวัติศาสตรเรื่องเจาไล ของคึกเดช กันตามระ ผลการศึกษาพบวา ผูประพันธคัดสรรเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรมาผสานกับจินตนาการของผูประพันธเพื่อนําเสนอภาพลักษณของพระเจาปราสาททองในฐานะ
พระมหากษัตริยผูทรงมีคุณลักษณะที่เหมาะสมแกการเปนพระมหากษัตริยทุกประการ ไดแก 1) ทรงเปนหนอเนื้อเชื้อ
กษัตริยของสมเด็จพระเอกาทศรถและทรงกอปรบุญญาธิการ ดังจะเห็นไดจากรูปลักษณและเหตุการณมหัศจรรย
ตางๆ ที่ผูประพันธนําเสนอ 2) ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ไดขึ้นครองราชสมบัติจากความสามารถของพระองคเอง ดัง
จะเห็นไดวา พระองคสามารถไตเตาจากสามัญชนผูไมมียศตําแหนงใด กระทั่งไดรับตําแหนงสําคัญในงานบริหารการ
ปกครอง และไดรับเลือกจากขุนนางอํามาตยในราชสํานักใหขึ้นครองราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยที่ทรงพระปรีชา
สามารถยิ่ง 
คําสําคัญ :  ภาพลักษณ,  พระเจาปราสาททอง, นวนิยายอิงประวัติศาสตร 
 
Abstract 

This article aims to analyze the image of King Prasat Thong and the literary techniques for 
presenting this image in Chao Lai, the historical novel written by Kukdej Kantamara. It is found that the 
author combined the selected historical events with his own imagination to present King Prasat Thong  as 
being eligible for kingship. This image consists of two aspects. Firstly, the king was described as blood  
of King Ekathotsarot and possessing great merit, which are evident in the king’s appearance and 
miraculous events. Secondly, his accession to the throne was described as a result of his own ability. 
This is evident in that he, as a common person, could ascend the governmental hierarchy until becoming 
an intelligent king.     
Keywords :  Image,  King Prasat Thong, historical novel 
 
 
 
                                                            

1 นิสิตปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
  Master Degree Student, Department of Thai, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 
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คํานําและวัตถุประสงค 
 พระเจาปราสาททอง  พระมหากษัตริย ลําดับที่  24 แหงกรุงศรีอยุธยา  ผูปราบดาภิ เษกขึ้นเปน
พระมหากษัตริยตนราชวงศปราสาททอง เปนพระมหากษัตริยพระองคหนึ่งของประวัติศาสตรไทยที่มีพระราชประวัติ
นาสนใจ เรื่องราวของพระองคไดรับการเลาผานเอกสารทางประวัติศาสตรหลายฉบับ แตละฉบับเลาถึงเรื่องราวของ
พระองคแตกตางกัน กลาวคือพระราชประวัติของพระองคในเอกสารทางประวัติศาสตรไดรับการเลาทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเอกสารของชาวตางชาติอยางจดหมายเหตุของวันวลิตหรือฟานฟลีต ที่กลาวถึง
คุณลักษณะของพระเจาปราสาททองในเชิงลบกระทั่งเกิดขอถกเถียงมากมายถึงคุณธรรมและความชอบธรรมในการ
ขึ้นครองราชสมบัติของพระองค แตเมื่อ   คึกเดช กันตามระนําเรื่องราวของพระเจาปราสาททองมาประพันธเปนนว
นิยายอิงประวัติศาสตรเรื่องเจาไล พระเจาปราสาททองกลับไดรับการยกยองจากผูประพันธวาพระองคมีลักษณะเปน
บุคคลในอุดมคติ กลาวคือ ในนวนิยายเรื่อง  เจาไล ภาพลักษณของพระเจาปราสาททองทรงเปนผูมีคุณลักษณะและ
คุณสมบัติเพียบพรอมที่จะดํารงตําแหนงเปนพระมหากษัตริย เหตุการณในเอกสารทางประวัติศาสตรที่กลาวถึงพระ
เจาปราสาททองในเชิงลบ ผูประพันธไดแกตางดวยการใหเหตุผลตอการกระทําดังกลาววาเปนการกระทําเพื่อความ
อยูรอดของชาติ หรือดัดแปลงเหตุการณทางประวัติศาสตรเพื่อแสดงการยกยองพระเจาปราสาททอง ดังนั้นบทความ
นี้จึงมุงศึกษากลวิธีการสรางภาพลักษณของพระเจาปราสาททองในนวนิยายอิงประวัติศาสตรเรื่องเจาไลวาผูประพันธ
คัดสรรเหตุการณทางประวัติศาสตรโดยผสานจินตนาการอยางไร เพื่อสรางภาพลักษณพระเจาปราสาททองใหมี
ลักษณะเปนบุคคลในอุดมคติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพระเจาปราสาททองจากเอกสารทางประวัติศาสตรและงานเขียน
ทั่วไปที่เกี่ยวของกับพระเจาปราสาททอง 

2) เปรียบเทียบเหตุการณประวัติศาสตรที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องเจาไลกับเอกสารทางประวัติศาสตร เพื่อ
พิจารณาวาผูประพันธคัดสรรเหตุการณทางประวัติศาสตรอยางไร 

3) วิเคราะหกลวิธีการสรางตัวละคร เพื่อศึกษาการสรางภาพลักษณของพระเจาปราสาททองในนวนิยาย
เรื่องเจาไล 

4) สรุปผลการวิเคราะหและเรียบเรียง 
 

ผลการวิจัย 
 นวนิยายเรื่องเจาไล เสนอโครงเรื่องแบบชีวประวัติ โดยเริ่มเปดเรื่องตอนกําเนิดพระเจาปราสาททอง และ
ดําเนินเรื่องแสดงลักษณะนิสัย ความสามารถ  สติปญญา  และบุญญาธิการของตัวละคร กระทั่งตัวละคร
ปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริย ทั้งนี้เพื่อแสดงแกนเรื่องเชิดชูพระเจาปราสาททองในฐานะที่พระองคทรงเปน
พระมหากษัตริยผูมีคุณลักษณะเหมาะสมแกการเปนพระมหากษัตริยทุกประการ ผูประพันธเปดเรื่องในสมัยสมเด็จ
พระมหาธรรมราชา ซึ่งตรงกับชวงที่พระเจาปราสาททองกําเนิด เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับชาติกําเนิดของพระองค วาทรง
เปนพระราชโอรสของพระอนุชาเอกาทศรถ แลวจึงเสนอปมขัดแยงใหตัวละครพระเจาปราสาททองตองการรับราชการ
ทหาร ทําใหตองเผชิญอุปสรรคตางๆ เพื่อแสดงความสามารถและบุญญาธิการ กระทั่งพระองคไดขึ้นครองราชสมบัติ 
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การเรียงลําดับเหตุการณในนวนิยายเปนไปตามลําดับเวลา ผูประพันธเลาเรื่องตัวละครพระเจาปราสาททองตั้งแตเกิด 
ชีวิตในวัยเด็ก กระทั่งรับราชการเปนขาราชการทั่วไปจนไตเตาไดรับตําแหนงสําคัญในการปกครอง และไดขึ้น
ครองราชสมบัติเปนพระเจาแผนดินในที่สุด    โครงเรื่องที่ผูประพันธนําเสนอในนวนิยายสอดคลองกับแกนเรื่องที่
ตองการเชิดชูพระเจาปราสาททอง แตกตางจากเอกสารประวัติศาสตรอยางพงศาวดารที่กลาวถึงเรื่องของพระเจา
ปราสาททองตอนไดรับตําแหนงเปนเจาพระยากลาโหมสุริยวงศในรัชกาลของสมเด็จพระเจาทรงธรรม แสดงใหเห็นวา
ผูประพันธสรางโครงเรื่อง โดยคัดสรรเหตุการณประวัติศาสตรและใชจินตนาการของผูประพันธ 
 
การคัดสรรเหตุการณทางประวัติศาสตร 

1) การเลือกเหตุการณประวัติศาสตร กลาวคือเหตุการณตอนดังกลาวมีบันทึกไวในเอกสารประวัติศาสตร
มากกวาหนึ่งฉบับ ผูประพันธเลือกเหตุการณดังกลาวจากฉบับใดฉบับหนึ่งมาประพันธเปนนวนิยาย  
 ชาติกําเนิด หลักฐานที่กลาวถึงชาติกําเนิดของพระเจาปราสาททองมี 2 สํานวน สํานวนหนึ่งกลาวไวใน
จดหมายเหตุวันวลิต เชื่อวาพระเจาปราสาททองเปนลูกของออกญาศรีธรรมาธิราช มีความสัมพันธเปนพี่ชายของพระ
ชายาในสมเด็จพระเอกาทศรถ อีกสํานวนหนึ่งปรากฏในประกาศรัชกาลที่ 5 เรื่องพระราชวังบางปะอิน ฉบับ จ.ศ.
1238 (พ.ศ.2419) ซึ่งเปนเรื่องเกร็ดเลาตามกระแสรับส่ังของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว กลาวถึงชาติ
กําเนิดของพระเจาปราสาททองวา พระองคทรงเปนพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถกับหญิงชาวบาน ความวา 

...สมเด็จพระเอกาทศรฐอิศวรบรมนาถ ในกาลครั้งหนึ่ง มีที่เสด็จพระราชดําเนินลงไปขางใต แลว
เสด็จกลับ พอเกิดพายุหพัดหนักมืดมัว เรือพระที่นั่งลมลงตรงเกาะบางปะอินนี้ สมเด็จพระเอกาทศรฐทรง
วายน้ํามาขึ้นเกาะนี้ พบบานแหงหนึ่ง เจาของบานนั่งผิงไฟอยู สมเด็จพระเอกาทศรฐเสด็จเขาไปทรงขอ
อาศัยผิงไฟทอดพระเนตรเห็นหญิงเจาของบาน มีรูปโฉมงามตองพระทัย ก็เสด็จอยูดวยหญิงนั้นคืนหนึ่ง 
แลวจึงเสด็จกลับขึ้นไป ตั้งแตนั้นมาหญิงนั้นก็มีครรภ คลอดบุตรเปนชาย..2 

                                                            

2 สังข พัฒโนทัย, พระเจาปราสาททอง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ, 2516), หนา 8. 
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ผูประพันธกลาวถึงชาติกําเนิดของตัวละครพระเจาปราสาททองวาพระองคเปนลูกของสมเด็จพระเอกาทศรถ ดังนั้นใน
ทัศนะของผูประพันธพระเจาปราสาททองนับวาเปนพระเจาแผนดินที่ทรงมีเลือดเนื้อเชื้อกษัตริยอยูในรางกายครึ่งหนึ่ง 
ไมใชบุคคลธรรมดาที่ไมมีเชื้อพระวงศเลยทีเดียว แสดงใหเห็นถึงความชอบธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติของ
พระองค  

ปราบดาภิเษกเปนพระมหากษัตริย ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)และ
ในนวนิยายกลาวตรงกันวาสาเหตุที่พระเจาปราสาททอง ที่ขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนเจาพระยากลาโหมสุริยวงศตอง
ปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริยเนื่องจากความจําเปนและเพื่อผลประโยชนของแผนดิน ดังขอความ 

...พระอาทิตยวงศไดผานราชสมบัติครั้งนั้นพระชนมายุได 9 พระพรรวษายังเยาวราชอยูนัก มิไดรูที่
จะวาราชการสิ่งใดมีแตเที่ยวประพาสจับแพะจับแกะเลน ... ไดประมาณ 6 เดือน หมูมุขมนตรีทั้งปวง
ปรึกษากันวา พระมหากษัตริยเปนดังนี้การแผนดินจะเสียไป จําจะยกพระอาทิตยวงศลงเสียจากเศวตฉัตร 
ควรจะเอาราชสมบัติถวายเจาพระยากลาโหมศรีสุริยวงศทูลพฤติเหตุ ซึ่งพระอาทิตยวงศจะครองแผนดินไป
มิได ขาพระพุทธเจาทั้งหลายขอถวายราชสมบัติแกพระองค จงทรงพระกรุณารับทํานุบํารุงสมณชีพราหมณ
อาณาประชาราษฎรไพรฟาขาแผนดินจะไดอยูเย็นเปนสุข ... เจาพระยากลาโหมสุริยวงศไดฟงมุขมนตรีทั้ง
ปวงมาออนวอนดังนั้นก็รับวา จะครองราชสมบัติ เสนาบดีมุขมนตรีทั้งหลายมีความยินดีนักก็อัญเชิญเสด็จ
เขาอยูในพระราชวัง แลวเสนาพฤฒามาตยราชปุโรหิตทวิชาจารยพรอมกันใหพระโหราธิบดีหาฤกษ ก็ตั้งการ
พระราชพิธีปราบดาภิเษกในพระที่นั่งมังคลามหาปราสาท...3 

 เหตุการณตอนพระเจาปราสาททองปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระมหากษัตริยนี้ แมในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) และในนวนิยายจะกลาวตรงกัน แตในจดหมายเหตุวันวลิตกลาวถึงจุดประสงคของการขึ้น
ครองราชสมบัติของพระเจาปราสาททองแตกตางไป กลาวคือ ในจดหมายเหตุวันวลิตกลาวในทํานองวาเปนแผนการ
ของพระเจาปราสาททองที่ตองการขึ้นครองราชสมบัติและรวบอํานาจการปกครองไวแตผูเดียว โดยกําจัดขุนนางที่มี
อํานาจในขณะนั้น ผูประพันธเลือกเหตุการณตอนนี้จากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) เนื่องจาก
สอดคลองกับแกนเรื่องที่ตองการเชิดชูพระเจาปราสาททอง 

2) จินตนาการของผูประพันธ กลาวคือ เหตุการณตอนดังกลาวไมปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร 
ผูประพันธเพิ่มเหตุการณดังกลาวในนวนิยาย 
 ชีวิตในวัยเด็ก ชีวิตในวัยเด็กของพระเจาปราสาททองไมมีกลาวในเอกสารทางประวัติศาสตร ผูประพันธ
สรางเหตุการณตอนดังกลาวเพิ่ม เพื่อความตอเนื่องของเหตุการณและเพื่ออธิบายลักษณะตางๆของพระเจาปราสาท
ทองใหสอดคลองกับแกนเรื่อง อาทิ พระเจาปราสาททองบวชเปนสามเณร ไดเรียนรูแกนแทของพระพุทธศาสนาและ
ตําราพิชัยสงคราม ผูประพันธบรรยายคุณลักษณะของพระเจาปราสาททองวาเปนคนตั้งอกตั้งใจเรียน และ
ขยันหมั่นเพียร ความวา 

...ในกระบวนสามเณรทั้งส่ี ดูเณรไลจะเปนคนที่ตั้งอกตั้งใจขยันหมั่นเพียร จึงนั่งพับเพียบตัวตรงไม
สัปหงกเหมือนสามเณรรูปอื่น มือทั้งสองวางไวบนตนขา ดวงตาจับอยูที่พระอาจารยองคอิน ดังนั้นจิตยังคง

                                                            

3 พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยาฉบับพันจันทนมุาศ(เจิม) (กรุงเทพฯ: ศรีปญญา, 2553), หนา 296-297. 
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อยูในภวังค กายจึงนิ่งไมโงนเงน สวนสามเณรคนอื่นนอกจากดวงตาหลับแลว กายก็โงนเงน ปร่ิมจะทรงตัว
อยูมิได...4 
ผูประพันธสรางเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กของพระเจาปราสาททองขึ้นมาเพื่อปูพื้นฐานลักษณะนิสัยใหตัวละคร

และเพื่อความตอเนื่องของนวนิยายที่วางโครงเรื่องตามลําดับเวลา 
3) การดัดแปลงเหตุการณประวัติศาสตร กลาวคือ  ผูประพันธนําเหตุการณที่ มีกลาวในเอกสาร

ประวัติศาสตรนํามาประพันธเปนนวนิยาย แตมีการดัดแปลงรายละเอียดของเหตุการณประวัติศาสตรเพื่อให
สอดคลองกับแกนเรื่องของนวนิยาย  

ถูกจองจํา เหตุการณตอนพระเจาปราสาททองถูกจําคุกมีกลาวไวในจดหมายเหตุวันวลิตแตไมปรากฏใน
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ในจดหมายเหตุวันวลิตกลาวถึงตอนนี้วา 

...ออกญากลาโหม(พระเจาปราสาททอง)ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนจมื่นศรีสรรักษเขาโจมตี
พระยาแรกนาอยางดุเดือดเหมือนมีเจตนาจะฆาพระยาแรกนาและกลุมผูติดตามทั้งหมด เมื่อองครักษของ
พระยาแรกนาเขาตอสูปองกันพระยาแรกนาและขวางกอนหินไปถูกนองชายของจมื่นศรีสรรักษไดรับ
บาดเจ็บ จม่ืนศรีสรรักษก็ถอดดาบและโถมเขาสูอยางดุเดือดจนพระยาแรกนาและองครักษจําตองถอยหนี 
เมื่อพระเจาแผนดินทราบขาวจึงลงโทษดวยการฟนที่ขาทั้งสองขางสามทีและจับโยนเขาคุกใตดินรับส่ังให
พันธนาการดวยโซตรวน...5 
เหตุการณทํารายพระยาแรกนาครั้งนี้ ผูประพันธกลาวถึงเหตุการณตอนดังกลาวเชนกัน แตมีเนื้อความ

แตกตางกัน กลาวคือ ในนวนิยายสาเหตุที่พระเจาปราสาททองตองเขาตอสูกับพรรคพวกของพระเกษตราธิบดี ซึ่งเปน
ผูแทนพระองคประกอบพระราชพิธีเผาทุง เกิดจากความเขาใจผิด 

...มีเด็กจีนแอบซอกตึก วิ่งมาปากอนอิฐถูกหัวคนนั่งสัปคับแลวหลบหนีไป พอเหลียวกลับมา เลือด
ก็อาบเต็มขมับ ลอมพอกหลุดจากศีรษะ เปนเพลากระชั้นชิดกับอายอ่ํานองเจาไลกมลงหยิบกอนอิฐที่ตกลง
มาถูกหลังเทาขึ้นมาดูวาเปนอะไร 

“เฮย อายพวกมึง ไอหนุมเวรนั่นบังอาจทํารายกู” พญาในพิธีประหลาดตวาด ชี้มาที่อายอ่ํายืนถือ
กอนอิฐตีหนางุนงง รีบโยนกอนอิฐทิ้งเมื่อเห็นคนบนหลังชางเลือดอาบหนา บรรดาพวกอารักขาที่มีไมรวกจึง
กรูกันเขาจับอายอ่ํา ลากตัวมากดลงนอนคว่ําบนบาทวิถี พญานาก็ตวาดสั่งทันที 

“จงตีมันใหตาย บังอาจปาหัวกูเลือดออกมา”  ..... 
เสียงไมรวกกระหน่ําตีหลังอายอ่ํานองเจาไล ตามคําบัญชาของพญานา 

“พวกมึงไมเกี่ยว เดี๋ยวจะเปนภัยแกตัว กูจะชวยนองกูเอง ถอยไป” วาแลวเจาไลก็ทะยานโดดถีบไอ
คนตีกระเด็นไป6 

                                                            

4 คึกเดช กันตามระ, เจาไล (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553), หนา 83. 
5 สังข พัฒโนทัย, พระเจาปราสาททอง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ, 2516), หนา 13. 
6 คึกเดช กันตามระ, เจาไล (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553), หนา 531-532. 
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ผูประพันธนําเหตุการณที่พระเจาปราสาททองถูกขังคุกมาเลาในนวนิยาย แตมีการดัดแปลงเหตุการณ เพื่อ
แกตางใหกับพระเจาปราสาททอง กลาวคือสาเหตุที่พระเจาปราสาททองตองโทษจําคุก เกิดจากความเขาใจผิด แตใน
จดหมายเหตุวันวลิต พระเจาปราสาททองตองโทษจําคุกเนื่องจากกระทําความผิดจริง     
 รับราชการ ชีวิตราชการของพระเจาปราสาททองปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เมื่อพระองค
ไดรับตําแหนงเจาพระยากลาโหมสุริยวงศในรัชกาลพระเจาอยูหัวทรงธรรม สวนในจดหมายเหตุวันวลิตอธิบายความ
ตอนนี้วา 

...นับแตอายุยังเยาว กลาโหม(พระเจาปราสาททอง)เจริญวัยขึ้นในราชสํานัก ไดเปนมหาดเล็กของ
พระพุทธเจาหลวง(พระเจาทรงธรรม)กอน พออายุ 13 ก็ไดเปนหัวหมื่นมหาดเล็ก ... เมื่ออายุ 16 เขาไดเล่ือน
ขึ้นเปน Pramonsy saro pha (อานวา ประมนสี สะโรพะ) บังคับบัญชามหาดเล็กทั้งปวง ... และไดรับ
ตําแหนงเปน จม่ืนสรรเพชญ ออกญาศรีวรวงศ และออกญากลาโหม ...7 
ในนวนิยายผูประพันธเลาถึงชีวิตราชการของพระเจาปราสาททองวา พระองคไดเปนคุณพระเสมอใจราช

องครักษ เนื่องจากไปชวยปราบกบฏจีนนายกาย ไดเปนออกพระจมื่นศรีวรวงศ และไดรับตําแหนงเจาพระยากลาโหม
ศรี  สุริยวงศในที่สุด ตําแหนงทางราชการที่พระเจาปราสาททองไดรับ ลวนมาจากความสามารถของพระองคเอง 
แตกตางจากในจดหมายเหตุวันวลิตที่กลาววาพระเจาปราสาททองไดรับตําแหนงเนื่องจากเปนลูกของออกญาศรีธรร
มา ผูประพันธแสดงใหเห็นความสามารถของพระเจาปราสาททองที่สามารถไตเตาจากสามัญชนกระทั่งไดรับตําแหนง
ใหญโตในชีวิตราชการของพระองค 

4) เหตุการณในเอกสารประวัติศาสตรตรงกับนวนิยาย กลาวคือ ผูประพันธนําเหตุการณจากเอกสาร
ประวัติศาสตรมาประพันธเปนนวนิยายโดยมิไดดัดแปลงเหตุการณประวัติศาสตร 
 งานฌาปนกิจศพ เหตุการณตอนฌาปนกิจศพมารดาของพระเจาปราสาททองทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางพระเจาแผนดิน(สมเด็จพระเชษฐาธิราช)กับเจาพระยากลาโหมสุริยวงศ เหตุการณนี้ในนวนิยายกลาวตรงกับ
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) วา 

...มารดาเจาพระยากลาโหมเถิงแกกาลกิริยา แตงการศพเสร็จแลว เจาพระยากลาโหมสุริยวงศ 
ออกไปตั้งการปลงศพ ณ วัดกุฎธาราม ขาราชการฝายทหารพลเรือนผูใหญผูนอย ออกไปชวยนอนคางแรม
อยูเปนอันมาก ฝายขาหลวงเดิมพระเจาอยูหัว กราบทูลยุยงเปนความลับวา เจาพระยากลาโหมสุริยวงศ ทํา
การครั้งนี้ใหญหลวงนักหากเอาการศพเขามาบังไว เห็นจะคิดประทุษรายพระองคเปนมั่นคง 
เมื่อเจาพระยากลาโหมสุริยวงศทราบ จึงจําเปนตองกอกบฏ และสําเร็จโทษพระเจาแผนดินเพื่อความอยู

รอดของพระองค โดยแสดงเจตนาบริสุทธิ์ในการกอกบฏครั้งนี้ดวยการไมขึ้นครองราชสมบัติเอง แตยกราชสมบัติ
ใหแกพระ         อาทิตยวงศพระอนุชาของพระเจาแผนดินองคกอน 
 เหตุการณขางตน แสดงใหเห็นวาผูประพันธคัดสรรเหตุการณประวัติศาสตรผสานกับจินตนาการ เพื่อให
สอดคลองกับโครงเรื่องและการนําเสนอแกนเรื่อง โดยวิธีคัดสรรเหตุการณประวัติศาสตรมีทั้งการเลือกเหตุการณ
ประวัติศาสตร ดัดแปลงเหตุการณประวัติศาสตร นําเหตุการณประวัติศาสตรมาใชโดยมิไดดัดแปลง และเพิ่ม

                                                            

7 สังข พัฒโนทัย, พระเจาปราสาททอง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ, 2516), หนา 10-16. 
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เหตุการณประวัติศาสตรจากจินตนาการของผูประพันธ ซึ่งการคัดสรรเหตุการณประวัติศาสตรเหลานี้ เปนกลวิธีหนึ่ง
ในการสรางภาพลักษณของพระเจาปราสาททอง 
 
ภาพลักษณพระเจาปราสาททอง 

พระเจาปราสาททอง: พระมหากษัตริยผูทรงมีคุณลักษณะที่เหมาะสมแกการเปนพระมหากษัตริย
ทุกประการ 

ก) พระเจาปราสาททอง: หนอเนื้อเชื้อกษัตริยแหงองคสมเด็จพระเอกาทศรถ 
คติหนึ่งในการขึ้นครองราชสมบัติของพระมหากษัตริยในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือคติความเชื่อเรื่องความเปน

เทว ราชา กลาวคือพระราชาหรือผูปกครองตองเปนผูสืบเชื้อสายจากเทพเจา ดังนั้นคุณสมบัติหนึ่งของการเปนพระ
เจาแผนดินคือเปนผูสืบเชื้อสายจากพระมหากษัตริย ตองมีเลือดขัตติยะมิใชสามัญชนทั่วไป พระเจาปราสาททอง
นับวาเปนพระเจาแผนดินที่ทรงมีเลือดเนื้อเชื้อกษัตริยอยูในรางกายครึ่งหนึ่งจึงมีความชอบธรรมในการขึ้นครองราช
สมบัติ 

ข) พระเจาปราสาททอง: ผูทรงบุญญาธิการ 
ผูประพันธแสดงใหเห็นบุญญาธิการของพระเจาปราสาททองผานเหตุการณตางๆ เชน เหตุการณกอนที่พระ

เจาปราสาททองจะมาเกิด มารดาของพระองคเกิดบุพนิมิตวา มีเด็กหนุมดําไปงมดาบที่จมอยูในแมน้ํา นํามายื่นให
แลวพูดวา “เอาแม นี่ดาบของพอ” ทั้งๆที่มารดาไมเคยรับรูเรื่องที่พระแสงดาบของสมเด็จพระเอกาทศรถจมน้ํามากอน 
นอกจากเรื่องความฝนที่เปนบุพนิมิตแลว ยังมีพระครูทานหนึ่งทํานายนรลักษณของพระเจาปราสาททองวาเติบโตขึ้น
ไปจะไดเปนใหญ 

“ตาสิงโต หูยาวไขมุก อวบหนาอยูสูงกวาระดับคิ้ว ผิวสดใสเปนมันเงา คิ้วมังกร จมูกตําแหนงซาน
เกินเหนียนซาง อิ้นถัง หลันถิง ไดสมดุลดี ปากพระจันทรขางขึ้น” เมื่อเติบใหญจะมีบุญวาสนา พอแมพึ่งพา
อาศัยได และจะเปนผูเหนือคน8 
นอกจากนี้ผูประพันธยังสรางเหตุการณเหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงบุญญาธิการของพระเจาปราสาททอง 

คือในขณะที่พระองคตีดาบสําเร็จเปนครั้งแรกนั้น ไดเกิดปรากฏการณเหนือธรรมชาติ 
“ลุงแสงโยนแทงเหล็กวิลาศที่แอบถือไขวหลังมาใหลอยขึ้นไป เจาไลวิ่งมาไดจังหวะก็โดดฟนดวยดาบ

สําเร็จ เมื่อดาบกระทบกับเหล็กวิลาศ เหล็กวิลาศขาดเปนสองทอน พลันเกิดปรากฏการณเหนือธรรมชาติ 
เสียงกึกกองกัมปนาทฟาฟนคํารณคําราม แสงแปลบปลาบทั่วบริเวณนั้น”9 
ค) พระเจาปราสาททอง: ผูเกงกลาในวิชาและอาวุธ 
พระเจาปราสาททองเปนผูเชี่ยวชาญตําราพิชัยสงครามมาก เมื่อมีการทดสอบความรูเกี่ยวกับการรบ 

พระองคทรงตอบไดอยางฉะฉานทุกขอ  
“อันการรบในยานปาเขานั้น กลางวันพึงใชอะไรและกลางคืนพึงใชอะไรเปนสัญญาณบัญชาการทัพ

และจะสูศึกอยางไร” เจาไลตอบไดฉะฉานวา 
                                                            

8  คึกเดช กนัตามระ, เจาไล (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553), หนา 68-69. 
9  เร่ืองเดียวกนั, หนา 550-551. 
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“อันการรบในยานปาเขานั้น กลางวันพึงใชธวัชธงชัย กลางคืนควรใชฆองกลอง อาวุธที่ใชควรจะเปน
อาวุธส้ัน และพึงหลบซอนอําพรางใหสนิทแนบเนียน แลวจึงรุกจากขางหลังขาศึก สวนการรบในเขตรกชัฏ
นั้น พึงใชดาบและเขนเกลือกจักไดชัยชํานะ จักตองสํารวจเสนทางผานของขาศึกใหจงดี แลววางยามทุกๆ
หนึ่งเสน การรุกควรใชวิธีการอยางฉับพลันทันดวนรวดเร็ว10  

 นอกจากความสามารถดานการจดจําตําราพิชัยสงครามแลว พระเจาปราสาททองยังมีโอกาสไดประลอง
ฝมือการสูรบกับมงคล ผูมีกําลังมหาศาล จากการประลองฝมือครั้งนี้ทําใหทราบวาพระเจาปราสาททองเปนคนฉลาด 
ไมใชแตกําลังในการตอสู แตมีปฏิภาณไหวพริบในการเอาตัวรอดเปนอยางดี 

ง) พระเจาปราสาททอง: ผูเปยมดวยสติปญญา 
ผูประพันธแสดงใหเห็นสติปญญาของพระเจาปราสาททอง ผานบทสนทนากับพระยาเกียรติ์ผูยกหนังสือ

ตําราพิชัยสงครามของมอญใหนําไปศึกษา พระเจาปราสาททองสามารถเห็นความแตกตางระหวางตําราของอยุธยา
กับของมอญวาตําราของมอญเกาแกกวาของอยุธยา 

“...ตามความสํานึกของกระผม ตํารามอญคงจะศึกษาลอกเลียนธรรมชาติซึ่งเกิดกอน สวนตําราพิชัย
ของอยุธยาไดวัฒนามาจากกรรมบทเหตุอนัเปนตัวอยางการกระทําของบุรุษ แลวจึงมีผลบันทึกเปนตําราขึ้น 
ดังนี้กระผมจึงจัดของอยุธยาเปนอยางหลังขอรับ”11 
จ) พระเจาปราสาททอง: ผูรอบรูในสรรพวิชา 
ผูประพันธสรางใหพระเจาปราสาททองเปนผูมีความรูในเรื่องวิชาอาคมตางๆ เชน สามารถบริกรรมคาถา

มหาละลวย เพื่อใหชางสิ้นพยศราย สามารถทองคาถานารายณแปลงรูปเพื่อไมใหใครจําได และมีคาถาคงกะพันหนัง
เหนียว แทงไมเขาดวย นอกจากนี้พระเจาปราสาททองยังมีความรูเกี่ยวกับการเปนฝพาย, หมอควาญชางค้ํา, ครูฝกขี่
มา, ครูดาบ และครูทวนดวย 

ฉ) พระเจาปราสาททอง: ผูมีน้ําใจและกลาหาญ 
ผูประพันธแสดงลักษณะนิสัยความมีน้ําใจและความกลาหาญของพระเจาปราสาททองผานเหตุการณใน

เรื่อง เชน เมื่อครั้งที่พระเจาปราสาททองเขาไปชวยเหลือนายฟานิดจากการถูกทหารของสมเด็จเจาฟาสุทัศนเขาทํา
รายโดยพลการ เมื่อพระองคเห็นนายฟานิดถูกทําราย จึงเขาไปชวยเหลือ และตอนที่พระเจาปราสาททองไปเปนฝพาย 
ไดเขาชวยเหลือเพื่อนผูหนึ่งจากโจรผูราย แมเพื่อนคนนี้จะเคยเปนศัตรูกันมากอน แตดวยความกลาหาญและความมี
น้ําใจของพระเจาปราสาททองทําใหเพื่อนคนนั้นสามารถผานเหตุการณดังกลาวมาได 

ช) พระเจาปราสาททอง: ผูเปยมดวยความมุงมั่น 
คุณลักษณะอยางหนึ่งของพระเจาปราสาททองคือทรงมีความมุงมั่น ไมยอทอตออุปสรรค เชน พระเจา

ปราสาททองตองการรับราชการเปนทหาร แตถูกกลั่นแกลงจากคนรอบขางทําใหกวาจะไดเปนทหารตองฟนฝา
อุปสรรคมากมาย ผานการทดสอบความรูความสามารถหลายครั้งหลายครา แตพระองคไมเคยยอทอและสามารถทํา
ตามความมุงหวังไดสําเร็จ   

                                                            

10 เร่ืองเดียวกัน, หนา 177. 
11 คึกเดช กันตามระ, เจาไล (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2553), หนา 368-369. 
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 การสรางโครงเรื่อง การนําเสนอแกนเรื่อง และการคัดสรรเหตุการณประวัติศาสตรของผูประพันธ ลวนแสดง
ใหเห็นภาพลักษณเชิงบวกของพระเจาปราสาททองวาทรงเปนพระมหากษัตริยที่สืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระเอกา
ทศรถเพื่อใหสอดคลองกับคติความเชื่อเรื่องการสืบราชสมบัติในสมัยอยุธยา และนอกจากผูประพันธจะให
ความสําคัญกับเรื่องชาติกําเนิดแลว ส่ิงที่ขาดไมไดสําหรับการเปนพระมหากษัตริยคือความรูความสามารถในดาน
ตางๆ ซึ่งผูประพันธไดแสดงใหเห็นแลววาพระเจาปราสาททองเปนพระมหากษัตริยผูเปยมไปดวยคุณลักษณะนี้ จาก
การที่พระองคสามารถไตเตาจากสามัญชนจนกระทั่งไดรับตําแหนงสําคัญทางการเมือง และสามารถปราบดาภิเษก
ตนเองขึ้นเปนพระมหากษัตริยในที่สุด 
 
สรุป                     

ภาพลักษณของพระเจาปราสาททองในนวนิยายอิงประวัติศาสตรเรื่องเจาไลคือภาพพระมหากษัตริยผูทรงมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมแกการเปนพระมหากษัตริยทุกประการ  เนื่องจากทรงเปนหนอเนื้อเชื้อกษัตริยของสมเด็จพระ
เอกาทศรถและทรงกอปรบุญญาธิการ ดังจะเห็นไดจากรูปลักษณและเหตุการณมหัศจรรยตางๆ ที่ผูประพันธนําเสนอ 
และทรงเปนพระมหากษัตริยที่ไดขึ้นครองราชสมบัติจากความสามารถของพระองคเอง ดังจะเห็นไดวา พระองค
สามารถไตเตาจากสามัญชนผูไมมียศตําแหนงใด กระทั่งไดรับตําแหนงสําคัญในงานบริหารการปกครอง และไดรับ
เลือกจากขุนนางอํามาตยในราชสํานักใหขึ้นครองราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง ทั้งนี้
คุณสมบัติและคุณลักษณะดังกลาวลวนมาจากพระปรีชาสามารถของพระองคเองทั้งส้ิน 
 
 
คําขอบคุณ  
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.ใกลรุง อามระดิษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่กรุณาสั่งสอน 
แนะนําแนวทางในการศึกษาวิจัยดวยความเอาใจใสและความอาทร ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในพระคุณยิ่ง 
 กราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
คณาจารยทุกทานในภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่กรุณาประสาทวิชา และ
ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหความชวยเหลือใหการศึกษาวิจัยนี้สําเร็จลุลวงได 
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จากปาลิภาสาสู่สยามพากย์: ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างนนฺโทปนนฺทวตฺถุ
กับน

                                                           

ันโทปนันทสตรคาํหลวงู  
From Pali to Thai: Similarities and Differences between Nandopanandavatthu and 
Nanthopananthasut Khamluang   
  

อสันี พลูรักษ์1

Assanee Poolrak1

 
บทคัดย่อ 

บทความนีมุ่งศึกษาวิเคราะห์นนัโทปนนัทสตรคําหลวง ู พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรใน
ฐานะวรรณคดีแปลซงึแปลจากวรรณคดีบาลีชือ นนฺโทปนนฺทวตฺถ ุของพระพทุธสิริเถระ ผู้วิจยัประยกุต์
ทฤษฎีการแปลวรรณกรรมของวลัยา วิวฒัน์ศร และทฤษฎีการประเมินงานแปลของคาทารินา ไรส์ 
(Katharina Reiß) มาเป็นกรอบในการศกึษาเปรียบเทียบตวับทต้นฉบบักบัตวับทแปล เพือศกึษาว่านนั
โทปนนัทสตูรคําหลวงมีความคล้ายคลึง และ/หรือ แตกต่างกบัตวับทต้นฉบบัอย่างไรบ้าง ทงันี ผู้วิจยั
มุ่งศึกษาวิเคราะห์ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) องค์ประกอบการประพนัธ์ 2) ประเภทตวับท และ 3) 
องค์ประกอบทางภาษา ผลการศกึษาพบว่า ในด้านองค์ประกอบการประพนัธ์ ตวับทต้นฉบบักบัตวับท
แปลมีองค์ประกอบทกุสว่นตรงกนั ด้านประเภทตวับทพบว่า ตวับททงัสองจดัเป็นตวับทเน้นรูปแบบทงั
คู่ แต่ใช้ฉนัลกัษณ์และวิธีการพรรณนาความแตกต่างกนั ด้านองค์ประกอบทางภาษาพบว่า ตวับททงั
สองมีองค์ประกอบทางความหมายในบริบทจลุภาคต่างกนั ตวับทแปลใช้การหลากคําในการแปลชือ
เฉพาะ ใช้โครงสร้างประโยคแบบภาษาไทย สว่นองค์ประกอบทางวจันลีลาพบว่า ตวับททงัสองใช้วจัน
ลีลาตายตวั แตมี่ลกัษณะภาษาทีใช้แสดง     วจันลีลาดงักลา่วตา่งกนั 
คาํสาํคัญ: นนัโทปนนัทสตูรคําหลวง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร นนฺโทปนนฺทวตฺถ ุการแปล 
 

Abstract 
This article aims at studying Prince Dhammadhipesra’s Nanthopananthasut 

Khamluang as a translated literary work from Buddhasirithera’s Nandopanandavatthu. 
Translation theories of Walaya Wiwatsorn and Katharina Reiß are applied to analyze 
similarities and differences between the source and the target texts. The literary 
components, text type, and linguistic components are 3 aspects of the analysis. It is found 
that literary components of the target text are similar to those of the source text. Both texts 
share the same text type, namely form-focused text, but their prosody and descriptive 

 

1 นิสติปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

  Master Degree Student, Department of Thai, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 
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techniques are different. As for the linguistic components, their semantic elements differ in 
the ‘microcontext’. A number of synonymous terms were substituted for the repeated words 
of the source text. Pali sentence structures were changed to be intelligible for Thais. Lastly, 
despite their use of frozen style, their linguistic features represented it are different.                   
Keywords : Nanthopananthasut Khamluang, Prince Dhammadhipesra, Nandopanandavatthu, 
                 Translation 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
นนัโทปนนัทสตรคําหลวงู  พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร นบัเป็นวรรณคดีพทุธศาสนาทีมี

คณุค่าสงูทงัด้านเนือหาและศิลปะการประพนัธ์ ความน่าสนใจประการหนึงของวรรณคดีเรืองนีทีต่าง
จากพระนิพนธ์เรืองอืน ๆ ของพระองค์คือ วรรณคดีเรืองนีเป็นวรรณคดีแปลซึงเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรทรง
แปลจากวรรณคดีบาลีชือ นนฺโทปนนฺทวตฺถ ุของพระพทุธสริิเถระ      

บทความนีมีวัตถุประสงค์จะวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างนนฺโท
ปนนฺทวตฺถุกับนันโทปนันทสูตรคําหลวง โดยมีสมมติฐานว่า นันโทปนันทสูตรคําหลวงมีความ
คล้ายคลึงกับนนฺโทปนนฺทวตฺถุในแง่ขององค์ประกอบการประพันธ์และประเภทตัวบท ส่วนความ
แตกตา่งของตวับททงัสองนนัเป็นความแตกตา่งด้านองค์ประกอบทางภาษา 

เพือพิสจูน์สมมติฐานนี ผู้วิจยัประยกุต์แนวคิดบางประการของทฤษฎีสองทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎี
การแปลวรรณกรรมของวัลยา วิวัฒน์ศร และทฤษฎีการประเมินงานแปลของคาทารินา ไรส์ 
(Katharina Reiß) มาเป็นเครืองมือในการศกึษา ทฤษฎีของวลัยา วิวฒัน์ศรเป็นทฤษฎีทีสร้างขึนเพือ
เสนอแนวทางการแปลแก่นกัแปล สว่นทฤษฎีของไรส์สร้างขนึเพือเสนอเกณฑ์สําหรับประเมินคณุภาพ
งานแปล ทฤษฎีทงัสองสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและ
ความแตกตา่งของตวับทต้นฉบบั (source text – ST) และตวับทแปล (target text – TT) โดยมิได้มีการ
ประเมินคา่  
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
ขนัตอนแรก ผู้วิจยัจะวิเคราะห์วา่องค์ประกอบการประพนัธ์ในตวับทต้นฉบบักบัตวับทแปลเพือ

พิจารณาวา่ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรทรงถ่ายทอดเนือหาได้ตรงตามตวับทต้นฉบบัหรือไม ่รักษาเนือเรืองตาม
ตวับทต้นฉบบัหรือทรงดดัแปลงเนือเรืองในตวับทต้นฉบบั เกณฑ์ทีใช้วิเคราะห์ซงึ ได้แก่ โครงเรือง เนือ
เรือง ตวัละคร ฉาก และผู้ เลา่เรืองนนั ผู้วิจยัประยกุต์จากแนวคิดเรืองการทําความเข้าใจองค์ประกอบ
ภายในตวับทตามทฤษฎีการแปลวรรณกรรมของวลัยา วิวฒัน์ศร ต่อจากนนั ผู้วิจยัจะประยกุต์ทฤษฎี
ของไรส์เกียวกับประเภทตวับท (text types) 4 ประเภทและองค์ประกอบทางภาษา (linguistic 
elements) 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทางความหมาย (semantic elements) องค์ประกอบทาง
คําศพัท์ (lexical elements) องค์ประกอบทางไวยากรณ์ (grammatical elements) และองค์ประกอบ
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ทางวจันลีลา (stylistic elements)2 มาใช้ในการวิเคราะห์และศกึษาเปรียบเทียบประเภทตวับทและ
องค์ประกอบทางภาษาของตวับททงัสอง 
ผลการวิจัย 
1. องค์ประกอบการประพันธ์ 

จากการเปรียบเทียบตัวบทต้นฉบับกับตัวบทแปลพบว่า ตัวบทต้นฉบับกับตัวบทแปลมี
องค์ประกอบการประพนัธ์เหมือนกนัทกุประการ  

ในด้านโครงเรือง ตัวบทต้นฉบับและตัวบทแปลตรงกัน คือ พญานันโทปนันทนาคราชมี
มิจฉาทิฐิ พระพุทธเจ้าจึงให้พระโมคคลัลานะไปปราบ พญานันโทปนันทนาคราชปราชัย จึงหันมา
เลือมใสพทุธศาสนา  

ในด้านเนือเรือง ตวับทต้นฉบบัและตวับทแปลตรงกัน คือ เล่าเหตุการณ์ตงัแต่อนาถบิณฑิก
เศรษฐีทลูนิมนต์พระพทุธเจ้ากบัพระสาวก 500 รูปมารับภตัตาหารทีเรือนของตนในวนัรุ่งขนึ ในเช้ามืด
ของวนัรุ่งขนึ พระพทุธเจ้าทรงพบวา่พญานนัโทปนนัทนาคราชมีมิจฉาทิฐิ แตส่ามารถสงัสอนได้ จึงดําริ
ให้พระโมคคลัลานะไปทรมานพญานาคตนนนั พระพุทธเจ้าจึงพาพระสาวกเหาะข้ามพิภพพญานัน
โทปนนัทนาคราชไปยงัดาวดงึสเทวพิภพ พญานาคโกรธจึงเนรมิตกายใหญ่พนัรอบเขาพระสเุมรุและใช้
พงัพานปกครอบดาวดงึสเทวพิภพจนเกิดความมืดไปทวั พระพทุธเจ้ามีพทุธานญุาตให้พระโมคคลัลา
นะต่อสู้กับพญานาค พญานาคปราชัย คลายมิจฉาทิฐิ หันมาเลือมใสในพระรัตนตรัย หลงัจากจบ
เหตกุารณ์ดงักลา่ว พระพทุธเจ้าพร้อมทงัพระสาวกไปยงัเรือนอนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ทราบเรืองราวการตอ่สู้ระหวา่งพระโมคคลัลานกบัพญานนัโทปนนัทนาคราช รู้สกึเลือมใสศรัทธา จงึทลู
นิมนต์พระพทุธเจ้าพร้อมพระสาวกมารับภตัตาหารทีเรือนของตนเป็นเวลา 7 วนั พระพทุธเจ้าตรัส
สรรเสริญพระโมคคลัลานะวา่เป็นเลศิด้านการแสดงฤทธิ สมควรทีพทุธศาสนิกชนจะเคารพบชูา 

ตวัละครในตวับทต้นฉบบัและตวับทแปลเป็นตวัละครเดียวกนั ได้แก่ พระพทุธเจ้า พระโมคคลั
ลานะ พญานนัโทปนนัทนาคราช อนาถบณิฑิกเศรษฐี พระอานน์ พระสารีบตุร พระอญัญาโกณทญัญะ 
พระมหากสัสปะ พระรัฐบาล และพระภทัทิยะ ลกัษณะตวัละครทงัในตวับททงัสองตรงกนัทกุประการ 
เช่น ใน (1) ตวับทต้นฉบบักลา่วถึงลกัษณะใบหน้าของพระอานนท์ว่างดงามกระจ่างประดจุดวงจนัทร์
วนัเพ็ญในฤดใูบไม้ผลิ ไม่มีเมฆมาบดบงั ชวนให้มนุษย์และเทวดาเกิดความสขุเมือได้มอง ในตวับท
ต้นฉบบัก็ถ่ายทอดลกัษณะของตวัละครดงักลา่วไว้อยา่งครบถ้วน ดงันี 

(1) ST: อถ…ภควา…สกลทิพฺพมานวนิกรอานนฺทพหลชลธิมณฺฑลวิรหิตํ สรทสมยวิลสิตาสุ
ภควทนปริ- ปณฺุเณนฺทมานนฺทมามนฺเตตฺวา... [“ลําดบันนั พระผู้ มีพระภาค…ตรัสเรียก
พระอานนท์ ผู้ มีดวงหน้างดงามประดุจดวงจันทร์วันเพ็ญอันผ่องใสในฤดูใบไม้ร่วงซึง

                                                            

2
ดูรายละเอียดเกยวกบแนวทางการวิเคราะห์และวิจารณ์งานแปลของไรส์ไดใ้นี ั  

 พนิดา หลอเลิศรัตน์่ . 2548. พฒันาการการแปลอาชญนิยายชุดเชอร์ลอ็ก โฮมส์ตงัแตสมยัรัชกาลที ่ 5 จนถึงปัจจุบนั. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. 

สาขาวิชาการแปลและลาม คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั่ . และ  

รังสิมา นิลรัตน์. 2550. การแปลวรรณกรรมเยาวชนของผกาวดี อุตตโมทย:์ การศึกษาประวติัและแนวทางการแปล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. 

สาขาวิชาการแปลและลาม คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั่ .  
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ปราศจากกลุ่มก้อนเมฆ นํามาซงึความยินดีแห่งหมู่เทวดาและมนษุย์ทงัปวง…”3] (กรม
ศลิปากร, 2545: 125) 
TT: ในกาลอนัดบันนั อนัว่าสมเด็จพระผู้ มีพทุธภาคย…แลมีพทุธพากยโองการดํารัศ ตรัส
เรียกพระอานนท…แลมีพระภกัตรผ่องเพ็ญเปนอนังาม นํามาซงึความสรัทธา แห่งเทพย
ดามนษุยทงัปวง บริบรูณปรดจูดวงพระจนัทร แลงามในกรรดกิฤดมูาศ อนัปราศจากเมฆา 
สสัสมนทลาวรจรจรัศ เมฆดํารัสทรูะทรูา… (กรมศลิปากร, 2545: 124) 

ฉากในตัวบทต้นฉบับและตัวบทแปลนันเกิดขึนในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์ส่วนใหญ่
เกิดขึนบนดาวดงึส-เทวพิภพ ตวับทต้นฉบบัให้รายละเอียดหรือลกัษณะของฉากไว้ตรงกนั เช่น ใน (2) 
ตวับทต้นฉบบักล่าวถึงภมูิประเทศบนดาวดงึสเทวพิภพก่อนทีพญานนัโทปนนัทนาคราชจะกระทําให้
เกิดความมืด ตวับทแปลก็พรรณนาเนือความดงักลา่วอยา่งครบถ้วน ดงันี 

(2) ST: …ปพฺุเพ…อิมสฺม ึปเทเส…สตฺตรตนมยานิ จตฺตาริ กฏูานิ ทิสฺสนฺต ิสเินรุโน วิจิตฺตเมขลํ 
สตฺตรตนมยํ สตฺตปปฺริภณฺฑปพฺพต ฺจ ทิสฺสต…ิ[“ในกาลก่อน…ในภมูิประเทศนี (ดาวดงึส์
สวรรค์) ย่อมปรากฏภูเขาสียอด อนัแล้วไปด้วยรัตนชาติทงัเจ็ด และย่อมปรากฏสตัตบริ
ภณัฑคีรี (เขาบริวารทงัเจ็ด) อนัประดจุสายสร้อยแห่งเขาสิเนรุ (เขาพระสเุมรุ)…”] (กรม
ศลิปากร, 2545: 133) 
TT: …ภายในประเทศนี กย่อมมีมาแตก่่อน…ก็ปรากฏอรรคบรรพตราชา อนัอาภาทงัสี มี
พรรณเลือมประภสัสร แล้วด้วยสตัตรัตนบวรชชัวาลย แลลกัษณประหนึงเล่า อนัว่าภเูขา
อนัล้อมรอบพระสิเนรุราช แต่ล้วนรตโนภาษทงัเจ็ดชนั ชือสตัตบริภณฑพรรณราย ประดจู
สายสระอิง พรรณอนังามยิงคาด พระสเุมรุราชกปรากฏ… (กรมศลิปากร, 2545: 133)  

ในด้านผู้ เล่าเรือง ตวับททงัสองใช้ผู้ เล่าเรืองแบบผู้ รู้ (Omniscient) มีมมุมองแบบทรรศนะไร้
ขอบเขต ดงัจะเห็นได้วา่มีการบรรยายความรู้สกึนึกคิดหรือเหตผุลการกระทําของตวัละคร ตวัอย่างเช่น 
ให้คําอธิบายว่า เหตใุดสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าจึงไม่อนญุาตให้พระเถระอืน ๆ นอกจากพระโมค
คลัลานะทรมานพญานนัโทปนนัท- นาคราชดงันี 

(3) ST: อวเสสภิกฺข ูกิร อาทิโต ปฏฐาย สฺ พฺพานิ ปาฏิหาริยานิ กาตุํ สกฺกเุณยฺยุํ อิทํ ปน ฐานํ 
ปตฺวา เอวํ ขิปปํฺ นสฺสนฺต ิโน หตฺุวา สมาปชฺชิตุํ น สกฺขิสฺสนฺต.ิ เตน ภควา เตสํ นาคราชทมนํ 
นานชุานาต.ิ [“มีคําอธิบายว่า ภิกษุรูปอืน ๆ สามารถกระทําอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทีกลา่วมา
ตงัแตต้่นได้ แตเ่มือมาถึงตอนนี ภิกษุเหลา่นนัไม่สามารถทีจะเข้าสมาบตัิได้ทนั จะประสบ
ความพินาศทันที ด้วยเหตุนี สมเด็จพระผู้ มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุอืน ๆ 
ทรมานพญานาค”] (กรมศลิปากร, 2545: 146) 
TT:  ดงัจะได้ยินมา อนัว่าพระมหาเถรานุเถรทงัปวงอนัเศศ กอาจทําซงึฤทธิเดชปราฏิ
หารยทังหลาย หมายอนัควรทรมานพระยานาค จําเดอมแต่ภาคประถมมา อันว่าพระ
มหาเถราคณาทังหลายนัน ครันมาถึงในทีนี เมือทวิชิวหินทรียราชา จสละลมนาสาให้
พินาศ กบมีอาจเพือจเข้า ซึงสะบาบดัดิเชาวะให้ทนัได้ กจถึงซึงประไลยพิบดัดิ กมีด้วย
อรรถด่งงนี แล…เหตุการณด่งงนัน อนัว่าสมเด็จพระสรรเพชญ์   บรํมนารรถ จึงบมีได้

                                                            

3
ในบทความนี คาํแปลภาษาไทยทีอยใูนวงเลบ็เหลียม่ และเครืองหมายอญัประกาศ [“…”] เป็นของผูวิ้จยั  
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อนญุญาตให้ทรมาน ซงึกรุงบาดาลอิศรา แก่พระมหาเถรทงัหลาย หมายด้วยประการดง่ง
นี แล (กรมศลิปากร, 2545: 146) 

จากการเปรียบเทียบองค์ประกอบการประพนัธ์ในตวับทต้นฉบบักบัตวับทแปลทําให้สรุปได้ว่า 
เจ้าฟ้า  ธรรมธิเบศรทรงแปลนนัโทปนนัทสตูรคําหลวงโดยทรงรักษาเนือความตามตวับทต้นฉบบั  

 
2. ประเภทตวับท (Text type) 

เมือพิจารณาตวับทต้นฉบบักบัตวับทแปลแล้วพบว่ามีทงัความคล้ายคลึงและความแตกต่าง 
ดงันี 

ความคล้ายคลงึ 
ตวับททงัสองจดัเป็นตวับทเนน้รปแบบู  (Form-focused text) ทงัคู ่ตวับทเน้นรูปแบบเน้นการ

แสดงรูปแบบการประพันธ์ ลักษณะภาษาทีใช้จะมีความงดงามพิถีพิถันและมีลีลาพิเศษทีมุ่งการ
กระตุ้นอารมณ์ ตัวบทประเภทนีให้ความสําคัญกับวิธีการนําเสนอข้อมูล นําเสนอเรืองราวโดยใช้
รูปแบบการประพนัธ์เพือความสุนทรีย์ของผู้ อ่าน (รังสิมา นิลรัต, 2550: 37) ตวับททังสองมีการ
พรรณนาความอย่างละเอียดลออตลอดทังเรือง โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้ความเปรียบ พิจารณา
ตวัอยา่ง (4) 

(4) ST: …นิมนฺเตตฺวา สหสฺสนยนปงกฺชภวนาทลิินิมุขนิกรส ฺจุมฺพิต ํภควโต ปาทปทุม
เมถุนํ สก-สิรสาภิวนฺทิตฺวา ปกฺกามิ. [“เมือ (อนาถบิณฑิกเศรษฐี) ทูลนิมนต์แล้ว จึงน้อม
เศียรเกล้าของตนอภิวาทแทบดอกบัวคือพระยุคลบาทแห่งสมเด็จพระผู้ มีพระภาค ดู
ประหนึงหม่แมลงภ่อันจุมพิต ู ู (ตอม) ดอกบัวในสระ มีสระแห่งท้าวสหัสนัยน์เป็น
อาท ิแล้วจงึหลีกไป”] (กรมศลิปากร, 2545: 120) 
TT: …แล้วเศรษฐีถวายอภิวาท แทบพุทธบาทยุคคล สมเด็จพระญาณสมนตตรการ 
เปรียบด้วยกมทุบานประดบั กบัด้วยหมู่แมลงภู่ บินหวีหวู้ ร่อนร้อง รงมก้องไปมา ในพนส
ราปทุเมศ แห่งสมเด็จเทเวศรมฆัวา…ด้วยเสียรอาตมแล้วกไป แล (กรมศิลปกร, 2545: 
121)        

ความแตกตา่ง 
แม้ว่าตวับททงัสองจะเป็นตวับทชนิดเดียวกนั แต่ลกัษณะตวับทเน้นรูปแบบของตวับททงัสอง

แตกตา่งกนัในประเดน็ 1) ฉนัทลกัษณ์ และ 2) วิธีการพรรณนาความ ดงันี 
ด้านฉนัทลกัษณ์ ตวับทต้นฉบบัแตง่ด้วยร้อยแก้ว (คชฺช) มีคาถาแทรกตอนท้าย 1 บท สว่นตวั

บทแปลแตง่ด้วยร้อยกรองประเภทร่ายยาวตลอดทงัเรือง  
ด้านวิธีการพรรณนาความนนั ตวับทต้นฉบบัใช้สมาสขนาดยาวในการพรรณนาความ การใช้

สมาสขนาดยาวเป็นลกัษณะเด่นประการหนึงของนนฺโทปนนฺทวตฺถุ ตามทฤษฎีอลงัการของวรรณคดี
บาลีจดัว่าการใช้สมาสขนาดยาวเป็นคุณประเภทหนึงของคําประพนัธ์ เรียกว่า โอชคุณ “ความดืมดํ
ใจ” โอชคณุนีถือว่าเป็นชีวิตของคําประพนัธ์ร้อยแก้ว (โอโช สมาสพาหุลฺยเมโส คชฺชสฺส ชีวิตํ) (แย้ม 
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ประภศัร์ทอง 2504: 72) สมาสขนาดยาวบางบทประกอบด้วยศพัท์มากกว่า 40 ศพัท์4 อย่างไรก็ตาม 
ตวับทแปลมิได้ใช้สมาสขนาดยาวในการพรรณนาความ เนืองจากภาษาไทยไม่มีลกัษณะนี หากแต่ใช้
คําศพัท์วรรณคดีอนัมีทีมาจากภาษาบาลี สนัสกฤต เขมรในการพรรณนาความ เช่น ในตวับทต้นฉบบั
ใน (4) กวีการพรรณนาเปรียบเทียบภาพอนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบพระบาทสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
เจ้าโดยใช้สมาสขนาดยาวว่า สหสฺสนยนปงฺกชภวนาทิลินิมุขนิกรส ฺจุมฺพิตํ และ ปาทปทุมเมถุนํ 
ส่วนตัวบทแปลถ่ ายทอดความเป รียบดังกล่าว โดยการใ ช้คํ าศัพ ท์วรรณคดี ที เ ป็นคํ า ยืม
ภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาบาลี สนัสกฤต เช่น ใช้คําว่า อภิวาท แทนคําว่า กราบ ใช้คําว่า กมุท 
แทน ดอกบวั เป็นต้น  
3. องค์ประกอบทางภาษา 

3.1 องค์ประกอบทางความหมาย 
การพิจารณาองค์ประกอบทางความหมายเป็นการพิจารณาว่าตัวบทแปลมีสมมูลภาพ 

(equivalence) กับตวับทต้นฉบบัหรือไม่ โดยพิจารณาจากบริบททางภาษาซึงประกอบด้วย บริบท
จุลภาค  (microcontext) ซึงพิจารณาความหมายระดับคําและประโยค  และ  บริบทมหัพภาค 
(macrocontext) ซงึพิจารณาความหมายระดบัข้อความหรือตวับททงัตวับท 

การศกึษาพบว่า ในบริบทมหพัภาค ตวับทแปลมีสมมลูภาพกบัตวับทต้นฉบบั ดงัแสดงให้เห็น
ในการวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบการประพนัธ์ อย่างไรก็ตาม ในบริบทจุลภาค พบว่ามีการลดความ 
เช่น ในตวัอยา่ง (5) และการขยายความ เช่น ในตวัอยา่ง (6) ดงันี  

(5) ST: …โน ภควา… [“…พระผู้ มีพระภาค ของเราทังหลาย…”] (กรมศิลปากร, 2545: 
122)  
TT: …สมเดจ็พระบํรมโลโกดดราธิกธิคณุ... (กรมศลิปากร, 2545: 122)  

ในตัวอย่างข้างต้น เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไม่ทรงแปลคําว่า โน “ของเราทังหลาย” ทีปรากฏ
ข้างหน้าคําว่า ภควา “พระผู้ มีพระภาค” ลกัษณะดงักล่าวนีปรากฏตลอดทงัเรือง ทงันีอาจเป็นเพราะ
ทรงเห็นวา่แม้ไมแ่ปลความหมายของคําดงักลา่วก็ไมเ่สียความ 

(6) ST: …ภควา…สวุณฺณสาขาปตฺตปปฺุผปลฺลวงฺกุรวิราชิโต วิย มหาชมฺพุรุกฺโข วิโรจิตฺถ. 
[“พระผู้ มีพระภาค ทรงรุ่งเรือง…ประดุจต้นหว้าใหญ่อนัรุ่งเรืองด้วยกิง ใบ ดอก ใบอ่อน 
และหน่ออนัเป็นทอง”] (กรมศลิปากร, 2545: 129 – 130) 
TT: อนัว่าสมเด็จพระองัคิรโสดดรบวรมนีุรพีพงษ์…โสภาพรรณศิริวิลาศ…อปุระไมยหินุ
ประมา ต่อชมพุพฤกษามหิมํา อันประจําทวีปมหิมา บตัรสาขากหิรัญญ ผลผลาขนัธ
องักูร งามอดูลยแล้วด้วยกาญจน แลสถิตยในสถานแห่งชมพทวีป นุเนาสมีปเชองู
พนมชากุมพศธมพิษฎาร เนากํานุงสถานเดอมพนชมอะหมิวนตประเทศ แล (กรม
ศลิปากร, 2545: 130)  

ในตวัอย่างข้างต้น ข้อความทีเน้นในตวับทแปลคือเนือความทีเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรทรงเพิมเข้า
มา กล่าวคือ ในตวับทต้นฉบบักล่าวถึงเพียง มหาชมฺพรุุกฺโข “ต้นหว้าใหญ่” เท่านนั แต่ในตวับทแปล
                                                            

4
เชน อมรมานวยกฺขคนฺธพฺพวิชาธรทานวกมฺุภณฺฑสีหพยคฺฆขคฺคกุ่ ฺชรมหึสวราหกโคณสิรโคควยสูภโสณสิงฺคาลตุรงฺครุรุปิจฺจุมกฏอจฺฉตรจฺฉโกกมิคพานรอชนงกลุ-

วิฬารอุรเคนฺทหงฺสปงฺโกรวาตกพกฺกพลากกากเสนกงฺขคิชฺฌกนฺนรภมรมยรุโก ฺจกมฺุพิลมกรทุทฺทภนาคมจฺฉกจฺฉปปฺภูติ ิ (กรมศิลปากร, 2545: 116)   
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เพิมรายละเอียดลงไปวา่ ต้นหว้าทีกลา่วถึงนีหมายถึงต้นหว้าใหญ่ทีเป็นหลกัแห่งชมพทูวีป อยู่ทีเชิงเขา
หิมพานต์ มิใช่ต้นหว้าทวัไป 

3.2 องค์ประกอบทางคําศพัท์ 
การพิจารณาองค์ประกอบทางคําศพัท์นนั ไรส์เสนอให้พิจารณาวา่ ผู้แปลถ่ายทอดความหมาย

ของศัพท์เทคนิค สํานวน คําพ้องรูปพ้องเสียง การเล่นคํา ชือเฉพาะ ความเปรียบได้เหมาะสม 
(adequate) หรือไม ่บทความนีจะพิจารณาการแปลชือเฉพาะ 

ในตวับทต้นฉบบั กวีนิยมกลา่วถึงตวัละครโดยใช้ชือเฉพาะเพียงชือเดียว เช่น  ใช้คําว่า ภควา 
“พระผู้ มี   พระภาค” เมือหมายถึงสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ใช้คําว่า นาคราชา “พญานาค” เมือ
หมายถึง “พญานนัโทปนนัท-นาคราช” แต่เมือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรทรงแปลนันโทปนนัทสตูรคําหลวง 
ทรงใช้การหลากคําหรือใช้ชืออนัหลากหลายเพือสือความหมายถึงตวัละครทงัสองนีแทนทีใช้ชือใดชือ
หนงึในการแปลตลอดทงัเรืองอยา่งตวับทต้นฉบบั เช่น  

(7) ST: อถ ปจฺจสุมเย สมปุาคเต...ภควา...ภวตฺตยมเสสํ โอโลเกส.ิ [“ครันเมือเวลาใกล้รุ่ง พระ
ผู้ มีพระภาค...ทรงพิจารณาทวัทงัสามโลก”] (กรมศลิปากร, 2545: 122) 
 TT: ในเมือกาลใกล้ จไกษยแห่งพระฮาม ยามจอรุโณทยะ สมเด็จพระบํรมโล
โกดดราธิกธิคุณ...ธกเสด็จพิจารณา ในภวาทงัสามเนียนพิเศษ… (กรมศิลปากร, 2545: 
122) 

(8) ST: อถ นาคราชา…ภควโต ปาทปงฺกชยมกํ วนฺทิตฺวา… [“ลําดบันนั พญานาค...ก็กราบ
ดอกบวัคือพระยคุลบาทของพระผู้ มีพระภาค...”] (กรมศลิปากร, 2545: 149) 
TT: ในกาลนนั อนัว่าทฤรรฆสรร ุราชา อันเป็นอิศวราในบาดาล กถวายนมสัการซงึ
บงกช ทสนขะวรา คือพทุธบาทายมก แห่งสมเด็จบรํมนายก ดิลกโลกยมกุฎ… (กรม
ศลิปากร, 2545: 149) 

3.3 องค์ประกอบทางไวยากรณ์ 
การพิจารณาองค์ประกอบทางไวยากรณ์ หมายถึง การพิจารณาความถกูต้อง (correctness) 

ของการใช้ภาษา ในทีนีมุ่งพิจารณาเฉพาะโครงสร้างของประโยค การศกึษาพบว่า ตวับทแปลนิยมใช้
โครงสร้างประโยคตามแบบภาษาไทยแทนการแปลโดยรักษาโครงสร้างประโยคของภาษาบาลี เช่น 

(9) ST: ตสฺโสโลกนกาเลเยว…นนฺโทปนนฺทอรุคราชา อาปาถมาคจฺฉติ. [lit. “ในเวลาแห่ง
การดของเขานันเอง ู (At the very looking time of him)  พญานนัโทปนนัทนาคราช…ก็
มาปรากฏในขา่ยญาณ”] (กรมศลิปากร, 2545: 123) 
TT: อนัว่าพระญานนัโทปนนัท อนัเปนนาคราชา...ก็บงัเกิด...เมือธรงพระพิจารณ… 
(กรมศลิปากร, 2545: 123) 

ในตวัอย่างข้างต้น ข้อความ ตสฺโสโลกนกาเลเยว “ในเวลาแห่งการดขูองเขานนัเอง” ในตวับท
ต้นฉบบัมีลกัษณะเป็นวลีขยายอนุพากย์ทีตามมา โครงสร้างดงักล่าวนีเป็นลกัษณะของภาษาบาลี 
ไม่ใช่ลกัษณะของภาษาไทย เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรทรงตระหนกัถึงข้อเท็จจริงดงักล่าวนี และทรงแปลวลี
ดงักลา่วออกมาเป็นอนพุากย์วา่ เมือทรงพระพิจารณ ซงึสามารถสือความได้ชดัเจนตามแบบภาษาไทย 
ทงัยงัสือความหมายได้เทียบเท่ากบัวลีเดมิในภาษาบาลี       

3.4 องค์ประกอบทางวจันลีลา 
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องค์ประกอบทางวจันลีลานนัพิจารณาจากปฏิภาค (correspondence) หรือความสอดคล้อง
ระหว่างระดบัภาษาในตวับทต้นฉบบักบัตวับทแปล การศึกษาพบว่า ตวับททงัสองมีความคล้ายคลึง
และความแตกต่าง ในด้านความคล้ายคลึง ตวับทต้นฉบบัและตวับทแปลใช้วจันลีลาตายตวั (frozen 
style) ทงัคู่ วจันลีลาตายตวัมีลกัษณะสําคญั คือ “ใช้ภาษาทีอลงัการ ถ้อยคําหรหรา ประดบัประดาู
ดว้ยคําไพเราะ ซึงชาวบ้านอาจไม่เข้าใจความหมาย มีรปประโยคซบัซ้อนและข้อสําคญัคือรปแบบมกัู ู
ตายตวั ดินไม่ไดเ้ลย เคยใช้มาอย่างไรในอดีตก็ใชเ้ช่นนนัสืบต่อกนัมา” (อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์, 2544: 
156) ตวับทต้นทงัสองเป็นเรืองราวทางศาสนา ใช้ภาษาทีอลงัการ ไพเราะตลอดทงัเรือง แม้จะกลา่วถึง
ตวัละครฝ่ายร้าย คือ พญานนัโทปนนัทนาคราชก็ตาม ส่วนความแตกต่างนนัเป็นความแตกต่างด้าน
ลกัษณะภาษาทีแสดงวจันลีลาดงักล่าว ผู้วิจยัขอยกตวัอย่างแสดงความคล้ายคลงึและความแตกต่าง
ด้าน     วจันลีลาของตวับททงัสอง ดงันี 

(10) ST: อถ ภควา...สรทสมยพหลปโยธรปตลวิรหิตวิสาลามฺพรตลาเนกตนชุนกฺขตฺตตารก
ปริวุโต วิย   นกฺขตฺตราชา ปุณฺณจนฺโท…เทวาภิมุโข ปายาสิ. [“ลําดับนัน พระผู้ มีพระ
ภาค…ทรงประดจุดวงจนัทร์วนัเพ็ญอนัเป็นราชาแห่งดาวฤกษ์ มีหมู่ดาวฤกษ์คือหมู่พทุธ
บตุรแวดล้อมอยูบ่นท้องฟ้าอนัไพศาลปราศจากกลุม่ก้อนเมฆในฤดใูบไม้ผลิ...เสด็จไปสูเ่ท
วโลก”] (กรมศลิปากร 2545: 131) 
TT: ในขณกาลนนั อนัวา่สมเดจ็บรํมนายก ดลิกโลกยจธุา...งามประดจูพระจนัทรผ่องเพ็ญ 
เปนอธิบดีแก่หมู่ฤกษดารา แลดารกพรรคาอนับริสุทธิ คือพระพุทธบุตรอนัอเนก ฤทธา
ดิเรกไปตาม กงามในห้องโพยมากาศ แลพืนเวหาศอนักว้าง กระจ่างสว่างนฤมลา ทวรา
จากเมฆันดราย หมายเหมือนบูรรเณนทุวรจรจรัสอันเปนกรรดิกกาลสรัทฤดูมาศ…
เสดจ็ฉพอะสูเ่ทวโลกา... (กรมศลิปากร 2545: 131) 

จากตวัอย่าง ตวับททงัสองใช้ภาษาทีอลงัการ คือ มีการใช้ความเปรียบทีละเอียดลออ ซบัซ้อน 
และใช้คําทีไพเราะทังคู่ แต่เมือพิจารณาลกัษณะภาษาทีแสดงวัจนลีลาดังกล่าวแล้วพบว่า ตัวบท
ต้นฉบบัการใช้สมาสขนาดยาว (สรทสมยพหลปโยธรปตลวิรหิตวิสาลามฺพรตลาเนกตนชุนกฺขตฺตตารก
ปริวโุต) ใช้ศพัท์แปลสองชนั คือ ใช้คําว่า ปโยธร “ทรงไว้ซงึนํา” แทน เมฆ “เมฆ” ใช้คําว่า ตนชุ “ผู้ เกิด
จากตน” แทน ปตฺุต “ลกู” สว่นตวับทแปลใช้การสรรคําเพือสร้างเสียงสมัผสัในวรรค ทงัสมัผสัสระ (เช่น 
พทุธ-บุตร กระจ่าง-สว่าง) และสมัผัสพยัญชนะ (เช่น จร-จรัส) ใช้คํายืมภาษาบาลี-สนัสกฤต (เช่น 
อเนก สรทั ฤด โพยมากาศ เมฆนัดราย บรรเณนทุู ู ) คํายืมภาษาเขมร (เช่น มาศ) แผลงคํา (เชน่ พรรคา 
เวหาศ ทวรา) และใช้ราชาศพัท์ คือ ใช้คําว่า สมเด็จ นําหน้าคําว่า บรมนายกดิลกโลกยจุธา ใช้กริยา
ราชาศพัท์วา่ เสด็จ แทนคําวา่ ไป  
 
สรุป 

จากการศกึษาเปรียบเทียบนนฺโทปนนฺทวตฺถซุงึเป็นตวับทต้นฉบบักบันนัโทปนนัทสตูรคําหลวง
ซงึเป็นตวับทแปลในแง่องค์ประกอบการประพนัธ์ ประเภทตวับท และองค์ประกอบทางภาษา สามารถ
สรุปความคล้ายคลงึและความแตกตา่งของตวับททงัสองได้ดงันี 

ด้านความคล้ายคลงึพบวา่ ตวับททงัสองมีองค์ประกอบการประพนัธ์ทกุสว่นตรงกนั เป็นตวับท
เน้นรูปแบบและใช้วจันลีลาตายตวัเหมือนกนั 
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ส่วนความแตกต่างนนัเป็นความแตกต่างด้านองค์ประกอบทางภาษา กล่าวคือ ตวับทแปลมี
องค์ประกอบทางความหมายในบริบทจุลภาค วิธีการแปลชือเฉพาะ โครงสร้างประโยค และลกัษณะ
ภาษาทีแสดงวจันลีลาแตกตา่งกบัตวับทต้นฉบบั นอกจากนียงัพบว่า แม้จะเป็นตวับทเน้นรูปแบบทงัคู ่
แตต่วับททงัสองใช้ฉนัทลกัษณ์และวิธีการพรรณนาความแตกตา่งกนั   

 
คาํขอบคุณ 

ผู้วิจยัขอขอบคณุอาจารย์ ดร. ใกล้รุ่ง อามระดิษ ผู้ เป็นทีปรึกษาในการเขียนบทความนี และ
ขอขอบคณุคณะกรรมการทกุท่านทีให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่บทความนี 
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ลักษณะนิราศในวรรณกรรมบันทกึการเดนิทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล 
Characteristics of Nirat Genre in Travelogues of Seksan Prasertkul 
 

ธนาคาร จนัทิมา1   

Thanakharn Juntima1

 

บทคัดย่อ  
งานวิจยันีมุ่งศึกษาลกัษณะของนิราศทีปรากฏในวรรณกรรมบนัทึกการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล 

ซงึผู้วิจยัเลือกนํามาศกึษาจํานวน 5 เลม่ ได้แก่ ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, เพลงเอกภพ, ฟองเวลา, ผ่านพบไม่ผกูพนั 
และบตุรธิดาแห่งดวงดาว จากผลการศกึษาพบว่า วรรณกรรมบนัทึกการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ แสดงให้
เหน็ลกัษณะสําคญัของนิราศทงัสนิ 3 ประการ คือ การครําครวญ-ใคร่ครวญ, การเคลือนทีของพืนทีและเวลา และการ
พรรณนาธรรมชาติประกอบกันไป โดยมุ่งเน้นเนือหาและความคิดเป็นประเด็นศึกษามากกว่าการพิจารณา
คณุลกัษณะด้านฉนัทลกัษณ์ ได้ข้อสรุปว่า วรรณกรรมบนัทกึการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุมีลกัษณะสําคญั
ของนิราศซงึสามารถจดัประเภทงานเขียนร้อยแก้วกลุม่ดงักลา่วนีได้วา่ วรรณกรรมนิราศ 
คาํสาํคัญ :  ลกัษณะนิราศ  วรรณกรรมบนัทกึการเดินทาง 
 
Abstract  

This research aims at studying the characteristics of Nirat genre in the travelogues of Seksan 
Prasertkul focusing on 5 texts; Huang Yam Hang Kwam Pai Pae (ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้), Pleang 
Ekkaphob (เพลงเอกภพ), Fong Vela (ฟองเวลา), Phan Phob Mai Phook Phan (ผ่านพบไม่ผกูพนั) and Bud 
Dhida Hang Duang Dao (บตุรธิดาแห่งดวงดาว). This research reveals that the travelogues of Seksan 
Prasertkul have 3 main characteristics features of Nirat genre; lamentation to contemplation, movement of 
place and time and the depiction of nature. Therefore if we focus on content and the idea of these texts 
rather than verification, it is valid to say that these travelogues could be considered as Nirat in prose.  
Keywords : Characteristics of Nirat genre, Travelogues 
 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 

วรรณกรรมบนัทึกการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลเป็นงานเขียนทีมีเนือหาเกียวกบัการเดินทาง โดย
ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่การเดินทางทีมีความสุขเพลิดเพลิน แตกต่างจากความหมายของการท่องเทียวอย่างสินเชิง 
กลา่วคือ เป็นการเดินทางเพือหลีกหนีความทกุข์และแสวงหาคําตอบให้ชีวิตเป็นหลกั 

                                                            

1 นิสติปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
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ทังนี เนือหาทีเกียวกับความทุกข์ในวรรณกรรมบันทึกการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกุลอ้างอิงกับ
ชีวประวตัิส่วนตวัของผู้ เขียน ต่อมาผู้ เขียนพบว่าความทกุข์ต่างๆทีพบเจอในชีวิต เมือสืบสาวกลบัไปถึงต้นเหต ุกลบั
พบว่าล้วนมีจดุร่วมจากทีมาเดียวกนั คือ อตัตา จากความคิดว่าตวัตนดํารงอยู่เป็นศนูย์กลางและความยึดมนัถือมนั
ต่อสิงต่างๆในโลก ด้วยเหตนีุผู้ เขียนจึงเกิดมมุมองต่อความทกุข์ทีเปลียนแปลงไปจากการครําครวญมาสูก่ารใคร่ครว
และปัญญาในทีสดุ  

เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ เป็นนกัคิด นกัเขียนทีมีเขียนงานหลายรูปแบบเผยแพร่ในสงัคมไทย เสกสรรค์ได้รับ
รางวลัศิลปินแหง่ชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี พ.ศ.2552 แตเ่ป็นทีรู้จกัและจดจํามากทีสดุในฐานะอดีตปัญญาชนผู้
มีบทบาทสําคญัในเหตกุารณ์เคลือนไหวทางการเมืองของนกัศึกษา 14 ตลุาคม 2516 ความพ่ายแพ้และผิดหวงัจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นจุดเริมต้นของความทุกข์ใหญ่หลวงทีพัดพาชีวิตเสกสรรค์ให้ออกเดินทางไปพบ
ประสบการณ์มากมาย อัตชีวประวัติในด้านความรู้สึกนึกคิดส่วนใหญ่ถูกถ่ายทอดผ่านงานเขียนกลุ่มบันทึกการ
เดินทางนี 

หากเปรียบเทียบงานเขียนประเภทนิราศกบัวรรณกรรมบนัทกึการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุจะเห็น
ว่ามีจุดร่วมทีน่าสนใจ คือมีเนือหาทีเกียวกบัความทกุข์อนัเนืองมาจากภาวะพรากจากและพรรณนาสิงทีรู้สึกนึกคิด
ควบคู่ไปกบัการเดินทาง นอกจากนีเนือหาและความคิดในวรรณกรรมบนัทึกการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
เองก็มิได้จมจ่อมอยู่กบัความทกุข์ ผู้ เขียนเรียนรู้ความทกุข์แบบปัจเจกผ่านประสบการณ์การเดินทางจนปัญญาชีนํา
คนทวัไปให้พ้นทกุข์ได้ด้วย เช่นเดียวกบั การศึกษานิราศสมยัใหม่ในกวีนิพนธ์พบว่า มีการขยายขอบเขตเนือหาและ
ความคิดทีเกียวกบัความทกุข์ นอกจากนีมีการชีนําและสงัสอนเพือนมนษุย์เพือนําพาออกจากวงัวนของความทกุข์ อนั
เป็นนวลกัษณ์ของนิราศทีแสดงการเคลือนทีของความทกุข์ได้เป็นอย่างดี (ณัฐกาญจน์ นาคนวล: 2547) ด้วยกรอบ
วิเคราะห์นี การศกึษารูปแบบหรือฉนัทลกัษณ์จงึไมอ่ยูใ่นประเดน็ในพิจารณาซงึจะกลา่วตอ่ไป 

ด้วยเหตุทีงานเขียน 2 ประเภทมีความสมัพนัธ์เชือมโยงกันเช่นนีเอง ผู้ วิจยัจึงเลือกวรรณกรรมบนัทึกการ
เดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุมาศกึษาจํานวน 5 เลม่ ได้แก่ ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, เพลงเอกภพ, ฟองเวลา, 
ผ่านพบไม่ผกูพนั และบตุรธิดาแห่งดวงดาว เพือวิเคราะห์ลกัษณะของนิราศทีปรากฏและสง่ผลให้สามารถศกึษางาน
เขียนร้อยแก้วกลุม่นีได้ในฐานะวรรณกรรมนิราศตอ่ไป 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

1. ศกึษาบนัทกึการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ 
2. ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 
3. วิเคราะห์ลกัษณะนิราศทีได้จากข้อมลู 
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า วรรณกรรมบนัทกึการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ มีลกัษณะนิราศปรากฏอยู่ 3 
ประการ ได้แก่ การครําครวญ-การใคร่ครวญ, การเคลือนทีของพืนทีและเวลา และการพรรณนาธรรมชาติ โดย
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ลกัษณะดงักลา่วสะท้อนเนือหาและความคิดเกียวกบัความทกุข์ทีเปลียนแปลงไปประสบการณ์การเดินทางและเวลา
ในชีวิต ดงันี   

• เพลงเอกภพ (พิมพ์ครังแรก พ.ศ.2536): บนัทกึคนเดินทาง 
• ฟองเวลา (พิมพ์ครังแรก พ.ศ.2540):  กาพย์กลอนและคํารําพงึ 
• ห้วงยามแหง่ความพา่ยแพ้  (พิมพ์ครังแรก พ.ศ.2541): รวมความเรียง 8 หวัข้อ 
• ผา่นพบไมผ่กูพนั (พิมพ์ครังแรก พ.ศ.2548): ห้วงคํานงึจากการเดินทาง 
• บตุรธิดาแหง่ดวงดาว (พิมพ์ครังแรก พ.ศ.2552): ความเรียงวา่ด้วยด้านในของชีวิต 

 
1. การครําครวญ-ใคร่ครวญ 

การครําครวญ-ใคร่ครวญ เป็นการพรรณนาอารมณ์และการแสดงความคิดเห็นทีพบมากทังในงานเขียน
ประเภทนิราศ  การครําครวญเป็นการแสดงออกทางความรู้สกึ ขณะทีการใคร่ครวญสะท้อนความนกึคิดของผู้ เขียนที
เกิดขึนขณะเดินทาง  อย่างไรก็ดี ไม่ว่าผู้ เขียนจะพาตวัเองเปลียนเส้นทางการเดินทางไปสูภ่มิูประเทศแบบใด การครํ
ครวญ-ใคร่ครวญเป็นวิธีการแสดงออกถงึความทกุข์ในจิตใจซงึสมัพนัธ์กบัอดีตของผู้ เขียนอยูต่ลอดเวลา ดงัตวัอยา่ง 

 

   ในชีวิตของผช้ายมีอนัใดทีเป็นภาระเท่ากบัความปราชยั ู ? 
ทกุครังทีสมรภมิภายนอกจบลงด้วยการพ่ายแพ ้สนามรบ ู “ภายใน” จะตอ้งดําเนินไปอีกอย่าง

ต่อเนืองกระทงัไม่มีวนัสินสดุ ผช้ายทีพ่ายแพก็้เหมือนนครทีถกยึดครอง ไม่มีใครสามารถปลดปล่อยเขาได ู้ ู
นอกจากเขาจะต้องปลดปล่อยตวัเอง […] และเมือนําตาแหง้เหือด ผมก็พบตวัเองเดินถือคนัเบ็ดไปทุ
น่านนํา นอนกลางดินกินกลางฝนอย่ในป่าเกือบทกุผืนทียงัเหลืออย่ในประเทศไทย บ่อยครัง พยายามจําลอู ู
ภาพการดํารงอย่ของตวัเองให้ละม้ายคล้ายคลึงสมยัเป็นนกัปฏิวติั กินข้าวหม้อสนาม จํากดัสินทรัพย์ไวู้
เพียงหนึงเป้บนแผ่นหลงั อาบนําหว้ย นอนเปลจรยทุธ์ อะไรต่อมิอะไร... 

ทว่าจนแลว้จนรอด  ผมก็ยงัคงเป็นนครทีถกยึดครองู ...  
(ห้วงยามแหง่ความพา่ยแพ้: หน้า 19-20) 

 
หรือว่าชีวิตคนเรา...แทจ้ริงแลว้แบ่งออกเป็นสอง ซีกหนึงเราเป็นชา้ง อีกซีกหนึงเราเป็นควาญ ทกุ

คําเชา้ตอ้งเฆียนตีตวัเองเพือทีจะไปข้างหนา้ เราปราถนาทีจะไปถึงจุดหมายอะไรสกัอย่างซึงบางทีก็เป็นเพีย
ความอย่รอด บางครงัก็แค่การยอมรบัของคนอืน และมีอย่บ่อยครังหลายหนทีเป็นเพียงความร้สึกดีๆ สกัวบู ู ู ู
กบัตวัตนทีเรายึดมนั พึงพอใจเมือบรรลพุนัธะกิจ ทว่าความเจ็บปวดรวดร้าวเล่าก็มิใช่ของใครทีไหน  

อย่างดีทีสดุ ในยามทีหนทางมนัทรุกนัดารนกั เราก็อาจจะพา "ชา้ง" ลงไปเล่นนําบา้ง ร้องเพลงให
มนัฟังบา้ง รกัษาเอกภาพอนัเปราะบางเอาไว ้เพือจะไดเ้ดินร่วมกนัต่อไป 

สายนํา เกาะแก่ง แถวดาว แผลบนหนา้ผากชา้ง และรอยยิมของชายผย้ากไรู้ ...ทําใหผ้มอดสงสยั
ไม่ไดว่้าตวัเองมาทําอะไรอย่ทีนี  ู  

ไม่ใช่ทีอุม้ผาง 
ผมหมายถึงบนพืนพิภพแห่งนี  
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(เพลงเอกภพ: หน้า 35) 
 

การเดินทางอาจมีความหมายหลายอย่างในห้วงนึกของผ้คน  บ้างเห็นเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ  ู
บางคนใชม้นัขบัไล่ความน่าเบือในชีวิตปกติ  และมีอย่ไม่นู้ อยทีออกเดินทางเพราะกระหายใคร่ร้จกัสถานทีู
แปลกใหม่ 

แต่ไม่ว่าใครจะเข้าหาเทียวเดินทางของตนด้วยอารมณ์ใด ความจริงทีมิอาจปฏิเสธได้คือการ
เดินทางเป็นการพลดัพรากอย่างหนึง พลดัพรากจากสถานทีคุ้นเคยและผ้คนคุ้นหน้า กระทงับางทีอาจู
หมายถึงการถอยห่างจากอ้อมแขนของผู้เป็นทีรัก […] จากบ้านจากคนมาไกล แท้แล้วคือการเปลืองปลด
พนัธนาการ ตลอดจนสิงภายนอกของชีวิต อย่างนอ้ยทีสดุก็ชวัคราว และความจริงแท้ของชีวิตก็มิใช่อนัใด
อืนนอกจากเกิดโดยลําพงั ตายโดยลําพงัระหว่างนนัยงัเป็นการเดินทางโดยลําพงั 

เช่นนีแลว้ ใช่หรือไม่ว่า การเดินทางคือลานฝึกความร้แจ้งเกียวกบัแก่นแทข้องความเป็นคนู  
(ผา่นพบไมผ่กูพนั: หน้า 21, 26) 

 

จะเหน็วา่ การครําครวญ-ใคร่ครวญ เป็นรูปแบบหนงึของการสะท้อนตวัตนของผู้ เขียนเองผ่านการตงัคําถาม
และการใช้ความเปรียบได้อย่างน่าสนใจ ทงันี การพยายามตงัคําถามเพือสมมติฐานความทกุข์ราวกบัผู้ เขียนกําลงั   
ไต่สวนตวัเอง เมือประกอบการใช้ความเปรียบจึงสามารถสะท้อนระดบัความรุนแรงของความทกุข์ภายในความคิด
และจิตใจของผู้ เขียนทีสะสมเป็นระยะเวลานานได้เป็นอยา่งดี ดงันี 

• การตังคาํถาม    
งานเขียนในช่วงแรก (ก่อนปี พ.ศ.2550) ของผู้ เขียนเป็นคําถามทีต้องการคําตอบ แต่ผู้ เขียนไม่สามารถหา

คําตอบให้ตนเองได้ กระบวนการนีจึงนําผู้ เขียนไปสู่การตงัคําถามต่อเนืองเกียวกบัความทกุข์ในชีวิตต่อเนืองเรือยมา
ไม่สนิสดุ แต่งานเขียนในช่วงหลงั (ปีพ.ศ.2550-ปัจจบุนั) พบว่า ผู้ เขียนยงัคงใช้การตงัคําถาม แต่ไม่ใช่เพือการค้นหา
คําตอบให้ตัวเองอีกต่อไป คําถามเกียวกับความทุกข์ในช่วงนีคือ กลวิธีการสะท้อนคําตอบทีผู้ เขียนค้นพบและ
ถ่ายทอดออกมา ในแง่หนึงกระบวนการตงัคําถามมีส่วนช่วยให้ผู้ เขียนปลดปล่อยตวัเองจากคําถามเก่าๆ ในอีกทาง
หนึงเหมือนการให้การบ้านแก่ผู้อ่านได้ลองกลบัไปพิจารณาชีวิตตวัเองว่าผู้อ่านจะได้คําตอบเดียวกบัผู้ เขียนหรือไม ่
เช่นนีอาจถือได้วา่เป็นการแสดงบทบาทของนิราศในฐานะงานเขียนทีชีนําปัญญาแก่สงัคมประการหนงึด้วย 

• การใช้ความเปรียบ     
การใช้ความเปรียบเป็นวิธีการสร้างภาพจําลองของความทกุข์ผ่านโครงสร้างภาษา กล่าวคือ เป็นทางลดัที

ช่วยให้ผู้ เขียนแสดงออกทางอารมณ์และแสดงความคิดเห็นได้อย่างรวบรัด ชดัเจน ขณะเดียวกนั การใช้ความเปรียบ
ช่วยสร้างภาพจําแทนประสบการณ์ต่างๆ ของผู้ เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่าง ผู้ เขียน
เปรียบความพ่ายแพ้ของลกูผู้ชายกบันครทีถกูยึดครอง (ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้), เปรียบการดําเนินชีวิตกบัช้าง
และควาญช้าง (เพลงเอกภพ) หรือเปรียบการเดินทางในชีวิตกับลานฝึกความรู้แจ้งของมนุษย์ (ผ่านพบไม่ผูกพนั) 
เ ป็น ต้น  
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2. การเคลือนทีของพืนทีและเวลา  
การเคลือนทีของพืนทีและเวลาเป็นองค์ประกอบสําคัญทีขาดไม่ได้ในงานเขียนประเภทนิราศ งานวิจัยนีได้

ทําการศึกษาการเคลือนที 2 ลกัษณะ ได้แก่ การเคลือนทีของพืนที และการหมนุของเวลา ซึงทงัสองกรณีคือความ
เปลียนแปลงอันเป็นผลทีได้จากการเดินทาง นอกจากการเคลือนทีนัยตรงแล้ว วรรณกรรมบนัทึกการเดินทางของ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุลยังใช้การเคลือนของพืนทีและการหมุนของเวลาในเชิงโวหารได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย ดัง
ตวัอยา่ง 

2.1 การเคลือนทีของพืนที 
นอกจากการเคลือนของพืนทีโดยนยัตรงซงึหมายถึงการเคลือนทีจากสถานทีหนึงไปสถานทีหนึงแล้ว ผู้ เขียน

ทําให้พืนทีเชิงกายภาพมีความหมายเชิงโวหารได้อยา่งสนใจ ดงัตวัอยา่ง  
...ชีวิตในทีโล่งดไปคล้ายน่าริษยา รุ่งเช้าได้อาบอุ่นตะวนัก่อนผ้อืน คําลงหลบัใหลอย่ใตเ้ดือนดาู ู ู

พราวพร่าง  ยามเคลือนไหวลว้นไดแ้สดงลีลาครบถว้น 
แต่แทจ้ริง  ทีโล่งเป็นแหล่งรืนรมย์ปานนนัหรือ ? 
แดดเช้าทกุวนัยงัตอ้งเปลียนเป็นแดดสาย  ไออุ่นทีช่วยละลายสายหมอกสามารถกลายเป็นเปลว

เพลิงแผดเผา  ยงัมิตอ้งเอ่ยถึงยามพายกุระหนําเหน็บหนาว  หามีสิงใดคุม้หวั [...] 
แต่ใช้ชีวิตในทีโล่ง  มีหรือจะสามารถเลียงลมฝนได้อย่างต่อเนือง  แม้เรือเร็วกลางทะเลร้าง  ถึง

อย่างไรก็ต้องมีวนัโตค้ลืนทวนกระแส ไม้ใหญ่ยืนหยดัโค่นลงแล้วย่อมทอดร่างตํากว่าเรียวหญ้าทียอมจํานน 
เฉกเช่นบรุุษกลา้  บางครงัอาจตอ้งลม้ลงท่ามกลางหม่ชนทีตําตอ้ยู  

อย่ในทีโล่ง  หากไม่ร้จกัระวงัภยั  ก็มีแต่ตอ้งบอบชํา  ถกหยามหยนัู ู ู ... 
เช่นนีแล้ว  ใช่หรือไม่ว่าคนในทีโล่งมักต้องมีมุมลบัของตนเอง  ทีซึงเขาสามารถหลุดพ้นจาก

สายตาตรวจสอบ  กระทงัใช้มนัเป็นทีพกัเหนือย  เลียแผล [...] แต่ก็มีบางครังทีมุมลบักลบัมิใช่สถานที
เปลียวร้างห่างไหล  หากเป็นใครสกัคนทีสามารถบอกเล่าความในใจ... 

          (ฟองเวลา: 67-69) 
 

จากตวัอย่าง ผู้ เขียนสือความหมายของพืนทีเชิงโวหารโดยแสดงให้เห็นการเคลือนของพืนที 2 ประเภท คือ 
“ทีโลง่” และ “มมุลบั” โดยเปรียบการใช้ชีวิตใน “ทีโลง่” วา่มีอิสระและมีโอกาสพบช่วงเวลาน่ารืนรมย์ ขณะเดียวกนั “ที
โลง่” กลบักลายเป็นสถานทีทีคนต้องเผชิญกบัความลําบากและทกุข์ยากไปพร้อมๆกนั นนัเป็นเหตใุห้ชีวิตคนหนึงคน
จําเป็นต้องมี “มมุลบั” ส่วนตวัไว้หลบภยัหรือพกัผ่อน การเคลือนของพืนทีในเชิงโวหารนีเกิดจากการใคร่ครวญของ
ผู้ เขียนจนตกผลกึ โดยเชือมโยงกบัการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติกบัการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้คน ซงึเป็นสว่นหนึงเกิด
จากประสบการณ์การเดินทางและการใช้ชีวิตในพืนทีลกัษณะตา่งๆ ของผู้ เขียนเอง 

2.2 การหมนุของเวลา  
นอกจากการหมุนของเวลาทีเปลียนแปลงไปตามลําดับเหตุการณ์แล้ว ผู้ เขียนใช้เวลาทีหมุนไปตาม

ธรรมชาติเพือสะท้อนความหมายของการเคลือนทีเชิงโวหารได้อยา่งลกึซงึอีกด้วย ดงัตวัอยา่ง 
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อนัทีจริง ทุกฤดกาลล้วนมีความงามและความหมายของมนั ขอเพียงแต่ท่านอย่ายึดติดอย่ใน   ู ู
ฤดเดียวู  

ฤดกาลในธรรมชาติคลีคลายส่งทอดส่กนัและกนั  ชีวิตก็เป็นไปตามครรลองเช่นนีู ู —ฤดร้อนซ่อนู
ฤดฝน ฤดฝนเชือเชิญฤดหนาว เฉกเช่นวยัเด็กซ่อนวยัหนุ่ม แลู ู ู ะวยัหนุ่มคือการเดินทางไปส่วยัชรา ู […] 

ในฤดแล้งของชีวิต  ความงามทงัปวงล้วนผกปมอย่ทีความกล้าหาญในการต้อนรับมนั  ท่านจึงู ู ู
ตอ้งกล้าเดินผ่านความฝันทีหลดุร่วงเพือรุดหนา้ส่การผ่านพน้ ู […] บางทีท่านอาจตอ้งบอกตวัเองคล้ายๆ 
กนัว่า การผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานในแง่หนึงนบัเป็นคําอวยพรของฟ้าดิน 

ถกต้อง ฤดแล้งเป็นฤดสดุท้ายของปี และอาจเป็นฤดสดุท้ายของคน เพราะฉะนนัมนัจึงเป็นห้วงู ู ู ู
เวลาทีผ่านยากทีสดุสําหรบัผที้ปราศจากการตระเตรียมู  

(ผา่นพบไมผ่กูพนั: หน้า 165-167)  
 

ตวัอย่างข้างต้น ผู้ เขียนเสนอความคิดเรือง “ฤดกูาล” เพือเปรียบการเดินทางของชีวิตแต่ละช่วงวยั โดย
เปรียบฤดูร้อนเหมือนวยัเด็ก ฤดูฝนเหมือนวยัหนุ่มสาว และฤดูแล้งเหมือนวยัชรา ผู้ เขียนใช้ความต่อเนืองจากการ
หมนุเปลียนของเวลาอนัเป็นสงิทีเป็นไปตามธรรมชาติมาเชือมโยงความเปลียนแปลงของช่วงวยั โดยยําเตือนไมใ่ห้หล
ยดึตวัตนไว้กบัฤดใูดฤดหูนึง และแนะว่าพงึตระเตรียมตวัเองให้พร้อมกบัการเดินทางผ่าน “ห้วงเวลาทีผ่านยากทีสดุ” 
สําหรับมนษุย์นนัคือ ความตาย 

การเคลือนทีทงั 2 ลกัษณะ ได้แก่ การเคลือนทีของพืนทีและการหมนุของเวลานีนบัเป็นส่วนทีสืบเนืองจาก
การครําครวญ-ใคร่คร่วญซึงแสดงออกทังสภาวะความทุกข์และปัญญาของผู้ เขียน การเคลือนทีได้แสดงให้เห็น
นยัสําคญัของการเดินทางทีเป็นองค์ประกอบของงานเขียนประเภทนิราศ ยงัเหลือส่วนของการพรรณนาธรรมชาติซึง
เป็นองค์ประกอบสดุท้ายและเป็นกลวิธีทีงานเขียนประเภทนิราศใช้เป็นช่องทางในการสือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงัจะกลา่วตอ่ไป 

 
3. การพรรณนาธรรมชาต ิ

การพรรณนาธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบสําคัญของงานเขียนประเภทนิราศ กวีโบราณนิยมถ่ายทอด
ความรู้สึกของตนเองผ่านการพรรณนาธรรมชาติจนกลายเป็นขนบนิราศสืบเนืองมาถึงปัจจุบัน ดังที สุจิตรา              
จงสถิตย์วฒันา กล่าวว่าเป็นวิธีการสร้างความสะเทือนใจในระดบัต่างๆ คือ การสร้างความรับรู้และความซาบซึงถึง
ความละเอียดอ่อนของธรรมชาติ...ทําให้ผู้ อ่านสมัผัสความงามของธรรมชาติตามกวีได้ นอกจากนี การพรรณนา
ธรรมชาติโดยละเอียดิยงัเป็นไปเพือถ่ายทอดความรู้สกึของกวีเอง (สจิุตรา จงสถิตย์วฒันา 2541: 49) ดงัตวัอย่างการ
พรรณนาธรรมชาติทีเกิดจากความซมึซาบของผู้ เขียนตอ่ความงามทีสอดประสานกนัของสรรพสงิ 

ในโลกธรรมชาติ... การเข้ามาบรรจบกนัของสรรพสิงจนก่อให้เกิด “หว้งขณะแห่งความงาม” นนั 
แทจ้ริงแลว้มิใช่ความบงัเอิญ หากมีความเกียวร้อยลงตวักนัราวสมัผสัของกาพย์กลอน 

เฉกเช่นงานแม่บทของจิตรกรรม  ภาพตะวนัลบัฟ้าในบางวนัมีสีสนัทีผใ้ดมิอาจเลียนแบบได ้ และู
เช่นเดียวกบับทเพลงอมตะ  เสียงนําคา้งหยาดกระทบใบไมแ้ทรกสอดดว้ยหริงหรีดเรไรระงม  ย่อมก่อใหเ้กิ
คีตรสทีเซาะลึกถึงวิญญาณ 
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ทงัหมดนีมิใช่ผมนึกไปเอง ใครก็ตามทีศึกษาเรืองราวของธรรมชาติ ย่อมร้ดีว่าแทบไม่มีการดํารงู
อย่ของสิงใดเลยทีปราศจากสายใยสอดรบักบัสิงอืน ู […] 

ผมเคยเห็นดอกกล้วยไม้ป่าเรียย้อยลงมาจากเครือไม้  นําคา้งยงัเกาะพราวอย่บนกลีบดอกสีม่วู
หม่น  ในขณะทีแสงตะวนัโลมไล้  ภาพเช่นนีสามารถสะทอ้นความสมัพนัธ์ระหว่างแดด  นํา  และการดําร
อย่ของชีวิตออกมาไดม้ากกว่าถอ้ยคําใดู  

และบนพืนฐานของความสมัพนัธ์เช่นนนั  มนัคงจะมิใช่เรืองเพอ้เจ้อนกัทีผมจะนึกไปว่า นําคา้งบ
กลีบกล้วยไม้ป่า คือนําตาทีเกาะอย่บนแกม้ดรุณีแรกรุ่นผต้ระหนกกบัราตรีและแสงเชา้ทีสาดส่องมาอยู ู ่า
นุ่มนวล เป็นดุจดังอ้อมกอดของผ้มาก้ขวัญ ในสายตาผม ประกายนําคา้งทีลอ้ตะวนัอย่บนกลีบดอู ู ู
กลว้ยไมป่้า จะเป็นสิงอืนใดไปมิได ้นอกจากบทเพลงแห่งรุ่งอรุณ เป็นกาพย์กลอนแห่งธรรมชาติทีร้อยสมัผสั
ลงตวั  และไม่ขดัแยง้กนัระหว่างรปแบบกบัสาระู  

พดก็พดเถอะ หากจะกล่าวู ู ว่าปรากฏการณ์เช่นนีเป็นแม่บทของศิลปะก็คงนอ้ยเกินไป บางทีอาจ
ตอ้งบอกว่ามนัเป็นแม่แบบของชีวิต        

(เพลงเอกภพ: หน้า 22-24) 
ตัวอย่างนีแสดงให้เห็นการพรรณนาธรรมชาติทีผู้ เขียนประทับใจในคุณค่าและความงาม โดยเปรียบ

ธรรมชาติทีตนเองสมัผสัเหมือน “กาพย์กลอนของชีวิต” เนืองจากเป็นปรากฏการณ์ทีเกิดขึนอย่างสอดคล้องและ
สัมพันธ์กันอย่างลงตัว ราวบทกวีทีเรียบเรียงถ้อยคําและฉันทลักษณ์ไว้อย่างมีเอกภาพงดงาม ผู้ เขียนยกภาพ
ประทบัใจดงักล่าวเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับชีวิต นอกจากนี การพรรณนาธรรมชาติยังทํา
หน้าทีไปไกลเกินกว่าการแสดงความซาบซึง นนัคือเป็นกลวิธีชีแนะทางปัญญาเพือหาทางพ้นทกุขให้มวลมนษุย์อีก
ด้วย ดงันี  

 
เธอจกัตอ้งแยกจากทกุสิงทีลน้เกิน เธอจกัตอ้งเผชิญการสญเสียราวไม่เคยมี ดว้ยสํานึกว่ามาจากู

ปฐพี ย่อมต้องเป็นเรืองดีทีจะได้กลบัคืนไป โลกยงัหมุนส่วนัใหมู่  มิไยว่าอาจไม่มีเธอ ไม่มีแผ่นดินใดทีเธอ
ต้องถือครอง แม้จับจองไว้ในใจยังไม่ควร นีคือเรืองทีเธอน่าจะทบทวนหากคิดได้ทันเวลา ใจของเธอ
ต่างหากทีเป็นดินแดนลึกลบัทีเธอควรกลบัไปคน้หาใชใ้จปล่อยใจจากเวทนาส่เมตตาส่รักและการุณย์ แล้วู ู
เธอจะพบว่าชีวิตมิใช่การเดินทาง เธอมีทกุอย่างแล้วทีเกือหนนุ บางทีการเดินทางอาจเป็นคณุ แต่บาปบุญ
ทงัหมดอย่ข้างใน ทีสําคญัคือตอ้งร้ว่าเธอมาจากทีใด และไม่มีทีอืนใหจ้ากมาู ู  

(บตุรธิดาแหง่ดวงดาว: หน้า 55-58) 
 

จากตวัอย่างดงักล่าว ผู้ เขียนเปลียนท่าทีการเขียนโดยถอยตวัเองออกมาจากสถานะผู้ เล่าบุรุษที 1 “ผม” 
เปลียนเป็นสรรพนามบรุุษที 2 “เธอ” ซงึหมายถึงผู้อ่านทกุคน ในแง่หนึง การถอดถอยบทบาทตนเองในงานเขียน เพือ
เสนอทางออกของความทกุข์นีเป็นวิธีการแสดงออกให้เห็นว่า จากสถานะของผู้ เขียนทีเคยมีความทกุข์ใหญ่หลวงแต่ผู้
เดียวและเป็นจดุศนูย์กลางของเรืองราว บดันีความทกุข์ดงักล่าวได้กลายเป็นเรืองสากลทีไม่ว่าใครก็ประสบได้ไม่ต่าง
จากผู้ เขียนซึงล้วนต้องเผชิญลกัษณาการของความทุกข์หลากหลายทีมกัมีทีมาจากสาเหตุเดียวกันคือ การยึดมัน
ตวัเองเป็นศนูย์กลางและไมเ่หน็สภาวะสอดประสานของสรรพสงิทีเลือนไหลเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทงันีความคิด
ดงักลา่วเป็นปัญญาทีผู้ เขียนได้ค้นพบจากการใคร่ครวญผา่นการเดินทางนนัเอง 

พบข้อสงัเกตว่า ช่วงหลงัปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา วรรณกรรมบนัทกึการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ
เริมถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการใช้คําสมัผสัดงับทกวี แต่ไม่มีฉนัทลกัษณ์แน่ชดั มีระดบัภาษาใกล้เคียงกบัร้อย
กรอง สว่นของเนือหาทีนําเสนอเกียวกบัการเดินทาง ผู้ เขียนนิยามว่าเป็นการเดินทาง “ภายใน” หรือ “ด้านใน” ของ
ชีวิต โดยไม่ให้ความสําคญัแก่จดุหมายปลายทางทีเป็นสถานทีจริงอีกต่อไป ด้วยเหตนีุ เนือหาและความคิดเกียวกบั
ความทกุข์ทีขยายขอบเขตไปตามบริบทสงัคมจึงเป็นปัจจยัทีชีวดัการศึกษาความเปล่ยนแปลงทีเกิดขึนในงานเขียน
ประเภทนิราศได้ดีกวา่การศกึษาในด้านฉนัทลกัษณ์เพียงอยา่งเดียว 
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สรุป 
จากการศึกษาวรรณกรรมบนัทึกการเดินทางของเสกสรรค์ ประเสริฐกลุ ทีนํามาศึกษาจํานวน 5 เล่ม ได้แก่ 

เพลงเอกภพ, ฟองเวลา, ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้, ผ่านพบไม่ผกูพนั และบตุรธิดาแห่งดวงดาว ได้ข้อสรุปว่างาน
เขียนร้อยแก้วกลุม่ดงักลา่วนีเป็นวรรณกรรมนิราศ เนืองจากเป็นงานเขียนทีมีลกัษณะของนิราศปรากฏอยู่ 3 ประการ 
ได้แก่ ลกัษณะแรกคือ การครําครวญ-การใคร่ครวญ ลกัษณะต่อมาคือ การเคลือนทีของพืนทีและเวลา สว่นลกัษณะ
สดุท้ายคือการพรรณนาธรรมชาติ 

ผู้ เขียนใช้การครําครวญ-การใคร่ครวญเพือแสดงอารมณ์เกียวกับความทุกข์และแสดงความคิดเกียวกับ
ปัญญาในการพ้นทุกข์ โดยมีเนือหาและความคิดเปลียนแปลงตามลําดับประสบการณ์ชีวิตของผู้ เขียน ส่วนการ
เคลือนทีในงานเขียน แบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ การเคลือนของพืนทีและการหมนุของเวลา ลกัษณะดงักล่าวช่วยให้
วรรณกรรมบนัทกึการเดินทางมีมิติทีน่าสนใจยิงขนึ กลา่วคือช่วยเพิมคณุสมบตัิการเดินทางให้มีทงัการเดินทางนยัตรง
และการเดินทางเชิงโวหารได้ด้วย ลกัษณะสดุท้ายคือการพรรณนาธรรมชาติ นอกจากผู้ เขียนจะใช้กลวิธีดังกล่าว
แสดงความประทบัใจทีมีต่อธรรมชาติแล้ว ยงัเป็นกลวิธีสําคญัยิงทีผู้ เขียนนํามาใช้ในการถ่ายทอดประสบการณ์ทาง
ปัญญาทีได้รับจากการเดินทางให้เป็นรูปธรรมยิงขนึอีกด้วย  
 
คาํขอบคุณ 

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทีได้ให้ความรู้แก่ผู้ วิจัยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง        
รองศาสตราจารย์ ดร.สจิุตรา จงสถิตย์วฒันา อาจารย์ทีปรึกษางานวิจยัผู้ให้คําแนะนําอนัเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจยั 
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แนวทางการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสด์ิเพื่อการทองเที่ยว 
The Guidelines to Renew the Area of Mahasawatt Rivering Community for Tourism 
 
ฐิติมา สิริหิรัณยานนท1 สมชาติ วิจิตราการลิขิต1 และ คณาวุฒิ เจียมวัฒนพงศ1 
Thitima Sirihirunyanod1, Somchat Wichitittrakarnlikit1 and Knavoot Jiamwattanapong1 
 
บทคัดยอ 
 
 ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ เปนชุมชนเกาที่อยูในเขตเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ดวยลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามคลองมหาสวัสดิ์  จึงทําใหเปนพื้นที่ที่รวมกลุมของกิจกรรมการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคา ศูนยกลางทางดานการคาและการคมนาคมทางน้ําที่สําคัญในอดีต มีการกอตั้งเปนกลุมอาคาร
ขนานไปกับริมคลอง จากสภาพพื้นที่ที่เปนอัตลักษณทําใหมีประเพณีและวิถีชีวิตที่สัมพันธกับคลอง จนสงผลทําให
เกิดยานการคา เศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และรูปแบบสถาปตยกรรม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1) ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมา ขอมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร สภาพปญหา ศักยภาพ และ
บทบาทของพื้นที่ รวมทั้งการนําความตองการของประชาชนมาพิจารณาประกอบการศึกษา 2) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) สําหรับการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ 3) เพื่อพัฒนาทางกายภาพใหเหมาะสมตอการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์อยางยั่งยืน  

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ  ทั้งขอมูลทุติยภูมิ การสํารวจภาคสนามและแบบสอบถาม
ของผูอยูอาศัยในพื้นที่ และนักทองเที่ยว ลักษณะกิจกรรมการใชประโยชน ชวงเวลาการใชประโยชน ระดับความพึง
พอใจในการเขามาใชประโยชนพื้นที่ ความคิดเห็น ทัศนคติ และความรูสึกตอการเขามาประกอบกิจกรรมการใช
ประโยชนในพื้นที่ริมคลองมหา สวัสดิ์ พบวา รอยละ80 ของผูตอบแบบสอบถามตอง การใหปรับปรุงและพื้นฟูพื้นที่
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ผูวิจัยจึงกําหนดแนวทางของการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ใน
อนาคต ตามหัวขอ  ”ชุมชนนาอยูคูวัฒนธรรมการเกษตร รักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหลงน้ํา นําหนาดานการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร" โดยกําหนดแนวคิดในการวางผัง รูปแบบสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม รวมทั้งแนวทางการ
ปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์เพื่อการทองเที่ยว ประกอบดวยแผนงานดานตางๆ จํานวน 8 แผน 
และโครงการดานตางๆ จํานวน24 โครงการ  ใชเวลาดําเนินการทั้งหมด 4 ป  ตั้งแตป พ.ศ.2554 ถึงป พ.ศ.
2557 ตองการงบประมาณสนับสนุนจํานวน  158,200,000 บาท ผลการดําเนินการตามแผนงานและโครงการตางๆ 
จะทําใหสภาพภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมเมือง บริเวณพื้นที่โครงการ ในเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังได
แสดงในผังแมบททางการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ 
คําสําคัญ : ปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ การทองเที่ยว   

                                                            

1 สาขาวิชาสถาปตยกรรมและการออกแบบชมุชนเมือง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร นครปฐม 73170 ประเทศไทย 
  Department  of  Architecture and Urban Design, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Nakhonpathom 73170, Thailand. 
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Abstract 
 The community of Mahasawad Canal is the old community that is in Local Government of 
Salaya ,Amphur Puthamonthon,in Nakhonpathom province. The Location of Mahasawad Canal  is the 
centre of purchasing and Exchanging products, it is also commercial and transportation in the river in the 
past. There are the establishment of groups buildings along with the canal. The identity of condition area 
is occurred that it has effected to have centre of commercial, economics, culture, tradition, way of life and 
architecture. The purpose for  1.Studying the history of physics information , economics, social, 
population, problems of condition, maturity and the role of areas, included by taking the desecration of 
people to consider for studying. 2 To do Action plan for improvement and renovation immediately. 3. To 
develop physics  to suitable for promoting travelling at The community of Mahasawad Canal for along 
time. 
 From studying and gathering the other informations , altogether the exploration on the field 
and questionnaires of the residences in the area, and the tourists . The forms of activities to do the good 
things, the periods of doing advent ages , the levels of  satisfaction to use the advent age of the area  . 
The opinion , attitude and feeling with to take part in the activity to use the advantage of the area at 
Mahasawad Canal It finds that the 80 percents of the persons who answer the questionnaires wants to 
improve and renovate the areas for promoting travelling.  The researcher set the way of improvement and 
renewal of waterfont area of   Mahasawad Canal community. In the future from the concept “The  
community is good for living, altogether architecture culture, To conservative Natural Resources and 
water Source, advace architectural travelling” It’s limited the way  of thinking the figure or shape the 
architecture, altogether landscape of architect. It’s included the way of improvement and renovation the 
area community of Mahasawad Canal for travelling, altogether other plans, the  total has 8 plans and 
other 24 projects. It takes time to proceed for 4 years since 2011 to 2014.It wants to be promoted the 
fund is 158,200,000 bath.The result of proceeding from the plan projects will effect with scenery and 
environment in the town at the area of projects. It will change and develop better that shows in the from of 
The Renewal of Waterfront Area ,Mahasawatt   
Keywords : The Renewal of Waterfront Area, Mahasawatt  Community, Tourism 
 
คํานํา 
 ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ถือวาเปนชุมชนแหงหนึ่งที่มีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนานมากกวา 100 
ป พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาใหขุดคลองมหาสวัสดิ์เริ่มตนตั้งแตคลองบางกรวยบริเวณ
ใกลกับวัดชัยพฤกษมาลา ไปบรรจบแมน้ํานครชัยศรี ริมศาลเจาสุบิน ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
วัตถุประสงคในการขุดคือ 1  ( เปนเสนทางเชื่อมกรุงเทพมหานครและลุมแมน้ํานครชัยศรี เพื่อการขนสงออยและ
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น้ําตาล 2 ( เปดพื้นที่เพาะปลูก 3  ( เปนเสนทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย โดยเชื่อมตอคลองเจดียบูชา เชื่อมจากฝง
ตะวันตกของแมน้ําที่วัดชัยพฤกษมาลากับฝงตะวันแมน้ํานครชัยศรี 
 แมวาปจจุบันการสัญจรทางน้ําในพื้นที่มีบทบาทลดนอยลงจากอดีต แตพื้นที่ดังกลาวมีบทบาทสําคัญใน
การรองรับการขยายตัวของเมืองทั้งในพื้นที่และบริเวณขางเคียงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นยังเปนพื้นที่
ที่มีสําคัญทางดานประวัติศาสตรและการเกษตรอีกดวย จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชน โดยนํา
การทองเที่ยวเขามาเปนเครื่องมือในการปรับปรุงฟนฟูดานเศรษฐกิจและสังคม และใชการปรับปรุงฟนฟูทางกายภาพ
เขามาเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะตองดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยว
ภายในชุมชนและสรางความเชื่อมโยงทางการทองเที่ยวจากแหลงทองที่มีชื่อเสียง คือ ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่ง
เปนแหลงทองเที่ยวที่เปนพื้นที่ตอเนื่องกับชุมชนเพื่อจูงใจนักทองเที่ยวมายัง พระปฐมเจดีย โดยผลจากการปรับปรุง
พื้นที่ชุมชนในรูปแบบดังกลาวนี้จะสามารถฟนฟูชุมชนไดอยางครอบคลุมทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม 
 
วัตถุประสงค 
 1 (เพื่อศึกษาประวัติศาสตรความเปนมา ขอมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากรของชุมชน 
ริมคลองมหาสวัสดิ์ ตลอดจน สภาพปญหา ศักยภาพ และบทบาทของพื้นที่ รวมทั้งความตองการของประชาชน  
เพื่อประโยชนในการวางแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 2  (เพื่อใหไดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สําหรับใชเปนแบบมาตรฐานการปรับปรุงฟนฟูพื้นที่ริมคลอง
มหาสวัสดิ์ โดยเนนรายละเอียดรูปแบบ รูปแบบกิจกรรม  แนวทางและมาตรการตางๆ ในการดําเนินการบริหาร
จัดการการพัฒนา การปรับปรุงฟนฟู การอนุรักษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 3  (เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนประโยชนตอ
จังหวัดนครปฐมและประเทศสืบตอไป 
 4  (เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ใหดียิ่งขึ้น สามารถสรางและมี
รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางถาวร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
แผนการดําเนินงาน ขั้นตอนหลัก ในการดําเนินงานแบงออกเปน 7 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมและศึกษาขอมูลดานตางๆ ทั้งขอมูลทุติยภูมิ และการสํารวจภาคสนาม เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะห
กลยุทธ และประเมิน สถานการณการพัฒนาที่ผานมา รวมทั้งสภาวะแวดลอมเพื่อใชในการดําเนินโครงการ โดยจะนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ และแผนที่แสดงดวยมาตรสวนที่เหมาะสม สามารถเหน็รายละเอียดของพื้นที่ 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหดานตางๆ ทั้งจุดออน จุดแข็ง ศักยภาพ โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ในเชิง
สัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลาง ศึกษาวิเคราะห
ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาและทําการวิเคราะหในเชิงเชื่อมโยงระหวางสาขาเศรษฐกิจ เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตรการสงเสริม หรือสงผลตอการพัฒนาการใชประโยชนในทุก ๆ กิจกรรม แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ 
ตลอดจนแผนงานโครงการ ลําดับตามความสําคัญ และความเรงดวน 
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ขั้นตอนที่ 3 การคาดประมาณความตองการในอนาคต ดานประชากร เศรษฐกิจ การจางงาน และจํานวนนักทองเที่ยว 
เพื่อหาความตองการในอนาคตสําหรับการพัฒนาพื้นที่ศึกษาดานการพักอาศัย พาณิชยกรรม  การบริการการทองเที่ยว
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการกําหนดมาตรการยอมรับดวย 
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาพื้นที่โครงการ  ระบบชุมชน  การใชที่ดิน  
การใชอาคาร ระบบการเชื่อมโยง  การคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ขั้นตอนที่ 5 กําหนดแนวทาง และการปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน เปาหมาย และวัตถุประสงค ของการพัฒนาพื้นที่
โครงการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 6 กําหนดแนวคิดในการวางผัง รูปแบบสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม รวมทั้งภูมิทัศนชุมชน ภูมิทัศน
ทางธรรมชาติ และภูมิทัศนวัฒนธรรม 
ขั้นตอนที่ 7 วางและจัดทําแผน ผังปรับปรุงและฟนฟูชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ 

- วัตถุประสงคในการวางและจัดทําแผน ผังปรับปรุงและฟนฟูชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ 
- แผนผังออกแบบและวางผังปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนรมิคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อการทองเที่ยว 
- แผนผังพรอมขอกําหนด นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค มาตรการ และวิธีการเพื่อปฏิบัติตาม

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
• สรุปแนวคิดการปรับปรุงฟนฟูเมือง (Urban Renewal) 

การปรับปรุงฟนฟูเมือง (Urban Renewal)  หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เส่ือมโทรมของเมืองใหดีขึ้น ทั้ง
ทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีลักษณะที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพ
ชุมชน หรือการพัฒนาพื้นที่วางเปลาซึ่งรูปแบบและวิธีการปรับปรุงฟนฟูเมือง (Urban Renewal)  

- การอนุรักษส่ิงที่มีคุณคาไว  )Preservation) หมายถึง การรักษาพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพื่อปองกันไมให
เกิดการพัฒนา หรือการขยายตัวของเมืองเขาไปทําลายสิ่งที่มีคุณคาเหลานั้น  

- การปรับปรุงสภาพเดิม  )Rehabilitation) หมายถึง การปรับปรุง การบูรณะพื้นที่หรือบริเวณเดิม ใหมีลักษณะที่ดีขึ้น 
ม่ันคงขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่นอยมาก และยังคงสภาพเดิมไวเปนสวนใหญ เชน การปรับปรุงชุมชนแออัด  

- การพัฒนาแบบรื้อสรางใหม  )Redevelopment) หมายถึง การปรับปรุงพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินที่ไม
คุมคาในเชิงเศรษฐกิจ หรือที่มีสภาพการอยูอาศัย และสภาพแวดลอมที่เส่ือมโทรม ใหมีสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น  

- การพัฒนาพื้นที่วางเปลา  )Rearrangement) หมายถึง การพัฒนาพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง ที่ไมมี 
การใชประโยชนที่ดินในบริเวณนั้น ใหมีสภาพที่ดีขึ้นและใหประโยชนสูงสุด 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินงานโครงการฟนฟูเมือง  

• แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
การทองเที่ยว  )Tourism)  เปนกิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจหรือนันทนาการ  )Recreation)  อยางหนึ่งของ

มนุษย  ซึ่งการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  )ททท   (.ไดใหความหมายของการทองเที่ยวไววา  เปนการเดินทางภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดไวเปนสากล  3 ประการ คือ 

- เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเปนการชั่วคราว 
- เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ 
- เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม  ที่มิใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได  
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  )sustainable tourism)  พัฒนามาจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 )sustainable development)  ปจจุบันความหมายของคําวา “การทองเที่ยวอยางยั่งยืน”  ยังคงมีความหมายที่กวาง
และไมมีแนวคิดที่ชัดเจน  หรือมีความหมายเฉพาะเจาะจงการทองเที่ยวอยางยั่งยืนจึงตีความไดหลากหลาย  และยัง
ไมมีรูปแบบของการทองเที่ยวที่ถือวาทําใหเกิดความยั่งยืนที่สุด )J. Swarbrooke, 200 : 45) 

ในสวนของผูเกี่ยวของ  )stakeholders) กับประเด็นเรื่องการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ความสัมพันธของผูเกี่ยวของหลักคือ  ทุกฝายจะตองเขามามีสวนรวม  สนับสนุน  และเกี่ยวของกับการทองเที่ยวกัน
มากขึ้น  จึงจะชวยขจัดขอขัดแยงและทําใหการทองเที่ยวพัฒนาอยางยั่งยืนได  ตางจากรูปแบบเดิมที่ทุกฝายไมได
รวมมือกันอยางเปนรูปธรรมเพียงแตรูวามีความสัมพันธระหวางกัน )J. Swarbrooke, 2000 : 150) 
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-กําหนดรูปแบบการ 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-231  

23

 

ที่มา : John  Swarbrooke (2000 : 150) 
แผนภูมิแสดงรูปแบบการทองเที่ยวเดิมและรูปแบบการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

 
• องคประกอบทางกายภาพ 

แนวความคิดเกี่ยวกับองคประกอบทางกายภาพจากการศึกษาของ Speiregen, Paul D 2  องคประกอบทาง
กายภาพของเมือง ประกอบดวย 

- สภาพภูมิประเทศและธรรมชาติ  )Landform and nature  (เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาพ 
ภูมิประเทศกับภูมิทัศเมือง และสถาปตยกรรม ในเชิงสุนทรียภาพและประโยชนการใชสอย  

- รูปราง ขนาด และความแนนของเมือง  )Shape, Size and Density  (เปนการวิเคราะหลักษณะความสัมพันธ 
ระหวาง การใชประโยชนแตละพื้นที่ของเมืองกับเสนทางสัญจร และพื้นที่เปดโลง ความตอเนื่องระหวางชุมชน 
ขนาดและความหนาแนนของการกระจายตัวประชากร รวมถึงลักษณะการขนสงเชื่อมตอพื้นที่ตางๆ 

- ลักษณะของเนื้อเมือง  )Urban Grain  (รูปแบบ  )Pattern  (และพื้นผิว  )Texture  (พิจารณาความหยาบละเอียด 
จากมวลและขนาดอาคารวามีขนาดใหญหรือขนาดเล็ก 

- เสนทาง  )Routes  (เราสามารถมองเห็นภูมิทัศน สถาปตยกรรม และเมืองเปนลําดับตอเนื่องกัน เสนทางของ
การสัญจรเปนตัวกําหนดรูปทรงของเมืองที่สําคัญประการหนึ่ง ในการพิจารณาเสนทางของเมือง เสนทางนํา
สายตา )Approach Route (ชวยนําเราไปรูจักเมือง นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรม และเมืองแลว ยัง
ชวยใหเรากําหนดจุดมุงหมายปลายทางไดดวย  

 
 

                                                            

2 Speiregen, Paul D. , Urban Design: The architecture of Towns and City , )New york: 1965(,  pp.51 -64.  
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ผลการวิจัย 
แนวทางการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์จะกอใหเกิดผลดีหลายประการ ไดแก 
1) ประชาชนในทองถิ่นและประเทศไทยจะมีความภาคภูมิใจที่สามารถปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนริมคลอง 

มหาสวัสดิ์ อนุรักษสถานที่ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมเพื่อเปนมรดกแกประชาชนในทองถิ่นเองและ
ชาวไทยสืบตอไป 

2) ประชาชนในทองถิ่นและผูสนใจจะมีสถานที่สําหรับศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมทองถิ่น 

3) ประชาชนในทองถิ่นจะมีส่ิงบริการอํานวยความสะดวกยิ่งขึ้น ประชาชนในทองถิ่นจะมีรายไดจากการ
ทองเที่ยว 

แนวทางการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์เพื่อการทองเที่ยว ประกอบดวยแผนงานดานตางๆ 
จํานวน 8 แผน และโครงการดานตางๆ จํานวน 24 โครงการ ใชเวลาดําเนินการทั้งหมด 4 ป  ตั้งแตป พ .ศ .2554 ถึงป 
พ .ศ .2557 ตองการงบประมาณสนับสนุนจํานวน  158,200,000 บาท ซึ่งสรุปแผนงาน โครงการ และการปรับปรุงและฟนฟู
พื้นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ดังนี้ 

1) แผนดานการใชประโยชนที่ดิน 
(1) โครงการออกเทศบัญญัติควบคุมการใชที่ดิน 
(2) โครงการออกเทศบัญญัติควบคุมรูปรางลักษณะวัสดุกอสรางและสีภายนอกอาคาร 

2) แผนดานการปรับปรุงและฟนฟูภูมิทัศน 
(1) โครงการฟนฟูยานการคาตลาดศาลายา 

- โครงการฟนฟูยานพาณิชยกรรมเกา สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่นใน
ยานการคาตลาดศาลายา 

- โครงการออกแบบถนนคนเดินและถนนสายวัฒนธรรม 
(2) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดสุวรรณรามและศูนยบริการนักทองเที่ยว 
(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมริมคลองมหาสวัสดิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนศาลายา 

 

2.โครงการปรับปรุงและฟนฟูวัดสุวรรณราม 
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3) แผนดานการจัดระบบจราจร 
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมสองฟากถนน 
(2) โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดดานวิศวกรรมสําหรับการปรับปรุงถนนและระบบจราจรของพื้นที่

ภายในเขตผังเมืองรวมชุมชนศาลายา 
(3) โครงการสนับสนุนการใชทางเทา ทางจักรยานและยานพาหนะที่ไมใชเครื่องยนตสําหรับการเดินทาง

ภายในบริเวณพื้นที่ 
4) แผนดานการปรับปรุงระบบสิ่งบริการอํานวยความสะดวก 

(1) โครงการออกแบบติดตั้งปายแสดงเขตบริเวณพื้นที่ 
(2) โครงการออกแบบติดตั้งปายแสดงตําแหนงสถานที่สําคัญและสิ่งบริการอํานวยความสะดวก 
(3) โครงการออกแบบปายชื่อถนน 
(4) โครงการออกแบบกอสรางโคมไฟฟาริมถนน 
(5) โครงการออกแบบกอสรางที่นั่งพัก 
(6) โครงการออกแบบกอสรางสิ่งบริการอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

5) แผนดานการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(1) โครงการนําสายไฟฟา-สายโทรศัพท ในพื้นที่โครงการลงใตดิน 
(2) โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่โครงการ 

6) แผนการอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม 
(1) โครงการใหรางวัลแกผูที่มีผลงานดานการอนุรักษ 
(2) โครงการสืบคนและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
(3) โครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในชุนชนตลาดเกาศาลายา 
ผลการดําเนินการตามแผนงานและโครงการตางๆ จะทําใหสภาพภูมิทัศนและส่ิงแวดลอมเมือง บริเวณพื้นที่

โครงการ ในเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังไดแสดงในผังแมบททางการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนริม
คลองมหาสวัสดิ์  
 
สรุป 

ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ เปนชุมชนเกาที่อยูในเขตเทศบาลตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ดวยลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามคลองมหาสวัสดิ์  จึงทําใหเปนพื้นที่ที่รวมกลุมของกิจกรรมการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคา ศูนยกลางทางดานการคาและการคมนาคมทางน้ําที่สําคัญในอดีต มีการกอตั้งเปนกลุมอาคาร
ขนานไปกับริมแมน้ํา จากสภาพพื้นที่ที่เปนอัตลักษณทําใหมีประเพณีและวิถีชีวิตที่สัมพันธกับคลอง จนสงผลทําให
เกิดยานการคา เศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และรูปแบบสถาปตยกรรม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1) ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมา ขอมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร สภาพปญหา ศักยภาพ และ
บทบาทของพื้นที่ รวมทั้งความตองการของประชาชน 2) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สําหรับการปรับปรุง
และฟนฟูพื้นที่ 3) เพื่อพัฒนาทางกายภาพใหเหมาะสมตอการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์อยาง
ยั่งยืน  
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ในปจจุบันพบวาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิมมีเปล่ียนแปลงใหเขากับสังคมในปจจุบัน  และยังพบวาใน
พื้นที่ศักยภาพดานการทองเที่ยวในเชิงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิม จากปจจัยที่สนับสนุนหลายๆ ดาน ซึ่งการวิจัยนี้
ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ เปนกรณีศึกษาในการวิเคราะหหาเอกลักษณ คุณคา และศักยภาพดานการทองเที่ยวของ
ชุมชน โดยศึกษาขอมูลบทบาทสําคัญของชุมชน และการวิเคราะหขอมูลตามหลักการแนวคิดตามกรอบการศึกษาที่
ไดกําหนดไว เพื่อเขาใจความหมายของชุมชน ตอมาเปนการประเมินคุณคาที่ไดรับจากการศึกษา และจึงทําการ
เปรียบเทียบแนวความตองการของผูคนในชุมชน แนวความคิดรวมกับทางหนวยงานภาครัฐ และ แนวความคิดจาก
หนวยงานวิชาการ จนไดผลสรุปของแนวทางการปรับปรุงและฟนฟูพื้นที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์เพื่อการทองเที่ยว  

จากโครงการที่ไดจัดทําขึ้น โดยกําหนด กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัยเพื่อการสรางสภาพแวดลอม
ที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการปรับปรุงฟนฟูดานกายภาพเพียงอยางเดียวไม
อาจสงผลในระยะยาว แตการปรับปรุงฟนฟูดานเศรษฐกิจและสังคมจะสงผลระยะยาวที่นานกวา รวมถึงการ
สรางแนวทางการดําเนินงานโครงการเพื่อประโยชนสูงสุด คือ 1) เพื่อทราบถึงวิวัฒนาการ ประวัติศาสตรความเปนมา
ของชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ 2) เพื่อทราบถึงรูปแบบกิจกรรมและการดําเนินงานของชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ 3) 
เพื่อทราบถึงสภาพปญหาและศักยภาพของชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงฟนฟูริมคลอง
มหาสวัสดิ์ 5) เพื่อนําไปสูการเสนอแนะหรือการปรับปรุงฟนฟูชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 
 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปดพื้นที่ใหแกผูวิจัยในการเผยแพรผลงาน และผูวิจัย
ไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก กลุมชาวชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์  และเกษตรอําเภอพุทธมณฑล ที่ทานไดกรุณาให
ขอมูลในดานตางๆ ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการวิจัยครั้งนี้  
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การมีส่วนร่วมของชุมชนเพือพัฒนาการท่องเทียวตามวิถีวัฒนธรรมและภมิปัญญาท้องถินู
อย่างยังยืน กรณีศึกษา ชุมชนวังยาว ตาํบลวังยาว อาํเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
Communities Participation in Cultural and Local Wisdom Tourism Development of Self 
Sustaining:  A Case Study of Tambon Wang Yao, Amphoe Dan Chang, Changwat  Suphan 
Buri 
 

จนัทร์พร ช่วงโชติ1 และ อมรรัตน์ อนนัต์วราพงษ์1

Chanphorn Chuangchot1 and Amornrat Anunvapong1

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัในครังนี  วตัถปุระสงค์เพือศึกษา  1. ) บริบทและศกัยภาพการพฒันาแหล่ง ท่องเทียวตามความ
คิดเห็นของชมุชนวงัยาว  ตําบลวงัยาว  อําเภอด่านช้าง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  2. )  ความต้องการและการมีสว่นร่วม
ของชุมชนในการพฒันาแหล่งท่องเทียวตามวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถินอย่างยังยืนชุมชน และ  3.) แนว
ทางการพัฒนารูปแบบการท่องเทียวตามวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถินชุมชน ให้สามารถดําเนินธุรกิจโดย
ชมุชนอยา่งยงัยืน    

วิธีการวิจัยอยู่ในรูปของการวิจยัเชิงปฎิบตัิการอย่างมีส่วนร่วม  ได้แก่  การลงพืนทีสงัเกต  การสมัภาษณ์
แบบเจาะลกึ  สนทนากลุม่ย่อย  และการสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ  โดยเก็บข้อมลูด้วย
แบบสมัภาษณ์กงึมีโครงสร้างและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิแคราะห์เนือหา  

ผลการวิจัย  พบว่า  พืนทีการวิจัย ประกอบด้วย แหล่งท่องเทียวทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรม
ทอ่งเทียวตามวิถีวฒันธรรม  และภมิูปัญญาท้องถิน  ทีสามารถนํามาเป็นผลติภณัฑ์ทางการทอ่งเทียว    

ชมุชนต้องการให้มีการท่องเทียว เพือหารายได้ให้กบัชมุชน สร้างอาชีพ  สร้างความภาคภมิูใจ สร้างความ
สามคัคี และต้องการมีสว่นร่วมของชมุชน  โดยยินดีทีจะเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเทียวภายในชมุชน  ร่วมมือให้มีการ
จัดกรรมการท่องเทียว เสนอความคิดเห็นเกียวกับการท่องเทียวในชุมชน และ เข้าใจและยอมรับการท่องเทียวที
เกิดขึนในชมุชน ยินดีทํางานร่วมกบัหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าทีในท้องถินเกียวกบัการท่องเทียว และต้องการมี
สว่นร่วมในการเสียสละแรงงานเพือช่วยในการดําเนินกิจกรรมด้านการทอ่งเทียว  
คาํสาํคัญ :  การมีสว่นร่วมของชมุชน  วิถีวฒันธรรม  และ  ภมิูปัญญาท้องถิน 
 
 
 

                                                            

1 ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอตุสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

  Department of foreign language and Hospitality Industry, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Krungthep, Bankok 10120,    

  Thailand. 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-236  

23

Abstract 
The objectives of this research were to study: 1) the potential and context of community -based 

tourism management in Tambon Wang Yao, Amphoe Dan Chang, Changwat  Suphan Buri,  2) the 
requirement and participatory of people in community-based tourism management    3) Tourism 
development scheme by way of local culture and community. The research using the Participatory action 
research. The methodologies employed include In-depth Interview , Focus Group Discussion,  Workshop 
and Interactive Learning. A semi-structured interview  was conducted to collect in-depth  information.  
Content  analysis was continued with an effort to “learn from them.” 
 The results revealed that of research area of tourism research in the natural resources. By way of 
cultural activities and local  Wisdom, There can be taken as tourism products.
 Communities need to tourism because generate revenue to create a professional community 
pride, create harmony and require the involvement of the community.               The willingness to 
participate in tourism activities  within the community, collaboration with the tourism board, comments 
about tourism and community understanding and acceptance of tourism in the community, can work with 
government  agencies or local authorities about the tourism and to participate in the sacrifice and labor to 
assist in tourism activities. 
Keywords : Communities Participation,  Cultural and Local Wisdom     
 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านอาชีพจะช่วยพยุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึน  การนําวิถี
วฒันธรรม  และภมิูปัญญาท้องถินเข้ามามีบทบาทในการจดักิจกรรมการทอ่งเทียวในชมุชน  สามารถเสริมสร้างความ
เข็มแข็งของชมุชนอย่างยงัยืน  ด้วยการส่งเสริมการรวมตวั  ร่วมคิด  ร่วมทําในรูปแบบทีหลากหลายและจดักิจกรรม
อย่างต่อเนืองตามความพร้อมของชุมชน  ให้ชุมชนเห็นความสําคัญของการท่องเทียวอย่างยังยืน โดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  สามารถส่งเสริมและสนบัสนนุศกัยภาพของชมุชนในการพฒันาชมุชนของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเทียว เช่น 
การท่องเทียวเชิงนิเวศ การท่องเทียวทางวัฒนธรรม  เพือกระจายรายได้ ให้แก่ชุมชน (ณิศาศรณ์ 2552) ดังที  
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา (2552) ได้จดัทําแผนยทุธศาสตร์ กู้วิกฤตและมาตรการกระตุ้นการท่องเทียวระยะ    
4 ปี  (พ.ศ. 2552-2555)   ยทุธศาสตร์การฟืนฟูและพฒันาคณุภาพการท่องเทียวให้เกิดความยงัยืน โดยการสร้าง
โครงข่ายการทอ่งเทียวระดบัชมุชนและการมีสว่นร่วมของชมุชนท้องถินในการพฒันาคณุภาพแหลง่ทอ่งเทียว   

ดงัที จําเนียร  ชณุหโสภาค (2549) ได้กลา่วว่า การจดัการการท่องเทียวให้สมัฤทธิผลจึงควรร่วมมือ กนัทงั
ภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนเจ้าของพืนที โดยเน้นถึงความโดดเด่นของการท่องเทียวทีพึงพาอาศยัชมุชน 
การสร้างจิตสํานกึให้ผู้คนในชมุชนตระหนกัถึงความสําคญัและความจําเป็นในการดํารงไว้ซงึทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวฒันธรรมอันดีงามของท้องถินตน โดยการทําการท่องเทียวมุ่งเน้นไปทีผล ทีจะเกิดแก่ชุมชน อนัจะนํามาซึง
ประโยชน์ตกแก่ชมุชน  เสถียรภาพของทรัพยากรทางการท่องเทียวก็จะเกิดขึนและคงอยู่ตลอดไป จึงนบัได้ว่าเป็นการ
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ท่องเทียวอย่างยังยืน  ในการเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเทียว       
จงึต้องให้ความสําคญักบัการเสริมร้างศกัยภาพของคนในชมุชน  
 นอกจากนีกิจกรรมการท่องเทียวโดยชมุชนมุ่งเน้นการมี ศกัยภาพและความพร้อมของชมุชน  ยึดมนัและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณีและภมิูปัญญาท้องถิน มาเป็นเครืองมือทําให้คนในชุมชนได้มาคิดร่วมกนั  
ทํางานร่วมกนั  สร้างความเข็มแข็งของชมุชน ร่วมกนักําหนดทิศทางการพฒันาและได้รับประโยชน์จากการท่องเทียว 
ในขณะเดียวกนัการทอ่งเทียวโดยชมุชนสามารถเข้าไปมีบทบาทสร้างภาพลกัษณ์ใหมข่องการท่องเทียวซงึเป็นมิติของ
การทอ่งเทียวแบบเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งนกัท่องเทียวและชมุชน ซงึ ดรุณี  (2551) กลา่วถึงการพฒันาการท่องเทียวว่า
เปรียบเสมือนเหรียญสองหน้า หน้าหนึงสามารถสร้างความเจริญการพฒันาเศรษฐกิจไป สู่ชุมชน แต่อีกหน้าหนึงก็
สง่ผลกระทบต่อ สภาวะสงัคม  วฒันธรรมชมุชน เพือให้เกิดประโยชน์ท้องสองด้าน การพฒันาการท่องเทียวทีมุ่งเน้น
การท่องเทียวทีใช้ทรัพยากรในแต่ละพืนทีให้เกิดอรรถประโยชน์สงูสดุ   ให้ชุมชนเจ้าของท้องถินและพหพุาคีร่วมกนั
ค้นหาความโดดเด่น  ความน่าสนใจ ความสวยงาม แหล่งท่องเทียวในหลายพืนทีของประเทศไทย  สามารถพฒันา
เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีศกัยภาพ ด้วยการสนบัสนนุจากภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชมุชนในท้องถิน โดยการท่องเทียว
จะไมก่ระทบตอ่ระบบนิเวศของท้องถิน สภาวะสงัคม และวฒันวฒันธรรมท้องถิน  
 การพฒันาการท่องเทียวตามวิถีวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน  ส่วนใหญ่ยงัยึดหลกัการพฒันาและ
จัดการการท่องเทียว  เพือเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิน  และแก้ปัญหาความเสือมโทรมของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมในแหล่งท่องเทียว  ถึงแม้การตีความและแนวทางการจัดการท่องเทียว        
ยงัคลมุเครือและไม่สามารถยึดถือเป็นมาตรฐานในการพฒันาได้  ซึงโดยส่วนใหญ่การท่องเทียวในรูปแบบดงักล่าว  
กระจายอยู่ในพืนทีบริสทุธิทางธรรมชาติและวฒันธรรมทีเปราะบางตามชายขอบ  ซงึอดุมไปด้วยธรรมชาติทีสมบรูณ์
และวฒันธรรม  ประเพณีทีเก่าแก่และหลากหลาย (สริิวฒันา,2546) 
 พืนทีชายขอบ  บริเวณชุมชนวังยาว  อําเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ติดต่อกับอําเภอศรีสวัสดิ 
จงัหวดักาญจนบุรี และอําเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี  มีชุมชนชาวไทยและชาวไทยเชือสายกะเหรียงชนชาติย่อย
กะเหรียงโป อาศยัอยู่ร่วมกนั มีต้นทนุทางทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี  ความเชือ  ภมิูปัญญา การดําเนินชีวิตที
สอดคล้องกบัธรรมชาติ  แต่ด้วยปัจจบุนัการรุกคืบจากบคุคลภายนอก     มีทงันกัท่องเทียวและกลุม่บคุคลทีสนใจเข้า
มา ศึกษาดูงาน  ซึงถือเป็นจุดเริมต้นของผู้ นําชุมชนมีความคิดอยากส่งเสริมให้พืนทีเกิดป็นแหล่งท่องเทียว เพือให้
ชาวบ้านมีรายได้เสริม มีการรวมกลุ่มเพือจดัการแหล่งชุมชนเพือการท่องเทียวตามวิถีของตนเอง  แต่อย่างไรก็ตาม
ชมุชนยงัขาดความรู้ ความเข้าใจเกียวกบัการจดัการการท่องเทียวทียงัยืน  สง่ผลให้เกิดการคิดแบบแยกสว่น แยกกนั
คิด แยกกนัวางแผน  ระหว่างชมุชนกบัหน่วยงานของรัฐ  ทีเกียวข้อง  ดงันนัจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องเร่งทําการศึกษา
หาแนวทางและรูปแบบการพฒันาการทอ่งเทียวทีเหมาะสมตามวิถีวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน  โดยมีกรอบแนว
ทางการพฒันาการท่องเทียวโดยชุมชน  เพือนํามาใช้จดัการการท่องเทียว โดยคํานึงถึงคุณชีวิตของประชาชนและ
ชุมชนทีเกียวข้องกับแหล่งท่องเทียว ความต่อเนืองและยังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  ความสมดุล  และความ
ต้องการของชมุชนท้องถิน  พร้อมทงัขีดความสามารถรองรับทรัพยากรทอ่งเทียว  สงิแวดล้อมและวิถีชีวิต  
 โดยกรอบในการศึกษานี  ภายใต้หลักการศักยภาพ  ความต้องการ   และการมีส่วนร่วม    ของชุมชน
เจ้าของพืนที  เพือการพฒันาให้เป็นแหลง่ทอ่งเทียวตามวิถีวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถินอย่างยงัยืน  เป็นงานวิจยั
ทีมุ่งให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม   มีการวางแผน  เตรียมความพร้อมในการรองรับแบบมีเหตุผล  ถูกต้องตาม
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กฏเกณฑ์  สอดคล้องกบัวิถีของคนในชุมชน   ตระหนกัถึงความสําคญัของวิถีชีวิต  สอดคล้องกบัความต้องการของ
นกัทอ่งเทียว   และเตรียมความพร้อมในการพฒันาแหลง่ท่องเทียวท่องเทียวตามวิถีวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน
อยา่งยงัยืน  รองรับการทอ่งเทียวแบบมีสว่นร่วม  มีเหตผุล  และสอดคล้องกบัวิถีชีวิต   

วัตถุประสงค์  เพือศกึษา 
1. บริบทและศกัยภาพการพฒันาแหลง่ทอ่งเทียวตามความคิดเหน็ของชมุชนวงัยาว  ตําบลวงั 

ยาวอําเภอดา่นช้าง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
2.    ความตอ้งการและการมีส่วนร่วมของชมุชนในการพฒันาแหล่งท่องเทียวตามวิถีวฒันธรรมและภมิู

ปัญญาทอ้งถินอย่างยงัยืนชมุชน 
 3.   แนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเทียวตามวิถีวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถินชมุชน ตําบลวงัยาว  
อําเภอดา่นช้าง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ให้สามารถดําเนินธุรกิจโดยชมุชนอยา่งยงัยืน 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย  

การวิจยั  เรือง  การมีส่วนร่วมของชมุชนเพือพฒันาการท่องเทียวตามวิถีวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน
อย่างยังยืน  กรณีศึกษา  ชุมชนวังยาว  อําเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นกระบวนการวิจัยผสานวิธี         
(Mixed Methodology )  ทงัการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคณุภาพ  (Qualitative 
Research)   

วิธีการวิจยัอยู่ในรูปของการวิจยัเชิงปฎิบตัิการอย่างมีส่วนร่วม  ( Participatory action research :PAR)  
ได้แก่  การลงพืนทีสงัเกต  การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group 
Discussion) ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ( Workshop) การสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ  
(Interactive Learning) และ การสํารวจความต้องการของชมุชน  เพือนําไปสูก่ารแก้ไข  ปรับปรุง  และพฒันาวิธีการ
จดัการทีคาดว่าจะนําไปสู่ความสําเร็จ  โดยกลุม่ผู้ ให้ข้อมลู  ได้แก่ เจ้าหน้าทีรัฐในท้องถิน ตวัแทนกลุม่กิจกรรมชมุชน 
ได้แก่ กลุม่ทอ่งเทียว  กลุม่แมบ้่านเกษตกร  กลุม่ผู้ เลียงแพะ  กลุม่ทอผ้า ปราชญ์ชาวบ้าน และ ประชาชนพืนถิน  

 
ผลการวิจัย 

บริบทและศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเทียว 
ตําบลวงัยาว อําเภอดา่นช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ  สภาพภมิูประเทศเป็นภเูขา ลกัษณะลกูเคลือนลอนชนัและ

ลอนลาด อยู่สงูกว่าระดบันําทะเล 700 เมตร ทงัตําบลเป็นพืนทีป่าสงวน  มีพืนทีประมาณ 109,182 ไร่ ห่างจาก
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 158 กิโลเมตรและห่างจากอําเภอด่านช้าง 70 กิโลเมตร   ซงึแหลง่ท่องเทียวในพืนทีวิจยั อาจแบ่ง
ออกได้เป็นแหลง่ทอ่งเทียว 2 ประเภทใหญ่  ได้แก่  

แหลง่ท่องเทียวทางธรรมชาติ: ชมุชนวงัยาว  ตําบลวงัยาว อําเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ เป็นสว่นหนึง
ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย  มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  ลกัษณะภูมิประเทศทีสวยงาม และมีภูมิอากาศ     
3 ฤด ูคือ ฤดฝูน มีฝนตกชกุ  ฤดหูนาว มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดฤดกูาล และฤดรู้อน  ซึงแหลง่ท่องเทียวทาง
ธรรมชาติทีสําคญั  ได้แก่  อทุยานแห่งชาติพเุตย :   ยอดเขาเทวดา  นําตกตะเพินคีใหญ่  นําตกตะเพินคีน้อย          ถํ
ตะเพินทอง  ถําตะเพินเงิน  ถําตะเพินเพชร   ศาลเลาด้าร์  นําตกพกุระทิง  ป่าสนสองใบ   
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แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติดังกล่าวนี เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึงชาวบ้านมีส่วนเข้าไปผูกพัน
เกียวข้อง ทังในแง่ของการอยู่อาศัยร่วมกัน การใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิต และกิจกรรมทางด้านประเพณีและ
วฒันธรรม ดงันนั แหลง่ท่องเทียวทางธรรมชาติในพืนทีนี จึงไม่อาจแยกออกจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน และสามารถถือ
วา่เป็นสว่นหนงึของแหลง่ทอ่งเทียวตามวิถีวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน    

แหลง่ทอ่งเทียวตามวิถีวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน : จากศกึษากิจกรรมการทอ่งเทียวตามวิถี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน สามารถแบ่งได้เป็นประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชือของกลุ่ม
กะเหรียงโปว์  และ วิถีชีวิต และภมิูปัญญาท้องถินของชาวบ้านตําบลวงัยาว  อําเภอดา่นช้าง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ   
ประชากรสว่นใหญ่ ดงัเดิมเป็นหมูบ้่านชาวเขาเผา่กะเหรียงชนชาติยอ่ยกะเหรียงโปว์ กลุม่ด้ายเหลือง หรือเรียกวา่  
“ลู้งบ่องสะเดิง”  นบัถือศาสนาพทุธผสมกบัลทัธิความเชือท้องถิน เรียกว่า “ลทัธิเจ้าวดั” ชาวกะเหรียงกลุ่มนี ยึดถือ
พระแม่ธรณีหรือแผ่นดินเป็นสิงศกัดิสิทธิทีคอยปกป้องคุ้มครองและเป็นพยานในการประพฤติปฏิบตัิ สญัลกัษณ์ของ
พระแม่ธรณีนีคือ เจดีย์ ลกัษณะ  ทีเห็นชดัของคนกะเหรียงเผ่านีคือ การผกูด้ายเหลืองไว้ทีข้อมือทงั 2 ข้าง ศนูย์กลาง
ความเชือนีอยู่ทีหมู่บ้านตะเพินคี ซึงอยู่บนเขาในเขตป่าสงวนและเป็นแหล่งต้นนํา กลางหมูบ้่านมีหมูเ่จดีย์เลก็ๆ
เรียกว่า จฬุามณี และมีบคุคลสําคญัเรียกว่า “เจ้าวดั” เป็นผู้ นําทางประเพณี  ผู้ นําทางการปกครองทางธรรมและผู้
ประกอบพิธีกรรมสําคญั  ซึงพิธีกรรมในประเพณีของชาวกะเหรียง  ส่วนใหญ่เกียวข้องกบัวิถีชีวิตของชาวกะเหรียง 
เช่น การผกูข้อมือเจ้าบา่วเจ้าสาว สําหรับคูแ่ตง่งาน พิธีสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น  

วัฒนธรรม  ประเพณีและความเชือ  ของชุมชนวังยาว จะมีความอ่อนไหวและเปราะบาง พิธีกรรมหรือ
ประเพณีบางอย่างเป็นเรืองเฉพาะทีไม่อาจนําออกมาจดัแสดงเพือความรืนเริงได้ ตามปกติประเพณีเหลา่นีจะจดัให้มี
ขึนตามเงือนไข เป็นการกระทําทีต้องเชือมต่อระหว่างมนุษย์กับอํานาจใดๆ ก็ตาม เวลาจัดกิจพิธีจึงต้องดําเนินไป
อย่างถกูต้องกบัลทัธิธรรมเนียมทีเคยถือปฏิบตัิกนัมา จึงเป็นการไม่สมควรทีจะนํามาแสดงเลน่ๆ จนทําให้เสือมความ
เคร่งครัดศรัทธาและสบัสน และให้ความเคารพกบัวิถีวฒันธรรมของท้องถินนนั ๆ 

วิถีชีวิต และภมิูปัญญาท้องถินของชาวบ้านชมุชนวงัยาวมีทงัชาวไทยและชาวไทยเชือสายกะเหรียงชนชาติ
ย่อยกะเหรียงโป อาศยัอยู่ร่วมกนั มีต้นทนุทางทรัพยากรธรรมชาติ   ประเพณี  ความเชือ  ภมิูปัญญา การดําเนินชีวิต
ทีสอดคล้องกับธรรมชาติ วิถีชีวิตและภูมิปัญญา   ชีวิตความเป็นอยู่ต้องมีความสอดคล้องกลมกลืน  มีการพึงพิง
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม   ได้แก่ การเกษตรอินทรีย์ การเลียงแพะนม  ผลิตภณัฑ์แปรรูปทางการเกษตรกลุม่แม่บ้าน
เกษตรกร  สมนุไพร  หตัถกรรมผ้าทอกะเหรียง  ภาษากะเหรียง  ทีอยูอ่าสยั  และการแสดงรําตง   

ความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวตามวิถีวัฒนธรรมและภมิู
ปัญญาท้องถนิอย่างยังยืนชุมชน 

ชาวบ้านตําบลวงัยาว  ต้องการให้มีการท่องเทียวในชุมชนมีเหตุผล ดงันี เพือหารายได้ให้กับชุมชนมีการ
กระจายรายได้สูส่ว่นต่าง ๆในชมุชน มีการสร้างงาน สร้างอาชีพหรือกิจกรรมทีต่อเนืองจากการท่องเทียวต้องการให้มี
ความเป็นอยูที่ดีขนึสร้างความภาคภมิูใจของคนในชมุชนและสมาชิกในชมุชน มีกิจกรรมร่วมกนั สร้างความสามคัคี 
 ชาวบ้านตําบลวงัยาวมีความต้องการให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นองค์กรเครือข่าย
และร่วมมือกันในลักษณะความสัมพันธ์ทีเท่าเทียมกัน และทํากิจกรรมเพือประโยชน์ร่วมกันต่อการจัดการ การ
ท่องเทียวโดยชุมชนมากทีสดุ รองลงมา ได้แก่ เกษตรตําบลวงัยาว  อุทยานแห่งชาติพุเตย  สถานีวิจัยและทดสอบ
พนัธุ์ 
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การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชมุชน : การริเริมจดัการการท่องเทียว เกิดจากชาวบ้านในระดบัผู้ นําและ
ข้าราชการบางส่วนร่วมกนัคิดร่วมกนัทํา แล้วนําความคิดเห็นสู่ประชาคมในชมุชน  ทําให้ชาวบ้านส่วนหนึงเกิดการ
เรียนรู้ และเริมสนใจทีจะจดัการการท่องเทียว มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้านหตัถกรรมทอผ้า กลุ่ม
แมบ้่านผลติผลไม้แปรรูป กลุม่เยาวชน ทีรับจดัการแสดงรําตง และมีการประสานงานและการกระจายรายได้ในระดบั
หนงึ แตย่งัขาดการสนบัสนนุสง่เสริมจากทางหน่วยงานทางราชการ 
 การมีสว่นร่วมของชาวบ้าน  ตําบลวงัยาว  ทีมีตอ่การพฒันาชมุชนให้เป็นแหลง่ท่องเทียว โดยยินดีทีจะเข้า
ร่วมกิจกรรมการท่องเทียวภายในชุมชน  ร่วมมือให้มีการจัดกรรมการท่องเทียว เสนอความคิดเห็นเกียวกับการ
ท่องเทียวในชมุชน และ เข้าใจและยอมรับการท่องเทียวทีเกิดขึนในชมุชน ยินดีทํางานร่วมกบัหน่วยงานราชการหรือ
เจ้าหน้าทีในท้องถินเกียวกับการท่องเทียว และต้องการมีส่วนร่วมในการเสียสละแรงงานเพือช่วยในการดําเนิน
กิจกรรมด้านการทอ่งเทียว  

  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน  ตําบลวงัยาว  ทีมีความจะเข้ามาเกียวข้องต่อการแหล่งการท่องเทียว  
ได้แก่ การขายอาหาร เครืองดืม  ร่วมกิจกรรมในวิถีชีวิตกบันกัท่องเทียว  เป็นคณะกรรมการบริหาร จดัการท่องเทียว
โดยชมุชน  มคัคเุทศก์นําเดินป่า ศกึษาธรรมชาติ  และนําเทียวภายในชมุชน เรียนรู้วิถีชีวิต   
    ชาวบ้านตําบลวงัยาว  ต้องการให้ชมุชนพฒันาสิงอํานวยความสะดวกพืนฐานในการรองรับนกัท่องเทียว  
ในประเด็น  ด้านทีพกั  ศนูย์บริการนกัท่องเทียว  ร้านจําหน่ายอาหาร  โทรศพัท์/สญัญาณโทรศพัท์  ยานพาหนะรับ -
สง่  และระบบนําดืม นําใช้    
 

แนวทางการพัฒนารปแบบการท่องเทียวตามวถิีวัฒนธรรมและภมปัิญญาท้องถนิ  ตาํบลวังยาว  ู ู  
อาํเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้สามารถดาํเนินธุรกจิโดยชุมชนอย่างยังยืน 
 แม้ว่าการท่องเทียวจะสามารถนํารายได้เข้าสูช่มุชนได้เป็นอย่างดี แต่ผลกระทบทีเกิดขึนต่อชมุชนนนัก็มีทงั
ในแง่ลบและแง่บวก โดยเฉพาะอย่างยิง ในชุมชนทีมีลกัษณะเฉพาะตวัสงู การเข้ามาของนกัท่องเทียวก็จะยิงส่งผล
กระทบสงูตามไปด้วย  ดงัทีปรากฏตวัอยา่งแก่ชมุชนทีเป็นกลุม่ชาติพนัธุ์ ได้รับผลกระทบ จนทําให้ความเชือ ประเพณี 
และวฒันธรรมดงัเดิมเกิดการเปลียนแปลง บางแหง่ถงึขนัเรียกได้วา่ แตกสลาย 
 การสง่เสริมให้เกิดการทอ่งเทียวในชมุชนวงัยาว จึงต้องคํานึงถึงผลกระทบทีจะเกิดขึน และต้องมีการจดัการ
วางแผนเพือรองรับปัญหาทีตามมา ให้การท่องเทียวนี สร้างความสมดุลระหว่าง การเพิมรายได้ และการรักษาอตั
ลกัษณ์ของชาวชุมชน หวัใจสําคญัของการจดัการท่องเทียวอย่างยงัยืน คือ ชาวบ้านเจ้าของพืนทีจะต้องมีส่วนร่วม    
มีความสามารถ และมีความเต็มใจทีจะเข้ามาบริหารจดัการ เพราะเจ้าของพืนทีจะเป็นผู้ ทีรู้ดีทีสดุว่ามีความต้องการ
อะไร โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมตังแต่กระบวนการคิด ไปจนถึงการแบ่งปันผลประโยชน์และติดตามประเมินผลใน
กิจกรรมนนัๆ    
 การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จะต้องตระหนกัในเรืองของความแตกต่างทางวฒันธรรมระหว่างเจ้าบ้าน และ
นกัท่องเทียว  ข้อห้ามตามจารีตหรือธรรมเนียมท้องถิน ควรได้รับการบอกกล่าวแก่นกัท่องเทียวทีเข้ามาในพืนที เช่น 
การห้ามดืมสุราในเขตหมู่บ้าน การห้ามผู้หญิงเข้าในเขตรัวของเจดีย์ เป็นต้น เพือป้องกันอุบัติเหตุทีสร้างความ
ตระหนกทางวฒันธรรมดงัทีเคยเกิดในสถานทีอืนมาแล้ว 
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การส่งเสริมให้เกิดการท่องเทียวในชมุชนวงัยาว จึงต้องคํานึงถึงผลกระทบทีจะการรักษาอตัลกัษณ์ของวิถี
วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถินในชุมชน  การมีส่วนร่วม และมีความเต็มใจทีจะเข้ามาบริหารจัดการ ท่องเทียว
ภายในชมุชน  การเพิมศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเทียว การขอรับการสนบัสนนุและการบรูณาการในการทํางาน 
ร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและประชาชน 
 

แนวทางพัฒนาสาํหรับชุมชนวังยาว 
1. การทําความเข้าใจร่วมกนัของชมุชน ถึงประโยชน์ทีจะได้รับจากการท่องเทียว  ผู้ นําชมุชนมีบทบาท

สําคญัในการเข้าถึงชาวบ้าน และนําไปสู่ความเป็นนําหนึงใจเดียวกนั ซงึในชมุชน      วงัยาว ชาวบ้านในระดบัผู้ นําที
เป็นผู้ ริเริมการท่องเทียวแบบยังยืน มีทัศนคติในเชิงบวกอยู่แล้ว แต่ขาดองค์ความรู้และศกัยภาพทีจะผลกัดนัการ
ท่องเทียวแบบยงัยืนโดยลําพงั จําเป็นต้องอาศยัความรู้จากภายนอก เช่น การวิจัยของนกัวิชาการ การเข้าร่วมการ
อบรมสมัมนา การดงูานในพืนทีอืน เป็นต้น  แล้วนําความรู้ทีได้นนั มาบอกเลา่ถ่ายทอดแก่ชมุชน   การท่องเทียว หาก
ทําอย่างสมดุลและยังยืน สิงทีชาวบ้านจะได้คือ  1.)รายได้ทีเพิมขึน นอกเหนือจากการทําการเกษตรกรรม              
2.) การถ่ายทอดความรู้เกียวกบัวฒันธรรมและธรรมชาติ ของชมุชน ออกสู่โลกภายนอก ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความ
เข้าใจ การยอมรับ  3.) สิงนีสะท้อนกลบัมายงัหมู่บ้าน เมือเกิดการยอมรับ ทําให้ชาวบ้านภาคภมิูใจ และหนุ่มสาวคน
รุ่นใหม ่เกิดความรัก และรักษาวฒันธรรมของตวัเอง ทําให้การรักษาหมู่บ้าน ความสขุสงบ และวฒันธรรมสามารถยงั
ทําได้อย่างยงัยืน  และ  4.) เกิดการพฒันาไปในทางทีดี และมีความยงัยืน เพราะคนรุ่นใหม่     มีใจรักในหมู่บ้านและ
วฒันธรรมของตวัเอง ขณะเดียวกนั หน่วยงานภายนอกให้ความสําคญั มีความเข้าใจ และสามารถขอความร่วมมือใน
การพฒันาในด้านตา่งๆ ได้ง่าย 

2. การรวมกลุม่ เพือจดัการการท่องเทียวภายในชมุชน หากผู้ นําชมุชนตระหนกัและให้ความสําคญักบัการ
จดัการการท่องเทียวแบบยงัยืน    จะเป็นผู้ ทีสามารถริเริม ส่งเสริม สนบัสนนุ ลกูบ้านให้เกิดความเข้าใจและการ
ร่วมมือกนั จากนนั ความต้องการและปัญหาจะถกูเสนอขึนมาอยู่ในแผน แล้วนําไปสูท่างออก   การแก้ปัญหา และ
การลงมือกระทําให้เกิดผลลพัธ์หากชมุชนตา่งร่วมแรงร่วมใจ จะสง่ผลให้เกิดความสามคัคี เข้มแข็ง เป็นแรงผลกัดนัให้
เติบโต ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยทีดึงดูดให้องค์กรภายนอกให้ความสําคัญ ให้การสนับสนุน จนเป็นทีรู้จักของ
นกัทอ่งเทียว  ขณะเดียวกนั ชาวบ้านทกุคนก็จะได้รับผลประโยชน์ มีการกระจายรายได้ และผลดีอยา่งทวัถงึ  

3. การขอรับการสนบัสนนุจากภายนอก  การพฒันาในทกุด้าน ไม่อาจอาศยัเพียงศกัยภาพภายในชมุชน 
จําเป็นต้องอาศยัองค์ความรู้อืนจากภายนอกมาช่วยสนบัสนนุ เช่น การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ของทีระลึก 
การพฒันาคณุภาพของผลผลติทางการเกษตรและผลติภณัฑ์แปรรูป วิธีบริหารจดัการทีพกัแบบโฮมสเตย์ เป็นต้น  

ซงึการจะมองหาการสนบัสนนุจากภายนอก   ภายในชมุชนต้องมีการร่วมมือกนั ประชมุเพือหารือว่า สิงใด
คือจดุอ่อน หรือปัญหาของชมุชน จากนนั นําปัญหานนัไปสู่การขอความช่วยเหลือสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก  
ปัจจบุนั ชมุชนวงัยาว มีการแลกเปลียนและรับการสนบัสนนุเรืององค์ความรู้จากหน่วยงานอืนอยู่บ้างแล้ว เช่น การ
พัฒนาด้านการปลูกเกษตรอินทรีย์จากเกษตรตําบล การวิจัยในด้านต่างๆ จากนักวิชาการและอาจารย์ของ
สถาบนัการศกึษาหลายแหง่ ซงึจะเป็นแนวทางให้ชาวชมุชนได้นํามาเป็นฐานความคิดทีจะพฒันาศกัยภาพของชมุชน
ตอ่ไป 
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สรุป  
การวิจัย เรือง การมีส่วนร่วมของชุมชนเพือการพฒันาแหล่งท่องเทียวตามวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถินอยา่งยงัยืน  กรณีศกึษา ชมุชนวงัยาว  อําเภอดา่นช้าง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  มีศกัยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
วฒันธรรม  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิน พร้อมทีจะรองรับการท่องเทียวได้เป็นอย่างดี  ทงัสภาพทีตงั  พืนทีทาง
ภูมิศาสตร์ซึง  เป็นส่วนหนึงในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย  และทรัพยากรทางด้านวฒันธรรม  ประเพณี และวิถีภูมิ
ปัญญาท้องถิน  ทีสามารถนํามาเป็นผลติภณ์ัทางการทอ่งเทียว  ได้แก่   การชมแปลงเกษตรอินทรีย์  การเลียงนมแพะ  
ผลิตภณัฑ์แปรรูปเกษตร  เดินป่าชมธรรมชาติป่าชมุชน  เรียนรู้สมนุไพรชมุชน  หตัถกรรมผ้าทอกะเหรียง  ภมิูปัญญา
ภาษากะเหรียง   ปราชญ์ชาวบ้าน  การแสดงพืนบ้าน และ ทอ่งเทียวชมุชน   
 ชาวบ้านตําบลวงัยาว  ต้องการให้มีการท่องเทียวในชมุชนมีเหตผุล ดงันี เพือหารายได้ให้กบัชุมชนมีการ
กระจายรายได้สูส่ว่นต่าง ๆในชมุชน มีการสร้างงาน สร้างอาชีพหรือกิจกรรมทีต่อเนืองจากการท่องเทียวต้องการให้มี
ความเป็นอยู่ทีดีขึนสร้างความภาคภมิูใจของคนในชมุชนและสมาชิกในชมุชน มีกิจกรรมร่วมกนั สร้างความสามคัคี
และต้องการให้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นองค์กรเครือข่ายและร่วมมือกันในลักษณะ
ความสมัพนัธ์ทีเท่าเทียมกนั และทํากิจกรรมเพือประโยชน์ร่วมกนัต่อการจดัการ  การท่องเทียวโดยชุมชนมากทีสดุ 
รองลงมา ได้แก่ เกษตรตําบลวงัยาว อทุยานแหง่ชาติพเุตย   สถานีวิจยัและทดสอบพนัธุ์และ โรงเรียนในพืนที  
 การมีสว่นร่วมของชาวบ้าน  ตําบลวงัยาว  ทีมีต่อการพฒันาชมุชนให้เป็นแหลง่ท่องเทียว ได้แก่  ยินดีทีจะ
เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเทียวภายในชุมชน ยินดีและร่วมมือให้มีการจัดกรรมการท่องเทียวในชุมชน ยินดีเข้าร่วม
ประชมุและเสนอความคิดเห็นเกียวกบัการท่องเทียวในชมุชน และ เข้าใจและยอมรับการท่องเทียวทีเกิดขึนในชมุชน 
ยินดีทํางานร่วมกบัหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าทีในท้องถินเกียวกบัการท่องเทียว และต้องการมีส่วนร่วมในการ
เสียสละแรงงานเพือช่วยในการดําเนินกิจกรรมด้านการท่องเทียว ในด้าน การขายอาหาร เครืองดืม  ร่วมกิจกรรมใน
วิถีชีวิตกบันกัท่องเทียว  เป็นคณะกรรมการบริหาร จดัการท่องเทียวโดยชมุชน  เป็นมคัคเุทศก์นําเดินป่า ศึกษา
ธรรมชาติ  และนําเทียวภายในชมุชน เรียนรู้วิถีชีวิต   
 แนวทางปฎิบัติเพือการพัฒนาการท่องเทียวในชุมชน ได้แก่  การทําความเข้าใจร่วมกันของชุมชนถึง
ประโยชน์ทีจะได้รับจากการทอ่งเทียว  การรวมกลุม่เพือสร้างความเข้มแข็งในชมุชน  และ การขอรับการสนบัสนนุจาก
ภาครัฐและภาคีเครือข่ายทงัภายในและภายนอกชมุชน 
 
คาํขอบคุณ 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุขอขอบคณุ คณุยทุธศิลป์  ทวีสขุ  เจ้าหน้าทีเกษตรตําบลวงัยาว  ทีอํานวยความสะดวก
ในการเก็บข้อมลูงานวิจยัครังนี  และชาวบ้าน  ตําบลวงัยาว อําเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ทีได้สละเวลาและให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมลูและตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 
 ขอกราบขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ทีมอบ
ทนุอดุหนนุการวิจยัจากงบประมาณผลประโยชน์   สําหรับการทําวิจยัในครังนี 
 คณุความดีและประโยชน์อนัเกิดจากงานวิจยันี ผู้วิจยัขอมอบแด่บิดามารดา และบรูพาจารย์ทกุท่านทีช่วย
อบรม กล่อมเกลาประสิทธิ ประสาทวิชาความรู้ ให้ผู้ วิจัยได้สามารถก้าวมาถึงความสําเร็จจุดหนึงในชีวิตได้อย่าง
ความภาคภมิูใจ 
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ภมิทศัน์วัฒนธรรมชุมชนริมนําแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามู  
The Cultural Landscape of Waterfront Communities in Mea Klong River, Samutsongkham 
Province 
 

อิสรชยั บรูณะอรรจน์1

Isarachai Buranaut1

    

บทคัดย่อ
 การศึกษาเรือง “ภมิทศัน์วฒันธรรมชมุชนริมนําแม่กลองู ”  ในจงัหวดัสมทุรสงคราม ได้แบ่งพืนทีศึกษาเป็น

สองบริบท คือ “พืนทีชมุชนบริบทเมือง” และ  “พืนทีชมุชนในบริบทชนบท”  จากการศึกษาพบว่า ภมิูทศัน์วฒันธรรม

ชมุชนริมนําในบริบทเมืองมีการเปลียนแปลงสงูเมือเทียบกบัภมูิทศัน์วฒันธรรมชมุชนริมนําในบริบทชนบทซงึสามา

รักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนไว้ได้เป็นอยา่งดี  โดยการศกึษาครังนีได้จําแนกภมิูทศัน์วฒันธรรมชมุชนริมนํา 

ทีน่าสนใจออกเป็น 3  กลุม่ คือ (1) “ภมิทศัน์วฒันธรรมสวนริมนําู ” ซงึสะท้อนถึงภมิูปัญญาในการหาอยู่หากินของคน

ทีเข้าใจสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้อย่างลกึซึง  (2)“ภมิทศัน์วฒันธรรมวดัริมนําู ” วดัทีมีอยู่เป็นจํานวนมาก  บ่งบอก

ถงึการตงัถินฐานทียาวนานและความศรัทธาต่อพทุธศาสนาโดยมีวดัเป็นศนูย์กลางของชมุชน (3)“ภมิทศัน์วฒันธรรมู

เรือนทีอย่อาศยัริมนําู ” แสดงให้เห็นถึงการปรับตวัในการอยู่อาศยัของคนทีสามารถอยู่ร่วมกบัสภาพแวดล้อมได้อย่าง

เหมาะสม และมีรูปแบบทีหลากหลายขึนอยู่กบัสภาพสงัคม และเศรษฐกิจ  รวมไปถึงค่านิยมของคนในแต่ละยคุสมยั  

ซึงสามารถแบ่งประเภทของทีอยู่อาศยัทรงคณุค่าทางวฒันธรรมได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) เรือนพืนถินทรงไทยแบบ

เรือนหมู่ 2) เรือนพืนถินทรงไทย 3) เรือนไม้พืนถิน 4) เรือนแถวไม้พืน จากลกัษณะภมิูทศัน์วฒันธรรมทงัหมดทีกลา่ว 

มา แสดงให้เหน็ถงึสภาพแวดล้อมทีได้รับการสรรค์สร้างขึนจนกลายเป็นวิถีการดํารงชีวิตอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน

ริมนําแมก่ลอง 

คาํสาํคัญ : ภมิูทศัน์วฒันธรรม ชมุชนริมนํา แม่นําแมก่ลอง สมทุรสงคราม 

 

Abstract 
 This  finding reveal that the Cultural landscape in the context of urban waterfront community has 

changed as much as the cultural landscape in the context of rural waterfront community who is able to 

excellent maintain their cultural identity. In this study  is classified the interesting cultural landscape of 

                                                            

1 นกัศกึษาหลกัสตูรปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพืนถิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพ 10700 ประเทศไทย 
  Master’s degree student in Vernacular Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10700, Thailand. 
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waterfront community into 3 categories : (1) "The Cultural landscape of waterfront agricultural" which 

reflect the wisdom of living for people who profound understanding the natural environment. (2) "The 

Cultural landscape of waterfront temple" , the majority of temple indicated the settlement of them for long 

time ago and faithful in Buddhism, so the temple become the center of the community. (3) "The Cultural 

landscape of waterfront residential" represent the adaptability of human’s living who can co-exist with the 

environment suitable and has the variety pattern which is  not only depend on social and economic but 

also include the value of people in each period. We can separate the type of cultural value house into 4 

parts : 1) The group of Thai traditional houses 2) Thai traditional house 3) Wooden house 4) Wooden row 

houses. 

 The findings of cultural landscape as previous shows that the environment has been created and 

also become unique lifestyle of the Mae Klong River community. 

Keywords : Cultural Landscape, Waterfront Communities, Mea Klong River, Samutsongkham 
 

คาํนํา 
ในการศกึษาครังนีมุ่งประเด็นในการศึกษา  “ภมิทศัน์วฒันธรรมู  ” ของ  “ชมุชนริมนําแม่กลอง ” ในเขตจงัหวดั

สมุทรสงคราม โดยศึกษาในบริบททีแตกต่างกัน 2 พืนที คือ  “ชุมชนริมนําในบริบทเมือง ” โดยเลือกศึกษาในเขต

เทศบาลเมืองสมทุรสงครามซงึเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจของจงัหวดั และ “ชมุชนริมนําในบริบทชนบท ” โดยเลือกศกึษา

ชมุชนริมคลองแควอ้อม ซึงเป็นแม่นําแมก่ลองสายเก่า และเป็นเส้นทางสญัจรทางนําทีส ําคญัมาตงัแตใ่นอดีต เพือ

แสดงให้เหน็ถงึพฒันาการในการดํารงชีวิตของผู้คนตามแตล่ะยคุสมยั บนพืนฐานของบริบททางเศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรมทีเปลียนแปลงไป อนัสือให้เหน็ถงึคณุคา่และความสําคญัในฐานะของ  “มรดกทางภมิทศัน์วฒันธรรมชมุชนู

ริมนํา” ของจงัหวดัสมทุรสงคราม 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา2

1.1 เพือศกึษาและสํารวจลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของภมิูทศัน์วฒันธรรมชมุชนริมนํา  

แมก่ลอง ในเขตจงัหวดัสมทุรสงคราม 

1.2 เพือศกึษา และจําแนกประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรมชมุชนริมนําแมก่ลองทีเป็นเอกลกัษณ์ของพืนที 
 
                                                            

2 เนืองจากบทความนีเป็นสว่นหนึงของการวจิยัในวิทยานิพนธ์หวัข้อ “การศกึษาปัจจยัแวดล้อมทีส่งผลต่อวถีิคดิของชุมชนในการปรับตัวของสถาปัตยกรรม 

พืนถนิ กรณีศกึษาจงัหวัดสมุทรสงคราม” เพราะฉะนนั วตัถปุระสงค์ในการศกึษาจงึแตกต่างไปจากการศกึษาวจิยัในวทิยานิพนธ์. 
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วิธีดาํเนินการวิจัย  
การศึกษาภมิูทศัน์วฒันธรรมของชมุชนริมนํา จงึเก็บข้อมลูภาคสนามโดยการสํารวจทางเรือ และเก็บข้อมู

จากการสํารวจรังวดัอาคารสําคญัทีมีคณุค่า การสมัภาษณ์ และการถ่ายภาพ รวมทงัการจัดทําแผนทีจากการแปล

ความหมายภาพถ่ายดาวเทียม เพือนํามาวิเคราะห์สภาพภมิูทศัน์ของชมุชนริมนําแมก่ลองทีปรากฏอยูใ่นปัจจบุนั 

 

ผลการวิจัย 
 จากสภาพทีตงัของจงัหวดัสมทุรสงครามซึงอยู่บริเวณปากแม่นําแมก่ลอง และเป็นพืนทีทีติดตอ่กบัทะเล ทํ

ให้ได้รับอิทธิพลจากการขึน-ลงของนําทะเล นอกจากนียงัมี “นําเชา้-นําเย็น” “นําเกิด-นําตาย”3 เป็นต้น ทีสมัพนัธ์กบั

ระบบเวลาทางจนัทรคติ ซงึเป็นนาฬกาตามธรรมชาติทีกําหนดวิถีชีวิตของชมุชนริมนํา และด้วยอิทธิพลของนําทะเลจิ

สามารถแบ่งพืนทีจงัหวดัสมทุรสงครามออกได้เป็น 3 ส่วนหลกั คือ พืนทีตอนบนซึงได้รับอิทธิพลจาก นําทะเลไมม่า

เป็นเขตนําจืด พืนทีตอนกลางเป็นบริเวณทีนําจืดและนําเคม็ผสมกนัเป็นเขตนํากร่อย  และพืนทีตอนลา่งเป็นส่วนทีติ

กับทะเลเป็นเขตนําเคม็ จากลกัษณะทางกายภาพทีแตกตา่งกนัของแตล่ะพืนที ทําให้การประกอบอาชีพมีควา

แตกต่างและหลากหลาย เช่น สวนผลไม้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเป็นนําจืด ซงึแตกตา่งจากสวนมะพร้าวทีไมช่อบแช่นํ

ไม่ว่าจะเป็นนําจืดหรือนําเค็ม4 จึงเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทีเป็นนํากร่อย สว่นพืนทีตอนลา่งเป็นป่าชายเลนซงึม

ทรัพยากรทางทะเลอนัอดุมสมบรูณ์สําหรับการประกอบอาชีพประมงชายฝัง และเผาถ่านไม้โกงกาง 

 จากการทีเป็นเมืองท่าปากทะเล และมีความอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การ เกษตรกรรม และการประมง จึงทํา

ให้เมืองแม่กลองเป็นแหล่งทีตงัถินฐานของผู้คนมาอย่างยาวนาน ดงัปรากฏหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ตงัแต่สมยั

อยธุยาตอนกลาง ในฐานะเมืองหน้าด่านและเมืองท่าเพือควบคมุการค้าบริเวณปากแม่นํา และมีการลําเลียงผลผลิต

ประเภทอาหารทะเลเข้ามายังตลาดการค้ารอบเมืองกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย นอกจากนียังปรากฏในประวัติศาสตร์

สงครามกบัพม่าหลายครัง เนืองจากเป็นเส้นทางทีเชือมต่อไปยงัพรมแดนไทย-พม่าทีเมืองกาญจนบุรี ต่อมาเมือ

พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึนเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมืองแม่กลองจึงมี

ความสําคญัมากยิงขึน เนืองด้วยท้องทีบางช้าง อําเภออมัพวานนัเป็นนิวาสถานเดิมของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์

พระบรมราชินี ดงันนัพระประยรูญาติจึงมีศกัดิเป็น “ราชนิกลุบางชา้ง” จากนนัเมืองสมทุรสงครามจึงมีบทบาทสําคญั

ด้านเศรษฐกิจของกรุงรัตนโกสนิทร์ จนเป็นทีรู้จกัในนาม “บางชา้งสวนนอก บางกอกสวนใน” 5

                                                            

3 “นําเชา้” คือ ช่วงเวลาทีการขนึของนํามีปริมาณมากในตอนเช้า เช่นเดียวกนัหากนําทีขนึมีปริมาณมากในตอนเย็น จะเรียกว่า “นําเย็น” สว่น“นําเกิด” คือ การทีนําม

การขนึ-ลง ในระดบัทีแตกตา่งกนัมาก  และหากการขนึ-ลงของนํามีความแตกต่างกนัน้อย จะเรียกว่า“นําตาย”  อ่านเพิมเติมใน สรุจิต ชริเวทย์.  คนแม่กลอง .

กรุงเทพฯ : บริษัท ส .เอเชียเพรส )1989 ( จํากดั, 2547.  
4 เพงิอ้าง, หน้า 161. 
5 เกรียงไกร เกิดศิริ และกึกก้อง เสือดี. แผนทีทีอย่อาศัยทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและสิงแวดล้อมชุมชนู . กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร. 2553. 
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จากสภาพแวดล้อมทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีโดดเด่นอนัส่งผลต่อวิถีการดําเนินชีวิต และการตงัถินฐานมา

อยา่งยาวนานของผู้คนทีปรับสภาพแวดล้อมเพือตอบสนองต่อความต้องการในการดําเนินชีวิต โดยการศกึษานีพบว่า

ลกัษณะภมิูทศัน์วฒันธรรมแบบดงัเดิมของชมุชนริมนําในพืนทีศกึษา สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ คือ 

 - ภมิูทศัน์วฒันธรรมสวนริมนํา  

 - ภมิูทศัน์วฒันธรรมวดัริมนํา 

 - ภมิูทศัน์วฒันธรรมเรือนทีอยูอ่าศยัริมนํา  

“ภมิทัศน์วัฒนธรรมสวนริมนําู ”  ของชาวสวนแม่กลองจะใช้วิธีการทีเรียกว่า “สวนยกร่อง”   โดยการขดุค ู

คลอง แพรก ลําราง และลําประโดง นําดินทีโกยขึนมาสมุเป็นคนัดินสลบัไปกบัร่องสวน ทําให้ยามนําทะเลหนนุขึน 

นําเคม็จงึไมด่นัตวัสงูขนึไปตามลําแมนํ่า หากแตจ่ะแผก่ระจายนําเข้าไปยงัลํารางขนาดตา่งๆ ทีขดุผสานกนั ดงัใยแมง

มมุ ซึงเป็นภมิูปัญญาในการจดัการนําของชาวสวนแมก่ลอง อนัเกิดจากความรู้ความเข้าใจ และ ปรับตวัอย่าง

เหมาะสม และสมดลุกนัระหวา่งวิถีชีวิตกบัสภาพแวดล้อม  

จากการสํารวจภาคสนามโดยการใช้เรือ ผนวกกบัการทําแผนทีมรดกทางสถาปัตยกรรมเรือนทีอยู่อาศยัทีมี

อายเุก่าแก่  (Heritage House Mapping) และการสมัภาษณ์ พบว่า เรือนทีมีอายเุก่าแก่จะตงัอยู่ห่างจากกนั โดยใน

อดีตจะมีพืนทีสวนโอบล้อมอยูท่างด้านข้าง และด้านหลงัของเรือน6

สําหรับภูมิทัศน์วัฒนธรรมสวนริมนําในบริบทชมุชนเมืองซึงปัจจบุนัอยูใ่นเขตเทศบาลได้มีการพฒัน

สาธารณูปโภค-สาธารณูปการเช่นชุมชนเมืองแห่งอืนๆ โดยเฉพาะการตดัถนนทีเกิดขึนด้านหลงับ้าน จึงทําให้พืนที

สวนดงัเดิมถูกเปลียนแปลงไป และเปิดโอกาสแก่การพฒันาพืนทีมากขึน ด้วยการสร้างทีอยู่อาศยัใหม่ และอาคาร

ขนาดเล็กถึงขนาดกลางแทนทีพืนทีสวน ทําให้ภูมิทศัน์วฒันธรรมของสวนทีเคยโอบอยู่โดยรอบเรือนหายไป กลาย

สภาพเป็นบ้านเรือนทีสร้างขนึอยา่งแออดั และสถาปัตยกรรมทรงคณุคา่ได้ถกูแวดล้อมด้วยสงิก่อสร้างอืนๆ มากมาย 

สําหรับภูมิทัศน์วัฒนธรรมพืนทีสวนริมนําในชมุชนชนบทนัน ยงัคงรักษาสภาพดังเดิมไว้ได้เป็นอยา่งดี

โดยเฉพาะพืนทีทีเป็นระเบียง (Corridor) ทีเชือมระหว่างชมุชนเมืองและชมุชนชนบทระหว่างเส้นทางทีเชือมต่อจาก

เขตเทศบาลไปยงัพืนทีตอนบนของลําแม่นํ

                                                           

า ซึงพบวา่มีการตงับ้านเรือนอยูไ่มห่นาแน่น พืนทีสว่นใหญ่จงึเป็น “สวน

มะพร้าว” ด้วยเหตวุา่ มะพร้าวไมต้่องดแูลมากเช่นผลไม้ชนิดอืนๆ ทงัในการดแูลรักษาและการเฝ้าระวงัขโมย ในขณะ

ทีผลไม้ชนิดอืนๆ ต้องการการดแูลรักษามากจงึนิยมปลกูเป็นสวนไว้ใกล้บ้าน7  

 

 

6
 จากการสมัภาษณ์ คณุเพลินพิศ นาคสินธุ์ เจ้าของบ้านเลขที 1298 ต.แมก่ลอง อ.เมือง จ.สมทุรสงคราม,  คณุอรพิน ศิริพานิชย์ เจ้าของ

บ้านเลขที 1041/29 ต.มก่ลอง อ.เมือง จ.สมทุรสงคราม, คณุสํารวม เล็กสกลุ เจ้าของบ้านเลขที 272 ต.แมก่ลอง อ.เมือง จ.สมทุรสงคราม 

เมือวนัที 10- 14 มีนาคม 2554. 
7
 จากการสมัภาษณ์ คณุสํารวม เล็กสกลุ เจ้าของบ้านเลขที 272 ต.แมก่ลอง อ.เมืองฯ จ.สมทุรสงคราม เมือวนัที 11 มีนาคม พ.ศ .2554. 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-257  

25

 

 

 

 

ภาพท ี2: การตงับ้านเรือนในอดีตจะตงัอยู่ห่างๆ กนั และ

โดยรอบจะมีสวนโอบล้อมทงัด้านข้าง และด้านหลงั 
 

 

 

 

ภาพท ี1: พืนทีสวนริมนําในเขตชมุชนเมืองทีถกูแทนทีด้ว

อาคารบ้านเรือนอย่างหนาแน่น ภาพท ี3: บ้านเรือนริมนําในเขตชมุชนเมือง 

 

"ภมิทัศน์วัฒนธรรมวัดริมนําู "  จากประวตัิศาสตร์การตงัถินฐานอย่างยาวนานในพืนทีเขตเมืองแม่กลอง 
ทําให้เมืองแมก่ลองมีวดัอยู่จํานวนมากมาย จากการสํารวจภาคสนามพบว่า วดัสว่นใหญ่ตงัอยู่ริมนําด้วยความสะดว
ของการเข้าถึงทางนําเป็นหลกั และเป็นองค์ประกอบทีสําคญัของภมูิทศัน์วฒันธรรม และศนูย์กลางทางจิตวิญญา
ของชมุชนอีกด้วย และจะมีการตงัถินฐานบ้านเรือนเรียงรายตามลํานําไมไ่ด้ตงักระจกุตวัเป็นชมุชนทีมีความหนาแน่น
เนืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจมลูฐานของชาวแม่กลองนนัประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทําสวนเป็นหลกั  จึง
กําหนดพืนทีสวนให้อยู่ล้อมรอบเรือน ทําให้บ้านเรือนตงัอยู่ห่างกนัไปโดยปริยาย ยกเว้นชมุชนทีตงัอยู่ตรงชมุชนทาง
การค้า หรือกลุม่เรือนเครือญาติใกล้ชิดกนั 
 ความน่าสนใจอีกประการหนึงของทําเลทีตงัของวดั เมือดําเนินการบรรจขุ้อมลูลงในแผนทีทีตงัวดั  (Temple 
Mapping) และการจัดทําแผนทีทีอยู่อาศัยทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมในคลองแควอ้อม ร่วมกับการสํารวจ
ภาคสนามโดยใช้การสญัจรทางเรือ  พบว่า  วดัทีตงัอยู่ในคลอ งแควอ้อมจะตงัอยู่ทางฟากซ้ายมือ เป็นส่วนใหญ่ อาทิ
เช่น วดัปากนํา วดับางเกาะเทพศกัดิ วดัเหมืองใหม่ วดัอินทราราม วดัเสด็จ วดัราษฎร์บรูณะ วดับางวนัทด วดัแก้ว
เจริญ เป็นต้น  และมีระยะห่างของจากวัดหนึงไปยังอีกวัดหนึงใกล้เคียงกัน ในขณะทีทีอยู่อาศัยทรงคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมทีฝังขวามือ จากข้อมลูข้างต้นจึงสนันิษฐานว่า การทีวดัเลือกทีตงัอยู่ฝังซ้ายของลําแควอ้อมคงมีสาเหตุ
มาจากคติเรืองทิศตะวนัออกเป็นสําคัญ กล่าวคือ  หากถือทิศทีนําไหลลงมาเป็นทิศเหนือ ฝังขวา-ซ้ายของแม่นําจึ
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เปรียบเสมือนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก และความจําเป็นทีต้องสร้างให้หนัหน้าเข้าหาลํานํา เพือความสะดวกแล
ประโยชน์ด้านการใช้สอย ดงันนัจงึกําหนดพืนทีวดัให้อยูท่างฝังซ้ายของลําแมนํ่า ทําให้วดั และอาคารสําคญัสามารถ 
สร้างให้หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกได้ตามคติ  ถึงแม้จะเป็นทิศตะวนัออกเสมือนก็ตาม เมือสร้างวดัย่อมต้องมีพืนที
สําหรับสร้างเสนาสนะอืนๆ ประกอบขึนเป็นผงับริเวณจึงอาจเป็นมลูเหตุให้บ้านเรือนของผู้คนทีต้องมีพืนทีสวนอยู่
ล้อมรอบถกูจดัให้อยู่ยงัพืนทีฝังตะวนัออกของแม่นําโดยปริยาย ด้วยเหตดุงักลา่วจงึพบวา่ บ้านเรือนทรงคณุคา่ทา
สถาปัตยกรรมทีมีอายเุก่าแก่นนัมกัตงัอยูฝั่งตะวนัออกของลําแควอ้อม 
 นอกจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมทีโดดเด่นของโบสถ์ และศาลาการเปรียญทีเป็นอาคารขนาดใหญ่แล้ว 
องค์ประกอบของภูมิทศัน์วฒันธรรมของวดัทีสําคญัอีกประเภท คือ “ศาลาท่านํา” ซึงแม้ว่าจะเป็นอาคารสาธารณะ
ประโยชน์แต่มีขนาดไม่ใหญ่โต และมีรูปลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมทีถกูออกแบบ และสร้างสรรค์อย่างประณีต จาก
การศึกษาพบว่า ศาลาท่านํานอกจากจะทําหน้าทีเป็นอาคารสําหรับสาธารณะประโยชน์แล้ว ยงัทําหน้าทีเป็น “หมุด
หมายตา (landmark)” ของทีตงัของวดัทีต้องตงัอยู่พืนทีตอนในลึกจากชายตลิงเข้าไปไกล ซึงสนันิษฐานว่า ด้วย
โครงสร้างของโบสถ์-วิหารทีมีลกัษณะเป็นอาคารเครืองก่อทีมีนําหนกัของวสัดใุนการก่อสร้างมากจงึต้องตงัลกึเข้าไ
จากชายตลิงตรงตําแหน่งทีพืนดินมีเสถียรภาพสูง และหลีกเลียงการกัดเซาะจากแม่นํา อีกทังบริเวณชายตลิงขอ
แม่นําแมก่ลองมกัถกูปกคลมุด้วยพืชพนัธุ์ตา่งๆ อาทิ แสม ลําพ ูและจาก จงึยิงมีความจําเป็นทีต้องทําหมดุหมายต
ให้ผู้สญัจรไปมารับทราบตําแหน่งทีตงัของวดัด้วยนนัเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท ี4: ตําแหน่งวดัในคลองแควอ้อม และศาลาท่านําของวดั 
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"ภมิทัศน์วัฒนธรรมเรือนทีอู ย่อาศัยริมนําู " จากการศึกษาของเกรียงไกร เกิดศิริ และกึกก้อง เสือดี ใน
หัวข้อทีอยู่อาศัยทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้จําแนกประเภทของทีอยู่อาศัย
ทรงคณุค่าทางวฒันธรรมไว้เป็น 7 ประเภท คือ 1) เรือนพืนถินทรงไทยแบบเรือนหมู่ 2) เรือนพืนถินทรงไทย 3   (เรือน
พืนถินแบบขนมปังขิง 4) เรือนไม้พืนถิน 5) เรือนแถวไม้พืนถิน 6 (เรือนแถวตกึพืนถิน และ 7) เรือนพืนถินร่วมสมยั8

 การศึกษาครังนีจึงได้ประยกุต์เกณฑ์การแบ่งลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือนทีอยู่อาศยัทีคดัเลือกเป็น
กรณีศกึษา โดยแบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ  

- เรือนพืนถินทรงไทยแบบเรือนหมู่ เป็นรูปแบบเรือนคหบดี
ชาวเมืองสมทุรสงคราม พบอยู่ในพืนทีชุมชนประมงในเขตเทศบาล
เมือง และพืนทีชุมชนในเขตสวนแถบบางคนที และอัมพวา 
เอกลกัษณ์ของเรือน คือ มีชานแดด และมีรัวล้อมชาน โดยทีเรือน
ประธานวางอยู่ตรงกลางหมู่เรือน และวางสนัหลงัคาขนานกับแม่นํา
ถือว่าเรือนพืนถินทรงไทยแบบเรือนหมู่เป็นเอกลกัษณ์ทางภูมิทศัน์
วฒันธรรมชมุชนริมนําในจงัหวดัสมทุรสงคราม 

ภาพท ี5: เรือนพืนถินทรงไทยแบบเรือนหมู ่
- เรือนพืนถินทรงไทย เป็นคําทีผู้ศึกษานิยามเรือนทีมี

หลงัคาทรงจวัแบบเรือนไทยทีพบในพืนทีศกึษา ซงึตามปกติจะเรียก
กันว่า “เรือนไทย” แต่เมือนําลักษณะทางสถาปัตยกรรมไป
เปรียบเทียบกับเรือนไทยตามตําราทีใช้ศึกษาแล้

                                                           

ว พบว่ามีความ
แตกต่างกนัทงัการวางผงั ระบบโครงสร้าง ฯลฯ อนัมีผลมาสืบเนือง
จากบริบททางสงัคมและวฒันธรรม และการเข้าถึงทรัพยากร9 จะมี
เพียงแตเ่รือนทีมีหลงัคาทรงจวัทรงไทยเทา่นนัทีแสดงลกัษณะเหมือน 
แต่ทว่าองค์ประกอบอืนๆ ล้วนแต่แตกต่างไปจากเรือนไทยประเพณี 
รวมทงัลกัษณะการใช้สอย และการวางผงัเรือนก็แตกต่างกันไปแต่
ละหลงัตามบริบทแวดล้อม และการปรับตัวตามความจําเป็น และ
ความต้องการในการอยูอ่าศยัทีเหมาะสม 

ภาพท ี6: เรือนพืนถินทรงไทย 

- เรือนไม้พืนถิน เป็นเรือนทีสามารถพบเห็นได้ทวัไป สว่น
ใหญ่ปลูกเป็นเรือนยกใต้ถุนสูง มี “หลังคาแบบจัวล้ม (Hipped 
Roof)”10 ซึงเริมมีความนิยมตงัแต่เมือมีการตดัทางรถไฟมายงัเมือง

ภาพท ี7: เรือนไม้พืนถิน 

 

8 เกรียงไกร เกิดศิริ และกึกก้อง เสือดี .อ้างแล้ว .หน้า 42-45. 
9 ตวัอย่างเช่น เรือนพืนถินทรงไทยทีพบในจงัหวดัสมทุรสงครามสว่นใหญ่จะปไูม้กระดานขวางห้อง แตกต่างไปจากเรือนไทยตามขนบทีปไูม้กระดานตามยาวของ

ห้อง ซงึลกัษณะดงักลา่วนนัย่อมสง่ผลต่อระบบโครงสร้างรับพืนทีแตกตา่งกนัออกไป สนันิษฐานว่ามีมลูเหตมุาจากความจํากดัในอํานาจในการจดัการ

ทรัพยากร และวิธีคดิแบบพืนถินทีเน้นความเรียบง่ายใช้ทรัพยากรน้อย แต่มีประโยชน์ใช้สอยสงูสดุ 
10 “หลงัคาแบบจวัลม้” เป็นคําเรียกชือหลงัคาแบบ “Hipped Roof” ของชมุชนในท้องถินทงัภาคกลาง ซงึในวงวชิาการด้านสถาปัตยกรรมจะเรียกรูปทรงหลงัคา

ลกัษณะดงักลา่วว่า “หลงัคาปันหยา” แตจ่ากการลงภาคสนามศกึษาพบว่า ชมุชนท้องถินใช้คําว่าว่า “หลงัคาปันหยา” ในการเรียกหลงัคาทรงจวัป้านของ
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แม่กลองเป็นต้นมา และเรือนทีมีหลงัคาจัวทีมีความลาดชันไม่มาก
นกั เรียกว่า “หลงัคาบงักะโล” เนืองจากเปลียนการใช้วสัดมุงุหลงัคา
เป็นกระเบือง และสงักะสี ซึงนิยมแพร่หลายหลงัสมยัเปลียนแปลง
การปกครอง เป็นต้นมา และยงัเป็นรูปแบบของเรือนพกัข้าราชการที
มีการก่อสร้างในจงัหวดัต่างๆ เป็นจํานวนมาก เพราะเป็นรูปแบบ
เรือนทีมีลักษณะทีเรียบง่าย ประหยัดทรัพยากร และปลูกสร้างได้
รวดเร็ว ภาพท ี8: เรือนไม้พืนถินคล้ายเรือนขนมปังขิงแต ่    

ไม่มีการประดบัตกแตง่ด้วยลายฉล ุ  
- เรือนแถวไม้พืนถิน เป็นเรือนแถวไม้ทีมีการใช้ผนงัร่วมกนั

สร้างยาวต่อเนืองกนัเป็นชดุๆ เรือนแถวหนึงชดุประกอบด้วย 3 ห้อง

ขึนไป ภายในเรือนแถวจะแบ่งพืนทีออกเป็นห้องๆ ตงัแต่ 1-3 ห้อง 

ในห้องแถวหนึงชุดมกัจะมีเจ้าของหลกัเพียงคนเดียวซึงอาจจะเป็น

เอกชนหรือเป็นนิติบุคคลทีเป็นวัด แต่มีผู้ อยู่อาศัยหลายครัวเรือน 

และแต่ละครัวเรือนจะประกอบอาชีพทีแตกต่างกนั โดยมากจะสร้าง

อยู่ตรงทีเป็นชุมทางทีเกิดจากแม่นําและคลองมาบรรจบกนัทําให

กลายเป็นชมุชนการค้าขึน หรือเรือนแถวไม้อีกประเภท คือ เรือนแถว

ไม้เจ้าของเดียว /ผู้อยู่อาศยัครัวเรือนเดียว แต่สร้างยาวขนานกบัแม่นํา

ทําให้รูปลกัษณ์ภายนอกดคูล้ายกบัเรือนแถวไม้ แต่ภายในอาคารจึง

ไมไ่ด้แบง่พืนทีเป็นห้อง แต่จดัสรรพืนทีออกเป็นสว่นค้าขาย และสว่น

พกัอาศยัทีมกัจะอยู่ตอนใน เรือนแถวไม้ลกัษณะนีมกัพบตงักระจาย

ตวัอยูเ่ป็นระยะทําหน้าทีเป็นร้านขายของชํา-ร้านขายของเบด็เตลด็11

ภาพท ี9: เรือนแถวไม้พืนถิน 

ภาพท ี10: เรือนแถวไม้พืนถิน เจ้าของเดียว 

 
 

                                                                                                                                                                                  

เรือนไทย และเรียกรูปทรงหลงัคาแบบ “Hipped Roof” ว่า “หลงัคาจวัลม้” นบัเป็นความย้อนแย้งในการรับรู้ทีตรงกนัข้ามกนัของความรู้ของท้องถิน กบั

ความรู้ในระบบการศกึษาทางสถาปัตยกรรม ในทีนีผู้ เขียนจงึใช้คําวา่ “จวัลม้” ตามการรับรู้ของท้องถินภาคกลาง. 
11 ร้านขายของเบด็เตลด็ หรือร้านชายของชําทีอยู่ริมนํา ชาวสมทุรสงครามจะเรียกว่า “แพ” สะท้อนให้วา่ในอดีตเรือนแถวค้าขายเหลา่นีคงปลกูสร้างเป็นเรือนแพ 

และเคลอืนย้ายไปตามแหลง่อปุสงค์ต่อสนิค้า จนได้ลงหลกัปักฐานในพืนทีทีเหมาะสม ประกอบกบัมีฐานะทางเศรษฐกิจทีมนัคงจงึปลกูสร้างเป็นเรือน

ถาวรในลกัษณะเรือนยกพืนเพือทําการค้า โดยปลกูสร้างเรือนคร่อมลงตรงพืนทีชายตลงิกบัลําแมนํ่า และยกพืนไมส่งูนกัเพือให้เรือพายมาเทียบซือข้าวขอ

ได้โดยสะดวก ทําให้ชือเรียกว่า “แพ” ยงัคงตกค้างเป็นคําเรียกชือร้านค้าขายของริมนําในจงัหวดัสมทุรสงครามจนกระทงัปัจจบุนั. 
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สรุป 
จากลักษณะภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบดังเดิมของชุมชนริมนําในพืนทีศกึษาดงัทีกลา่วมา แสดงให้เหน็ถึ

สภาพแวดล้อมทีได้รับการสร้างสรรค์ขึนจนกลายเป็นวิถีชีวิตอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนริมนําแมก่ลอง โดยที “ภมิู
ทศัน์วฒันธรรมสวนริมนํา” สะท้อนถึงภมิูปัญญาในการหาอยู่หากินของคนทีเข้าใจสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้อย่าง
ลกึซงึ  ในขณะที “ภมิทศัน์วฒันธรรมวดัริมนําู ” ทีมีอยู่เป็นจํานวนมาก บ่งบอกถึงการตงัถินฐานทียาวนาน และความ
ศรัทธาในพทุธศาสนาโดยมีวดัเป็นศนูย์กลางของชมุชน นอกจากนี “ภมิทศัน์วฒันธรรมเรือนทีอย่อาศยัริมนําู ู ” ซึง
แสดงให้เหน็ถงึการปรับตวัในการอยูอ่าศยัของคนทีสามารถอยู่ร่วมกบัสภาพแวดแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม อีกทงัยงั
มีรูปแบบทีหลากหลายขนึอยูก่บัสภาพสงัคม และเศรษฐกิจ  รวมไปถงึคา่นิยมของคนในแตล่ะยคุสมยั  
 จากการศึกษาพบว่า ภมิูทศัน์วฒันธรรมชมุชนริมนําในบริบทเมืองมีการเปลียนแปลงสงู เนืองจากเป็นพืนที
ศนูย์กลางความเจริญของจงัหวดัสมทุรสงคราม อีกทงัระบบเศรษฐกิจในปัจจบุนัทีมีความแตกต่างจากในอดีต ซงึเอือ
ให้เกิดการปรับเปลียนพืนทีเพือให้สอดรับกบัการพฒันา รวมถึงระบบขนส่งทางบกทีมีบทบาทมากขึน ทําให้เกิดการ
ขยายตวัของเมือง และความหนาแน่นในการอยู่อาศยั ส่งผลให้ภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนําในบริบทเมืองมีควา
แตกต่างจากภมิูทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนําในบริบทชนบททีสามารถรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนไว้ได้เป็
อยา่งดี และมีความรู้จํานวนมากมายแฝงฝังอยูใ่นวิถีการดําเนินชีวิตทีรอคอยการศกึษาเชิงลกึในเรืองตา่งๆ ตอ่ไป 
 ผู้ศึกษาจึงหวงัว่าการศึกษาทีกล่าวมาทงัหมดซึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหวัข้อทีเป็นวิทยานิพนธ์โดยตรงของผู้
ศกึษา แต่ทว่าเป็นข้อมลูทีประมวลขึนจากการลงภาคสนามในพืนทีในโครงการวิจยัต่างๆ จะมีประโยชน์ในการทําให้
เกิดการบริหารจดัการพืนทีอยา่งเป็นองค์รวมโดยให้คณุคา่ของความซบัซ้อน หลากหลาย และการโยงใยกนัของระบบ
นิเวศ และวิถีชีวิตวฒันธรรมของผู้คนลุม่นําแมก่ลองตอ่ไป
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การปรับปรุงศนย์กลางชุมชนเมืองปทมุธานีู  
The Central Business District at Pathumthani Revitalization 
 

วิทยา พิมลสทิธิ1

Vithaya Pimolsith1

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์ทีจะศึกษาปัญหาต่างๆทีเกิดขึนจากกิจกรรมต่างๆ  และปัญหาจากลกัษณะทาง
กายภาพ  เพือกําหนดนโยบายการพฒันาและนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงฟืนฟู  โดยใช้วิธีการออกแบบชมุชน
เมือง เพือกําหนดแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา  พร้อมทงัแสดงผา่นทศันียภาพเป็นแนวทางเลือกหนงึอยา่งชดัเจน   
 จากการศึกษาได้พบปัญหาทีเกิดขึนศนูย์กลางชุมชนเมืองปทุมธานีหลายบริเวณ และเสนอแนะแผนงาน
ปรับปรุงประมาณ 10 แผนงาน ยกตวัอย่างเช่น  แผนงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมศาลากลางจังหวดั,  แผนงาน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณท่านําเมืองปทมุธานี,  แผนงานปรับปรุงย่านพาณิชยกรรมริมนํา,  แผนงานปรับปรุง
สภาพแวดล้อมบริเวณวดัหงส์ปทมุาวาส,  แผนงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณถนนสายหลกั,  แผนงานปรับปรุง
สภาพแวดล้อมยา่นพาณิชยกรรม  เป็นต้น 
 นอกจากนียงัได้เสนอแนวนําแผนไปสู่การปฏิบตัิ  โดยมีมาตรการด้านกฎหมาย  มาตรการด้านการบริหาร  
มาตรการด้านเวลาและมาตรการด้านงบประมาณ  รวมถึงวิธีการประสานองค์ประกอบของแผน  เพือใช้เป็นแนวทาง
ดํ

                                                           

าเนินการให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์โครงการ   
คาํสาํคัญ : การปรับปรุง  ศนูย์กลางชมุชนเมือง  ปทมุธานี 
 
Abstract 
 This research of Guidelines for Pathumthani Central Business District Revitalization. has 
objective to examine problems in relation to existing activities and physical environments. For set a policy 
of redevelopment and propose guideline to revitalization. By method of urban design for set conceptual 
design to adjust in area and surroundings. Together with show perspective has alternative design choice.  
 The result of the study reveals that Pathumthani Central Business District  to much area. After 
that, they were taken for synthesizing and determining policies, objectives for setting 10 plans and 
projects as follows for example : City Hall environment improvement plan, Muang Pathumthani waterside 
surroundings improvement plan,  Riverside commercial zone improvement plan,   Wat Hong Pathumawas 
environment improvement plan, Main road environment improvement plan, Commercial zone environment 
improvement plan. etc.  
 Moreover, suggestions on plan implementation were made by having legal, administrative, time 
and budget measures including coordination method and plan components as operating guidelines to 
meet the project objectives. 
Keywords : Pathumthani,  Central Business District,  Revitalization 

 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ ปทมุธานี 12110 ประเทศไทย 
  Department of Architectural Technology, Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Pathumthani 12110, Thailand.  
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คาํนําและวัตถุประสงค์  
 ชมุชนเมืองปทมุธานีมีประวตัิการก่อตงัเป็นถินฐานบ้านเมืองแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี  นบัตงัแต่สมยักรุงศรี
อยธุยาเป็นราชธานี จวบจนปัจจบุนันีชมุชนเมืองปทมุธานีได้กลายเป็นพืนทีปริมณฑลตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร  
ได้รองรับการขยายตวัทงัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและกายภาพโดยขาดการควบคมุทิศทางทีเข้มแข็งและชดัเจน ซึง
สง่ผลกระทบต่อลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก  ปัญหาต่างๆเหลา่นีต้องได้รับการแก้ไขโดย
เร่งด่วน พร้อมทังการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเมือง เพือให้เมืองปทุมธานีดํารงความเป็นเอกลักษณ์และมี
สภาพแวดล้อมทีดีตอ่ไป โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี 
 (1) เพือศกึษาสภาพปัจจบุนัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม กายภาพและการท่องเทียว อนัได้แก่ การใช้ประโยชน์
ทีดิน การคมนาคมขนส่ง สถาปัตยกรรม ภมิูทศัน์ชมุชน ทีโล่งและสิงแวดล้อมในพืนทีศนูย์กลางชมุชนเมืองปทมุธานี
และพืนทีโดยรอบ 
 (2) เพือเสนอแนะแนวทางการพฒันาศกัยภาพชมุชนเมืองปทมุธานี เป็นเมืองท่องเทียวทีมีลกัษณะเด่นทาง
ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทีงดงามของชาติ 
 (3) เพือกําหนดแนวทางการปรับปรุงพืนทีศูนย์กลางชุมชนเมืองปทุมธานี ให้มีระเบียบ เอกลักษณ์ ทิศ
ทางการเจริญเติบโตทีชดัเจน และมีความสอดคล้องกบัการดํารงชีวิตของประชากรชาวเมืองปทมุธานี 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย  
 ผู้วิจยัได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมลูทตุิยภมิูเอกสารจากหนงัสือ บทความทางวิชาการ งานวิจยั ตลอดจน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทีเกียวข้องกบัชมุชนเมืองปทมุธานี ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม กายภาพ นโยบายและ
แผนงานพฒันาทีเกียวข้อง เพือประมวลผลความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของชมุชนเมืองปทมุธานี และได้ทําการเก็บ
ข้อมลูปฐมภมิู ด้วยการลงสํารวจพืนทีชุมชนเมืองปทมุธานี สงัเกต บนัทึกภาพถ่ายลกัษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและกายภาพ รวมทงัการจดัทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพืนที เกียวกบักิจกรรม ปัญหาและ
สภาพแวดล้อมในพืนทีชมุชนเมืองปทมุธานี 
 หลังจากนันผู้ วิจัยได้นําข้อมูลทังหมดมาทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพือกลันกรองปัจจัยและ
สาระสําคญัทีมีผลกระทบต่อศนูย์กลางชุมชนเมือง มากําหนดนโยบายและแผนงาน เพือเสนอแนวทางการปรับปรุง
รูปแบบพืนทีและวางมาตรการด้านบริหาร กฎหมาย งบประมาณทีจะนําแผนไปสูก่ารสามารถปฏิบตัิได้จริง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัได้พบว่าสภาพแวดล้อมในเขตศนูย์กลางชมุชนเมืองปทมุธานี ดงัเดิมมีการตงัถินฐานทีหนาแน่น
มากในบริเวณแนวริมแมนํ่าเจ้าพระยาใกล้ศาลากลางจงัหวดัหลงัเดิม ตอ่มาได้ย้ายศาลากลางจงัหวดัปทมุธานีมาทีสี
แยกปทมุวิไล จงึมีการขยายตวัของชมุชนเมืองตามออกมาทางด้านทิศตะวนัตก   ตามแนวถนนปทมุสมัพนัธ์และถนน 
พฒันสมัพนัธ์ เมือวิเคราะห์ไปถึงการใช้ประโยชน์ทีดิน ทําให้เห็นว่าการย่านพาณิชยกรรมเดิมยงัพยายามเกาะติดกบั
ชุมชนริมแม่นํา และแผนพฒันาตา่งๆของภาครัฐมีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพน้อยมาก จงึสง่ผ
กระทบต่อสภาพแวดล้อมทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการใช้ประโยชน์ทีดิน ปัญหาระบบการสญัจร 
ปัญหาสขุอนามยั ปัญหามลพิษและมลทศัน์ เป็นต้น ซงึสอดคล้องกบัผลของแบบสอบถาม ทีประชาชนมีความเหน็ 
ต้องการจะให้มีการปรับปรุงสถานทีสําคัญของเมือง สภาพแวดล้อมบริเวณริมแม่นําเจ้าพระยา ยา่นพาณิชยกรรม
ศาสนสถานทีสําคญัและเส้นทางการสญัจรต่างๆ ผู้วิจยัจึงทําการแบ่งกลุ่มเพือนําเสนอแผนงานปรับปรุงศนูย์กลาง
ชมุชนเมืองปทมุธานี ดงันี 
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ภาพที 1 : แสดงภาพรวมปัญหาของชมุชนเมืองปทมุธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุม่สถาปัตยกรรมและชมุชน ได้แก่ ศนูย์บริหารราชการแหง่ใหมแ่ละบริเวณอาคารอนรัุกษ์ 
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 กลุม่พืนทีริมแมนํ่าเจ้าพระยา ได้แก่ วดัหงส์ปทมุาวาส สวนรืนรมย์ ยา่นพาณิชยกรรมริมนํา วดัโสภาราม 

 กลุม่พาณิชยกรรมและเส้นทางสญัจร ได้แก่ ยา่นพาณิชยกรรม และเส้นทางสญัจรทีสําคญัตา่งๆ 

 นอกจากนียังได้เสนอแนวทางนําแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีมาตรการด้านกฎหมาย มาตรการด้านการ

บริหาร  มาตรการด้านเวลาและมาตรการด้านงบประมาณ รวมถึงวิธีการประสานองค์ประกอบของแผน เพือใช้เป็น

แนวทางดําเนินการให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์โครงการ  

 
กลุ่มสถาปัตยกรรมและชุมชน ได้แก่ ศนย์บริหารราชการแห่งใหม่และบริเวณอาคารอนุรักษ์ู  
แผนงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 
ภาพที 2 : แสดงสภาพปัญหาทางกายภาพในปัจจบุนั

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับการ

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมศาลา

กลางจงัหวดัปทมุธานี 

 
แนวคดิในการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
 พืนทีบริเวณศาลากลางจงัหวดัมีสถานทีสําคญัตงัอยู่รวมกนัได้แก่ ศาลจงัหวดัปทมุธานี และศาลหลกัเมือง  

มีประชาชนมาติดต่อธุระราชการเป็นจํานวนมาก  จนเกิดปัญหาการคบัคงัแออดัของทีจอดรถ  ปัญหาความสกปรก
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ของขยะมลูฝอย  ปัจจุบนักําลงัมีการก่อสร้างขยายพืนทีทําการของศาลากลางจงัหวดัในพืนทีด้านหลงั  และมีการ

ขยายทีทําการด้านริมประตทูางเข้าหลกั  และศาลากลางเป็นสถานทีราชการทีเป็นหน้าตาของเมือง  จึงควรส่งเสริม

ความสง่างามให้แก่ศาลากลางดงักลา่ว 
 
กลุ่มพนืทีริมแม่นําเจ้าพระยา ได้แก่ วัดหงส์ปทุมาวาส สวนรืนรมย์ ย่านพาณิชยกรรมริมนํา วัดโสภาราม 
แผนงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวัดหงส์ปทุมาวาส 

 

 
 
 
 
ภาพที 3 : แสดงสภาพปัญหาทางกายภาพในปัจจบุนั

บริเวณวัดหงษ์ปทุมาวาส พร้อมกับการเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวดัหงษ์ปทมุาวาส 

 
แนวคดิในการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวัดหงส์ปทุมาวาส 
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 พฒันาสง่เสริมวดัหงษ์ปทมุาวาส  ให้เป็นศนูย์รวมชมุชนทีมีความสง่างามเป็นเอกลกัษณ์ของเมือง  ปรับปรุง

ภมิูทศัน์และบรรยากาศภายในวดัให้มีความสงบร่มรืน  ปรับปรุงระเบียบร้านค้าให้มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม  

ปรับปรุงระบบทางเดินเท้าและทีจอดรถภายในวดัให้มีระเบียบและปลอดภยั 

 
แผนงานปรับปรุงย่านพาณิชยกรรมริมนํา 

  
 
 
 
ภาพที 4 : แสดงสภาพปัญหาทางกายภาพในปัจจบุนั

บริเวณย่านพาณิชยกรรมริมนําเมืองปทมุธานี พร้อมกั

การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

บริเวณยา่นพาณิชยกรรมริมนําเมืองปทมุธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวคดิในการออกแบบปรับปรุงย่านพาณิชยกรรมริมนํา 
 ด้วยเหตทีุตลาดสดริมนําแหง่นี เป็นพืนทีทีใช้ประกอบสมัมาชีพของประชาชนชาวปทมุธานีมาเป็นเวลานาน

จนกลายเป็นศนูย์กลางพาณิชยกรรมทีมีการค้าขายทีมีปริมาณสงูมาก  การทีจะใช้วิธีการไลรื่อถอนให้ออกจากพืนที

ในทนัทีนนั  เป็นการเปลียนแปลงทีรวดเร็วเกินไป  ประชาชนจะปรับตวัไม่ทนั เป็นการสร้างความกดดนัแก่ประชาชน
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และอาจเกิดแรงต่อต้านได้จนอาจนําไปสู่ความสญูเสียดงัเช่นในอดีตทีผ่านมา ดงันนัสถานการณ์เช่นนีควรใช้วิธีการ

ประนีประนอมระยะยาวคอ่ยผอ่นผนั ผอ่นปรนอยา่งช้าๆและชดัเจน  อาจมีมาตรการสร้างแรงจงูใจให้ประชาชนเข้าใจ 

และเหน็ถงึความสําคญัของความจําเป็นทีจะต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของชมุชนและบ้านเมือง 
 
กลุ่มพาณิชยกรรมและเส้นทางสัญจร ได้แก่ ย่านพาณิชยกรรม และเส้นทางสัญจรทีสาํคัญต่างๆ 
แผนงานปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่ง 

 

 
 
 
ภาพที 5 : แสดงสภาพปัญหาทางกายภาพในปัจจบุนั

บริเวณย่านคมนาคมขนส่ง พร้อมกั

 

บการเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม บริเวณย่านคมนาคม

ขนสง่ 
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แนวคดิในการออกแบบปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่ง 
้ นเช่นเดียวกบัชุมชนเมืองอืนๆ  จึงไม่มีการควบคุม

รงสร้า

รุป  
ศูนย์กลางชุมชนเมืองในประเทศไทยหลายแห่งมีทีตังอยู่ริมฝังแม่นํามาตังแตใ่นอดีตกาล ชมุชนเมือ

ทมุธาน

ปรุงศูนย์กลางชุมชนเมืองปทุมธานีจะสําเร็จได้ ภาครัฐจะต้องสือสาร

ระชาสั

าํขอบคุณ  
รวิจยัแนวทางการปรับปรุงศนูย์กลางชมุชนเมืองปทมุธานีฉบบันี  ผู้วิจยัได้รับความอนเุคราะห์ข้อมลู

ละได้รับ

 ด้วยเหตุทีพืนทีบริเวณนีไม่ได้การวางผงัมาตงัแต่เริมต

โค งทางกายภาพ  ฉะนนัเมือถึงจดุทีมีปริมาณประชากรมากเกินทีระบบสาธารณปูโภคจะสามารถให้บริการได้

สะดวกก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย  เช่น  ขนาดถนนและทางเดินเท้าทีมีขนาดเล็กเกินไป  ปริมาณรถยนต์

เพิมขนึ  ความต้องการพืนทีจอดรถเพิมขนึ  จงึเกิดปัญหาการจราจรติดขดั,  ชมุชนมีปริมาณเพิมขึนอย่างหนาแน่น   มี

ธุรกิจการค้าเป็นจํานวนมาก  ขาดแคลนทีจอดรถขนส่งสาธารณะ  จึงสมควรทีจะพิจารณาให้มีการใช้ทีดินทีรกร้าง

ว่างเปล่าด้านหลงัตึกแถว  นํามาพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยการพฒันาเป็นสถานีจอดรถขนส่งภายใน

จงัหวดัปทมุธานี  จดัระเบียบทีจอดรถยนต์สว่นบคุคลไมใ่ห้สร้างความเดือดร้อนให้ชมุชน 

 

ส
 

ป ีเป็นพืนทีทีมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ แต่ยงัขาดแผนการปรับปรุงและจดัระเบียบบ้านเมือง สมควรที

จะมีการจดัทําแผนพฒันา งานวิจยันีเป็นการนําเสนอแนวทางการปรับปรุงศนูย์กลางชมุชนเมืองปทมุธานี ทีสามารถ

นําไปประกอบการพิจารณาควบคู่ไปกับแผนพฒันาจังหวัดหรือเทศบาลเมืองปทุมธานี ตามทีหน่วยงานราชการที

รับผิดชอบได้ปฏิบตัิมาทกุปี เพือให้ครอบคลมุถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีประชาชนกําลงัต้องการให้ภาครัฐได้

เข้ามาเป็นผู้ นําในการดแูลอยา่งเป็นระบบ  

 ดังนันโครงการวิจัยแนวทางปรับ

ป มพนัธ์เพือสร้างความเข้าใจกบัประชาชนผู้ ใช้ประโยชน์ทกุคนในพืนที การมีส่วนร่วมของชมุชน รวมทงัการ

สนบัสนนุจากองค์กรต่างๆ ล้วนเป็นทีสิงสําคญัในการปรับปรุงศนูย์กลางชมุชนเมืองปทมุธานี ทงัในเชิงการท่องเทียว 

ศิลปวฒันธรรมในรูปแบบชุมชนเมืองริมแม่นําเจ้าพระยาทียงัคงเหลืออยู ่ช่วยสะท้อนวิถีชีวิตและประเพณีทีเป็นอั

ลกัษณ์ของชาวปทมุธานีทีควรคา่แก่การรักษาไว้เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป 

 

ค
 โครงกา

แ ความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากหน่วยงานและบคุคลหลายฝ่าย  อาทิเช่น  สํานกังานจงัหวดัปทมุธานี,  ทีว่า

การอําเภอเมืองปทุมธานี,  สํ

ับสนุนงบประมาณในการ

กึษาวิจ

านักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี,  โยธาธิการและผังเมืองปทุมธานี,  ธนารักษ์พืนที

ปทมุธานี,  โรงเรียนปทมุวิไล  และประชาชนชาวเมืองปทมุธานีทีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

 ท้ายสุดนี  ผู้ วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ทีได้สน

ศ ยั  ขอขอบคณุผู้ ทีเกียวข้องทกุคนทีอาจไมไ่ด้กลา่วถงึในทีนี 
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เว็บล็อกในฐานะสือการเรียนร้อย่างสร้างสรรค์ของชุมชนคนรุ่นใหมู่  
Weblog as a creative learning media of new generation 
 

สวุิดา ธรรมมณีวงศ์1 และ จกัรนาท นาคทอง2

Suwida Thammaneewong1 and Jakranat Naktong2    

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจยัเรือง เว็บลอ็กในฐานะสือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของชมุชนคนรุ่นใหม่ มีวตัถปุระสงค์การ
วิจยัเพือตอบคําถามว่ารูปของบล็อกควรมีรูปแบบอย่างไร จึงสามารถสร้างชมุชนแห่งการเรียนรู้  และจดัการความรู้
เพือพฒันาสมาชิกให้สามารถดํารงชีวิตในสงัคมทีใช้เทคโนโลยี

                                                           

ในการสือสาร ใช้วิธีการวิจัยและพฒันา  เพือศึกษา
ลกัษณะ เนือหาของเว็บล็อก  บทบาทของเว็บล็อก และทดลองพฒันารูปแบบของเว็บล็อกเพือตอบคําถามดงักล่าว 
ผลการวิจยัพบวา่ เวบ็บลอ็กเป็นทงัของบคุคล และขององค์กรทีต้องการพืนทีในการสือสารตวัตนสูส่งัคม  ลกัษณะเว็บ
บล็อกสามารถจําแนกตามวตัถปุระสงค์การสร้าง และจําแนกจากเนือหาสาระทีนําเสนอ นอกจากนีเว็บล็อกจะมีวง
วัฒนธรรมทีแสดงความสนใจแยกย่อยหลายวง  แต่ละวง จะมีเครือข่ายโยงใยทับซ้อนกัน มีบทบาทในการระดม
ความคิดสร้างสรรค์ร่วม  หรือเป็นพืนทีแห่งการปลดปล่อย บรรดาระบบ ระเบียบทีเป็นข้อจํากดัของโลกออฟไลน์ 
รูปแบบของเวบ็ลอ็กทีเหมาะสมกบัการพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้     จะมีรูปแบบของเว็บลอ็กทีโยงใยกบัสือประเภท
อืน ๆ ทงั เฟซบคุ ทวิตเตอร์ ยทูปู โดยเนือหาการสือสารได้ยกระดบัของการสือสารระหว่าง “บคุคล” ไปสู ่“ประเด็น” ที
สนใจร่วมกันทําให้  “สาร” กลายเป็นจุดรวบรวมผู้คนเข้ามาร่วมถักทอเป็นเครือข่าย นบัเป็นออกแบบพืนทีแห่งการ
เรียนรู้โลกสมยัใหมโ่ดยใช้ปัญญาร่วม 
คาํสาํคัญ: สือสมยัใหม ่บลอ็ก เฟซบคุ ทวิตเตอร์  ปัญญาร่วม  ชมุชนออนไลน์ 
 
Abstract 
 The article,Weblog as a creative learning media of new generation, aims to search for the pattern 
of weblog  that create  the  learning community and knowledge management  to achieve social and self 
improvement in technical communication society. The research and development is applied through out 
the research procedure in order to find the weblog’s characteristic, role enactment and the effective 
pattern of weblog for learning society. The research found that, weblog provide for person and 
organization to present oneselves.  In weblog, there are subgroups and each are interweave in 
networking. Weblog’s characteristic also shows the objective of blogging and the blogging’s content.  

 

1 ภาควิชาสงัคมศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Sociology, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
2 178/9 หมู ่1 หมูบ้่านบ้านนาการ์เด้น โพรงมะเดือ เมือง นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  178/9 M.1, Baanna Garden Village, Prongmadua, Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand.  
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The effective pattern of weblog in learning society is social networking and interweave with twitter  
facebook youtube etc. Specifically, it is a way to elevate the communication between “individuals” to the 
communication of shared interesting “issues”, making a “message” become a magnet which attract 
diverse people to give a hand to interweave the social networking and learning space of the modern 
world by collective intelligence . This pattern can gathering the collective creativity and liberate the rigid 
rule of the real space. 
Keywords: social media,  blog, facebook, twitter, collective intelligence,  online community 
 
คาํนําและวัตถุประสงค์  

แม้กระแสของทนุนิยมถาโถมเข้าหาสือกระแสหลกัอนัได้แก่ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ แต่กลบัมีการดินรน
ของผู้คนทีต้องการหาช่องทางแสดงออกถึงความคิดและการกระทําของตนเองผ่านทางสือสมยัใหม่ เว็บล็อกหรือ
บลอ็ก เป็นช่องทางหนงึทีเชือมโยงผู้คนต่าง ๆ ทวัโลกทีมีความสนใจในเรืองราวเดียวกนัอย่างกว้างขวาง  และได้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ทีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตทางสงัคมทีใช้เทคโนโลยีการสือสาร  ทําให้ผู้วิจยัเกิดความ
สนใจและตงัคําถามวิจยัว่า เว็บล็อกมีรูปแบบอย่างไร จึงสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  และจดัการความรู้เพือ
พฒันาสมาชิกให้สามารถดํารงชีวิตในสงัคมทีใช้เทคโนโลยีในการสือสารทางสงัคมได้     จากคําถามดงักลา่ว ผู้วิจยั
ได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการศกึษาไว้ 4 ประการ คือ ศกึษาลกัษณะ และเนือหาของเว็บลอ็ก  บทบาทของเว็บลอ็ก
ในการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ รูปแบบของเว็บลอ็กทีเหมาะสมกบัสงัคมทีใช้เทคโนโลยีในการสือสาร และปัจจยัที
ทําให้เวบ็ลอ็กสามารถพฒันาการเรียนรู้ของสมาชิกให้เป็นช่องทางในการสือสารเพือการพฒันาสงัคมแหง่การเรียนรู้   

 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

ในการศึกษาเรืองเว็บล็อกควรมีรูปแบบอย่างไร จึงสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  และจดัการความรู้
เพือพฒันาสมาชิกให้สามารถดํารงชีวิตในสงัคมทีใช้เทคโนโลยีในการสือสารทางสงัคมได้นนั ผู้วิจยัเลือกวิธีวิทยาแบบ
การสร้างทฤษฎีจากข้อมลู (Grounded Theory Methodology) เนืองจากการศกึษาเว็บล็อกเป็นปรากฎการณ์ใหม ่
และเกิดในโลกสงัคมแหง่เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการวิจยัจงึตงัต้นการศกึษาจากข้อมลูเชิงประจกัษ์ หรืออปุนยั 
ไมไ่ด้เน้นกรอบแนวคิด และสมมติฐานเป็นหลกั เป็นวิธีการแบบอปุนยั (ชายโพสิตา, 2547:174-186) ผู้วิจยัเลือกกลุม่
ตวัอย่างเฉพาะเจาะจงเพือตอบคําถามทีต้องการทราบ การรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูจะทําไปพร้อม ๆ กัน 
และจะหยดุดําเนินการเก็บข้อมลูจนกวา่จะไมพ่บคําอธิบายอะไรใหม่ๆ   

การวิจยัมีระยะเวลาต่อเนือง 2  ปี เป็นการวิจยัและพฒันา ปีแรก  เป็นการศึกษาลกัษณะ และเนือหาของ
เว็บล็อกทีให้บริการความรู้และทํากิจกรรมต่าง ๆ  บทบาทของเว็บล็อกในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพืนที
เวบ็ไซต์ และรูปแบบของเวบ็ลอ็กทีเหมาะสมกบัสงัคมทีใช้เทคโนโลยีในการสือสารเพือการพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้  
โดยศึกษาเว็บล็อกexteen และ bloggang  ซึงการศึกษาแต่ละเว็บล็อกจะศึกษาลกัษณะของกลุ่มคนในเว็บล็อก 
กิจกรรมภายในเว็บล็อก   เนือหาสาระทีนําเสนอ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเว็บล็อก  และแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมเพือการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค์   
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ปีทีสองซึงกําลงัดําเนินการในขณะนี ได้ทดลองพฒันากิจกรรม (Development) ตามทีค้นพบในปีแรก คือ
สร้างบลอ็กและเฟซบคุคณุทบัแก้วทีเปรียบเสมือนมหาวิทยาลยัศิลปากรบนโลกออนไลน์ (วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์) เพือค้นหารูปแบบเว็บล็อก และปัจจยัทีทําให้เว็บลอ็กสามารถพฒันาการเรียนรู้ของสมาชิกให้เป็นช่องทางใน
การสือสารเพือการพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้  โดยเน้นเรืองราวเกียวกบัทบัแก้วทงัในอดีตและปัจจบุนัเป็นเรืองเล่า
แบบผ่อนคลาย เพือแลกเปลียน เพือระดมความเห็น และพฒันาไปสูค่วามร่วมมือในประเด็นสาธารณะของคนในทบั
แก้ว ประเมินผลการวิจยัเป็นระยะ ๆ และสรุปผลการวิจยั (R)  

การเลือกศกึษา 2 เว็บไซต์คือ  http://www.exteen.com และ http://www.bloggang.com ซงึเป็นเว็บไซต์ที
ได้รับความนิยมอนัดบัต้นๆ ของคนไทย และสมาชิกในเว็บล็อกมีการสือสารโต้ตอบกนั และมีการทํากิจกรรมร่วมกนั
อย่างต่อเนือง โดยเลือกศึกษา http://www.exteen.com เป็นเว็บไซต์หลกั และ http://www.bloggang.com  จะ
ศึกษาบางส่วนทีมีเนือหาเชือมโยง หรือขยายความในแง่มุมทีกําลังศึกษา  โดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) คือเลือกเรืองราวเกียวกบัความสวยความงาม และเรืองครอบครัว  ซึงการเจาะจงประเด็นนี  
ได้จากภาพลกัษณ์ของเว็บล็อกทีมาสเตอร์ได้นําเสนอ และจากการสงัเกตการณ์ของผู้วิจยั   การเข้าถึงกลุ่มตวัอย่าง
โดยเฉพาะบล็อกเกอร์ทีมีบทบาทนํา ใช้การสังเกตการณ์ การบอกต่อ (เรียกวิธีการนีว่า snowball sampling)  
 การรวบรวมข้อมลูใช้การสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม( participant observation) โดยนกัวิจยัฝังตวัเข้าไป
ร่วมกิจกรรมในเวบ็ลอ็ก และการร่วมกิจกรรมในพืนทีจริง  ใช้เวลาการสงัเกตประมาณ 6 เดือน  การสมัภาษณ์เจาะลกึ  
เวบ็มาสเตอร์  ผู้ นําบลอ็กเกอร์     นอกจากนีผู้วิจยัยงันําประเด็นการสมัภาษณ์สง่ให้บลอ็กเกอร์ทีสนใจเรืองราวหนึง ๆ 
เป็นผู้บนัทึกในเชิงเล่าเรืองราวทีสนใจด้วยตนเอง และส่งให้ผู้ วิจยัอ่านบนัทึกนนั ๆ เมืออ่านแล้ว ผู้วิจยัจะตงัคําถาม
แทรก หรือให้ขยายความสิงทีบนัทึกเพือความเข้าใจมมุมองเหล่าของผู้ เขียนเพือตอบโจทย์การวิจัยด้วย   การอ่าน
บันทึกการเล่าเรืองจึงเป็นการทําสลบัไปสลบัมาระหว่างผู้ ให้ข้อมูลกับผู้ วิจัย จนผู้ วิจัยเห็นว่าเรืองราวทีนําเสนอมี
ประเดน็พอสมควรแล้วจงึหยดุ และนํามาวิเคราะห์ ตีความในมมุมองของผู้วิจยั    
   การตรวจสอบข้อมลูมีจดุประสงค์เพือทําให้ได้มาซงึข้อมลูทีมีความถกูต้องเชือถือได้ และตอบวตัถปุระสงค์
การวิจยัได้ครบ  ได้ดําเนินการโดยการจดักลุม่สนทนา (focus group ) 2 ครัง  ครังแรกเน้นตรวจสอบเนือหาเกียวกบั
บล็อกและบทบาทของบล็อก และ “ ลกัษณะกิจกรรมสร้างสรรค์ในบล็อก” รวมถึงความเป็นไปได้ในการสร้างชุมชน
สร้างสรรค์ในเว็บล็อก และสือประเภทเครือข่ายสงัคม ครังทีสองเน้นการตรวจสอบแนวทางการพฒันากิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ทีนกัวิจยัได้วางแผนไว้ กลุม่เป้าหมายเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากรทงัศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุนัทีมี
บล็อกและไม่มีบล็อก  และเคยมีบทบาทในการทํากิจกรรมในชมรมต่าง ๆ เพือตรวจสอบและปรับปรุงแนวทางการ
พฒันากิจกรรมสร้างสรรค์ในปีทีสอง  นอกจากนียงัได้ตรวจสอบโดยนําเสนอผลการวิจยัในเวทีวิชาการ   ทีประชุม
สถาบนัพระปกเกล้าครังที  12  โดยนําเสนอบทความเรือง บล็อก (Blog) เฟซบุ๊ค( Facebook) และทวิตเตอร์             
(Twitter):สือทางเลือกเพือสงัคมประชาธิปไตย  

แนวทางการศกึษาระยะที 2 ทดลองสร้างบลอ็กคณุทบัแก้ว  
(http://www.khuntubkaew.exteen.com) และเฟซบุคคุณทับแก้วทีเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยศิลปากรบนโลก
ออนไลน์ (วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์) เพือค้นหารูปแบบเว็บลอ็ก และปัจจยัทีทําให้เว็บลอ็กสามารถพฒันาการ
เรียนรู้ของสมาชิกให้เป็นช่องทางในการสือสารเพือการพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้  โดยเน้นเรืองราวเกียวกบัทบัแก้ว
ทงัในอดีตและปัจจุบันเป็นเรืองเล่าแบบผ่อนคลาย เพือแลกเปลียนความรู้ ระดมความเห็น และพัฒนาไปสู่ความ

http://www.exteen.com/
http://www.khuntubkaew.exteen.com/
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ร่วมมือในประเด็นสาธารณะของคนในทบัแก้ว การเปิดพืนทีเว็บล็อกเป็นเสมือนชมุชนทบัแก้วในโลกออนไลน์ทีไม่ได้
แยกขาดจากโลกออฟไลน์ เป็น“สนามเด็กเล่นของครอบครัวคนทบัแก้ว เพือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เกียวกบั
เรืองราวต่าง ๆ  ทีเป็นความทรงจําทงัในอดีตและปัจจุบนั”  การพฒันากิจกรรมจึงเน้นการสือสารเนือหาทีเป็นอตั
ลกัษณ์ร่วมของชาวทบัแก้ว   
  ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ คนทีเกียวข้องกับทับแก้วในระดับแรก มีเนือหาทีนํามาจัดกิจกรรมเน้นให้
ผู้ เข้าร่วมสามารถตอบได้ง่าย และเร็ว  เป็นเรืองทีมีจดุร่วม มีความเป็นสว่นรวม เนืองจากผู้ เข้าร่วมมีประสบการณ์ร่วม
ในสิงทีต้องการให้แลกเปลียน เพือให้ผู้ เข้าร่วมได้ร่วมสนกุ ได้ปลดปล่อย ได้ระบายความคิดความเห็นของตนต่อทบั
แก้วในแง่มมุสร้างสรรค์ กลุม่เป้าหมายเพียงร่วมกด ร่วมตอบ ร่วมเลน่สนกุ แล้วอยากสง่ต่อ  การมีสว่นร่วมในระดบัที
สอง เนือหาทีนํามาจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้ เข้าร่วมมีการคิดใคร่ครวญมากขึน และร่วมกิจกรรมในรูปแบบทีตนมีความ
ถนดั มีความสนใจ และเป็นไปอยา่งอิสระ  และระดบัทีสาม เนือหาทีนํามาจดักิจกรรมเน้นให้ผู้ เข้าร่วมคิดเรืองราวเป็น
ประเดน็สาธารณะมากขึน  กิจกรรมในระดบัทีสามจะเกิดขึนจากความคิดริเริมของผู้ เข้าร่วม และมีกิจกรรมนนัในโลก
ออฟไลน์ ซงึผลการเข้าร่วมจะช่วยให้เกิดการพฒันาตนเองและสงัคม 

การประเมินผล และทบทวนแนวทางการพัฒนากิจกรรม ซึงแนวทางการประเมินผลในแต่ละระดับได้
กําหนดการประเมินทงัเชิงปริมาณ และประเมินโดยวิเคราะห์เนือหาการสือสารโต้ตอบ(ในเฟซบุคและบล็อก)  เพือ
ค้นหาคําตอบว่ารูปแบบเว็บล็อกทีเหมาะสมกบัสงัคมทีใช้เทคโนโลยีในการสือสารเพือการพฒันา และปัจจยัทีทําให้
เว็บลอ็กสามารถพฒันาการเรียนรู้ของชมุชนทบัแก้วให้เป็นช่องทางในการสือสารเพือการพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้  
มีลกัษณะอยา่งไร 

  
ผลการวิจัย  

แม้การนิยาม weblog จะแตกต่างกนั แต่สิงทีคล้ายกนัคือ เป็นเว็บทีสามารถบรรจขุ้อมลู รูปภาพและแก้ไข
ข้อมลูได้ตลอดเวลาของผู้ เป็นเจ้าของบลอ็ก ชือล็อกอิน a_somjai(2549) เห็นว่าเนือหาทีมีการสือสารในบลอ็กไม่ใช่
การแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพหรือมือสมคัรเลน่ แต่ทว่าการเลน่บลอ็ก (weblogging ,blogging) เป็นเรืองทาง
สงัคมเหตผุลคือ การเล่นบลอ็กเป็นการปรากฏตวัตนของกนัและกนั ให้เห็นความเป็น อยู่ คือ เมือเจ้าของบล็อกบอก
เล่าเรืองราวบนบล็อก   ยอมรับการสําแดงตวัตนของพวกเขาเหล่านนัด้วยกนัเอง ต่างมีความสมัพนัธ์ทางสงัคม
ระหวา่งกนับนโลกออนไลน์ จะเป็นบลอ็กได้ก็ตอ่เมือเราเป็นชมุชน  

ใน เฟซบคุ (facebook) เราสามารถรับใครคนหนึงเข้ามาในแวดวงการสือสารได้ง่ายมาก  ในขณะทีบลอ็กมี
ความเป็นส่วนตวั โดยเจ้าของบล็อกอยากสือสารในสิงทีต้องการสือ โดยจะมีใครสนใจหรือไม่ก็ได้  บล็อกจึงไม่เน้น
การสร้างเครือข่าย  บลอ็กแตล่ะบลอ็กจงึนําเสนออตัลกัษณ์ของเจ้าบลอ็กในแง่มมุทีต้องการนําเสนอสูภ่ายนอก เว็บล็
อกมีลกัษณะทีแตกต่างจากเว็บไซต์คือ เว็บล็อกเหมือนชุมชนหรือหมู่บ้าน สมาชิกในแต่ละบ้านเรียกว่า บล็อกเกอร์  
จะสร้างบลอ็กหรือบ้านอยูที่หมูบ้่านเดียวกนัหรือเวบ็เดียวกนั สมาชิกแตล่ะบ้านอาจมาเยียมเยือนเจ้าของบ้าน(บลอ็ก) 
อืนๆ ได้ และสามารถสร้างความสนิทสนมกับเจ้าของบล็อกทีมีความสนใจคล้ายๆ กัน ตลอดจนก่อเกิดกิจกรรม
ร่วมกันได้ ในขณะทีเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ด สมาชิกแต่ละคนของเว็บไซต์จะสือสารกันเพียงสนทนา และมีความ
ต้องการปิดบงัตวัตนหรืออตัลกัษณ์ทีแท้จริงมากกว่า  เว็บไซต์ จึงมีลกัษณะเป็นเหมือนร้านกาแฟทีผู้คนแวะเวียนกนั
มาสนทนากนัแล้วกลบับ้าน  ขณะทีเวบ็ลอ็กมีลกัษณะเป็นชมุชนมากกวา่ 
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ลกัษณะของเวบ็ลอ็กเป็นเวบ็ลอ็กทงัของบคุคลและขององค์กร เหตผุลของการสร้างบลอ็กเกิดจาก  ต้องการ
สือสารสงิทีตนอยากบนัทกึเก็บไว้ หรือสือสารความรู้  ความสามารถของตนเองสูส่งัคม ในรูปแบบต่าง ๆได้อย่างอิสระ 
ทงัในรูปแบบไดอารี รูปภาพเรืองราวทีสนใจ ฯลฯ จึงเป็นพืนทีสําหรับการนําเสนอตวัตนสู่สงัคมภายนอก  บลอ็กเกอร์
ทีมีชือเสียงบางคนจะเรียกบลอ็กวา่เป็นพืนทีที “ปลอ่ยของ”  

หากจะจําแนกการใช้บลอ็กอาจจําแนกได้ 2 ประเภท คือจําแนกจากวตัถปุระสงค์การสร้างบลอ็ก กลา่วคือ
ผู้ ใช้บล็อกมีวัตถุประสงค์การสร้างบล็อกเพือเป็นพืนทีในการนําเสนอสิงต่าง ๆ ทีสนใจ   เป็นพืนทีแห่งการค้นหา 
(เพือน ความรู้)  เป็นพืนทีแห่งการปลดปล่อย ผ่อนคลายตวัเองจากโลกแห่งความเป็นจริง ทีมีข้อจํากดั ไม่ว่าจะเป็น
ข้อจํากดัด้านบรรทดัฐาน คา่นิยม หรือบคุลิกสว่นตวั (เช่น ไม่ชอบการสือสารโต้ตอบแบบเผชิญหน้า  หรือเป็นบคุคลที
มีโลกสว่นตวัสงู เป็นต้น )  แต่การจําแนกอีกลกัษณะหนึงทีจะกลา่วในทีนีคือ จําแนกจากเนือหาสาระทีนําเสนอได้แก่
เรืองเลา่ ทีมีสาระ ความรู้  จากประสบการณ์  บลอ็กทีนําเสนอผลงานตนเอง ไม่ว่าจะเป็นวาดภาพ ถ่ายภาพ การร้อง
เพลง  บลอ็กประเภทฝึกฝนด้วยตนเอง ทีเรียกว่า Do it your self   บลอ็กทีนําเสนอความเห็น บทวิจารณ์เกียวกบั
วรรณกรรม บนัเทิง  บลอ็กเกียวกบัจิตอาสา  ซงึมีเรืองราวเกียวกบัการเสียสละ การแบ่งปัน รวมถึงการให้สติ ให้ข้อคิด
เกียวกบัธรรมะในการดํารงชีวิตสมยัใหม ่ และบลอ็กเกียวกบัการแสดงบทบาทสมมติหรือการจินตนาการ   

บลอ็กเกอร์(ผู้ เขียนบลอ็ก) มีความสนใจหลากหลาย และยงัติดตามคนทีสนใจ(add) บลอ็กจึงสะท้อนความ
สนใจของคนหนึงๆ  อย่างไรก็ตามในเนือหาบล็อกแต่ละประเภท จะมีบล็อกเกอร์ทีโดดเด่นเรียกว่าผู้ มีบทบาทนําใน
บล็อกแต่ละประเภท กลายเป็นกลุ่มความสนใจย่อย ๆ ในบล็อก และเชือมโยงเป็นเครือข่าย โดยมีบล็อกเกอร์ทีมี
บทบาทนําแตล่ะเรืองเป็นจดุรวมความสนใจหลาย ๆ กลุม่ทบัซ้อนกนัโยงใยระหว่างกนั เว็บลอ็กจึงเป็นพืนทีของชมุชน
คนรุ่นใหม่ทีใช้สือสมัยใหม่ในการสือสาร รับสารเป็นหลัก โดยไม่มีข้อจํากัดในเรืองเพศ อายุ เชือชาติ ศาสนา 
การศกึษา ฐานะทางสงัคม กลุม่คนเหลา่นีได้ออกแบบพืนทีแห่งการเรียนรู้โลกสมยัใหม่อย่างเท่าทนัโดยเฉพาะเท่าทนั
กระแสบริโภคนิยม วตัถนิุยม และความเกลียดชงัซงึกําลงัครอบงําสงัคมไทยในขณะนี  การเคลือนตวัของกิจกรรมบน
เว็บล็อกจึงกลายเป็นนวตักรรมทางสงัคมทีสร้างสรรค์ สามารถต่อรอง ทดัทานกระแสบริโภคนิยม วตัถนิุยมทีกําลงั 
และสร้างความเข้าใจระหว่างกนัและกนั การเรียนรู้ในสงัคมเว็บล็อกจึงเป็นการเปิดพืนทีให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ
ของผู้คนในการรับมือกบัการดําเนินชีวิตสมยัใหม ่(เช่น ชีวิตในสงัคมบริโภค เป็นต้น) ด้วยการสร้างกติกาในการเรียนรู้ 
การแบ่งปันเรืองราวต่าง ๆ ในสงัคมอย่างเท่าเทียม ความรู้ทีนําเสนอได้รับการตรวจสอบว่าเรืองใดใช้ได้ ไม่ได้ ไม่ว่า
แหลง่ทีมาของความรู้จะมาจากผู้ มีบทบาทนําในบลอ็ก หรือสมาชิกทวัไป เพราะความรู้ได้ผ่านการทดลองปฏิบตัิ และ
ใช้ได้ผล จนเป็นทียอมรับในวงสนทนาย่อย ๆ   ดังนัน เว็บล็อก ได้เปิดพืนทีให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์  ทงัการแบ่งปัน การสร้างความรู้ใหม่ ๆ ทีต่อยอดความรู้เดิม หรือการสร้างใหม่ ความรู้ทีเกิดขึนสอดคล้อง
กบัสงัคมยคุสมยั หากเรานิยามคําว่าสร้างสรรค์เป็นเรืองส่วนรวม (Collective ) ทีเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ร่วม  
(Collective Creativity)   แต่ต้องออกแบบระบบให้ความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละบลอ็กเกิดขึน และพฒันาสูค่วามคิด
สร้างสรรค์ร่วม และ/หรือกิจกรรมเพือสงัคม  

พืนทีแห่งการสร้างสรรค์ร่วม (collective creativity) ของชมุชนออนไลน์ ถือเป็นนวตักรรมในช่วงการเปลียน
ผ่านของสงัคม  เป็นบทบาทของสือสมัยใหม่ทีเปิดพืนทีให้เกิดของการโยงใยระหว่างกันของบล็อก เฟซบุค ไฮไฟว์ 
ทวิตเตอร์ ยทูปู ฯลฯ กลายเป็นกลุม่ความสนใจยอ่ย ๆ ใน โลกออนไลน์ ทีก้าวข้ามข้อจํากดัของโลกออฟไลน์ เพือระดม
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ความร่วมมือในการออกแบบสงัคมให้ก้าวข้ามปัญหาในสงัคมสมยัใหม่     และในอีกด้านหนึงเป็นบทบาทในการเป็น
พืนทีแหง่การปลดปลอ่ย ยอ่ยสลาย สนัคลอนบรรดาระบบ ระเบียบทีเป็นข้อจํากดัของโลกออฟไลน์ตอ่การดําเนินชีวิต  

บทบาทของสือสมยัใหม่ (Social Media) ซงึรวมถึงบล็อก กลายเป็น “พืนทีพิเศษ(heterotopia)” ทีผู้คนบน
จํานวนมากบนโลกออฟไลน์ได้ใช้เป็นเครืองมือในการสือสารความคิด ความเห็นทีโลกออฟไลน์ไม่สามารถทําได้หรือมี
ข้อจํากดั  การส่งข่าวสารผ่าน ไฮไฟว์ ทวิตเตอร์ เฟซบคุ เว็บล็อกต่าง ได้กลายเป็นช่องทางการสือสารทีได้รับความ
สนใจจากผู้คนทงัในและนอกประเทศ ให้ผ่องถ่าย เชือมโยงถึงกนัได้อย่างกว้างขวาง จากทีเคยตงักระทู้  สนทนากนัไป
มาอยู่ในสงัคมออนไลน์   ก็ได้ตดัสินใจก้าวออกจากจอคอมพิวเตอร์มาปรากฎโฉม ตวัจริง เสียงจริง  ร่วมแสดงพลงั
ประกาศเจตนารมย์บนโลกออฟไลน์ หรือกดดันผู้คนบนโลกออฟไลน์ได้แสดงบทบาท พฤติกรรมตามทีคนในโลก
ออนไลน์กดดนั  เกิดปรากฎการณ์ในหลากหลายเรืองราว ทงัการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 

มีข้อสงสยัว่า บทบาทของเว็บไซต์เครือข่ายประเภทเฟซบุค และทวิตเตอร์จะทําให้คนใช้บล็อกลดน้อยลง
หรือไม่นัน  งานวิจัยพบว่า ผู้ เล่นบล็อกจะใช้เครือข่ายทางสงัคมเพือการสือสารร่วมไปกับการใช้บล็อก หากแต่จะ
เลือกใช้สือเหล่านีแตกต่างกันไปตามวาระ และโอกาส กล่าวคือสือประเภทเครือข่ายสังคมมีจุดเน้นในการสร้าง
เครือข่าย จึงต้องสือสารด้วยความกระชบั จึงมีความจํากดัในการแสดงข้อความ และรูปภาพ  เพราะต้องการให้สาร
ส่งไปในวงเพือนอย่างรวดเร็ว แต่หากต้องการสือสารไปให้คนทีสนใจเรืองราวเดียวกัน และต้องการรายละเอียด
มากกวา่ จะสือสารผา่นบลอ็ก กระนนัก็ดี การสือสารผา่นสือประเภทเครือข่ายยงัต้องโยงใยสูบ่ลอ็กหรือเว็บไซต์เพือให้
คนติดตามเรืองราวทีลกึขนึ 

การทดลองพฒันากิจกรรมสร้างสรรค์ในงานวิจยัในปีทีสองของการวิจยั  ให้ความสนใจกบัการสร้างสรรค์ที
เป็นเรืองสว่นรวม (Collective ) ทีเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ร่วม  (Collective Creativity)   แม้การสร้างสรรค์แม้จะ
เกียวข้องกับการเติมเต็มตัวเราในฐานะบุคคล  แต่สามารถออกแบบระบบให้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมเกิดขึน การ
ทดลองพฒันากิจกรรมสร้างสรรค์ในเว็บล็อก ทดลองในหลากหลายรูปแบบ  โดยรวมกิจกรรมทีสร้าง จะต้องมีความ
อิสระหรือความเป็นส่วนตัว (personality) เป็นลักษณะเฉพาะทีสะท้อนแต่ละกลุ่มหรือเป็นต้นแบบ (original)  มี
ความหมาย (meaning)  ผลของกิจกรรมสร้างสรรค์จะสะท้อนความมีชีวิตชีวาของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเรืองสนกุ  มี
การเรียนรู้สงิใหม ่ๆ จากภายนอกตลอดเวลา   และเป็นคณุลกัษณะด้านบวก  

กิจกรรมสร้างสรรค์ในโลกออนไลน์เริมจากการทดลองสร้างเฟซบคุKhun Tubkaew  
(http://www.facebook.com/khuntubkaew) และ บลอ็กคณุทบัแก้ว http://www.khuntubkaew.exteen.com/   การ
สร้างบล็อกต้องการสือความหมายว่า คณุทบัแก้ว (Khuntubkaew) เป็นพืนทีของชาวทบัแก้วในโลกออนไลน์ โดยมี
จุดประสงค์ให้ “เป็นสนามเด็กเล่น (Tubkaew Playground)  สําหรับครอบครัวคนทบัแก้วเป็นพืนทีเปิดเพือการ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เกียวกบัเรืองราวต่างๆ ทีเป็นความทรงจําทงัในอดีตและปัจจุบนั”  การเปิดพืนทีบล็อก
เปรียบเสมือนบ้านของชาวทบัแก้ว เป็นพืนทีรวบรวมเรืองราวของชาวทบัแก้วทกุเรืองราวทีเป็นความสนใจของชาวทบั
แก้ว นอกจากนีคณุทบัแก้วยงัได้เชือมโยงกบับคุคล /องค์กรทีสือสารเรืองราวเกียวกบัทบัแก้วไว้ในบลอ็ก และมี เอนทรี 
แ น ะ นํ า บุ ค ค ล / อ ง ค์ ก ร เ ห ล่ า นี ใ น บ ล็ อ ก คุ ณ ทั บ แ ก้ ว ซึ ง โ ย ง ใ ย กั บ เ ฟ ซ บุ ค KhunTubkaew 
(http://www.facebook.com/khuntubkaew) เนืองจาก ข้อค้นพบในงานวิจัยเปรียบเทียบเฟซบุคแฟนเพจมีสถานะ
เสมือนสโมสร หรือคาเฟ่สถานทีเปิดกว้างให้คนทีเดินเข้ามา (หากกดlike)  สามารถรับรู้เรืองราวทีกําลงัสือสารในเฟซ
บคุแฟนเพจ   

http://www.facebook.com/khuntubkaew
http://www.khuntubkaew.exteen.com/
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การสร้างบลอ็กคณุทบัแก้ว   และ Khun Tubkaewแฟนเพจ มีรูปแบบการนําเสนอในระยะแรกทีเน้นบทบาท
ของ Khun Tubkaewแฟนเพจ ให้เป็นพืนทีประชาสมัพนัธ์คณุทบัแก้ว และค่อย ๆ พฒันาให้บลอ็กมีบทบาทเป็นพืนที
ในการนําเรืองราวของหน่วยงาน กลุม่คน ในทบัแก้วในสถานการณ์ทีเป็นเรืองเลา่ เรืองราวและแฟนเพจคณุทบัแก้วทํา
การประชาสมัพันธ์แทน เนือหาสาระทีนําเสนอมีเรืองราวทีเกิดขึนตามเทศกาล เช่น ประเพณีรับน้อง รับปริญญา 
เรืองราวทัวไปในปัจจุบัน  มีเรืองราวในอดีตทีเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันซึงนําเสนอโดยหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั   ในอีกสถานการณ์แฟนเพจมบทบาทในการนําเสนอเรืองราวทีต้องการระดมความเห็น ความร่วมมือ
เช่น กิจกรรมอาสาของนกัศกึษาทีดําเนินการผา่นการเรียนการสอนในรายวิชา และกิจกรรมทีเกิดขนึตามสถานการณ์    

ผลการประเมินกิจกรรมเป็นระยะพบว่า บลอ็กคณุทบัแก้ว และKhun Tubkaew แฟนเพจ ได้เป็นทีรู้จกัของ
กลุม่คน องค์กรทีเป็นทางการในมหาวิทยาลยั โดยใช้เป็นพืนทีของบล็อกคณุทบัแก้ว หรือ Khun Tubkaew แฟนเพจ
ในการนําเสนอเรืองราว  การประชาสัมพันธ์เรืองราวความเคลือนไหวของชาวทับแก้ว  การเป็นพืนทีนําเสนอ
ประสบการณ์ การแบ่งปันเรืองราวทงัในและนอกมหาวิทยาลยั  การโยงใย “คณุทบัแก้ว” กบัความเคลือนไหวทีมีอยู่
ในโลกออนไลน์ ทงักลุ่ม เฟซบคุแฟนเพจ เว็บไซต์  เพือต่อยอด  และออกแบบระบบเพือสนบัสนนุให้มีการสร้างสรรค์
ทบัแก้วในหลากหลายรูปแบบ เช่น เปิดพืนทีสําหรับการรวบรวมเรืองราว ความเคลือนไหวของชาวทบัแก้ว พืนที
ดงักล่าวจึงเปรียบเสมือนชมุชนทบัแก้ว แต่ปรากฎในโลกออนไลน์ และโยงใยพืนทีดงักล่าวให้เป็นเครือข่ายกบัความ
เคลือนไหวของบุคคล กลุ่มคน องค์กรทีสือสารเรืองราวเกียวกับทับแก้ว ทังทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
กลายเป็นกลุม่ย่อย ๆ โยงใยกนัเป็นเครือข่ายข้อมลู ข่าวสาร ความร่วมมือในเรืองราวต่างๆ ทีเกียวกบัทบัแก้ว    เพือ
นําไปสู่การปฏิสมัพนัธ์ของผู้คน การระดมความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เพือสร้างปัญญาร่วมของชุมชนทบัแก้ว ซึง
กระบวนการดังกล่าว กําลังปรากฎขึนในสภาวการณ์ทีเกิดนําทว่มในพืนทีตา่ง ๆ รวมถงึพืนทีภาคกลาง โดยกลุ่
นกัศกึษาอาสาสมคัรสร้างเฟซบคุทีมีเนือหาสาระในการแลกเปลียนความเห็น ระดมความร่วมมือ และรวบรวมข้อมลู
เกียวกับสถานการณ์นําทว่ม และยงัใช้กลุม่เฟซบคุเป็นพืนทีในการระดมการช่วยเหลือในโลกออฟไลน์   การปรั
บทบาทคณุทบัแก้วในขณะนี กําลงัทดลองออกแบบการสนบัสนนุกระบวนการดงักลา่ว เพือให้เกิดการสร้างสรรค์ร่วม 
(Collective Creativity ) 

งานวิจยัพบวา่ รูปแบบของเวบ็ลอ็กทีเหมาะสมกบัการพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้  จะมีรูปแบบของเว็บลอ็ก
ทีโยงใยกบัสือประเภทอืน ๆ เช่น แฟนเพจ ทวิตเตอร์ ยทูปู  บล็อกและเฟซบคุคณุทบัแก้วมีบทบาทสลบักนัไปขึนกบั
บริบท เช่นในสถานการณ์ทัวไปบล็อกจะมีบทบาทในการนําเสนอเรืองราวทีเป็นเรืองเล่าแบบผ่อนคลาย เนือหาที
สือสารจะมีทงัเรืองราวเกียวกบัทบัแก้วทงัในอดีตและปัจจบุนั เน้นความสนกุสนาน  มีมมุมองเชิงบวก เช่นสิงทีขาด
ไมไ่ด้ของคนทบัแก้ว ทบัแก้วตอนทีคณุไม่อยู่ เป็นต้น ในสถานการณ์ทีต้องการการระดมความความเห็นความร่วมมือ
เฟซบคุมีบทบาทโดดเดน่ จะเน้นเรืองราวทีต้องการระดมความเห็น และพฒันาไปสูค่วามร่วมมือในประเด็นสาธารณะ
ของคนในทบัแก้ว เช่นกิจกรรมของนกัศึกษาทีตลาดนดัทบัแก้ว หรือชาวศิลปากรร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
2554 เป็นต้น   แต่ทงับล็อกและเฟซบุคก็โยงใยถึงกนั การดําเนินการในขณะนี กําลงัค้นหาว่า เว็บล็อกเป็นพืนทีใน
การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ได้หรือไม่ และมีรูปแบบอย่างไร และมีปัจจยัใดบ้างทีสนับสนนุการเรียนรู้เพือพฒันา
สงัคม  
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สรุป 
เว็บล็อกและสือสมยัใหม่เป็นพืนทีชุมชนคนรุ่นใหม่ กล่าวคือกลุ่มคนทีใช้สือสมยัใหม่ในการสือสาร เป็น

หลกั การสือสารของคนกลุ่มนีก้าวข้ามข้อจํากดั ในเรืองเพศ อาย ุเชือชาติ ศาสนา การศึกษา ฐานะทางสงัคม เป็น
ชมุชนทีตงัอยูบ่นพืนฐานของการไปมาหาสูก่นัในโลกออนไลน์ ทีไม่ได้แยกขาดจากโลกออฟไลน์  เป็นชมุชนทีผู้คนใน
โลกออนไลน์ช่วยกนัสร้าง มีหลากหลายรูปแบบ มีกลุ่มย่อย ๆ เกิดขึนมากมาย และเว็บล็อกทีโยงใยกบัสือสมยัใหม่
ได้กลายเป็นพืนทีทีถกูกําหนดขึนเพือกิจกรรมเฉพาะ  มีบทบาท-หน้าทีทียึดโยง เชือมโยงพืนทีชนิดต่าง ๆ ในสงัคม
เข้าด้วยกนั  ไม่มีข้อจํากดัด้านเวลา รวมทงัสถานทีในการสือสารต่อกัน และยงัทํางานภายใต้ระบบเปิดและปิดไป
พร้อม ๆ กัน กล่าวคือผู้จะเข้าไปต้องได้รับอนุญาตในระดบัหนึง การทีเว็บล็อกทํางานโยงใยเป็นเครือข่ายกับเว็บ
เครือข่ายสังคมประเภทเฟซบุค ไฮไฟว์ ทวิตเตอร์ และยังเชือมโยงสู่โลกออฟไลน์ในจังหวะเวลาทีเหมาะสม จึง
กลายเป็น การปรากฏตวัของ “พืนทีพิเศษ” ทีเปิดพืนทีให้เกิดปัญญาร่วม (Collective Intelligence ) ได้แสดง
ความคิด นวตักรรมต่าง ๆ ให้เป็นกลไกในการทํางานร่วมกัน เพือทีจะพัฒนาไปสู่สงัคมในระดบัซบัซ้อนขึนอย่าง
ประสานสอดคล้อง เป็นกระบวนการทีดําเนินไปตามธรรมชาติ ใน มีการโต้ตอบไปมา  มีกระบวนเลือกสรร การแตก
ตวั การเปลียนผ่าน และการแข่งขนั  และความร่วมมือเชิงแข่งขนั  แนวคิดดงักลา่วให้ความสําคญักบัความเป็นสว่น
ร่วม เป็นเรืองของพวกเรา (us) เป็นเรืองการทํางานร่วมกันอย่างสอดคล้องเชือมโยง และทําให้เกิดผลทวีคูณ 
(synergy) ซงึมิใช่เกิดจากคนใดคนหนงึ และเป็นการปฏิบตัิการร่วมกนัเพือยกระดบัการพฒันาสงัคม  
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ปัจจัยทีมีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร 
Factors Affecting on Organizational Innovativeness 
 

ปรารถนา หลีกภยั1

Pradthana Leekpai1

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือค้นหาปัจจยัทีมีผลตอ่ความสามารถทางนวตักรรมองค์กร โดยใช้วิธีการทบทวน
วรรณกรรมและการวิเคราะห์เอกสารทีเกียวข้อง ผลการวิจยั พบว่า 1) บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการมีความสมัพนัธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับการมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร 2) การมุ่งเน้นตลาดมี
ความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัการมุ่งเน้นการเรียนรู้และความสามารถทางนวตักรรมองค์กร 3) บรรยากาศ
องค์กรมีความสมัพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร 4) เครือข่ายทางสงัคมมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร  และ 5)  การมุ่งเน้นการเรียนรู้มี
ความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความสามารถทางนวตักรรมองค์กร ผลการวิจยันีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
องค์กรทีจะได้ทราบแนวทางในการพฒันาความสามารถทางนวตักรรมองค์กรตอ่ไป 
คาํสาํคัญ : ความสามารถทางนวตักรรมองค์กร บคุลิกการเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ 
       บรรยากาศองค์กร เครือข่ายทางสงัคม 
 

Abstract 
This research aims to identify factors that influence the organizational innovativeness by using a 

literature review and documents analysis. The results of the study indicated that: 1) entrepreneurial 

orientation had positive effect and relationships  with learning orientation  and organizational 

innovativeness; 2) market orientation had positive effect and relationships with learning orientation and 

organizational innovativeness; 3) organizational climate had positive effect and relationships  with 

organizational innovativeness; 4) social network had positive effect and relationships  with organizational 

innovativeness; and 5) learning orientation had positive effect and  relationships with organizational 

innovativeness. The finding from the study should therefore be used by administrators as a guidelines for 

develop organizational innovativeness in the future. 

Keywords : Organizational Innovativeness, Entrepreneurial Orientation, Market Orientation, Learning  

                      Orientation, Organizational Climate, Social Network 

                                                            

1 คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  90110 ประเทศไทย 

  Faculty of  Management Sciences, Prince of Songkla University, Hatyai District, Songkhla Province, 90110 Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ศตวรรษที 21 เป็นยคุทีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้เศรษฐกิจ

ของโลกเปลียนแปลงไปสูเ่ศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy)  และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) (วีระวฒุิ วจันะพกุกะ และอาทิตยา อรุณศรีโสภณ, 2553) การแข่งขนัด้านเศรษฐกิจและการตลาดในยคุ
ปัจจบุนัจําเป็นต้องอาศยัความรู้เป็นพืนฐานสําคญัในการแข่งขนั การเปลียนแปลงบริบททีเกิดขึนในปัจจบุนัแสดงให้
เห็นว่าระบบเศรษฐกิจใดๆ มิได้ถกูขบัเคลือนด้วยทีดิน แรงงาน และทนุอีกต่อไป แต่ระบบเศรษฐกิจจะถกูขบัเคลือน
ด้วยความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ ทงันี ทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร อนัได้แก่ ความรู้ของพนกังาน สติปัญญาจะมี
ความสําคญัยิงกวา่ทนุทางกายภาพหรือสินทรัพย์ถาวร ดงันนั สงัคมประเทศและองค์กรต่างๆ ในโลกจึงพยายามทีจะ
พฒันาขีดความสามารถเพือสร้างและพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ เพือการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนัในเวทีการค้าโลก (กีรติ ยศยิงยง, 2552) 

สําหรับประเทศไทย นวัตกรรมได้รับความสําคัญมากขึนในสมัยรัฐบาลทักษิณ เมือมีความพยายามจะ
ผลกัดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ซึงมีนวัตกรรมบนฐานภูมิปัญญาและการเรียนรู้เป็นปัจจัย
สําคญั รัฐบาลได้กําหนดยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมให้เกิดการลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเนือง รวมไปถึง
การสร้างสิงแวดล้อมทีดึงดดูและกระตุ้นให้เกิดนวตักรรม ส่งเสริมการเข้าถึงและแลกเปลียนข้อมลูข่าวสาร ความรู้ 
และเทคโนโลยีทังในและต่างประเทศ (สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549) อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณา
ความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยทีทําการศึกษาโดยหน่วยงานต่างๆ พบว่า ประเทศไทยยังคงมี
ความสามารถทางนวตักรรมอยู่ในระดบัทีไม่สงูมากนกั โดยหน่วยงานทีได้ทําการศึกษาเกียวกบัความสามารถทาง
นวตักรรมของประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน เช่น การศกึษาของเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) 
ทีได้ทําการศึกษาความสามารถทางนวตักรรมประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้
ข้อมลู ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2549 ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศทีมีอนัดับ
ความสามารถในการแข่งขนัด้านนวตักรรมตํากวา่ประเทศอืนๆ  การศกึษาของสํานกังานนวตักรรมแหง่ชาติทีร่วมกั
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทําการศึกษาขีด
ความสามารถด้านนวตักรรมของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550 พบว่า โดยภาพรวมประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ทางด้านนวตักรรมทีระดบัคะแนน 2.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน หรือเทียบเท่าคะแนน 57.50 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน และการศกึษาของสถาบนันานาชาติเพือการพฒันาการจดัการ (International Institute 
for Management Development : IMD) ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า จากการศกึษาทงัหมด 55 ประเทศ ประเทศไทยอยู่
ในลําดบัที 27 โดยได้รับคะแนน 63.10 คะแนน  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความสามารถทางนวตักรรมขององค์กรมีความสําคญัอย่างยิงต่อธุรกิจ
ทกุประเภท เนืองจาก ความสามารถทางนวตักรรมมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Utsch & Rauch, 
2000) และความสามารถทางนวตักรรมเป็นหนึงในแนวทางเชิงกลยทุธ์ทีสําคญั สําหรับบริษัททีจะบรรลคุวามสําเร็จ
ระยะยาว (Noble et al., 2002) ดงันนั ผู้วิจยัจึงมีความสนใจทําการศกึษาเพือค้นหาปัจจยัทีมีผลต่อความสามารถ
ทางนวตักรรมขององค์กร ซึงผลจากการศึกษาในครังนีจะได้กรอบแนวคิด (Conceptual Model) ซึงเป็นตวัแบบ
เบืองต้นทีจะนําไปสู่การศึกษารูปแบบเชิงสาเหตุขององค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวตักรรมของ
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องค์กร และผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรทีจะได้ทราบแนวทางเพือการ
พฒันาความสามารถทางนวตักรรมองค์กรตอ่ไป 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

การศกึษาครังนีใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) และการวิเคราะห์เอกสาร (Document 

Analysis) นําเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) ใช้ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูทตุิยภมิู 

(Secondary Data) โดยการศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากเอกสารและผลงานตา่งๆ ได้แก่ หนงัสือ งานวิจยั เอกสารเผยแพร่ 

และการสืบค้นข้อมลูผ่านอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ ได้แก่ Science Direct, Scopus, Google 

Scholar, Business Source Complete เป็นต้น 
 

ผลการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร พบว่า มีปัจจัย

หลายปัจจยัทีมีผลต่อความสามารถทางนวตักรรมองค์กร สําหรับการศึกษาครังนีจะเลือกทําการศึกษารวม 5 ปัจจยั 

คือ บคุลิกการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) การมุ่งเน้นตลาด (Market orientation) การมุ่งเน้น

การเรียนรู้ (Learning Orientation) บรรยากาศองค์กร (Organizational Climate) และเครือข่ายทางสงัคม (Social 

Network) โดยมีรายละเอียด ดงันี 

- ความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร (Organizational Innovativeness)  
ฮร์ูเลย์และฮลูท์ (Hurley & Hult, 1998) กลา่วว่า ความสามารถทางนวตักรรมเป็นทิศทางขององค์กรทีมีต่อ

นวตักรรม สว่นฮลูท์และคณะ (Hult et al., 2004) กล่าวว่า ความสามารถทางนวตักรรมเป็นมิติหนึงทีใช้อธิบายถึง

บรรยากาศองค์กรหรือวฒันธรรมองค์กร ในขณะทีมาสซโึอ (Matsuo, 2006) กล่าวว่า ความสามารถทางนวตักรรม

เป็นแนวโน้มขององค์กรทีสนบัสนนุนวตักรรม สว่นการศกึษาของไนบาคค์และคณะ (Nybakk et al., 2009) ได้ให้

ความหมายว่าเป็นความโน้มเอียงในการสร้างและ/หรือนํามาใช้เกียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ กระบวนการ และระบบธุรกิจ 

การศึกษาความสามารถทางนวตักรรมระดบัองค์กร มีการจําแนกความสามารถทางนวตักรรมออกเป็นหลายด้าน 

ดงันี การศกึษาของเอวโลนิทิสและคณะ (Avlonitis et al., 1994) ได้มีการจําแนกออกเป็น 4 ด้าน คือ ความสามารถ

ทางนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ (Product Innovativeness) ความสามารถทางนวตักรรมด้านกระบวนการ (Process 

Innovativeness) ความสามารถทางนวตักรรมพฤติกรรม (Behavioral Innovativeness) และความสามารถทาง

นวตักรรมกลยทุธ์ (Strategic Innovativeness) ในขณะทีการศกึษาของลีออนและคณะ (Lyon et al., 2000) ได้มีการ

จําแนกความสามารถทางนวัตกรรมออกเป็น 2 ด้าน คือ ความสามารถทางนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product 

Innovativeness) และความสามารถทางนวตักรรมด้านกระบวนการ (Process Innovativeness) การศึกษาของ

นอร์ทและสมอลโบน (North & Smallbone, 2000) จําแนกออกเป็น 4 ด้าน คือ ความสามารถทางนวตักรรม

ผลิตภณัฑ์ (Product Innovativeness) ความสามารถทางนวตักรรมตลาด (Market Innovativeness) ความสามารถ
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ทางนวตักรรมกระบวนการ (Process Innovativeness) และความสามารถทางนวตักรรมพฤติกรรม (Behavioral 

Innovativeness) สําหรับการศึกษาของแวงและฮาเหม็ด (Wang & Ahmed, 2004) จําแนกความสามารถทาง

นวตักรรมออกเป็น 5 ด้าน คือ ความสามารถทางนวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovativeness) ความสามารถทาง

นวตักรรมตลาด (Market Innovativeness) ความสามารถทางนวตักรรมกระบวนการ (Process Innovativeness) 

ความสามารถทางนวตักรรมพฤติกรรม (Behavioral Innovativeness) และความสามารถทางนวตักรรมกลยทุธ์ 

(Strategic Innovativeness) ทงันีอาจกล่าวว่าได้ว่าการให้คํานิยามและการศึกษาในเรืองของความสามารถทาง

นวตักรรมมีมมุมองได้หลายมมุมอง ขึนอยู่กบัวตัถปุระสงค์ของการใช้ประโยชน์เป็นสําคญั (สมนึก เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

และคณะ, 2553) 

- บุคลกิการเป็นผ้ประกอบการ ู (Entrepreneurial Orientation)  
บคุลิกการเป็นผู้ประกอบการ ถกูนําเสนอครังแรกโดยมิลเลอร์และฟรายเซ็น (Miller & Friesen, 1983) ว่า

หมายถงึ กระบวนการ การปฏิบตัิ กิจกรรมการตดัสนิใจ ทีจะนําไปสูก่ารเข้าธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนับคุลิก

การเป็นผู้ประกอบการมีแนวโน้มทีจะถูกมองว่าเป็นกระบวนการทีฝังในวัฒนธรรมขององค์กรมากกว่าทีจะเป็น

เหตกุารณ์ทีจะสร้างมลูค่า โดยใช้ทรัพยากรทงัหลายทีจะใช้ประโยชน์จากโอกาส (Stevenson & Jarillo, 1990) 

การศกึษาของฮลูท์และคณะ (Hult et al., 2004) และการศกึษาของรีและคณะ (Rhee et al., 2010) ได้เสนอบคุลิก

การเป็นผู้ประกอบการไว้ 2 ด้าน คือ ความกล้าเสียง (Risk Taking Orientation) และการดําเนินงานเชิงรุก 

(Proactiveness Orientation) ในขณะทีการศกึษาของวิคลนั (Wiklund, 1999) และการศกึษาของครีเซอร์และคณะ 

(Kreiser et al., 2002) ได้เสนอบุคลิกการเป็นผู้ประกอบการไว้ 3 ด้าน คือ ความสามารถทางนวตักรรม 

(Innovativeness Orientation) การดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness Orientation) และความกล้าเสียง (Risk 

Taking Orientation) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า บคุลิกการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวก

ต่อความสามารถทางนวตักรรม (Hult et al., 2004; Tajeddini, 2010) และบคุลิกการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพล

ทางตรงทิศทางบวกตอ่การมุง่เน้นการเรียนรู้ (Rhee et al., 2010; Wang, 2008)  

- การมุ่งเน้นตลาด (Market Orientation) 
 การมุ่งเน้นตลาดมีแนวคิดจากทงัด้านวฒันธรรมองค์กรและพฤติกรรมองค์กร (Homburg & Pflesser, 

2000) โดยการศึกษาการมุ่งเน้นตลาดตามแนวคิดวัฒนธรรมองค์กร คือ การศึกษาของนาร์เวอร์และสลาเทอร์ 

(Narver & Slater, 1990) การศกึษาของฮลูท์และคณะ (Hult et al., 2004) และการศกึษาของรีและคณะ (Rhee et 

al., 2010) ทีกลา่ววา่การมุง่เน้นตลาด ประกอบด้วย 3 ปัจจยัย่อย คือ การมุ่งเน้นลกูค้า (Customer Orientation) การ

มุ่งเน้นคู่แข่ง (Competitor Orientation) และการประสานงานระหว่างการทํางาน (Interfunctional Coordination) 

ในขณะทีการศึกษาการมุ่งเน้นตลาดแนวคิดพฤติกรรมองค์กร คือ การศึกษาของโคลลีและจาวอสกีร์ (Kohli & 

Jaworski, 1990)  การศกึษาของลีและทไซ (Lee & Tsai, 2005) ทีกลา่วว่า ปัจจยัการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วย 3 

ปัจจัยย่อย คือ การกําเนิดของความรู้ (Intelligence Generation) การเผยแพร่ของความรู้ (Intelligence 
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Dissemination) และการออกแบบการตอบสนอง (Response Design) ทงันี จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การ

มุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อความสามารถทางนวตักรรม (Hult et al., 2004; Rhee et al., 2010) 

และการมุง่เน้นตลาดมีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกตอ่การมุง่เน้นการเรียนรู้ (Lee & Tsai, 2005; Rhee et al., 2010) 

- การมุ่งเน้นการเรียนร้ ู (Learning Orientation)  
ตามการศกึษาของฮเูบอร์ (Huber, 1991) ให้ความหมายของการมุ่งเน้นการเรียนรู้ว่าเป็นวฒันธรรมองค์กรประเภท

หนึง ทีเกียวข้องกบัศกัยภาพทีจะสง่ผลกระทบต่อพฤติกรรม สว่นการศกึษาของคาแลนโทนและคณะ (Calantone et 

al., 2002) ให้ความหมายของการมุ่งเน้นการเรียนรู้ว่าเป็นกิจกรรมของการเพิมและใช้ความรู้ขององค์กร เพือเพิม

ความสามารถในการแข่งขัน การมุ่งเน้นการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยย่อย คือ ความมุ่งมันในการเรียนรู้ 

(Commitment to Learning) การแบ่งปันวิสยัทศัน์ (Shared Vision) ความใจกว้าง (Open-Mindedness) และการ

แบ่งปันความรู้ภายในองค์กร (Intra-Organizational Knowledge Sharing) สว่นการศกึษาของรีและคณะ (Rhee et 

al., 2010) ให้ความหมายของการมุง่เน้นการเรียนรู้ว่าเป็นการจดัเรียงของวฒันธรรมองค์กรซงึเกียวข้องกบัศกัยภาพที

มีผลกระทบต่อพฤติกรรม การมุ่งเน้นการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อย คือ การเป็นผู้ นําอํานวยความสะดวก 

(Facilitated Leadership) และการวางแผนเชิงกลยทุธ์กระจายอํานาจ (Decentralized Strategic Planning) 

ในขณะทีการศึกษาของลีและทไซ (Lee & Tsai, 2005)  การมุ่งเน้นการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัย่อย คือ 

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการปรับปรุงทีมงานสร้างสรรค์ (Creative Team Improvement) ทงันี 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ การมุง่เน้นการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อความสามารถทางนวตักรรม 

(Hult et al., 2004; Lee & Tsai, 2005; Rhee et al., 2010) 

- บรรยากาศองค์กร (Organizational Climate)  
บรรยากาศองค์กร หมายถึง การปฏิบัติร่วมกัน ความเชือร่วมกัน และระบบค่านิยมทีองค์กรดําเนินตาม 

สําหรับสมาชิกแต่ละรายภายในองค์กร (Janz et al., 1997) ทงับรรยากาศองค์การและวฒันธรรมองค์การ เกียวข้อง

กบัการสร้างและอิทธิพลของบริบททางสงัคมในองค์กร โดยทงัสองคํามกัจะใช้แทนกนัได้ (Denison, 1996) ใน

การศกึษาเกียวกบับรรยากาศองค์กร นกัวิชาการได้มีการแบ่งบรรยากาศองค์กรไว้หลายแนวทาง ดงันี การศกึษาของ

เช็นและฮวง (Chen & Huang, 2007) มีการเป็น 2 ด้าน คือ บรรยากาศเกียวกบันวตักรรม (Innovative Climate) และ

บรรยากาศการร่วมมือกนั (Cooperative Climate) ในขณะทีการศึกษาของไนสตรอมและคณะ (Nystrom et al., 

2002) มีการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ การมุ่งเน้นความเสียง (Risk Orientation) การมุ่งเน้นภายนอก (External 

Orientation) และการมุ่งเน้นการประสบความสําเร็จ (Achievement Orientation) ในขณะทีการศกึษาของครีสเปล

และแฮนสนั (Crespell & Hanson, 2008) กล่าวว่า บรรยากาศสําหรับนวตักรรม  (Climate for Innovation) 

ประกอบด้วย 6 ปัจจัยย่อย คือ การติดต่อกันของทีม (Team Cohesion) การให้กําลังใจของผู้บังคับบัญชา 

(Supervisor Encouragement) ความมีอิสระ (Autonomy) ความท้าทาย (Challenge) การเปิดกว้างต่อนวตักรรม 
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(Openness to Innovation) และทรัพยากร (Resources) ทงันี จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า บรรยากาศองค์กร

มีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกตอ่ความสามารถทางนวตักรรม (Crespell & Hanson, 2008; Nystrom et al., 2002) 

- เครือข่ายทางสังคม (Social Network)  
เครือข่ายทางสงัคม หมายถึง เครือข่ายของผู้ประกอบการ ประกอบด้วยผู้ ทีมีความสมัพนัธ์กนั หรือเพือน 

หรือคนรู้จกั (Premaratne, 2001) เครือข่ายทางสงัคมเป็นกลุ่มเฉพาะของการเชือมโยงระหว่างกลุ่มของคน ทําให้

ผู้ประกอบการมีทนุทางสงัคม (Coleman, 1988) ผลของเครือข่ายสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัททีจะ

จดัหาข้อมลูทีจําเป็นทีมีคณุค่าเพือการเพิมนวตักรรมและการยอมรับ (Haunschild & Beckman, 1997) นอกจากนี 

พนัธมิตรมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจด้านนวตักรรมใหม่ทีทําโดยคนอืน ๆ ในเครือข่าย (Hausman & Stock, 2003) อซูซี 

(Uzzi, 1997) กล่าวว่า เครือข่ายเชือมความสมัพนัธ์ผู้ปฏิบตัิงานในหลายวิธี เช่น เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ, เพือน, 

ตวัแทน และพีเลียง เป็นต้น เครือข่ายช่วยในการจัดหาทรัพยากร จากวรรณกรรมทีมีอยู่ชีให้เห็นว่าระบบเครือข่าย

อาจจะเป็นวิธีทีสําคัญสําหรับบริษัทขนาดเล็กเพือชดเชยการขาดทรัพยากร จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเครือข่าย

ผู้ ประกอบการเป็นแหล่งทรัพยากรกรทีแท้จริงขององค์กรเหมือนกับข้อมูลข่าวสารขององค์กร ทังนี เครือข่าย

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Networks) สามารถจําแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ เครือข่ายสงัคม (Social 

Networks) เครือข่ายสนบัสนนุ (Supporting Networks) และเครือข่ายระหว่างบริษัท (Inter-firm Networks) โดยที

เครือข่ายสงัคม (Social Networks) ประกอบด้วย ผู้ ทีมีความสมัพนัธ์กนั เพือน และคนรู้จกั ส่วนเครือข่ายสนบัสนนุ 

(Supporting Networks) ประกอบด้วยบริษัทตวัแทน เช่น ธนาคาร หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานทีไม่ใช่รัฐบาล 

ในขณะทีเครือข่ายระหว่างบริษัท (Inter-firm Networks) รวมถึง ผู้ประกอบการรายอืนทงัขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

(Premaratne, 2001) ทงันี จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าเครือข่ายทางสงัคมมีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อ

ความสามารถทางนวตักรรม (Nybakk et al., 2009) 
 

สรุป 
ผลจากการวิจัยครังนี คือ กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Model) เพือนําไปศึกษาถึงรูปแบบ

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(The Casual Structure Relationship Model) ของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความสามารถทาง

นวตักรรมขององค์กร ดงัแสดงในรูปที 1 
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กรอบแนวคิดนีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กร ทีจะได้ทราบถึงความสัมพันธ์ใน

องค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวตักรรมองค์กร เพือการนําไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาความสามารถ

ทางนวตักรรมองค์กรตอ่ไป  
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การวิ เคราะห์จําแนกปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของพนักงานนิคม
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก   
Discriminant Analysis of Factors Affecting to Working Success of Employees in Eastern 
Region Industrial Estate 
 

ปริญญา สริิอตัตะกลุ1

Parinya Siriattakul1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัครังนีเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัทีสามารถจําแนกความสําเร็จในการทํางาน และความไม่สําเร็จในการ

ทํางานของพนักงานนิคมอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก ตวัแปรในการวิจยั ตวัแปรตาม ได้แก่ ความสําเร็จในการ

ทํางาน ตวัแปรอิสระได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และนิคมอตุสาหกรรม ตวัอย่างในการวิจยั คือ พนกังานนิคม

อุตสาหกรรมภาคตะวันออก ได้แก่ นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพตุ จ.ระยอง จํานวน 450 บริษัท และสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งเป็นชนัด้วยความน่าจะเป็นได้สดัสว่น

กบัขนาด (Stratified probability proportional to size sampling) เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม สถิติทีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมลู คือ ร้อยละ และการวิเคราะห์จําแนกประเภท 

ผลการวิจัย พบว่า ตวัแปรทีสามารถทํานายความสําเร็จในการทํางานของพนักงานในนิคมอตุสาหกรรม

ภาคตะวนัออกได้ดีทีสดุ คือ อาย ุรองลงมา คือ ระดบัการศกึษา และนิคมอตุสาหกรรม ตามลําดบั  

สมการจําแนกกลุม่สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุม่ได้ถกูต้องโดยเฉลียร้อยละ 78.90  

คาํสาํคัญ : ความสําเร็จในการทํางาน การวิเคราะห์จําแนก พนกังาน นิคมอตุสาหกรรม 

 

Abstract 
 The objective of this research was to analyze factors affecting to working success of employees 

in eastern region industrial estate. Dependent variable was working success and independent variables 

were gender, educational level, and industrial estate. The samples consisted of 450 companies in 

eastern region industrial estate. Stratified probability proportional to size sampling. The questionaires 

                                                            

1 คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

  Faculty of Social Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-291  

29

were designed for collecting data. Statistics methods used in this study were percentage and 

discriminant analysis. 

 The results indicated that: variables which can predict working success of employees in eastern 

region industrial estate were age, educational level, and industrial estate respectively. The discriminant 

equation can predict group membership with 78.90 percent. 

Keywords :  working success, discriminant analysis, employees, industrial estate 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
      การทํางาน หรืออาชีพเป็นสิงทีสําคญัยิงสําหรับการดําเนินชีวิตของบคุคล การทํางานทําให้เกิดรายได้ และ

รายได้ทําให้บุคคลสามารถตอบสนองความต้องการทงัทางด้านร่างกาย สงัคม และจิตใจได้ บุคคลซึงรู้สกึว่าตนเอง

ประสบความสําเร็จในการทํางาน ย่อมทีจะมีคณุภาพชีวิตทีดีขึน มีความสขุในการทํางาน ทํางานด้วยความเต็มใจ 

เ มือบุคคลประสบความสํา เ ร็จในการทํางาน  ก็ย่อมทีจะทําให้องค์กรประสบความสํา เ ร็จตามมาด้วย                             

แต่ในทางตรงข้ามหากบคุคลไม่สบความสําเร็จในการทํางานย่อมทีจะส่งผลให้องค์กรพฒันาไปสูค่วามสําเร็จได้ยาก 

ดงันนัความสําเร็จในการทํางานจึงมีความสําคญัอย่างยิงต่อการดําเนินชีวิตของบุคคล และการพฒันาองค์กร การ

วิจัยครังนีจึงสนใจ  ศึกษาตัวแปรทีส่งผลต่อการจําแนกกลุ่มพนักงานทีประสบความสําเร็จในการทํางาน และไม่

ประสบความสําเร็จในการทํางาน เพือประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร และพนกังานทีทํางานในนิคมอตุสาหกรรม ซงึตงัอยู่

ในภาคตะวนัออกตอ่ไป 

      วัตถุประสงค์ คือ เพือวิเคราะห์ปัจจยัทีสามารถจําแนกความสําเร็จในการทํางาน และความไม่สําเร็จในการ

ทํางานของพนกังานนิคมอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัย คือ พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม             

อมตะนคร จ.ชลบรีุ นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จ.ชลบรีุ และนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพตุ จ.ระยอง จํานวน 611 

บริษัท 

ตัวอย่างในการวิจัย คือ พนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ได้แก่ นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี                    

นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จ.ชลบรีุ และนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพตุ จ.ระยอง จํานวน 450 บริษัท  
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ขนาดตัวอย่าง 
ผู้วิจยัคํานวณขนาดของตวัอยา่งด้วยสตูรดงัตอ่ไปนี 

 

  222
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ผู้ วิจัยกําหนดให้ ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 1 ค่าความคลาดเคลือนในการสุ่มเท่ากับ .05 และค่าความ

เชือมนัเทา่กบั 95 % 

ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสําเร็จในการทํางาน ตัวแปรอิสระได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา และนิคมอตุสาหกรรม 

ผู้วิจยัจึงปรับขนาดตวัอย่างเพิมขึนเป็นจํานวน 450 และและสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งเป็นชนัด้วยความน่าจะ

เป็นได้สดัสว่นกบัขนาด (Stratified probability proportional to size sampling) แสดงดงัตารางที 1 

 

ตารางที 1 จํานวนประชากร และตวัอยา่ง 

 

นิคมอุตสาหกรรม ประชากร (โรงงาน) ตัวอย่าง (โรงงาน) 

อมตะนคร 370 272 

แหลมฉบงั 152 112 

มาบตาพตุ 89 66 

รวม 611 450 
 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม  และวิเคราะห์ข้อมลูด้วย ร้อยละ การวิเคราะห์จําแนกประเภท 

(discriminant analysis) 

 

ผลการวิจัย 
       ค่าไอเกน (Eigen value) เท่ากบั .406 ค่า Wilk’s Lambda เท่ากบั .711 สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของการจําแนกกลุ่มได้ร้อยละ 28.84 มีค่าเฉลียคะแนนจําแนกกลุ่ม (Group Centroids) พนักงานทีประสบ

ความสําเร็จ และพนกังานทีไมป่ระสบความสําเร็จ เทา่กบั .788 และ -.513 ตวัแปรทีสามารถจําแนกกลุม่ได้ดีทีสดุ คือ 

ตวัแปรอาย ุรองลงมา คือ ตวัแปรระดบัการศกึษา และตวัแปรนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร โดยมีค่าสมัประสิทธิคาโน

นิคอลมาตรฐานเทา่กบั .796 .435 และ .257 ตามลําดบั 
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สามารถเขียนสมการจําแนกกลุ่มระหว่างกลุ่มทีประสบความสําเร็จ และกลุ่มทีไม่ประสบความสําเร็จ             

ในการทํางานได้ดงันี  18.088 0.144( ) 0.785( ) 0.704( )D age edu place
∧

= − + + +

 

ตารางที 1 ผลการจําแนกกลุม่จริงและความถกูต้องการพยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุม่ 
 

พยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุม่ กลุม่จริง 

พนกังานทีไมป่ระสบความสําเร็จ พนกังานทีประสบความสําเร็จ 

จํานวน 

(คน) 

จํานวน 198 45 243 พนกังานทีไมป่ระสบ

ความสําเร็จ ร้อยละ 81.50 18.50 100.00 

จํานวน 39 116 155 พนักงานทีประสบ

ความสําเร็จ ร้อยละ 25.20 74.80 100.00 

พยากรณ์การเป็นสมาชิกกลุม่ได้ถกูต้องโดยเฉลียร้อยละ 78.90  

 

สรุป 
 ตวัแปรทีสามารถทํานายความสําเร็จในการทํางานของพนกังานในนิคมอตุสาหกรรมภาคตะวนัออกได้ดี

ทีสดุ คือ อาย ุรองลงมา คือ ระดบัการศึกษา และนิคมอตุสาหกรรม ตามลําดบั แสดงให้เห็นว่าพนกังานทีมีอายเุพิม

มากขึน มีระดบัการศึกษาสงู และทํางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรีจะประสบความสําเร็จในการ

ทํางานมากกว่าพนักงานทีมีอายุน้อย มีระดับการศึกษาตํา และทํางานอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมอืน ๆ ในภา

ตะวนัออก 

 

คาํขอบคุณ 
 ขอขอบคณุผู้ ร่วมโครงการวิจยัอาจารย์พลกฤษณ์  ไพรสานฑ์วณิชกลุ และรําลกึถึงพระคณุบิดามารดา และ

อาจารย์ผู้มอบความรู้จนสามารถทําให้มาถงึทกุวนันีได้ 
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ปัจจัยทางการตลาดทมีีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช พัทยา 
The Marketing Factor Influencing Consumer Decision Making for Choosing the Service of 
golden beach Hotel, Pattaya 
 

ธนาธิป ปานอทุยั1

Tanatip Panutai1

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์ดงันี 1) เพือศึกษาปัจจยัทางการตลาดทีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม

โกลเด้น บีช พทัยา 2) เพือเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช 

พทัยา จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล และ 3) เพือศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม

โกลเด้น บีช พทัยา กลุม่ตวัอยา่งทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัท่องเทียวชาวไทย และนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ จํานวน 400  

คน  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีสุม่แบบอย่างง่าย สถิติทีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าสว่น

เบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

            ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก สําหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง

การจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนกังาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิงแวดล้อมทางกายภาพ 

อยูใ่นระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช 

พทัยา จําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผู้ ใช้บริการทีมี เพศ  สถานภาพสมรส ภมิูลําเนาทีเป็นทีอยู่ในปัจจบุนั 

ระดบัการศกึษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ  ระยะเวลาทีเข้ามาใช้บริการ วตัถปุระสงค์หลกัในการเดินทางครังนี การใช้บริการ

ทีผ่านมา  มีปัจจยัในการตดัสินใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สว่นผู้ใช้บริการทีมีอายตุ่างกนั มี

ปัจจยัในการตดัสินใจไม่แตกต่างกนั 3)จากผลการวิจัยพบว่าควรพัฒนาและปรับปรุงเพือเพิมประสิทธิภาพใน

การให้บริการในแต่ละด้านให้มากยิงขึน ดงันี 1) ด้านผลิตภณัฑ์ ควรพฒันาปรับปรุงห้องพกั และควรเพิมความ

ปลอดภยัของห้องพกั 2) ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย  ควรเพิมสือออนไลน์ 3) ด้านพนกังาน ควรเพิมจํานวนพนกังานให้

มากกว่านี  ควรปรับปรุงเรืองภาษาและการสือสาร ควรพฒันาเครืองแบบให้เป็นสากล 4) ด้านกระบวนการให้บริการ 

ควรเพิมความรวดเร็วในการให้บริการ 5) ด้านสงิแวดล้อมทางกายภาพ เสียงรอบข้างโรงแรมดงัเกินไป 

คาํสาํคัญ : การตดัสนิใจ  การใช้บริการ โรงแรม 

                                                            

1 คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ 76120 ประเทศไทย 

  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi Information Technology Campus 76120, Thailand. 
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Abstract  
 The purpose of this research is (1) to find out the marketing factors which influence on the 

decision for choosing  the service of  hotel Golden Beach Pattaya , (2) to compare the marketing factors 

in decision-making to the service at The Golden Beach Pattaya Hotel classified by individual factors, and 

(3) to study the problems and give recommendations for decision-making on the service at The Golden 

Beach Pattaya Hotel. In this study, the sample group consists of 400 foreign tourists, as well as Thai 

tourists. The methodology used was giving questionnaires by simple random sampling. The descriptive 

statistics used in this study are percentage, mean, standard deviation T-test ANOVA and one-way 

ANOVA.  

 The results show that (1) the perception on marketing factors in decision-making to the 

service at The Golden Beach Pattaya hotel is at a high level, as a whole. If we consider each part, we will 

find that high levels included products, prices, distribution way, promotion, marketing, employees, 

service and physical environment. (2) In the part of the comparison of the individual factors, we found 

that differences in gender, marital status, current habitation, education level, revenue, occupation, period 

to get a service, aim of travelling and service to be received are the different deciding factors in .05 

percentages. However, different ages gave the same results. The results also revealed that the services 

should be developed in order to get more efficient in the following parts: (1) Product: rooms should be 

improved such as by increasing the security system. (2) Distribution way: there should be more social 

media. (3) There should be more employees and improve their language and communication skill. 

Moreover, they should have the unique uniform (4) Service should be faster. And (5) Physical 

environment: there should be a noise control since it’s too loud around the hotel.     

Keywords : Decision marketing, Service, Hotel 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
อตุสาหกรรมโรงแรมนบัเป็นอตุสาหกรรมการท่องเทียวซงึจดัเป็นอตุสาหกรรมภาคบริการนบัได้ว่าเป็นธุรกิจ

ทีได้เข้ามามีบทบาทสําคญัอย่างยิง กล่าวคือ เป็นธุรกิจทีอํานวยความสะดวกสบายและบริการต่างๆ ให้แก่ผู้ เดินทาง

และนกัท่องเทียว เนืองจากทีพกัและอาหารเป็นสิงจําเป็นสําหรับบคุคลทีอยู่ห่างไกลจากบ้าน ทงัผู้ ทีเป็นนกัธุรกิจและ

นกัทอ่งเทียวยอ่มต้องการความสะดวกสบายและความพงึพอใจเสมือนอยู่ทีบ้านของตนเอง โดยธรรมชาติบคุคลย่อม

มีความแตกต่างกันทังในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และความต้องการ ฯลฯ ดงันันโรงแรมจึงมีหลายประเภท เพือ

ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่แขกผู้มาพักมากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้ ผู้บริโภค แต่ละคนย่อมมีโอกาส



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-297  

29

เลือกใช้บริการจากโรงแรมแต่ละแห่งตามความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง เนืองจากธุรกิจโรงแรมมี

ลกัษณะพิเศษแตกต่างจากธุรกิจอืนๆ ความสําเร็จของธุรกิจโรงแรมขึนอยู่กบัคณุภาพของพนกังานทีให้บริการ และ

การดําเนินงานของโรงแรมทีจะต้องจดัให้มีสิงอํานวยความสะดวกมากทีสุด และจะต้องบริการแขกผู้มาใช้บริการ

ให้ รวดเร็ว ทีส ุด  การแบ่งประเภทของโรงแรมโดยคําน ึงถ ึงค ุณภาพเ ป็นหล ักจะ เน้น ทีสิ ง อํานวยความ

สะดวกสบายต่าง ๆ ตลอดจนบริการทีโรงแรมให้แก่แขกทีผู้มาพกั ดงันันโรงแรมจึงมีตงัแต่โรงแรมธรรมดา ไม่มีสิง

อํานวยความสะดวกสบายหรือบริการมากนกั จนถึงโรงแรมระดบั 5 ดาว ซงึจดัว่าเป็นโรงแรมทีดีทีสดุ มีทงัการตกแต่ง

ทีหรูหรา มีสิงอํานวยความสะดวกสบายเพียบพร้อมและบริการทีดีเยียมจงัหวดัชลบรีุ เป็นจงัหวดัท่องเทียวชายทะเล

ตะวนัออกทีมีชือเสียงมานาน การท่องเทียวของเมืองพทัยานบัว่าเป็นอตุสาหกรรมบริการทีสร้างรายได้หลกัให้กบั

จงัหวดัชลบรีุเป็นอย่างมาก โดยก่อให้เกิดการลงทนุทางธุรกิจและการจ้างงานกระจายรายได้สูช่มุชน เช่น ร้านอาหาร 

โรงแรม โฮมสเตย์ บริษัทนําเทียว ร้านขายของทีระลึกและพัฒนาธุรกิจบริการและสถานทีท่องเทียวให้มีศักยภาพ 

(ไพพรรณ อินทนิล 2542 : 3)  

การตัดสินใจของผู้บริโภคทีจะพักในโรงแรมใดนัน ย่อมขึนอยู่กับหลายปัจจัยหลายประการ เช่น อตัรา

ค่าทีพกั ประเภทหรือขนาดโรงแรม สถานทีตงัของโรงแรม ตลอดจนสิงอํานวยความสะดวกสบายต่างๆ นอกจากนนั

แขกผู้มาพกับางคนยงัเกิดความเคยชินทีจะพกัอยู่ในโรงแรมซงึมีสิงแวดล้อมและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกสบาย

เหมือนโรงแรมทีแขกผู้นันเคยพักทุกประการ ดงันันจึงมีโรงแรมทีเป็นเครือข่าย หรือเป็นโรงแรมทีมีการบริหารงาน

อยา่งเดียวกนัเกิดขนึหลายแหง่   

 ดังนันผู้ วิจัยได้เห็นถึงทีมาและความสําคัญของธุรกิจโรงแรม จึงได้วิจัยเพือให้ทราบถึงพฤติกรรมของ

ผู้ ใช้บริการในการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช พทัยา จงัหวดัชลบรีุ ทงันีเพือเป็นข้อมลูสรุปถึงแนวทาง

แก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเพือการวางแผนทีดีในการดําเนินการให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ใช้บริการ

หรือปรับปรุงธุรกิจโรงแรมให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อยา่งถกูต้องตอ่ไป 

วตัถปุระสงค์  

 1) เพือศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีมีผลตอ่การตดัสนิใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช พทัยา  

2) เพือเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช พทัยา จําแนกตาม

ปัจจยัสว่นบคุคล   

3) เพือศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะตอ่การตดัสนิใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช พทัยา 
 

วิธีดาํเนินวิจัย 
ประชากรทีใช้ในการศกึษาได้แก่ นกัท่องเทียวชาวไทย และนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ เพศชายและเพศหญิง

ทีมีอายตุงัแต่ 15 ปีบริบรูณ์ขึนไป โดยเน้นนกัท่องเทียวทีเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช ซึงมีจํานวนนกัท่องเทียว

ในปี 2552 จํานวน 174,984 คน  (โรงแรมโกลเด้นบีช พทัยา, “ผู้ ทีมาใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช พทัยา ในปี 2552,” 
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รายงานประจําปีโรงแรมโกลเด้นบีช พทัยา, 2552.) สามารถหากลุม่ตวัอย่างได้โดยใช้สตูรของ Taro Yamane (1993) 

ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  95  และมีความคลาดเคลือนได้ร้อยละ  5  แล้วนํากลุ่มตวัอย่างมาสุ่มด้วยวิธีการสุ่ม

อย่างง่าย ได้จํานวน 400  คน  เครืองมือทีใช้ในการศกึษาครังนีเป็นแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสุม่แบบอย่างง่าย  สถิติที

ใช้ ได้แก่     คา่ร้อยละ คา่เฉลีย คา่สว่นเบียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ในการวิเคราะห์ข้อมลูครังนี  ผู้วิจยัใช้วิธีการตรวจสอบข้อมลูทีได้จากการเก็บรวมรวบข้อมลูจากแบบสอบถาม  แล้ว

ดําเนินการตามขนัตอน  ดงันี 

 1.  นําแบบสอบถาม  ทีคดัเลือกทงัหมดลงหมายเลขประจําฉบบั 

 2.  จดัทําคูมื่อลงรหสั  (Code  Book) 

 3. นําข้อมลูทงัหมดลงรหสั  เพือวิเคราะห์ข้อมลู 

 4. วิเคราะห์ข้อมลู  กําหนดระดบัความมีนยัสําคญัทีระดบั  0.5  โดยกําหนดการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้

รูปแบบตารางโดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage  of  Frequency)  คํานวณหาค่าเฉลีย 

(Mean)  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  เป็นรายด้านและโดยรวม  จากนันนําค่าเฉลียทีได้มาแปล

ความหมายโดยใช้เกณฑ์สมบรูณ์  (Absolute  Criteria)  โดยการหาค่าเฉลียของระดบัคะแนนแบ่งเป็น  5  ช่วง (ธีร

วฒุิ  เอกะกลุ  2542 : 111)  ตามระดบัความสําคญัทีมีตอ่ปัจจยัตา่งๆ  ดงันี 

  คา่เฉลีย  4.21 – 5.00  หมายความวา่   เป็นปัจจยัในการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัมากทีสดุ 

  คา่เฉลีย  3.41 – 4.20  หมายความวา่   เป็นปัจจยัในการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัมาก 

  คา่เฉลีย  2.61 – 3.40  หมายความวา่   เป็นปัจจยัในการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  คา่เฉลีย  1.81 – 2.60  หมายความวา่   เป็นปัจจยัในการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัน้อย 

  คา่เฉลีย  1.00 – 1.80  หมายความวา่   เป็นปัจจยัในการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ           

 5. วิเคราะห์ข้อมลูทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ ประเภทของผู้ ทีมาใช้บริการ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ภมิูลําเนาระดบัการศึกษา รายได้ อาชีพ ระยะเวลาทีเข้ามาใช้บริการ วตัถปุระสงค์ในการเดินทาง 

การใช้บริการทีผา่นมา โดยใช้สถิติแจกแจงความถี  และร้อยละ 

 6. วิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลตอ่การตดัสนิใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช พทัยาโดยการหา

คา่เฉลีย (Mean)  สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

 7. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติวิเคราะห์  เพือเปรียบเทียบทางสถิติวิจยัการในตดัสินใจระหว่างกลุ่ม

ตวัอย่าง 2 กลุ่มตวัอย่างโดยการทดสอบค่าที (t- test)  และระหว่างกลุ่มตวัอย่างมากกว่า  2  กลุ่มใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way  ANOVA)  และเมือพบว่าแตกต่าง  จะนําไปทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของ

เชฟเฟ่  (Scheffe’)  (ศิริชยั  พงษ์วิชยั  2544 : 201-202) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 8. วิเคราะห์ปัญหา  อปุสรรค  ทีเกียวกบัปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม

โกลเด้น บีช พทัยา  โดยใช้สถิติความถีและร้อยละ 
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 9. สรุปผลการศึกษา  ตลอดจนเสนอคําแนะนํา  และจัดทําเป็นรูปเล่ม  เพือรายงานผลการศกึษา 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูทวัไปของนกัท่องเทียวชาวไทย และนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ จํานวน  400  คน 

พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ 30 - 44  ปี มีสถานภาพโสด  มีภมิูลําเนาอยู่ประเทศอินเดียและรัสเซีย และ มี

การศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้สงูกวา่ 40,000 บาท สว่นใหญ่ประกอบอาชีพ ธุรกิจสว่นตวั ระยะเวลาทีเข้ามาใช้

บริการสว่นใหญ่คือ ช่วงเดือนตลุาคม – ธันวาคม โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั คือ ท่องเทียว / พกัผ่อน และการใช้บริการที

ผา่นมาสว่นใหญ่เป็นการใช้บริการเป็นครังแรก   

ปัจจยัทีมีผลตอ่การตดัสนิใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก สําหรับผลการ

พิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่   ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้าน

พนกังาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิงแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วน

บคุคลทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช พทัยา พบว่า  ผู้ใช้บริการทีมี เพศ  สถานภาพสมรส 

ภมิูลําเนาทีเป็นทีอยู่ในปัจจบุนั ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ  ระยะเวลาทีเข้ามาใช้บริการ วตัถปุระสงค์หลกั

ในการเดินทางครังนี การใช้บริการทีผ่านมา  มีปัจจยัในการตดัสินใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

สว่นผู้ใช้บริการทีมีอายตุ่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจไม่แตกต่างกนั  จากผลการวิจยัพบว่าควรพฒันาและปรับปรุง

เพือเพิมประสิทธิภาพในการให้บริการในแต่ละด้านให้มากยิงขึน ดงันี 1) ด้านผลิตภณัฑ์ ควรพฒันาปรับปรุงห้องพกั 

และควรเพิมความปลอดภยัของห้องพกั 2) ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย  ควรเพิมสือออนไลน์ 3) ด้านพนกังาน ควร

เพิมจํานวนพนกังานให้มากกวา่นี  ควรปรับปรุงเรืองภาษาและการสือสาร ควรพฒันาเครืองแบบให้เป็นสากล 5) ด้าน

กระบวนการให้บริการ ควรเพิมความรวดเร็วในการให้บริการ 6) ด้านสิงแวดล้อมทางกายภาพ เสียงรอบข้างโรงแรม

ดงัเกินไป 
 

สรุป 
 1) ปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช โดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก สําหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการ

สง่เสริมการตลาด ด้านพนกังาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิงแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก 2) ผลการ

เปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมโกลเด้น บีช พทัยา จําแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ ใช้บริการทีมี เพศ  สถานภาพสมรส ภมิูลําเนาทีเป็นทีอยู่ในปัจจบุนั ระดบัการศึกษา รายได้ต่อ

เดือน อาชีพ  ระยะเวลาทีเข้ามาใช้บริการ วตัถปุระสงค์หลกัในการเดินทางครังนี การใช้บริการทีผ่านมา  มีปัจจยัในการ

ตดัสินใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สว่นผู้ใช้บริการทีมีอายตุ่างกนั มีปัจจยัในการตดัสินใจไม่

แตกต่างกนั 3)จากผลการวิจัยพบว่าควรพัฒนาและปรับปรุงเพือเพิมประสิทธิภาพในการให้บริการในแต่ละ
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ด้านให้มากยิงขึน ดงันี 1) ด้านผลิตภณัฑ์ ควรพฒันาปรับปรุงห้องพกั และควรเพิมความปลอดภยัของห้องพกั 2) 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย  ควรเพิมสือออนไลน์ 3) ด้านพนกังาน ควรเพิมจํานวนพนกังานให้มากกว่านี  ควรปรับปรุง

เรืองภาษาและการสือสาร ควรพฒันาเครืองแบบให้เป็นสากล 4) ด้านกระบวนการให้บริการ ควรเพิมความรวดเร็วใน

การให้บริการ 5) ด้านสงิแวดล้อมทางกายภาพ เสียงรอบข้างโรงแรมดงัเกินไป 
 

คาํขอบคุณ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสามารถสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี โดยการได้รับความช่วยเหลือและความอนเุคราะห์จาก

บคุคลเหลา่นี 

 ขอขอบพระคณุ อาจารย์ดร.เกริกฤทธิ อมัพะวตั อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นผู้ ให้คําแนะนําและ

ข้อคิดเหน็ตา่งๆ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง 

 ขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จนัทนา โรจน์รุ่งศศิธร เป็นผู้ ให้คําแนะนําการใช้แบบสอบถาม  

เครืองมือทางสถิติ การวิเคราะห์ทางสถิติ และข้อคิดเห็นต่างๆ  อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง รวมทงัให้ความเอาใจใสต่ิดตาม

ผลงานอยา่งใกล้ชิด  

 ขอขอบพระคณุ อาจารย์ดร.กฤษฎา พชัราวนิช เป็นผู้ ให้คําแนะนําการใช้แบบสอบถามสําหรับการวิจยั

ในครังนี 

 ขอขอบพระคณุ คณะผู้บริหารโรงแรมโกลเด้นบีช พทัยา  และเจ้าหน้าทีโรงแรมโกลเด้นบีช พทัยา ทกุท่านที

ได้ให้ความร่วมมือให้ข้อมลูวิจยัในครังนี 

 ขอขอบพระคณุสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากรได้สนบัสนนุการนําเสนอผลงานวิชาการ 

ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจยัในครังนี  

 สดุท้ายผู้วิจยัใคร่กราบขอบพระคณุ  คณุยา่จวน  ปานอทุยั  และบคุคลในครอบครัวปานอทุยัทกุคน ทีคอยให้

กําลงัใจ พร้อมทงัสนบัสนนุสง่เสริมทกุๆ ด้านในการดําเนินการวิจยัครังนีแก่ผู้วิจยัตงัแต่เริมต้น จนวิจยัฉบบันีสําเร็จลง

ด้วยดี 
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อาํนาจการปกครองแผ่นดนิสมัยพระบาทสมเดจ็พระนังเกล้าเจ้าอย่หวัู  (พ.ศ. 2367–พ.ศ. 2394) 
Governing Power in King Rama III Period (1824 - 1851) 

ปฏิพทัธ์ วรโพธิพฒัน์1

Patiphat Varapothipathana1

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีมุ่งวิเคราะห์อํานาจปกครองแผ่นดินสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยศึกษาจากจดหมายหลวงอุดมสมบตัิซึงเป็นเอกสารทางประวตัิศาสตร์ เพือเป็นตวัอย่างพิสจูน์ถึง
อํานาจของราชธานีในการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ผลการศึกษาชีให้เห็นว่า อํานาจของราชธานีขึนอยู่กับความ
พรักพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น จํานวนไพร่พล เสบียงอาหาร ศัตราวุธและพาหนะเดินทาง นอกจากนี 
พระบาทสมเด็จพระนงัเกล้าเจ้าอยู่หวั ต้องเผชิญข้อจํากัดด้านข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ซึงอยู่ในความดูแลของขุนนาง 
ตลอดจนความยากลําบากเรืองการเดินทาง และการติดตอ่สือสารกบัหวัเมืองต่าง ๆ  ราชธานีจึงต้องพงึเมืองนครศรี ฯ 
และเมืองสงขลาในการกํากบัดแูลดินแดนทางภาคใต้ อํานาจปกครองแผ่นดินทีปรากฎในจดหมายหลวงอดุมสมบตัิ
จึงแสดงให้เห็นว่า อํานาจทีแท้จริงของพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หวั ไม่ตรงตามความหมายการปกครอง
ระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์ 
คาํสาํคัญ : อํานาจการปกครองแผน่ดิน สมยัพระบาทสมเดจ็พระนงัเกล้าเจ้าอยูห่วั สมบรูณาญาสทิธิราชย์ 
 
Abstract 
 This research aims to analyze governing power under the reign of King Rama III of Siam (1824-
1851),studied from the historical document called “Dispatches of Luang Udomsombat” in order to prove 
the central power ruled over other peripheral cities. This study indicates that central power depended 
upon the readiness of various factors. Such as the amount of man power, supplies, weapons and 
conveyances. Moreover, the governing power had faced with the limitation of information controlled by 
nobilities, as well as, difficulties of distance and communication from capital to other cities. Therefore, the 
capital of Siam need Nakhon Si Thammarat and Songkla to exercise its governing power over southern 
realm. These governing power presented in The Dispatches of Luang Udomsombat. So it can be shown 
that the actual power of King Rama III was not properly rendered as “Absolute monarchy”.   
Keywords : Governing power,  King Rama III period,  Absolute monarchy
 
 

                                                            

1 หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900  ประเทศไทย  

   Master of Arts Program in Political Science, The Graduate School, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
โดยทวัไปความเข้าใจการปกครองระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ ราชธานีมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการปกครอง

บรรดาหวัเมืองต่าง ๆ   แต่ก่อนหน้าการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที 5) 
เจ้าเมืองซงึครองหวัเมืองตา่ง ๆ มีอิสระปกครองตนเอง   อํานาจของราชธานีไมเ่ข้าไปยุง่เกียวกิจการหวัเมืองเหลา่นนัมาก 

พจนานกุรมศพัท์รัฐศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2552  อธิบายว่า สมบรูณาญาสิทธิราชย์ (Absolute 
Monarchy)  คือ  ระบอบราชาธิปไตยทีพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึงอํานาจสงูสดุในการปกครองประเทศ และพระมหากษัตริย์
ทรงใช้อํานาจนนัได้อย่างเด็ดขาด โดยไม่มีข้อจํากดั   คําอธิบายข้างต้นนี ดเูหมือนว่าอํานาจของพระมหากษัตริย์จะล้นพ้น
ไม่มีประมาณ  แต่ในทางปฏิบตัิพระมหากษัตริย์จะมีอํานาจแบบนันเพียงใด  เพราะอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของ
พระมหากษัตริย์สมยัต้นรัตนโกสินทร์ ขึนอยู่กับการแบ่งแยกและการเป็นปรปักษ์กันในบรรดาขุนนางทีมีอํานาจ(อคิน 
รพีพฒัน์,2518:298,348)เพราะถ้าปัจจยักําลงัอํานาจอยู่ทีขนุนางกลุม่ใดกลุม่หนึงมากก็จะเป็นอนัตรายต่อองค์พระมหากษัตริย์
แต่สมยัพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที 3) เมือเชือพระวงศ์ผู้ ใหญ่ทยอยสินพระชนม์  ก็มิทรงแต่งตัง
ตําแหน่งผู้ กํากบัราชการทดแทน  พระองค์ทรงเลือกใช้ขุนนางทีเป็นทีไว้วางพระราชหฤทยัมากกว่าบรรดาเชือพระวงศ์
(ภารดี,2518: 56) เช่น เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ซึงเป็นว่าทีเสนาบดีสมุหกลาโหมตังแต่ พ.ศ. 2372 ด้วย  
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์   สิงหเสนี) เสนาบดีสมหุนายก และพระยาศรีพิพฒัน์ราชโกษา  (ทดั  บนุนาค) จางวาง
พระคลงัสนิค้า เป็นต้น อีกทงัตงัแต่ พ.ศ. 2375 ไม่มีการแต่งตงัผู้ ใดดํารงตําแหน่งอปุราช ครันถึง พ.ศ.2381 จึงมีเพียง
กรมหลวงรักษ์รณเรศ ซงึเป็นพระราชปิตลุาและเป็นทีไว้วางพระราชหฤทยั (นนัทนา กปิลกาญจน์,2539: 47,48) 

สว่นอํานาจการปกครองดแูลหวัเมืองต่าง ๆ ระเบียบประเพณีการปกครองหวัเมืองในสมยัต้นรัตนโกสินทร์
คงถือปฏิบตัิตามสมยักรุงศรีอยธุยา หวัเมืองถกูแบ่งให้อยู่ในความดแูลของ สมหุกลาโหม สมหุนายก และเจ้าพระยาพระ
คลัง  เพือมิให้อํานาจรวมอยู่ทีขุนนางผู้ หนึงผู้ ใดเช่นเดียวกัน  อํานาจราชธานีปกครองแผ่นดินแตกต่างกันตาม
ระยะทางทีห่างจากราชธานี อย่างไรก็ตามในดินแดนซงึห่างไกลจากราชธานีมาก ก็จะมีหวัเมืองขนาดใหญ่เป็นศนูย์
อํานาจคอยกํากับดูแลแทนราชธานี เช่น บรรดาหัวเมืองปักษ์ใต้นัน เมืองสงขลามีอํานาจกํากับดูแลหัวเมืองแขก
ปัตตานี (7 เมือง)  เมืองนครศรี ฯ  มีอํานาจกํากบัดแูลเมืองไทรบรีุ และเมืองกลนัตนั  แต่เจ้าพระยานคร ฯ (น้อย) มี
อิทธิพลมากเพราะมีบตุรบริวารปกครองดแูลดินแดนปักษ์ใต้หลายเมือง  ผู้วิจยัจึงต้องการแสดงให้เห็นว่าอํานาจการ
ปกครองแผ่นดินสมยัพระบาทสมเด็จพระนงัเกล้าเจ้าอยู่หวัในทางปฏิบตัิทีปรากฏในจดหมายหลวงอุดมสมบตัิ ไม่ได้
เดด็ขาดเบด็เสร็จ 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจยัครังนีใช้วิธีการศึกษาวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจากจดหมายหลวง
อดุมสมบตัิ จํานวน 15 ฉบบั หลวงอดุมสมบตัิเขียนในช่วงเดือนกนัยายน พ.ศ.2381 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2382 (พรชยั 
นาคสีทอง,2548: 109) ลกัษณะเป็นบนัทกึจดหมายรายวนัรายงานแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระนงัเกล้า
เจ้าอยู่หวั (รัชกาลที 3) ทีทรงรับสงัหารือข้อราชการศึกสงครามกบัเหล่าเสนาอํามาตย์เพือให้พระยาศรีพิพฒัน์ (ทดั 
บุนนาค) ซึงเป็นแม่ทพัไปราชการทพัหวัเมืองปักษ์ใต้และเป็นผู้บงัคบับญัชาของหลวงอุดมสมบตัิทราบ จากนันใช้
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องต่างๆ มาศึกษาวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณาวิเคราะห์ 
(Analytical Description) 
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ผลการวิจัย 
ก่อนการปฏิรูปการปกครองสมยัรัชกาลที 5 อํานาจของราชธานีมิได้ครอบคลมุดินแดนทงัหมด แท้จริงราชธานี  

มีอํานาจการปกครองแผ่นดินขยายไปทางทิศเหนือแค่ปทุมธานีและนนทบุรี ส่วนทิศใต้เพียงแค่พระประแดง (เตช  
บนุนาค, 2548: 23) อํานาจของราชธานีจึงหนาแน่นในขอบเขตดินแดนดงักลา่ว ดงัปรากฏในจดหมายหลวงอดุมสมบตัิ 
อํานาจเดด็ขาดและความเข้มแข็งของอํานาจราชธานีในการปกครองหวัเมืองขึนอยู่กบัความพรักพร้อมของปัจจยักําลงั
อํานาจ ได้แก่ ประการทีหนึง คือ กําลงัไพร่พล ประการทีสองคือ เสบียงอาหาร และประการทีสามคือ ศัตราวุธและ
พาหนะเดินทางและต้องพงึขนุนางทีครอบครองปัจจยักําลงัอํานาจเหลา่นนั อํานาจจึงมิได้รวมศนูย์อยู่ทีรัชกาลที 3 อย่าง
เบ็ดเสร็จ เพราะอํานาจปกครองแผ่นดินของรัชกาลที 3 จะสําเร็จได้ต้องอาศัยความพรักพร้อมของปัจจัยทังสามประการ 
(อดุมสมบตัิ,2505: 78) ดงันนั ถ้าราชธานีมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามการปกครองระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์จริง
จะต้องใช้อํานาจทีมีทําให้ปัจจัยกําลงัอํานาจดังกล่าวพรักพร้อมได้  แต่เมือศึกษารายละเอียดเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
จดหมายหลวงอดุมสมบตัิพบวา่มีแตข้่อติดขดัในการเรียกใช้ไมพ่รักพร้อมตามพระราชประสงค์ได้ ทงั ไพร่พล เสบียงอาหาร 
และศตัราวธุและพาหนะเดินทาง  ดงัจะพิสจูน์ให้เหน็อํานาจการปกครองแผน่ดินได้  ดงันี   
 ประการทีหนึง คือไพร่พล  สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นัน ไม่มีอาวุธทันสมัยและกองทัพประจํา อํานาจ
การเมืองจึงขึนอยู่กบัการคมุกําลงัไพร่พลเป็นส่วนใหญ่ (อคิน รพีพฒัน์,2518: 68)ไพร่พลเป็นปัจจยักําลงัอํานาจที
สําคญั ต้องพรักพร้อมก่อนจึงจะเดินทางไปทําได้ (อดุมสมบตัิ,2505: 92)  การเดินทพัจากราชธานีกบัหวัเมืองปักษ์ใต้
ทีสามารถใช้เส้นทางทังทางบกและทางเรือแต่ด้วยระยะทางทีห่างจากราชธานีมาก รัชกาลที 3 มีพระราชดําริให้
เดินทพัทางเรือเพราะเดินทางได้รวดเร็วทนัการและไพร่พลจะไม่บอบชํา (อดุมสมบตัิ,2505:51) อย่างไรก็ตาม ความ
พรักพร้อมของไพร่พลจะเกิดขึนได้ด้วยเงือนไขเรืองมลนายู และไพร่บ้านพลเมือง โดยเฉพาะมลูนายมีความสําคญั
มากต่อการใช้อํานาจปกครองหวัเมือง “...ถ้ามลนายมนัมนัคงอย่อย่างนีแล้ว อ้ายแขกทีเป็นู ู ขบถไปบ้างเล็กน้อยนนั 
มนัเห็นนายยกมา มนัจะเป็นไปทีไหนได ้มนัก็คงกลบัเข้าหาสิน...”(อดุมสมบตัิ,2505: 83) สว่นไพร่บ้านพลเมืองในหวั
เมืองมกัแตกพา่นเข้าป่าการเกณฑ์เพือไปราชการทพักลบัลา่ช้า ต้องเรียกหาคอยรวบรวมอยู่ก่อนจึงค่อยไม่ทนัราชการ 
(อดุมสมบตัิ,2505: 40) ทงัเจ้าพระยานคร ฯ (น้อย) และพระยาสงขลา ในฐานะเป็นมลูนายกํากบัดแูลบรรดาหวัเมือง
ปักษ์ใต้ก็เป็นอริกัน รัชกาลที 3 รับสงัให้ร่วมมือกันจัดการความสงบเรียบร้อยเมืองไทร เมือเดินทางกลบัไปถึงเมือง 
เจ้าพระยานคร ฯ คอยกองทพัเมืองชมุพร เมืองไชยา เมืองประทิว อยู่ประมาณเดือนเศษมาแล้วก็ยงัมาไม่ถึงพร้อมกนั
(อุดมสมบตัิ,2505: 50) ประกอบกบัเกียงท้องทีกนัจนทําให้ข้าศึกยกทพัประชิดล้อมเมืองสงขลา ราชธานีจึงต้อง
ตดัสินใจยกทพัลงไปจดัการเอง“การไม่พอทีจะให้ป่วยงานรีพลมากมายจนถึงอย่างนีเลย ถา้ช่วยกนัทําเสียแต่ทีแรกก็
จะแล้วเสียแล้ว นีคอยถือเปรียบรีรอกนัวุ่นวานไขว่อย่เปล่าๆ จนอ้ายแขกมนัทําเอาข้างสงขลายบัเยิน แล้วก็ยงัไมู่
ช่วยกนั ตอ้งให้ร้อนถึงทพัใหญ่ยกออกมา เอาให้ป่วยงานรีพลเสบียงอาหารจนได.้..” (อดุมสมบตัิ,2505: 143) โปรด
เกล้า ฯ ให้พระยาวิชิตณรงค์ พระราชรินทร์ กรมพระตํารวจ คมุทพัเรือลว่งหน้าไปเมืองสงขลาก่อน พระราชรินทร์ต้อง
คอยไพร่พลทียงัมาไม่ถึง จึงออกเดินทางล่าช้ากว่าพระยาวิชิตณรงค์ (อดุมสมบตัิ,2505: 66) แต่พอทงัพระยาวิชิต
ณรงค์และพระราชรินทร์เดินทางมาถงึเมืองสงขลา ข้าศกึก็แตกหนีไปหมดแล้ว “...หวดุหวิดกนัทีเดียว เสียดายนกัหนา
หนอ หาไม่พระยาวิชิตณรงค์ พระราชรินทร์ ก็จะไดส้ร้บกบัอา้ยแขกทนักนัไดู้ ...” (อดุมสมบตัิ,2505: 168)  
 เมือจะจดัแจงไพร่พลของทพัใหญ่ทีจะยกลงไป ราชธานีก็มีข้อจํากดัเพราะจะให้เจ้าพระยายมราชไปลําพงั
ไม่ได้  มูลนายในส่วนราชธานีทีจะว่ากล่าวเจ้าพระยานครกับพระยาสงขลาคิดทําราชการได้ มีเพียง 4 คนเท่านัน คือ 
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เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เจ้าพระยาพระคลงั(ดิศ บนุนาค) พระยาศรีพิพฒัน์ (ทดั บนุนาค)และพระราช
สภุาวดี (โต)(อดุมสมบตัิ,2505: 64) ครันโปรดเกล้า ฯ มอบอาญาสิทธิให้พระยาศรีพิพฒัน์เป็นแม่ทพัใหญ่ รับผิดชอบ
จัดแจงทพัออกไปแล้ว รัชกาลที 3 กลบัต้องคอยว่ากล่าวให้ขุนนางจัดแจงเองทุกอย่าง “ฉนัเป็นเจ้าแผ่นดินต้องว่า
กล่าวอย่เอง แม่ทพันายกองก็เป็นผร้ักษาแผ่นดินดว้ยกนั ถา้ออกไปทําไม่ไดแ้ลว้จะไปเอาแก่ใคร ฉนัก็ตอ้งวิวาทโกรธู ู
ขดัใจเอานนัแหละ” (อดุมสมบตัิ,2505: 88)  แม้แต่รีพล รัชกาลที 3 ก็ไม่ทราบจํานวนแน่นอนจึงเข้าพระราชหฤทยัผิด
ว่ามีอยู่มาก เช่น ไพร่หลวงตํารวจวงัหน้ามีอยู่ติดกรมอยู่ก็กรมละ 4 คน 5 คนเท่านนั (อดุมสมบตัิ,2505: 100) อีกทงั
กว่าจะยืมเรือให้พอกับจํานวนคน จัดแจงคนลงเรือ หานายท้ายเรือและคนบอกทิศทางเสร็จ (อุดมสมบัติ,2505: 
75,76,) เหลา่นีต้องให้ขนุนางไปช่วยจดัแจงจดัหาทงัสิน “...จะขดัสนลกเรือไตก๋้งอย่างไร ก็ให้พระยาโชฎึกจดัแจงหาู
ใส่ลงไป เสียสินโหลให้แก่มนั คือเอาตวัหลวงพิมลพานิชมาให้มนัช่วยจดัแจงเข้าด้วย ให้ไดส่้งลงไปเปลียนเสียเร็วๆ 
ถา้ชา้ไปการจะหาพรักพร้อมทนักนัไม่...”(อดุมสมบตัิ,2505: 112) อีกทงัข้อจํากดัของระยะทาง สภาพดินฟ้าอากาศ 
และช่วงเวลาออกเดินทาง “...ถ้าไม่ได้ไปเดือน 4 แรม 7 คําแลว้ตกลงเดือน 5 ลมจะกล้าขึน จะไปก็จะลําบากอยู่
กลางทะเล...” (อดุมสมบตัิ,2505: 76, 78) แต่เมือออกเดินทางไปแล้วปรากฎว่า เจ้าพระยานคร ฯ กลบัมีหนงัสือบอก
ให้ราชธานีทราบว่าตีได้เมืองไทรคืนมาแล้ว “...แต่แรกก็ทรงคิดรีรออย่แลว้ว่า จะหาใคร่ใหย้กทพัใหญ่ออกมาไมู่ ..ครัน
ยกออกมา การก็เป็นไปเสียอย่างนี ครนัจะใหห้าเจ้าพระยายมราชกลบัเข้าไปเสียเล่า  กองทพัใหญ่ก็ไดย้กออกมาแลว้
จะเสียใจ ไหนๆ ก็ไดย้กกองทพัใหญ่เกินออกมาแลว้...” (อดุมสมบตัิ,2505: 143) เป็นต้น   
 ประการทีสอง คือ เสบียงอาหาร  ราชธานีสมยัรัตนโกสินทร์ตงัอยู่บริเวณทีราบลุ่มแม่นําเจ้าพระยาเป็นอู
ข้าวอู่ นําทําให้สามารถเลียงดพูลเมืองได้จํานวนมาก มีเงินทองจบัจ่ายเหลือเฟือ จงึทําให้สามารถยดึเอาดินแดนทีม
ประชากรไมสู่้หนาแน่นไว้ในกํามือได้ (จอห์น ครอว์ฟอร์ด,2515: 43) จากเหตกุารณ์ในจดหมายหลวงอดุมสมบตัิแสดง
ให้เห็นว่าเมือจําเป็นต้องใช้เสบียงอาหารก็ไม่พรักพร้อม  ผู้วิจยัจะขอยกตวัอย่างเรืองข้าวและนํา เพือแสดงให้เหน็ถึ
ข้อจํากดัของอํานาจราชธานี         
 ข้าวทีกรุงเทพฯ มีอยู่น้อย  พระยาศรีพิพฒัน์ต้องให้คนขึนไปเอาข้าวทีกรุงเก่าอยู่ (อดุมสมบตัิ,2505: 76) 
ครังนีคิดจะเอาข้าวไป 500 เกวียน (750 ตนั) คิดทงัเสบียงกองทพัด้วย รับพระราชทานได้ 3 เดือน แต่บรรทกุไปครังนี
จึงไม่หมด คงบรรทกุตามกําลงัเรือจลํุาละ 70 เกวียน (105 ตนั) 80 เกวียน (120 ตนั) ต้องผ่อนปรนเอาไปเป็นคราวๆ
(อุดมสมบัติ,2505: 77) ส่วนทีเมืองสงขลาก็ขาดแคลนข้าว ต้องให้เรือเข้ามาขอรับพระราชทานบรรทุกข้าวจาก
กรุงเทพ ฯ   พระยาศรีพิพฒัน์ให้เรือเข้ามาขอบรรทกุข้าว แต่รัชกาลที 3 ไม่สามารถจดัแจงให้บรรทกุข้าวได้ทนั  เพราะ
ต้องจดัสง่ทพัใหญ่อยูจ่งึให้รอคอยไปก่อน“...จะโปรดพระราชทานใหอ้อกไปก็เป็นคราวกําลงัวุ่นจดัแจงส่งกองทพัใหญ่
อย่ จดัแจงหาทนัไม่ ต่อคราวหลงัเรือข้าวออกไปเถิดจึงจะพระราชทานใหอ้อกไป แต่จดัหาปลาใบไม้ พริก เกลือฝากู
ทา้วพระกรุณา(พระยาศรีพิพฒัน์ราชโกษา)ออกไปแจกจ่ายใหท้วักนักินไปพลาง...” (อดุมสมบตัิ,2505: 99) ครันจะสง่
ข้าวไปให้กองทพัทีถึงเมืองสงขลาแล้ว ด้วยเกรงกองทพัจะอดข้าวจนเสียหาย รัชกาลที 3 โปรดเกล้า ฯ ให้พระยาราช
วงัสรรค์ เร่งจดัแจงเรือมจัฉาณใุห้เสร็จเพือบรรทกุข้าวออกไป (อดุมสมบตัิ,2505: 169) และรับสงัสงัให้พระยาโชฎึก 
(ทองจีน ไกรฤกษ์) จดัแจงบรรทกุข้าวใส่เรือมจัฉาณใุห้เสร็จ ก็ไม่ได้เอาเกลือไปด้วย เรือมจัฉาณกุลบับรรทกุข้าวเต็ม
แล้ว จึงต้องให้หลวงสวสัดิวารีหาเรืออืนบรรทุกเกลือแทน เพือไม่ต้องเสียเวลาผ่อนข้าวออกไป (อุดมสมบตัิ,2505: 
308) ตอ่มาปรากฏวา่ผกัปลาของมือซือกินตา่งๆ ไม่ได้เฉลียบรรทกุออกมาหลายลํา ขนุนางกลบัจดัแจงใสเ่รือมจัฉาณุ
ออกมาแต่ลําเดียว ถ้าเรือมาไม่ถึงแล้วแม่ทพันายกองก็ต้องคอยจนอดเสบียงอาหาร (อดุมสมบตัิ,2505: 331) นีคือ 
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ตวัอย่างทีแสดงให้เห็นว่าพระราชบญัชาไม่เด็ดขาด เพราะรัชกาลที 3 รับสงัสงัหลายครังหลายหนเรืองการจดัแจง
เสบียงดงักลา่ว แตข่นุนางพากนัเฉยไปเสียหมด ไมมี่ใครจดัแจงให้ถกูการงาน “...เป็นขุนนางอะไรเช่นนี ตอ้งใหท้รงจ้จีู
รีไรไปทีเดียว ฟังดแต่ก่อนๆ เขาก็ไม่เป็นเช่นนีรับสงัสงัแล้วก็แล้วกนัทีเดียว เป็นธุระเขาคิดจดัแจงกนัไปเองหมดนนัู
แหละ ไม่ตอ้งรบัสงัถึง 2 ครงั 3 ครงัเลย นีกลาโหมก็อย่างนนั กรมท่าก็อย่างนนั ไม่เป็นอะไรเข้าไดเ้ลย...”(อดุมสมบตัิ
,2505: 331)          
 อีกตวัอย่างหนึงทีแสดงให้เห็นว่า อํานาจปกครองแผ่นดินของราชธานีในหวัเมืองปักษ์ใต้เบาบาง คือ การ
จดัแจงสง่นํา แม้เจ้าพระยาพระคลงัได้จดัแจงหาเรือนําไปสง่ทพัเรือพระยาศรีพิพฒัน์ก่อนเดินทาง(อดุมสมบตัิ,2505: 
110) แต่เมือนําหมดระหวา่งทาง  ต้องหยดุแวะตกันําทีเกาะนางประสงค์  ได้สงัให้ขนุนางหวัเมืองจดัแจงเรือนํ
สง่กลบัไมไ่ด้รับความมร่วมมือ ทงั ๆ ทีทรงโปรดเกล้า ฯ ให้พระยาศรีพิพฒัน์เป็นผู้แทนพระองค์ยกทพัมาครังนี พระยา
ศรีพิพฒัน์ต้องให้หลวงทิพอกัษร เสมียนตราขึนไปหาตวัปลดัเมืองไชยาจึงลงมา ได้เรือนําออกมาสง่ พอถงึเมืองทา่ทอ
ก็ต้องให้พระปราณขึนไปหาตวัหลวงไชยปัญญาลงมา ขอให้จดัเอาเรือนํามาสง่แตก่็ไมล่งมา เรือนําก็ไม่จดัสง่ออก
กองทพัจึงต้องลําบาก “...เรือนํา ก็ไม่จดัส่งออกมา แต่ทอดเรือคอยชา้อย่ถึง ู 4 วนั 5 วนั นําก็นอ้ยลงทกุที ตอ้งรั
พระราชทานเอานําออกเฉลียใหแ้จกจ่ายกนักิน ผค้นในลําเรือไดค้วามลําบากป่วยเจ็บลงก็ ู 2 คน 3 คน...”(อดุมสมบติั
,2505:198) เป็นต้น         
 ประการทีสาม คือ  ศัตราวุธและพาหนะเดินทาง  การใช้อํานาจปกครองแผ่นดินแม้จะมีไพร่พลน้อยแต่
ถ้ามีอาวุธปืนไปจํานวนมากย่อมได้เปรียบ(อุดมสมบัติ,2505:61) แต่ทีสําคัญอํานาจปกครองแผ่นดินจะเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดได้นัน ศัตราวุธและพาหนะเดินทางจะต้องอยู่ในสภาพพรักพร้อมใช้งานได้ทันท่วงที จากเหตุการณ์ใน
จดหมายหลวงอุดมสมบตัิแสดงให้เห็นว่า ราชธานีมีข้อจํากัดในการใช้อาวธุและพาหนะเดินทาง ทงัเรืองจํานวน  
สภาพพร้อมใช้งาน เช่น  อาวธุปืนบางชนิดนนั ราชธานีมีอยู่น้อยต้องเก็บไว้ใช้ทีราชธานีด้วย ให้เอาไปแต่พอใช้สอย
เพราะปืนข้างนอกอยู่ทีนคร ฯ ทีสงขลา ทีพทัลงุก็มีพออยู่แล้ว (อดุมสมบตัิ,2505: 78)  ส่วนช้างให้ไปเอาทีหวัเมือง
ปากใต้ข้างนอกเพราะถ้าเอาไปจากกรุงเทพ ฯ จะต้องใช้เวลา 2 เดือนจะไม่ทนัการ (อดุมสมบตัิ,2505: 66) การใช้
อํานาจปกครองแผ่นดินของราชธานีครังนี เรือเป็นพาหนะเดินทางทีจําเป็นต้องใช้ ซึงมีทงั เรือกําปัน เรือสําเภา เป็น
ต้น ซึงต้องอาศัยมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ ผู้ วิจัยจะขอยกตัวอย่างข้อจํากัดทีเรือพระยาศรีพิพัฒน์และเรือ
เจ้าพระยายมราช เพือชีให้เหน็ความไมพ่รักพร้อมของปัจจยัด้านศตัราวธุและพาหนะเดินทาง   

 ปรากฎว่าเมือถึงคราวจะต้องใช้ เรือทีจดัแจงทําไว้สําหรับใช้สอยกลบัมีแต่ใช้การไม่ได้“...จะตอ้งการใชแ้ลว้
ก็เอาไปอย่างนนั ประเดียวก็รัวประเดียวก็เสาหกับ่อยไปนนัเอง...คิดทําเรือใบใหญ่นอ้ยขึนไว้ คราวตอ้งการเอาไปใช้
แลว้ก็ใชไ้ม่ได ้โตก็โตนกัไป เล็กก็เล็กนกัไป ทําเก็บรักษาไวก็้มีแต่ผไุปเสียหมด...” (อดุมสมบตัิ,2505: 111-112) พระ
ยาศรีพิพฒัน์ซึงเป็นแม่ทพัได้นงักําปันอมรแมนสรรค์ออกไป มิได้ชกัช้า แต่ระหว่างแล่นในคลองออกไปปากอ่าว กลบั
ติดขดัด้วยเรือชํารุด “...เรืออมรแมนสรรค์นนัจะเป็นด้วยปักเสาเรือ หรือจะเป็นด้วยเรือหาทราบไม่ ใช้ใบก้าวลงไป
คราวหนึงแลว้ก็ตรงเข้าไปฝังเสีย หากลบัใบไดค้ล่องไม่...”(อดุมสมบตัิ,2505: 112) เมือเรือพระยาศรีพิพฒัน์และแม่
ทพันายกองลอ่งไปจากจนัทบรีุกลบัเจอลมสลาตนัเข้าจงึพลดัหลงกนัไปหมด มาถึงกะโหลกศีรษะผีลําเดียวแต่เรือพระ
ยาศรีพิพฒัน์(อดุมสมบตัิ,2505: 163-164) รัชกาลที 3 ทรงไม่สบายพระทยัมาก “ไม่พอทีพอทางจะลําบากยากเย็น
เอาเลยราวกบัใครมาควกัเอาพระทยัไป หาให้ทรงสบายไม่...”(อดุมสมบตัิ,2505: 164) ต่อมาแล่นเข้าปากนําเมือ
ชมุพรได้  เรือพระยาศรีพิพฒัน์ไม่เป็นไรแต่เรือหลวงพิทกัษ์ และเรือพระอินทรรักษา นนั เหลก็พืดหางเสือหกัไป 2 ลํา 
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พระยาศรีพิพฒัน์ต้องจดัแจงทําขนึใหม ่(อดุมสมบตัิ,2505: 186)  เรือแม่ทพันายทีต้องแลน่เรียงรายมาถึงเมืองสงขลา
ติด ๆ กนั กลบัไม่พรักพร้อมตามพระราชประสงค์ มีเพียงเรืออมรแมนสรรค์ทีพระยาศรีพิพฒัน์ขีมาถึงก่อน “...ไม่มีเรือ
ใครล่วงมาถึงก่อนหามิได ้มาถึงก่อนก็มีเรืออมรแมนสรรค์ทีเดียว เรือนายทพันายกองซึงล่วงมาก่อน 2 วนั 3 วนันนั 
เรืออมรแมนสรรค์ตามทนัเลยมาเสียหมด...” (อดุมสมบตัิ,2505: 209-210)     
 เรือเจ้าพระยายมราชขีไปนนั กลบัประสบปัญหาเสาเรือหกั (อดุมสมบตัิ,2505: 111-112) หากรอซ่อมก็จะ
ไม่ทนัการ ต้องหาเรือง่วนเส็งมาเปลียนแทน  และต้องหาไต้ก๋งโดยเอาตวัหลวงพิมลพานิชมาช่วย ปรากฎว่าเสาเรือ
ง่วนเสง็ใกล้จะหมดอายใุช้งานอีก  ลกูเรือไต้ก๋งนนัยงัจดัแจงหาอยู ่ลกูเรือเดิมนนัขึนจากเรือไปเสียหมด เหลืออยู่ 4 คน 
จะต้องจดัหามาเพิม จึงจะลอ่งลงไปได้ จดัแจงให้ขนุบวรวานิชลอ่งลงไปสง่ถึงสงขลาทีเดียว (อดุมสมบตัิ,2505: 118)
แต่ก็ต้องรอขนถ่ายเรือก่อน แต่เมือขนถ่ายเรือเสร็จแล้วปรากฏว่า ต้องคอยไต้ก๋งอยู่(อดุมสมบตัิ,2505: 134) พระยา
โชฎึกก็ลงไปปากนําแล้ว พระศิริสมบตัิซงึเป็นเสมียนของพระยาโชฎกึก็ไมจ่ดัหาไปให้  อีกทงัต้องรอดทูิศทางและกําลั
ลม (อดุมสมบตัิ,2505: 159) ต้องคอยเรือลําเลียงนําอยูอี่ก เรือเจ้าพระยายมราชจงึลา่ช้าด้วยปัญหาติดขดัตา่ง ๆ “...มี
แต่ติดโน่นติดนีไปเสียหมดไม่ใคร่จะร้แลว้ออกไปไดเ้ลยเล่นเอาชา้วนัชา้คืนไปทีเดียวู ...”(อดุมสมบตัิ,2505:152)เหลา่นี
ล้วนเป็นตวัอยา่งข้อจํากดัอํานาจของราชธานี       
 นอกจากความไมพ่รักพร้อมของไพร่พล  เสบียงอาหาร  ศตัราวธุและพาหนะเดินทางแล้ว  ยงัมีปัจจยัด้านข้อมลู 
การสือสาร และคมนาคม ทีทําให้การใช้อํานาจปกครองหวัเมืองของราชธานีจํากดั ข้อมลูข่าวสารต่างๆ จากหนงัสือ
บอกของหวัเมืองปักษ์ใต้ จะมาถงึเมืองสมทุรปราการ เมืองสมทุรสาคร ผา่นขนุนางกรมทา่ก่อนนําความกราบบงัคมทลูให้
รัชกาลที 3 ทราบ ข้อมลูดงักล่าวจึงอยู่ในความดแูลของเจ้าพระยาพระคลงัเป็นส่วนใหญ่ จากเหตกุารณ์ในจดหมาย
หลวงอุดมสมบตัิ แสดงให้เห็นว่า ด้วยระยะทางก็ห่างไกล รัชกาลที 3 รับรู้ข้อมลูข่าวสารราชการหวัเมืองอย่างจํากัด
ผู้วิจยัขอยกตวัอยา่ง การรับรู้ข่าวสารเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในหวัเมืองปักษ์ใต้ เจ้าพระยานคร ฯ ไม่ค่อยบอกกลา่วให้ทราบ 
แม้ยกกองทพัจากราชธานีลงไป รัชกาลที 3 ทรงใคร่จะทราบว่าแม่ทพันายกองเดินทางถึงทีใดบ้าง เจ้าพระยานคร ฯ   
ก็ไม่บอกกล่าว จะทรงข่าวคราวเมืองนคร ฯ ดําเนินการไปแล้วอย่างไรก็ทราบเท่าเท่าทีเจ้าพระยานครจะบอกมา      
“...ทรงฟังข้างนครฯ เล่า ก็ทรงทราบแต่ทีบอกตามใจเจ้าพระยานครฯ เจ้าพระยานครฯ จะให้ทรงทราบเพียงไรก็ทรง
ทราบอย่เพียงนนัู ...”(อดุมสมบตัิ,2505: 165) การข้างเมืองนคร ฯ ก็มีแต่ติดขัด เมือเจ้าพระยานคร ฯ ปล่อยปละ
ละเลย ไมส่งัเสียหวัเมืองตา่งๆ และบา่วไพร่ ราชธานีจงึถกูปิดกนัในการรับรู้ข่าวสาร “...การข้างเมืองนครฯ แลว้หาใคร่
จะบอกจะเล่าอะไรใหร้้ไม่เลย จนชนับ่าวไพร่ก็เป็นไปดว้ยกนัเสียหมด ถา้นายไม่สงัใหบ้อกแลว้ ใหถ้ามเอาเถิด ไม่พดู ู
ไม่บอกเอาเลยทีเดียว มนักลวันายนีสดุใจนกัหนาแลว้...”(อดุมสมบตัิ,2505: 200) เป็นต้น   
 หลงัเจ้าพระยานครฯ (น้อย) ถึงแก่อสญักรรม  พระยาศรีพิพฒัน์ต้องเผชิญปัญหาในการสร้างเสถียรภาพทาง
การเมืองในดินแดนหวัเมืองปักษ์ใต้  เช่น เหตกุารณ์ระงบัเหตวุิวาทเมืองกลนัตนั พระยากลนัตนัมีหนงัสือมาขอกองทพั
ให้ยกไปช่วยเพราะตนกปูสา  พระยาบาโงย กบัพรรคพวกคิดตงัค่ายล้อมเมืองกลนัตนัไว้ ถ้าไม่รีบยกไปช่วยทนัการ
แล้ว เมืองกลนัตนัจะยบัเยินเสีย (อดุมสมบตัิ,2505:212) รัชกาลที 3 จะรับสงัจดัแจงเมืองกลนัตนัจากราชธานีก็จะไม่
ทนัการ “...จะทรงคิดสงัเสียบญัชาการออกมาแต่กรุง ฯ เล่า ทางก็ไกลหาทนัไม่ บอกเข้าไปก็แต่พอได้ทรงฟังเล่น
สบายๆ เท่านนัเอง...”(อดุมสมบตัิ,2505: 222, 230)ครังแรกไม่สามารถเกลียกล่อมให้หยดุวิวาทได้ ตนกปูสาไม่ฟัง  
“...อย่าว่าแต่มีหนงัสือเขียนมาด้วยนําหมึกมาหา้มปรามเลย ถึงจะเขียนดว้ยนําทองมาหา้มก็ไม่ฟัง...”(อดุมสมบตัิ
,2505: 222) พระยาศรีพิพฒัน์ให้หลวงสรเสนีบตุรเลียงพระยาราชวงัสรรค์ พร้อมข้าหลวงไปว่ากลา่ว แต่หลวงสรเสนี
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กลบัวางตวัไม่เป็นกลาง“...ดทํานองตนกปสา พระยาบาโงย แต่ก่อนกลวัเกรงนบัถือข้าหลวงอย่ เดียวนีเฉยๆ ไปหาสู้ ู ู ู
กลวัเกรงนบัถือไม่ ว่าข้าหลวงไปเข้าเสียกบัพระยากลนัตนั เอาดินไปให ้ดข้าู หลวงทีลงไปอย่ก็หากลวัเกรงไมู่ ...”(อดุม
สมบตัิ,2505:.291) รัชกาลที 3 จึงโปรดเกล้า ฯ ให้พระยาราชวงัสรรค์ ซงึพวกแขกรู้จกันบัถืออยู่มาก และข้าหลวงจาก
ราชธานีไประงบัเหตวุิวาท ต้องใช้หลวงโกชาอิศหากซงึรู้ภาษามลายเูป็นเจรจาว่ากลา่วกบับรรดาเจ้าเมืองหวัเมือง อีก
ทงัจําต้องให้ทพัหลวงไปตงัทีไทรบรีุ และมีหนงัสือห้ามปรามจึงสําเร็จ (อดุมสมบตัิ,2505: 274-281) แสดงให้เห็นว่า
อํานาจของราชธานีในการปกครองหวัเมืองปักษ์ใต้มีเบาบางมาก โดยเฉพาะหวัเมืองประเทศราชมลาย ูต้องใช้กําลงั
บงัคบัจึงยอมทําตาม อํานาจปกครองแผ่นดินของรัชกาลที 3 จึงมีจํากดั โดยเฉพาะในหวัเมืองประเทศราชมลาย ู ราช
ธานีแทบไม่มีอํานาจเข้าไปก้าวก่ายเพราะตําแหน่งเจ้าเมืองต่างๆ สืบทอดตามสายตระกลู  ราชธานีเป็นแต่ตรา
ประทบัแต่งตงัเจ้าเมืองในหวัเมืองเท่านัน “...แลการจะตงัแต่งพวกพีนอ้งอย่างนี ก็ชอบแต่พระยากลนัตนัจะบอก
กล่าวขอตงัเข้าไปก่อน จึงจะไดท้รงตงัแต่งออกมา นีไม่อ่อนนอ้มต่อเขาแลว้จะมาว่า ๆ ไม่ตงัแต่งเป็นอะไร อย่างนีจะ
ถกหรือู ...” (อดุมสมบตัิ,2505: 257)  ราชธานีไม่สามารถควบคมุดแูลหวัเมืองเหลา่นนัได้จริง ด้วยอปุสรรคเรืองการ
สือสาร และคมนาคม จงึต้องอาศยัเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองสงขลากํากบัดแูลให้แทน เมือเสร็จสินราชการทพัใน
หวัเมืองปักษ์ใต้  เมือเสร็จสินราชการทพัในหวัเมืองปักษ์ใต้  รัชกาลที 3 พระราชทานครอบครัวแขกเมืองไทรบุรีทีแม่ทพั
กวาดต้อนมาเป็นรางวลัตอบแทนแก่เหลา่ขนุนาง        
 
สรุป 

อํานาจการปกครองแผน่ดินสมยัพระบาทสมเดจ็พระนงัเกล้าเจ้าอยูห่วั(รัชกาลที3)ทีปรากฏในจดหมายหลวง
อดุมสมบตัิ พิสจูน์ให้เหน็วา่ แม้สถานะของรัชกาลที 3 จะทรงเป็นองค์อธิปัตย์ แตอํ่านาจทีแท้จริงในทางปฏิบตัิกระจาย
อยูที่ขนุนาง ซงึมีปัจจยักําลงัอํานาจ ราชธานีมีอํานาจปกครองหวัเมืองปักษ์ใต้เบาบางมากต้องคอยพงึเมือง
นครศรีธรรมราชและเมืองสงขลากํากบัดแูลดินแดนแถบหวัเมืองปักษ์ใต้ ถ้าเมืองนครศรี ฯ เข้มแข็งกิจการในหวัเมือง
ปักษ์ใต้ก็สงบเรียบร้อย แตถ้่าเมืองนครศรี ฯ ปลอ่ยปละละเลยปัญหาก็จะเกิดขนึไมมี่ทีสดุ ดงันนั การปกครองแผ่นดิน
สมยัรัชกาลที 3 จงึไมเ่ป็นการปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์ตามรูปศพัท์ทีแท้จริง  
 
คาํขอบคุณ  
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ทีปรึกษางานวิจยัชินนีทงัสองทา่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ      
วนัทะนะ และรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สรุวฒัน์ ทีกรุณาชีแนะแนวทางทีมีคา่ตอ่งานวิจยันี และขอบคณุนาย
สมศกัดิ  ยศกลาง สหายผู้ มีนําใจช่วยเหลือเสมอมา 
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ดัชนี วัดมลค่าของอุตสาหกรรมที มีความคิดสร้างสรรค์ู ทางศิลปะและวัฒนธรรม                
ในประเทศไทย 
The Value Index of Arts and Cultural Creative Industries in Thailand 
 
ไกรฤกษ์ ปินแก้ว1 และ ชาญณรงค์ ชยัพฒัน์2

Krairoek Pinkaeo1 and Chanarong Chaiphat2

 

บทคัดย่อ 
 วิจยันีมีวตัถปุระสงค์ คือ เพือศึกษาแนวทางในการกําหนดดชันีตวัชีวดัมลูค่าของอตุสาหกรรมทีมีความคิด

สร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรมในบริบทของสงัคมไทย  วิจยันีเป็นวิจยัเชิงเอกสารและวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใช้

วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึและการอภิปรายกลุม่ย่อยในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ให้ข้อมลูหลกัในการวิจยั ได้แก่ ตวัแทน

จากหน่วยงานทีเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ และวฒันธรรม นกัวิชาการ นกัธุรกิจ หรือ

ศิลปิน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา   ผลทีได้จากการวิจยั คือ ดชันีวดัมลูค่าของอตุสาหกรรมทีมี

ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรมในบริบทของสงัคมไทย จํานวน 46 ตวับ่งชี โดยจัดเป็น 5 กลุ่ม คือ 

ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ (Outcomes of Creativity) ทนุวฒันธรรม (Cultural Capital) ทนุมนษุย์ (Human 

Capital) ทนุสงัคม (Social Capital) และทนุโครงสร้าง (Structural Capital)  

คําสําคัญ: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม ดัชนีความคิดสร้างสรรค์ ผลผลิตของความคิด

สร้างสรรค์                                          

 
Abstract 
  The main objective of this research is to determine the indicator index of arts and cultural 

creative industries in the Thai social context. This research is a documentary and qualitative research.    

In-depth Interview and Group Discussion were used as data collection method. Key informants include 

representatives of agencies involved in art and cultural industry, academician, businessmen or artists.  

Data analysis derives from in-depth interviews and group discussion with particular emphasis on Content 

Analysis. The result showed that there are 46 indicator index of industries with cultural and artistic 
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creativity in the Thai social context which are classified into 5 groups; Outcomes of Creativity, Cultural 

Capital, Human Capital, Social Capital, and Structural Capital. 

Keywords : Arts and Cultural Creative Industry, Creativity Index, Outcomes of Creativity 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 ประเทศต่างๆ อาทิ สหราชอาณาจักรและกลุ่มประเทศในแถบทวีปยุโรป  รวมทังประเทศออสเตรเลีย 

ตลอดจนกลุ่มประเทศทีมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ในแถบเอเชีย เช่น ประเทศญีปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลีใต้  และ

สิงคโปร์  เป็นต้น ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์และได้มีการจดัทํานโยบาย และแผนปฏิบตัิ

การในด้านต่างๆ ทีครอบคลมุไปยงัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์  ดนตรี  แอนิเมชัน

ภาพเคลือนไหว   สถาปัตยกรรม  การออกแบบตกแต่งภายใน สิงทอและแฟชนั เป็นต้น ประเทศไทยเช่นกนัได้ให้

ความสําคญัต่อการพฒันาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ตงัแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีการจดัตงัองค์กรทีเกียวข้องกบัเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ เช่น สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (The Office of Knowledge Management and 

Development: OKMD) ฯลฯ นอกจากนียังนําแนวคิดเกียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวทางในการจัดทํา

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 อย่างไรก็ตาม การศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการพฒันานโยบาย

และแผนปฏิบตัิการ โดยทียงัไม่มีการกําหนดดชันีวดัมลูอตุสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์เพือเป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์ศกัยภาพของประเทศโดยเฉพาะอตุสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรม   

 Richard Florida นับว่าเป็นนักวิชาการทีบุกเบิกในเรืองของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีการกล่าวถึง 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ในแง่มมุตา่งๆ ในหนงัสือ  The Rise of Creative Class โดย 

Florida (2002) ได้ระบุว่าการทีเมืองใดก็ตามทีจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ได้นนัจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 

เทคโนโลยี (Technology)  บคุคลทีมีความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ (Talent)  และ การเปิดรับสิงใหม่ๆ (Tolerance)  

โดยในแตล่ะด้านจะมีดชันีวดั ทีเรียกว่า Creative index  เช่น ดชันีนวตักรรม (Innovative Index) และดชันีเทคโนโลยี

ชนัสงู (High Technology Index) เป็นดชันีทีใช้วดัด้านเทคโนโลยี ในขณะทีสดัส่วนของประชากรทีจบการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี หรือสงูกว่าและ สดัส่วนของกลุ่มคนสร้างสรรค์ (Creative class) ต่อจํานวนแรงงานทงัหมด เป็น

ดชันีทีใช้วดัด้านบคุคลทีมีความสามารถในเชิงสร้างสรรค์  สําหรับการวดัถึงการเปิดรับสิงใหม่ๆ สามารถวดัได้โดยใช้

ดชันี 3 ตวั คือ ดชันีการยอมรับความเป็นเกย์ (Gay Index) ดชันีโบฮีเมียน (Bohemian Index) และดชันีความ

หลากหลายทางเชือชาติ (Melting Pot Index) 

 จากตวัแบบ 3 ทีข้างต้น ทําให้มีหลายประเทศได้พฒันาดชันีวดัมลูค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของตน 

เช่น กลุ่มสหภาพยุโรปได้มีการพฒันาดชันีวดัความคิดสร้างสรรค์และการแข่งขันของประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพ

ยโุรป 14 ประเทศเปรียบเทียบกบัประเทศสหรัฐอเมริกา (Florida and Tinagli, 2004)  ในขณะทีประเทศสิงคโปร์ได้

ใช้ปัจจยัหลกั 3 ปัจจยัในการประเมิน คือ กําลงัคนทีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative manpower) ตลาด (Market) 
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และสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure) ประเทศฮ่องกงเป็นอีกประเทศหนึงทีได้พฒันาตวัแบบ 5Cs  สําหรับ

ประเมินเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ โดยตวัแบบนีได้พฒันามาจากทฤษฎีทนุสร้างสรรค์ของ Richard Florida  

และดชันีวดัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหภาพยโุรปโดยตวัแบบ 5Cs ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  คือ ทนุวฒันธรรม 

(Cultural capital) หมายถึง สินทรัพย์ทีมีการฝังตวั สะสม และให้ คณุค่าและมลูค่าทางวฒันธรรม (Throsby, 

2001:46)  Bourdieu (1986) อธิบายว่า ทนุวฒันธรรมอาจจะปรากฏได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึงใน 3 รูปแบบคือ 1) 

เป็นสิงทีฝังในตัวคนหรือจิตใจ เช่น ความคิด ความเชือ 2) เป็นสิงทีเป็นตัวตนจับต้องได้  เช่น สิงประดิษฐ์ 

สถาปัตยกรรม สิงก่อสร้าง ภาพวาด ฯลฯ และ3) ความเป็นสถาบนั (Institutionalised) เช่น สถาบนัศาสนา 

สถาบันการศึกษา  ฯลฯ ทุนมนุษย์ (Human capital) หมายถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทกัษะและ

ประสบการณ์ทางด้านศิลปวฒันธรรม ทนุสงัคม (Social capital) หมายถึง ความไว้วางใจและเปิดรับในสิงใหม่ เพือ

เกือหนุนและร่วมมือในการดําเนินงาน ซึงทําให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายทีกําหนดร่วมกัน ทุนโครงสร้าง (Structural 

capital) หมายถงึ โครงสร้างสาธารณปูโภคพืนฐานตา่งๆ ทีสนบัสนนุการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ และ ผลผลิต

ของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity output)เป็นผลจากทนุ 4 ประเภทข้างต้น โดยผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์นนั

สามารถวดัในรูปของผลผลติทางเศรษฐศาสตร์และรูปแบบอืนๆ  

 วิจยันีได้ใช้ตวัแบบ 5Cs เป็นกรอบในการวิจยัเพราะตวัแบบดงักลา่วได้มีการศกึษาและปรับให้เข้ากบับริบท

เอเชียประกอบกบัรายงานการศกึษาเบืองต้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ระบวุ่าประเทศฮ่องกงน่าจะเป็นประเทศต้นแบบ

ในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย เนืองจาก การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศฮ่องกงใช้ทนุ

วฒันธรรมและคณุค่าเชิงสญัลกัษณ์ทางสนุทรียศาสตร์ในการสร้างอตัลกัษณ์ของสินค้าและบริการซึงสอดคล้องกบั

ความต้องการของประเทศไทยทีต้องการใช้ความโดดเด่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศเป็น

พืนฐานในการสร้างมลูค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

และ ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ,  2552: 48-49) โดยวิจยันีมีวตัถปุระสงค์ คือ เพือศกึษาแนวทางในการกําหนดดชันี

วดัมลูคา่ของอตุสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรมในบริบทของสงัคมไทย 
 

วิธีการดาํเนินการวิจัย  
 วิจยันีเป็นวิจยัเชิงเอกสารและวิจยัเชิงคณุภาพ มีวิธีการดําเนินการวิจยัดงันี  
ประเภทของข้อมลู  
  1. ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ วิจัยได้ทําการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารวิชาการทีเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย 

วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยและฐานข้อมูลออนไลน์ทงัในประเทศและต่างประเทศ เพือรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ

เกียวกบัอตุสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรมในประเด็นต่างๆ  เช่น ข้อมลูนิยาม ขอบเขต 

และแนวทางในการกําหนดดชันีวดัมลูคา่ของอตุสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรม เป็นต้น 
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  2. ข้อมูลปฐมภูมิ วิจัยนีได้ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้ ทีเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมทีมีความคิด

สร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรมในประเทศไทย ตามด้วยวิธีการอภิปรายกลุม่ย่อย โดยเชิญผู้ ทีมีสว่นเกียวข้องกบั

ประเด็นการวิจัยมาแสดงความคิดเห็นและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพือกําหนดดชันีตัวชีวดัมูลค่าของอุตสาหกรรมทีมี

ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรมของประเทศไทย  
การสัมภาษณ์เชงิลกึ  
 ผู้ ให้ข้อมลูหลกัสําหรับการสมัภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่มคือ  ตวัแทนจากหน่วยงานราชการ

หรือภาคเอกชน  นกัวิชาการทีมีความรู้ หรืองานวิจยัทีเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ และนกัธุรกิจหรือศิลปิน 

รวมจํานวน 20 คน วิจัยนีใช้แบบสมัภาษณ์เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์โดยแบบสมัภาษณ์ได้พัฒนาจากตวั

แบบ 5Cs การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ฯ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา  
การอภปิรายกลุ่มย่อย  
 การการอภิปรายกลุม่ย่อยได้ดําเนินการทีมหาวิทยาลยักรุงเทพ โดยมีผู้ เข้าร่วมในการอภิปรายครังนี 20 คน 

โดยผู้ เข้าร่วมประกอบด้วย ตวัแทนหรือผู้บริหารในหน่วยงานราชการ ศิลปิน นกัธุรกิจ และนกัวิชาการ โดยผู้ ทีเข้าร่วม

การอภิปรายกลุม่ยอ่ยเป็นกลุม่ตวัอยา่งทีไมซํ่ากบักลุม่ผู้ให้สมัภาษณ์เชิงลกึ โดยให้ผู้ เข้าร่วมประชมุร่วมมีความอิสระใ

การแสดงความคิดเห็นตามประเด็นทีผู้ นําการอภิปราย (Moderator) เสนอในการอภิปราย การวิเคราะห์ข้อมลูจาก

การอภิปรายกลุม่ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา  

 

ผลการวิจัย 
 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึและการอภิปรายกลุม่ย่อยเกียวกบัแนวทางในการกําหนดดชันีวดัมลูค่าของ

อตุสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรมจําแนกตามตวัแบบ 5Cs มีผลการวิจยั ดงันี 
ดัชนีวัดผลผลติของความคดิสร้างสรรค์ 
 ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลกึและการอภิปรายกลุม่ย่อยมีความสอดคล้องกนัว่า การวดัผลผลิตของความคิด

สร้างสรรค์ควรวดัเป็นมลูค่าทีเป็นตวัเงิน โดยวิธีทีนิยมใช้ คือ การวดัมลูค่าของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึงสามารถใช้วัดทังขนาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  การวัดผลผลิตของ

ความคิดสร้างสรรค์ควรวดัผลกระทบทีต่อเนือง (Multiplier Effect) ไปยงัอตุสาหกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องด้วย นอกจากนี 

การวัดในรูปแบบของการจ้างงานนับว่าเป็นสิงทีสําคัญทีสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญและการเติบโตของ

อตุสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรม ซงึอาจเป็นการจ้างงานโดยตรงในอตุสาหกรรม ฯ หรือ

เป็นการจ้างงานในอตุสาหกรรมอืนๆ ทีเกียวข้อง  ประการสุดท้าย ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์สามารถอยู่ในรูป

ของความคิดหรือชินงานทีมีการจดลิขสิทธิ สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัรเครืองหมายการค้า ฯลฯ  สรุปดชันีวดัผลผลิตของ

ความคิดสร้างสรรค์ได้ดงันี 

 1) มลูคา่สนิค้าและบริการของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ฯตอ่มลูคา่ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ          
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 2) มลูคา่เพิมในอตุสาหกรรมอืนทีเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ฯตอ่มลูคา่ของผลติภณัฑ์มวลรวม ในประเทศ  

 3) สดัสว่นของมลูคา่ของการสง่ออกของสนิค้าและบริการอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ฯตอ่มลูคา่การสง่ออกรวม 

 4) การจ้างงานในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ฯตอ่การจ้างงานทงัหมด 

 5) จํานวนการขอจดทรัพย์สนิทางปัญญา เช่น ลขิสทิธิ สทิธิบตัร ฯลฯ ตอ่จํานวนประชากร 1 ล้านคน 

 6) จํานวนการขอจดทรัพย์สนิทางปัญญา เช่น ลขิสทิธิ สทิธิบตัร อนสุทิธิบตัร ฯลฯ จากผู้ประกอบการไทย  

     ตอ่จํานวนการขอจดทรัพย์สนิทางปัญญาทงัหมด 
ดัชนีวัดทุนวัฒนธรรม 
  ผู้ ให้สมัภาษณ์มีความเห็นว่าการวดัทนุวฒันธรรมควรจะวดัอยู่ในรูปของมลูค่าและคณุค่าควบคู่กนัไป ใน

การวัดมูลค่าของทุนวัฒนธรรม สามารถวัดในรูปของงบประมาณทีภาครัฐมีต่อการพัฒนาและบํารุงรักษา

ศิลปวฒันธรรม หรือ วดัความต้องการของผู้บริโภคในสินค้าและบริการวฒันธรรม นอกจากนีผู้ ให้สมัภาษณ์ยงักล่าว

เสริมว่ามลูค่าการซือขายสินค้าวฒันธรรมนอกจากจะพิจารณาช่องทางการซือขายแบบปกติแล้วยงัควรพิจารณาถึง

การซือขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึงเป็นทีนิยมของผู้ บริโภคในปัจจุบันด้วย สําหรับการวัดคุณค่าของทุน

วฒันธรรมนันเป็นการวดัความรู้สึก หรือความนึกคิดของบุคคลทีมีต่อศิลปะและวฒันธรรมทีมีอยู่ โดยสามารถวัด

คณุค่าของทนุวฒันธรรมนีผ่านทางการวดัทศันคติของบคุคล หรือชมุชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางศิลปะและ

วฒันธรรม สรุปดชันีวดัทนุวฒันธรรมทีมีสว่นเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมฯ ได้ดงันี 

  1) คา่ใช้จ่ายด้านศิลปะและวฒันธรรมตอ่รายจ่ายสาธารณะทงัหมด 

  2) คา่ใช้จ่ายในการซือสนิค้าและบริการวฒันธรรมตอ่คา่ใช้จ่ายทงัหมดของครัวเรือน 

  3) มลูคา่การซือขายสนิค้าและบริการวฒันธรรมผา่นทางช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

  4) ทศันคติของชมุชนทีมีตอ่กิจกรรมทางศิลปะและวฒันธรรม 

  5) ทศันคติของผู้ นําชมุชนในการสนบัสนนุกิจกรรมทางศิลปะและวฒันธรรมในชมุชน 

  6) การประเมินการมีสว่นร่วมของชมุชนในกิจกรรมสร้างสรรค์ในด้านตา่งๆ 

  7) จํานวนของการเข้าเยียมชมสถานทีทางศิลปวฒันธรรมตอ่จํานวนประชากรทงัหมด 
ดัชนีวัดทุนมนุษย์ 
 บคุลากรทีมีความสามารถเชิงสร้างสรรค์ (Talents) เป็นสงิทีสําคญัในการพฒันาอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ถือ

ว่าเป็นจดุกําเนิดของความคิดสร้างสรรค์ซงึจะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป (Florida, 2002) โดยทวัไปดชันีทีใช้ในการ

วดัทนุมนษุย์จะเป็นการวดัถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทกัษะ ความชํานาญและประสบการณ์ทีสะสมอยู่ใน

บคุคล   แต่สําหรับวิจยันี ผู้ ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ระบวุ่าในการวดัทนุมนษุย์นนัควรจะวดัทนุมนษุย์ในมิติทีเกียวข้อง

อุตสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเท่านัน เช่น ถ้าจะวัดทุนมนุษย์โดยพิจารณาถึง 

คา่ใช้จ่ายด้านวิจยัและพฒันา (R&D) การวดัทนุมนษุย์โดยทวัไปจะพิจารณาถงึคา่ใช้จ่ายด้านวิจยัและพฒันาโดยรวม 

ในขณะทีการวดัทนุมนษุย์ในอตุสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ ฯ จะพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านวิจยัและพฒันา
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ทีเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ฯ เท่านนั เป็นต้น สรุปดชันีวดัทนุมนษุย์ทีมีส่วนเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมทีมี

ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรมได้ดงันี 

1)  ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ฯ ต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

 มวลรวมในประเทศ 

2)  คา่ใช้จ่ายด้านการศกึษาทีเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ฯ ตอ่มลูคา่ของผลติภณัฑ์มวลรวม 

                     ในประเทศ  

3)  อตัราการรู้หนงัสือ (Literacy Rate) 

4)  จํานวนบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันาทีเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ฯ ตอ่จํานวนคน 

                     วยัทํางานทงัหมด 

5)  จํานวนชาวตา่งชาติทีทํางานในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ฯ ในประเทศไทยตอ่จํานวนคนวยัทํางานทงัหมด 

6)  จํานวนหลกัสตูรทีเปิดสอนทีมีความเกียวข้องกบัทางด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ใน            

                     ระดบัอดุมศกึษาตอ่จํานวนหลกัสตูรทงัหมดทีเปิดสอนในระดบัอดุมศกึษา 
ดัชนีวัดทุนสังคม 
  สําหรับดชันีวดัทนุสงัคมนนั ถึงแม้ว่า ผู้ ให้สมัภาษณ์จะมีความคิดเห็นตรงกนัว่าทนุสงัคมในมิติของการมี

เครือข่ายและการเปิดรับในสิงใหม่จะมีส่วนสําคญัทีทําให้เกิดการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ซึงจะเป็นสิงที

กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อยา่งไรก็ตาม แนวคิดในการเปิดรับในสิงใหม่นนั อาจมองได้สองมมุตามบริบทของ

ประเทศไทย กล่าวคือ มมุมองแรกมองว่า การยอมรับวัฒนธรรมแตกต่างกันจะก่อให้เกิดนวตักรรม เพราะการรับ

ความคิดทีใหม่ๆ เข้ามาจะก่อให้เกิดการพฒันาขึน ซงึเป็นหนึงแนวคิดทีสอดคล้องกบัตวัแบบ 3Ts ในขณะทีมมุมองที

สอง เป็นการมองจากภายในสูภ่ายนอก (Inside Out) ไม่ใช่จากภายนอกสูภ่ายใน (Outside In) ซงึหมายถึงว่า สิงที

เรามีอยู่เดิมสะสมมาเป็นภูมิปัญญาตงัแต่บรรพบุรุษถกูนํามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากหรือยงั อย่างไรก็ตาม  ทงั

สองมมุมองเกียวกบัทนุสงัคมนนั ไม่ได้เป็นสิงทีขดัแย้งกนัและสามารถดําเนินไปได้พร้อมๆ กนั และต่างมีสว่นสําคญั

ในการเกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่ทงันีในการกําหนดดชันีจะต้องมีการกําหนดขอบเขตและนิยามให้มีความชดัเจน  

สรุปดชันีวดัทนุสงัคมทีมีสว่นเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรมได้ดงันี 

1)  ทศันคติและการยอมรับตอ่ความหลากหลายของวฒันธรรม 

2)  ทศันคติและการยอมรับตอ่ความหลากหลายของรูปแบบการดําเนินชีวิต  

3)  คา่นิยมทีมีตอ่วฒันธรรมสมยัใหมแ่ละวฒันธรรมดงัเดิม 

4)  การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกในชมุชน 

5)  การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิกอืนนอกชมุชน 

6)  การเข้าร่วมทํางานทีเป็นประโยชน์โดยรวมของชมุชนตอ่ปี 

7)  การเข้าร่วมงานทีเกียวกบักิจกรรมทางด้านศิลปะและวฒันธรรมตอ่ปี 
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8)  การเป็นอาสาสมคัรในกิจกรรมทีเกียวกบัศิลปะและวฒันธรรมตอ่ปี 
ดัชนีวัดทุนโครงสร้าง 
 ผู้ให้สมัภาษณ์เห็นด้วยกบันิยามของทนุโครงสร้าง ว่า เป็นการมีและการเข้าถึงสิงอํานวยความสะดวก หรือ

โครงสร้างสาธารณปูโภคพืนฐานต่างๆ เช่น สาธารณปูโภคพืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการเงิน ทางศิลปะ

และวฒันธรรม ทีสนบัสนุนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ นอกจากนีการวดัทุนโครงสร้างยงัอาจจะรวมถึง 

ระดับการสนับสนุนจากสถาบันองค์กรต่างๆ ต่อด้านความคิดสร้างสรรค์ว่ามีมากน้อยแค่ไหน สรุปดัชนีวัดทุน

โครงสร้างทีมีสว่นเกียวข้องกบัอตุสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวฒันธรรมได้ดงันี 

1)  ความเป็นอิสระในการแสดงออกทางความคิด 

2)  ร้อยละของผู้ใช้คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลภายในประเทศ 

3)  ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายในประเทศ 

4)  ร้อยละของผู้ใช้โทรศพัท์มือถือภายในประเทศ 

5)  สถานทีทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม เช่น  โบราณสถาน หมูบ้่านวฒันธรรม   ฯลฯ ตอ่จงัหวดั 

6)  แหลง่เรียนรู้นอกระบบและพืนทีเปิดสําหรับการแสดงออกทางศิลปะและวฒันธรรมรวมทงักิจกรรมทีจดั 

    ขนึเพือเป็นการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ตอ่จงัหวดั 

7) จํานวนของหน่วยงานเอกชน หรือองค์กรทีไมแ่สวงผลกําไรในชมุชนทีให้การสนบัสนนุทางด้านความคิด 

    สร้างสรรค์ ตอ่จํานวนประชากร 1 ล้านคน 

8)  มลูคา่กองทนุสนบัสนนุทางด้านความคิดสร้างสรรค์จากภาคเอกชนตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเท 

9)  ร้อยละของผู้ประกอบการธุรกิจความคิดสร้างสรรค์ตอ่จํานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 

     ขนาดยอ่มทงัหมด 
 

สรุป 
 จากผลการวิจัยได้กําหนดดัชนีตัวชีวัดมูลค่าของอุตสาหกรรมทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและ

วฒันธรรมในประเทศไทย จํานวน 46 ตวับ่งชีซงึใช้ตวัแบบ 5 Cs เป็นแนวทางในการกําหนด สําหรับการวิจยัในครัง

ตอ่ไป ควรมีการการคํานวณตวัเลขตามตวัดชันีทีได้กําหนดขึน เพือประโยชน์ในการวิเคราะห์อตุสาหกรรม ฯ และดชันี

ทีใช้ในการวัดมูลค่าอุตสาหกรรม ควรจําแนกให้มีความเฉพาะตามประเภทของอุตสาหกรรม  เนืองจากแต่ละ

อตุสาหกรรมจะมีบริบททีแตกตา่งกนั  นอกจากนีควรจะพิจารณาถงึความสําคญัของแต่ละดชันีทีแตกต่างกนั โดยการ

ถ่วงนําหนกัของแตล่ะองค์ประกอบของดชันี เพือให้ได้คา่การวดัทีสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 
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คาํขอบคุณ 
 บทความนีเป็นสว่นหนงึของงานวิจยั เรือง การศกึษาเพือกําหนดดชันีมลูคา่ของอตุสาหกรรม 

ทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย โดยได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจากสํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วม

สมยั กระทรวงวฒันธรรม ประจําปี พ.ศ. 2552 ซึงผู้ เขียนใคร่ขอขอบคณุแหล่งทนุสนบัสนนุ รวมทงัองค์กรต่างๆ 

ผู้ เชียวชาญ ตลอด จนผู้ให้ข้อมลูทกุทา่น ทีได้มีสว่นช่วยให้งานวิจยัดงักลา่วนีสําเร็จลงได้ด้วยดี 
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ผลของกระบวนการประสานรายการยาในขัน้ตอนจําหนาย ตอความคลาดเคลื่อนทางยาใน
ผูปวยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลทามวง กาญจนบุรี 
Impact of Medication Reconciliation at Discharge Process on Medication Error in 
Hypertensive Patients at Thamuang Hospital, Kanchanaburi  
 
ศุภลักษณ ธนานนทนิวาส1 ปรีชา มนทกานติกุล2  และ กรัณฑรัตน ทิวถนอม3   
Supaluk Tananonniwas1, Preecha Montakantikul2 and Karunrat Tewthanom3 
 
บทคัดยอ 
 ความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดไดกับทุกขั้นตอนของกระบวนการใชยาและทุกรอยตอของการเปลี่ยนระดับ
การรักษา โดยเฉพาะขั้นตอนการสั่งใชยา ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการสงตอความคลาดเคลื่อนทางยา การศึกษาวิจัยเชิง
พัฒนาระบบนี้ ( Program evaluation study ) จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระบวนการประสานรายการยา โดย
ประยุกตใชในกระบวนการสั่งใชยา และวัดผลของกระบวนการ โดยศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของประเภท 
ความถี่ ความรุนแรง ของการเกิดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา ในผูปวยกลุมเดียว  วัดผลกอนและหลังการมี 
กระบวนการประสานรายการยาในระบบยาผูปวยใน  ขั้นตอนจําหนาย ( Discharge Phase) อยางเปนระบบโดย
เภสัชกร ดําเนินการวิจัยตั้งแต 1 กันยายน 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553  โดยศึกษาในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  
หรือความดันโลหิตสูงรวมกับโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่เขารับการรักษาดวยภาวะใดๆ ที่หอผูปวยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาล
ทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  มีผูปวยเขารวมการศึกษาครั้งนี้  227 ราย  จํานวนรายการยาทั้งหมด 1,825 รายการ ผล
การศึกษาวิจัยพบวา ภายหลังมีกระบวนการประสานรายการยา ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่  P<0.001 ( Paired-sample T-Test ) โดยกอนมีการประสานรายการยา พบความคลาดเคลื่อน
ทางยา รอยละ 12.23 ( 224 รายการ)  และหลังมีการประสานรายการยา พบความคลาดเคลื่อนทางยา รอยละ 2.62  
(48 รายการ ) ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาลดลงรอยละ 79  ประเภทของความคลาดเคลื่อนที่พบสวนใหญ   
รอยละ 13.96 เปนความคลาดเคลื่อนที่แพทยไมไดส่ังใชยาที่ผูปวยเคยไดรับกอนเปลี่ยนระดับการรักษา (Omission 
error) รองลงมา รอยละ 0.49 เปนความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใชยาผิดขนาดหรือความถี่ (Wrong dose or 
frequency) และความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบสวนใหญเปนระดับที่ไมเปนอันตราย  เนื่องจาก
                                                            

1 ฝายเภสชักรรมชุมชน  โรงพยาบาลทามวง กาญจนบุรี  71110  ประเทศไทย 
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  Department of Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical science, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand. 
3 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy,  Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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ความคลาดเคลื่อนไปไมถึงผูปวย( ระดับ Category B ) และเภสัชกรสามารถดักจับความคลาดเคลื่อนทางยาได
กอนที่จะถึงตัวผูปวย ( 56 ราย,รอยละ 62.22 ) พบผูปวยที่เกิดปญหาจากการใชยาทั้งส้ิน 51 ราย (รอยละ 22.4) 
ประเภทของปญหาที่พบมากที่สุด คือ ปญหาที่แพทยไมไดส่ังใชยาที่ควรไดรับ  (Need  to  additional drug therapy) 
พบ 27 ราย (รอยละ 11.9 ) รองลงมาเปนปญหาความไมรวมมือในการใชยา  (noncompliance)  พบ 19 ราย ( รอย
ละ 8.4 ) สรุปไดวาการมีกระบวนการประสานรายการยาในระบบยาผูปวยใน ขั้นตอนจําหนาย ( Discharge Phase ) 
อยางเปนระบบโดยเภสัชกร สงผลใหความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยาลดลงได เภสัชกรสามารถคนพบปญหาจาก
การใชยาและรวมแกไขกับแพทย  สามารถนําแนวทางการดําเนินกระบวนการประสานรายการยานี้ไปประยุกตใชใน
ระบบยาผูปวยใน ใหครอบคลุมทุกหอผูปวย ครอบคลุมทุกระดับการรักษาเพื่อความปลอดภัยของผูปวย และเปนการ
สงเสริมบทบาทของเภสัชกรในการดูแลรักษาผูปวยแบบสหสาขา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูปวย 
คําสําคัญ : ความคลาดเคลื่อนทางยา  กระบวนการประสานรายการยา  ความรุนแรงระดับ B   ปญหาจากการใชยา 
 

Abstract 
 Medication errors occur frequently at drug process and  points of  transition in care, especially 
prescribing error. The objective of this Program evaluation study was to evaluate impacts of medication 
reconciliation on medication errors in the inpatient setting by comparing the frequently, type and severity 
of medication errors in one group of patient  before and after implementing the medication  reconciliation 
in discharge process conducted by pharmacist. The study  was conducted at  Thamuang  Hospital, 
Kanchanaburi since  September 1st, 2010  to  December  31st, 2010. Eligible participants were at lease 
20 years old, Hypertension or Hypertension with orther chronic disease patients , had all diagnosis 
admission to  woman general medicine. 227 patients( 1,825 item of drug) were allocated into study. The 
results of this study demonstrated that the rate of medication errors after implementing the medication  
reconciliation was significantly lower ( 12.23% vs 2.62%,before & after implementing the medication  
reconciliation, P<0.001, Paired-sample T-Test ) The Prescribing errors was lower by  79%. The most 
common type of medication errors  were omission error( 13.96%), and following by wrong dose or 
frequency ( 0.49%). The most common severity type  of medication errors  were category  B, cause by 
pharmacist   could be prevented  62%. This study was found drug related problems (DRPs) 22.4%, the 
most common type of DRPs were need to additional drug therapy 11.9%, and following by 
noncompliance 8.4%. In conclusion, medication reconciliation process in inpatient medication system 
conducted by pharmacist clearly reduced medication errors at the discharge phase. This study was 
present  model of medication reconciliation process that could be implemented in other point of care to 
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improve patient safety and support pharmacists’ role in healthcare team for patients  services, 

Keywords : Medication error, Medication reconciliation, Category B, DRPs 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
ความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดไดกับทุกขั้นตอนของกระบวนการใชยาไดแก การสั่งใชยา (Prescribing) การ

คัดลอกคําส่ังยา (Transcribing) การจายยา (Dispensing) การบริหารยา  (Administration) และการติดตามผลการ
ใชยา(Monitoring) แตละขั้นตอนมีความซับซอน ซึ่งขั้นตอนการสั่งใชยาเปนจุดเริ่มตนในการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยา และอาจสงตอความคลาดเคลื่อนทางยานั้นไปจนถึงผูปวยได ความคลาดเคลื่อนเหลานี้เปนเหตุการณที่
สามารถปองกันได  โดยสาเหตุหนึ่งของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา  คือ การที่แพทยไมทราบขอมูลการใชยา
ของผูปวยหรือการขาดการสงตอขอมูลการใชยาของผูปวยเมื่อมีการเปลี่ยนระดับการรักษา  การประสานรายการยา   
(Medication reconciliation) หมายถึง กระบวนการจัดทํารายการการใชยา(รวมทั้งยาที่ผูปวยซื้อมารับประทานเอง  
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร สมุนไพร วิตามิน ตางๆ  ทั้งที่ใชอยางตอเนื่อง หรือใชเปนครั้งคราวเพื่อบําบัดอาการ) ของ
ผูปวยใหครบถวน ถูกตอง ตอเนื่องตลอดการรักษา ในกรอบเวลาที่กําหนด ทั้งระบุชื่อยา ขนาดยา ความถี่ และ
วิธีการใชยาของผูปวย กอนเปลี่ยนระดับการรักษา และเปรียบเทียบรายการยาที่ไดกับคําส่ังแพทย  การประสาน
รายการยาจึงเปนกระบวนการหนึ่งที่สามารถลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใชยา และปองกันการเกิดเหตุการณไม
พึงประสงคจากยาได  ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อสรางกระบวนการประสานรายการยาและวัดผลของ
กระบวนการ โดยศึกษาถึงประเภท ความถี่ ความรุนแรง ของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา กอนและหลังการ
ดําเนินกระบวนการประสานรายการยาในขั้นตอนจําหนาย (Discharge)   
   

อุปกรณและวิธีการ  
การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพัฒนาระบบ (Program evaluation study) เพื่อพัฒนาและวัดผล

กระบวนการประสานรายการยา โดยศึกษาถึงประเภท ความถี่ และความรุนแรงของการเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ส่ังใชยากอนและหลังการมีกระบวนการประสานรายการยา   ในขั้นตอนการจําหนาย(discharge)  จากการ
เปรียบเทียบความแตกตางของรายการยาที่ผูปวยใชทั้งหมด(กอนและขณะนอนโรงพยาบาล)กับคําส่ังใชยากลับบาน 
แบบไมไดตั้งใจของแพทย (unintended prescribed home medication)  ในผูปวยอายุไมต่ํากวา 20 ป ที่มีโรคความ
ดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตสูงรวมกับโรคอื่นๆและไดเขารับการรักษาดวยภาวะใดๆก็ตาม ที่หอผูปวยอายุรกรรม
หญิง โรงพยาบาลทามวง กาญจนบุรี  ตั้งแต 1 กันยายน 2553 ถึง 31 ธันวาคม  2553 โดยไมรวมผูปวยที่หมดสติ  
ผูปวยที่ไมสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารได ผูปวยที่ถูกสงตัวไปรักษายังโรงพยาบาลอื่นกอนการจําหนาย การ
วิเคราะหขอมูลจะใชสถิติPaired-sample T-Test  ในการเปรียบเทียบความแตกตางของความคลาดเคลื่อนของ
จํานวนรายการยาที่พบกอนและหลังมีการประสานรายการยา (การดําเนินการเก็บขอมูล ดังรูปที่ 1) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
ขอมูลทั่วไปของผูปวย ดังตารางที่ 1 มีผูปวยเขารวมการศึกษาทั้งหมด 227 ราย เปนเพศหญิง 226 ราย 

(รอยละ 99.6)  อายุ 29-94 ป ( 67.3 ± 11.7) จํานวนวันนอนรวม 911 วัน (เฉล่ีย 4.0 ± 3.1) มีการใชยาทั้งส้ิน 1,825 
รายการ ( 8.08 ± 3.002) มีโรคประจําตัว 1-4 โรค (2.22 ± 0.75) สาเหตุสวนใหญที่ทําใหผูปวยเขามารับการรักษาใน
โรงพยาบาล คือ โรคเบาหวาน โรคของตอมไรทอ ภาวะผิดปกติของสมดุลน้ําและเกลือแร จํานวน 42 ราย   (รอยละ 
18.5)  รายการยาของผูปวย(รอยละ 74.8) มาจากการสัมภาษณผูปวย รวมกับการทบทวนเวชระเบียนและฐานขอมูล
ในคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล  โดยเภสัชกรใชวิธีการอยางนอย 2 วิธี เพื่อใหไดรายการยาที่สมบูรณที่สุด และผูปวย 
174 ราย (รอยละ 76.7) รับยาจากโรงพยาบาลทามวงแหลงเดียว 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน  ขอมูลดังตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ความคลาดเคลื่อนที่พบมาก 
ที่สุด คือการแพทยไมไดส่ังยาที่ผูปวยเคยไดรับกอนเปลี่ยนระดับการรักษา  (omission error) โดยพบรอยละ 11.39 
และ 2.57  กอนและหลังการประสานรายการยาตามลําดับ รองลงมาคือ การสั่งยาผิดขนาดหรือความถี่ (Wrong 
dose or frequency) โดยพบรอยละ 9 และ 0  กอนและหลังการประสานรายการยาตามลําดับ สําหรับผลรวมของ
ความคลาดเคลื่อนทาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.001 ( รอยละ 12.23 และ 2.62 กอนและ
หลังมีการประสานรายการยา)  เมื่อจําแนกความรุนแรงตาม National Coordinating Council of Medication Error  
Reporting and Prevention (NCC MERP) พบวาระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา อยูในระดับ 
category B (ไมเกิดอันตรายกับผูปวย เนื่องจากความคลาดเคลื่อนไปไมถึงผูปวย) เนื่องจากเภสัชกรสามารถดักจับ
ความคลาดเคลื่อนทางยาไดกอนที่จะถึงตัวผูปวย (56 ราย, รอยละ 62.22) 

กลุมยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนมากที่สุด ไดแก วิตามินและเกลือแร ( รอยละ 33.45 )  รองลงมาเปนยาใน
กลุมที่ออกฤทธิ์ตอหัวใจและหลอดเลือด (รอยละ 29.04)  พบผูปวยที่เกิดปญหาจากการใชยาทั้งส้ิน 51 ราย ( รอยละ 
22.4 )  และไดรับการแกไข 40 ราย ( รอยละ 17.62 ของผูปวยทั้งหมดและคิดเปนรอยละ 78.4 ของผูปวยที่พบปญหา
จากการใชยา)  ประเภทของปญหาการใชยาแสดงดังตารางที่ 4 ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ปญหาที่แพทยไมไดส่ังใช
ยาที่ควรไดรับ (Need  to  additional drug therapy) โดยพบในผูปวย 27 ราย (รอยละ 11.9 ) รองลงมาเปนปญหา
ความไมรวมมือในการใชยา ( noncompliance)  พบ 19 ราย ( รอยละ 8.4 ) 

ผลการศึกษาการมีกระบวนการประสานรายการยาในขั้นตอนจําหนาย สามารถลดความคลาดเคลื่อนในการ
ส่ังใชยาได สอดคลองกับการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก ฉันทิกา ซ่ือตรง, วิมลพรรณ สีวิจี๋, Walker 
และคณะ  การศึกษาวิจัยนี้ยังไดมีการศึกษาถึงปญหาจากการใชยา ซึ่งในประเทศไทยยังไมมีผูทําการศึกษาในเรื่องนี้  
ขั้นตอนจําหนายเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญ หากไมมีกระบวนการประสานรายการยา ผูปวยที่รับยากลับบาน อาจไดรับ
ยาไมถูกตอง ใชยาไมถูกวิธี กอใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค หรือเปนเหตุใหผูปวยกลับมาพบแพทยซ้ําได    ดังนั้น
หากนํากระบวนการประสานรายการยานี้มาใชในระบบยาของโรงพยาบาลในทุกระดับการรักษา ในทุกกลุมผูปวย  
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นาจะทําใหการดูแลรักษาผูปวย ถูกตองเหมาะสม มีความปลอดภัยจากการใชยาเพิ่มขึ้น และเปนการสงเสริมบทบาท
ของเภสัชกรในการดูแลรักษาผูปวยแบบสหสาขา 
 

สรุปผล 
 การมีกระบวนการประสานรายการยาโดยเภสัชกรในขั้นตอนจําหนาย  ทําใหความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช
ยาลดลงได และชวยใหเภสัชกรสามารถดักจับความคลาดเคลื่อนทางยาไดกอนที่จะถึงตัวผูปวย นอกจากนี้ทําให
สามารถคนพบปญหาจากการใชยาและทําการแกไขรวมกับแพทย เพื่อใหผูปวยเกิดความปลอดภัยจากการใชยามาก
ที่สุด 
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รูปที่ 1 การดําเนินการประสานรายการยาในขั้นตอนการจําหนาย 

รวบรวมประวัติรายการยาที่ใชกอน
มาโรงพยาบาล 

แบบบันทึกขอมูลทั่วไป 

แบบบันทึกขอมูลประวัติ
รายการยา 

เปรียบเทียบรายการยาที่รวบรวมไดกับคําส่ังใชยาแรกรับของแพทย 

ปรึกษาแพทยหากพบความแตกตาง 

รวบรวมรายการยาที่ผูปวยไดรับขณะเขา

กลุมตัวอยาง 

discharge แบบ  DMR form 

เปรียบเทียบรายการยาในแบบ DMR form กับรายการยากลับบาน บันทึกความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบ 
(กอนการประสานรายการยา) 

แนบแบบ 
 DMR form 

เปรียบเทียบรายการยาในแบบ DMR form กับรายการยากลับบาน บันทึกความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบ 
(หลังการประสานรายการยา) 

 ปรึกษาแพทยเพื่อปรับเปล่ียนคําส่ังใชยาใหเหมาะสมกับผูปวย 
และแนะนําการใชยากอนกลับบาน 

admit 

รวบรวมขอมูลทั่วไปของผูปวย 
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวย 
ลักษณะขอมูล จํานวนผูปวย(รอยละ) 
จํานวนผูปวย ( ราย ) 227 
เพศหญิง ( รอยละ ) 226(99.6) 
อายุ ( ป ) 
     มัธยฐาน 
     คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
68 ( 29-94) 
67.3 ± 11.7 

วันนอน ( วัน ) 
      มัธยฐาน 
    คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      รวมจํานวนวันนอน 

 
3 ( 1-24 ) 
4.0 ± 3.1 
911 

จํานวนรายการยา ( รายการ ) 
      มัธยฐาน 
    คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      รวมจํานวนรายการยา 

8.00 (1-18) 
8.08 ± 3.002 
1,825 

 
ตารางที่ 2 จํานวนรายการยาที่เกิดความคลาดเคลื่อนจําแนกตามประเภทของความคลาดเคลื่อนทางยา 

ความคลาดเคลื่อนทาง
ยา 

จํานวนรายการยาที่เกิดความคลาดเคลื่อน(รอยละ) 
กอน 
การประสานรายการ
ยา 
(n =1825) 

หลัง 
การประสานรายการยา 
(n =1825) 

รวม 

Omission error 208(11.39) 47(2.57) 255(13.96) 
Commission error 2(0.10) 0 2(0.10) 
Wrong dose or 
frequency 

9(0.49) 0 9(0.49) 

Wrong drug 2(0.10) 0 2(0.10) 
Duplicate to ordered 
drug 

2(0.10) 0 2(0.10) 

Wrong strength 1(0.05) 1(0.05) 2(0.10) 
รวม 224(12.23)* 48(2.62)* 273(14.85) 
* Paired-sample T-Test  (p <0.001) 
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ตารางที่ 3 จํานวนผูปวยที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาอยางนอย 1 ขอ  

ความคลาดเคลื่อนทาง
ยา 

จํานวนผูปวยที่มีความคลาดเคลื่อนทางยาอยางนอย 1 ขอ (รอยละ) 
กอน 
การประสานรายการ
ยา 
(n =227) 

หลัง 
การประสานรายการ
ยา 
(n =227) 

รวม 

Omission error 77(33.92) 34(14.97) 111(48.89) 
Commission error 1(0.44) 0 1(0.44) 
Wrong dose or 
frequency 

7(3.1) 0 7(3.08) 

Wrong drug 2(0.88) 0 2(0.88) 
Duplicate to ordered 
drug 

2(0.88) 0 2(0.88) 

Wrong strength 1(0.44) 1(0.44) 2(0.88) 
รวม 90(39.64)* 35(15.41)* 125(55.05) 

• Chi-square Test (p<0.001 
ตารางที่ 4 ปญหาจากการใชยา  

ประเภทของปญหาจากการใชยา 
จํานวนผูปวย(รอยละ) 
(n= 227) 

Improper drug selection 1(0.4) 
ADR 3(1.3) 
Need  to additional drug therapy 27(11.9) 
Duplication to ordered  drug 2(0.8) 
Non compliance 19(8.4) 
รวม 51(22.4) 
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การสกัดและการวิเคราะห์เอนไซม์ฟรุกโตซลิทรานเฟอเรสจากหวัแก่นตะวันระยะต่างๆ 
Extraction and Analysis of Fructosyltransferase from Various Tuberization Stages of 
Jerusalem Artichoke 
 

ศรีสดุา เคยอาษา1 เกียงศกัดิ บญุชู1 และบษุราภรณ์ งามปัญญา1

Srisuda Keayarsa1, Kreingsak Boonchoo1 and Budsaraporn Ngampanya1

 
บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสในหวัแก่นตะวนัระยะต่างๆ

ภายใต้สภาวะ in vitro เพือให้ทราบถงึระยะทีเหมาะสมตอ่การนําไปใช้เป็นแหลง่ของเอนไซม์ในการผลิตฟรุกโตโอลิโก

แซคคาไรด์ (FOS) ซงึจากการวิเคราะห์ค่ากิจกรรมของเอนไซม์ทีอณุหภมิู 34 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง โดย

ใช้ซูโครสเป็นสารตงัต้น  พบว่าหวัแก่นตะวนัในช่วงระยะกําลงัพฒันาอาย ุ110-120 วนั มีความเหมาะสมเพือใช้เป็น

แหล่งของเอนไซม์ ค่ากิจกรรม transfructosylating ของเอนไซม์ทีผ่านการตกตะกอนโดยแอมโมเนียมซลัเฟตมีค่า

เท่ากบั 0.464 U / min / ml ของเอนไซม์ ผลิตภณัฑ์ทีได้จากปฏิกิริยาของเอนไซม์นนัถกูวิเคราะห์โดยเทคนิค HPLC 

และ จาก HPLC chromatograms พบวา่เอนไซม์ทีสกดัจากหวัแก่นตะวนัสามารถสงัเคราะห์ FOS สายสนัๆได้  

 

คาํสาํคัญ  ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรส หวัแก่นตะวนั ฟรุกโตโอลโิกแซคคาไรด์ 

 
Abstract 

This research aimed to analyze the fructosyltransferase activity under in vitro condition in 

Jerusalem artichoke tuber during tuberization stages in order to know the optimum stage for further used 

as enzyme source to produce fructooligosaccharides (FOS). The enzyme activity assay was carried out 

at 34˚C for 24 h. and sucrose was used as a substrate.  The result demonstrated that Jerusalem 

artichoke at different developmental stages  about 110-120 day old tuber was the optimal developmental 

stage giving the highest enzyme activity. The transfructosylating activity of enzyme from the precipitation 
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by ammonium sulfate was 0.464 U/min/ml of enzyme. The product derived from the enzyme reaction was 

further analyzed by HPLC and the HPLC chromatograms indicated that short chain of FOS was  

Keywords : fructosyltransferase, Jerusalem artichoke, fructooligosaccharides 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
แก่นตะวนั  หรือ  Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) เป็นพืชทีมีหวัใต้ดิน  (tuber) ทําหน้าที

สะสมสารอาหารจําพวกฟรุกแตน  (fructan)  ได้แก่  ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์  (fructooligosaccharides, FOS) และ    

อินลูิน  (inulin) โดย   FOS เป็นฟรุกแทน (fructan) ทีมี DP (degree of polymerization) ตงัแต่  3 ไปจนถึง  7-10 FOS 

ถกูจดัเป็นสารพรีไบโอติก  (prebiotic) ทีมีการนําไปใช้ประโยชน์มากขึนในอตุสาหกรรมอาหารเสริมสขุภาพคนและ

อาหารสตัว์  (นิมิต  และ  สนนั   ,2549; เยาวมาลย์  และคณะ   ,2549)  สําหรับการสะสมของ  FOS  นนัพบในพืชหลาย

ชนิด    แต่ชนิดทีมีการสะสมในปริมาณมากและมีการนํามาใช้ประโยชน์ในระดบัอตุสาหกรรม ได้แก่  ชิคอรี (chicory) 

และแก่นตะวนั  ซึงการสกดัแยก FOS จากแหลง่ของพืชวตัถดุิบทีเพาะปลกูตามสภาพธรรมชาติมาใช้มกัประสบกบั

ปัญหาในเรืองของการไม่สามารถควบคมุปริมาณและคณุภาพของผลผลิต    (Schorr- Galindo and Guiraud, 1997) 

เช่นเดียวกบัการสกดัแยก FOS จากแก่นตะวนัมาใช้ประโยชน์ก็พบปัญหาเช่นเดียวกนั ทําให้เกิดความสนใจทีจะผลิต 

FOS ทีมีความสมําเสมอทงัในด้านปริมาณและคณุภาพเพือนําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งจําเพาะตอ่ไป    การนําเอนไซม์ 

ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรส  (fructosyltransferase, FTase) ซึงเป็นเอมไซม์ทีเกียวข้องกับการสงัเคราะห์  FOS 

(Edelman and Jefford,1968)  มาใช้ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึงทีจะเข้ามาช่วยกําหนดสภาวะทีใช้ในการผลิตได้   

ดงันันงานวิจัยนีได้ศึกษาการทํางานของเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรส ในระยะต่างๆของหวัแก่นตะวนั เพือให้

ทราบถงึระยะทีเหมาะสมทีจะให้เป็นแหลง่ของเอนไซม์  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

นําหวัแก่นตะวนัในช่วงอายตุ่างๆ ประกอบด้วยหวัทีมีอายชุ่วง 110-120 วนั 140-150 วนั และ 180-190 วนั    

มาสกดัเอนไซม์ด้วย 0.007 M potassium phosphate buffer pH 7.0 ทีประกอบด้วย 0.5% Triton X-100 และ 0.5% 

cysteine ในอตัราสว่น 1:1 W/V เป็นเวลา 16 ชวัโมง ทีอณุหภมิู 4 องศาเซลเซียส  นําสารละลายทีได้มาปันเหวียง

ด้วยความเร็ว 10,000 rpm เป็นเวลา 20 นาที ทีอณุหภมิู 4 องศาเซลเซียส นํา crude เอนไซม์มาทําให้บริสทุธิโดย

ตกตะกอนโปรตีนด้วย แอมโมเนียมซัลเฟตอิมตัวร้อยละ 20-60%  นําเอนไซม์ทีได้มาหาค่ากิจกรรม 

transfructosylating  โดยใช้ 0.46 M sucrose  เป็นสารตงัต้น บ่มทีอณุหภมิู 34 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง 

แล้วจึงหยดุปฎิกริยาทีอณุหภมิู 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที การหาค่ากิจกรรมของเอนไซม์ โดยวิเคราะห์ 

reducing sugar  (R) ทีเกิดขึนโดยวิธี  Somogyi–Nelson วิเคราะห์ glucose (G) ทีเกิดขึนโดยวิธี  glucose-oxidase 
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peroxidase (GOD/POD) และ transferred fructose (F’) จากสตูร 2G – R นําค่าทีได้ไปใช้ในการคํานวณค่า 

กิจกรรม transfructosylating และวิเคราะห์ผลติภณัฑ์ทีได้โดยใช้เทคนิค HPLC   

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

จากการทดลองการหาคา่กิจกรรมโดยใช้ sucrose ความเข้มข้น 0.46 M เป็นสารตงัต้นพบวา่ดงั แสดงใน

ตารางที 1 เอนไซม์จากหวัอาย ุ 110-120 วนั มีคา่กิจกรรม transfructosylating คือ 0.464 U/min/1ml ซงึสงูทีสดุ   

รองมาคือ เอนไซม์จากหวัอาย ุ  140-150 วนั มีคา่กิจกรรม transfructosylating  คือ 0.357 U/min/1ml และหวัอาย ุ

180-190 วนั มีคา่กิจกรรม transfructosylating  คือ 0.105 U/min/1ml ในการตรวจสอบผลติภณัฑ์โดยใช้เทคนิค 

HPLC พบวา่เอนไซม์ทีสกดัได้จากหวัแก่นตะวนัสามารถเปลียน sucrose ไปเป็น  FOS สายสนัๆได้ รูปที 1 

ตารางที1 กิจกรรม Transfructosylating ของเอนไซม์สกดัหยาบและเอนไซม์ทีผ่านการตกตะกอนด้วยแอมโมเนียม

ซลัเฟต  

 

 
 Samples 

Transfructosylating 
activity (U)/1ml 

enzyme 

specific 
activity (U/mg) 

Purification factor 
 

110-120 days old tuber      

Crude extract 0.103 0.069 1 

(NH4)2SO4 precipitate 0.464 0.181 2.63 

140-150 days old tuber      

Crude extract 0.079 0.032 1 

(NH4)2SO4 precipitate 0.357 0.049 1.53 

180-190 days old tuber      

Crude extract 0.033 0.014 1 

(NH4)2SO4 precipitate 

 

0.105 

 

0.039              

 

2.79 
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รูปที 1: HPLC chromatograms การสงัเคราะห์ fructooligosaccharide ในสภาวะ in vitro ปฏิกิริยาการ

สงัเคราะห์ทําโดยใช้เอนไซม์ทีผา่นการตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซลัเฟต (a) บม่ที 0 ชวัโมง และ (b) บม่ที 24 ชวัโมง  

B: buffer; S: sucrose; G: glucose and FOS: fructooligosaccharide  

 
สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองทีได้สามารถสรุปได้วา่หวัแก่นตะวนัอาย ุ 110-120 วนั มีความเหมาะสมทีจะเป็นแหลง่

วตัถดุิบในการผลติเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรส เพือใช้ในการผลติฟรุกโตโอลโิกแซคาไรด์คอ่ไป 
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การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากแก่นตะวันโดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลียงเนือเยือพชื 
Production of Fructooligosaccharides from Jerusalem Artichoke by Plant Tissue Culture 
Techniques  
 

วิกานดา โสขมุา1 ปาริชาต วรรณสโร1 จิตราภา ชเูนตร1 และ บษุราภรณ์ งามปัญญา1

Wikanda Sokhuma1, Parichart Wannasaro1, Jittrapa Choonet1 and Budsaraporn Ngampanya1

 

บทคัดย่อ 
แก่นตะวนั (Jerusalem artichoke)  จดัเป็นพืชทีเป็นแหลง่ของ Fructooligosaccharides (FOS) สะสมอยู่

ในหวัสงู สารสกดั FOS จากหวัพืชชนิดนีจดัเป็นสารพรีไบโอติก (Prebiotics) ชนิดหนึงทีเป็นสว่นประกอบในอาหาร

เพือสขุภาพ แต่การเพาะปลกูในสภาพปกติกลบัได้รับผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ เช่น สภาพภมิูอากาศ สายพนัธุ์ โรค

พืช เป็นต้น การหาแนวทางอืนมาใช้ในการผลิตจึงน่าจะควบคมุคณุภาพและปริมาณของสารดงักล่าวได้ เทคนิคการ

เพาะเลียงเซลล์และเนือเยือพืช (plant cell and tissue culture techniques) จึงได้รับความสนใจในการนํามาใช้เพือ

ลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ดงันนั งานวิจยันีจึงสนใจทีจะศกึษาการผลิตสาร FOS จากการชกันําแคลลสั ต้น 

และราก จากชินส่วนของใบและข้อลําต้น(nodal stem) แก่นตะวนับนอาหารสตูร Murashige และ Skoog (MS) 

ควบคู่กบัการเติมฮอร์โมนจากพืชในสดัสว่นทีต่างกนั  จากนนัทําการเปรียบเทียบ HPLC chromatograms ของสาร

สกดัแคลลสั ต้น และรากกบัสารสกดัหวัสดแก่นตะวนัทีปลกูในธรรมชาติ พบว่า สารสกดั FOS ทีได้เป็นชนิดเดียวกนั 

นอกจากนี พบว่า แคลลสัทีชกันําโดยใช้สตูรอาหาร MS ทีเติมฮอร์โมน 1 mg/l BA และ 1 mg/l IAA ให้ปริมาณ FOS 

สงูสดุ (29.7 mg/g FW) และได้ปริมาณ FOS น้อยมาก เมือเปรียบเทียบปริมาณ FOS ทีชกันําได้จากแคลลสักบั FOS 

ทีชกันําจากต้นและรากบนอาหารสตูรอืนๆ จากผลทีได้จึงบ่งบอกได้ว่าแคลลสัมีความสามารถในการผลิตสาร FOS 

จากแก่นตะวนัได้   

คาํสาํคัญ : Fructooligosaccharides  แคลลสั  การเพาะเลียงเนือเยือ  แก่นตะวนั  พรีไบโอติก 

 

Abstract 
Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) is an important plant which highly accumulated 

fructooligosaccharides (FOS) as reserved carbohydrate in tuber. The FOS extracted from tuber of this 

plant was widely used as prebiotic and supplemented in many functional foods. According to the 

                                                            

1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

   Department  of  Biotechnology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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variation of FOS derived from plant grown in natural which are affected by climate, plant varieties, and 

plant diseases etc., many researchers have paid attention to find the alternative methods to produce FOS 

with homogenous quality and quantity. Currently, plant cell and tissue culture techniques were 

considered to produce many valuable substances from plants. In this research, callus shoot and root 

cultures of Jerusalem artichoke were established to evaluate the production of FOS under in vitro 

conditions. The calli shoots and roots were induced from leaf segment and nodal stem cultured on 

Murashige and Skoog medium (MS) supplemented with the various combinations of plant hormones. The 

comparison of HPLC chromatograms of induced calli shoots and roots extracts with chromatogram 

obtained from natural tuber extract indicated that they all produced the same FOS. The induced calli 

cultured on MS medium supplemented with  1 mg/l BA and 1 mg/l IAA gave the highest amount of FOS 

(29.7 mg/ g FW). The less amount of FOS was produced from induced roots cultured on various medium 

when compared with FOS amount obtained from induced calli. The results suggested that callus culture 

is alternative means to produce FOS from Jerusalem artichoke. Further investigation to enhance FOS 

yield by calli should be considered.   

Keywords : Fructooligosaccharides, Jerusalem artichoke, callus, prebiotic, tissue culture 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
Fructooligosaccharides (FOS) เป็นสารเยือใยอาหารทีให้ความหวาน จัดเป็นสารพรีไบโอติก 

(Prebiotics) ชนิดหนึง ทีไม่ถกูย่อยในกระเพาะอาหารของมนษุย์ แต่มีผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดดี

ในลําไส้ใหญ่ กลุม่ Bifidobacteria และ Lactobacilli กระตุ้นการหลงัของนําดี ลดความเสียงของการเป็นโรคเบาหวาน

ลดไขมนัในเลือด พบได้ในพืชหลายชนิด เช่น กล้วยหอม หวัหอมใหญ่  กระเทียม เป็นต้น และมีการศกึษาพบว่า แก่น

ตะวนั (Jerusalem artichoke)  เป็นพืชทีมีปริมาณของ FOS สงูสดุเมือเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอืน โดยจะพบในหวัพืช

ชนิดนีมากถึง 16-39 เปอร์เซ็นต์  พืชชนิดนี มีการปลกูอย่างแพร่หลาย และได้รับความสนใจมาก จึงเป็นทีน่าสนใจที

จะนํามาเป็นวตัถดุิบในการผลติสาร FOS สําหรับในประเทศไทยพืชชนิดนีมีการปรับตวัได้ดี ปลกูได้ทกุฤดกูาล แต่การ

เพาะปลกูในสภาพปกติกลบัได้รับผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ เช่น สภาพภมิูอากาศ ภมิูประเทศ สภาวะการเพาะปลกู 

เป็นต้น ทําให้ผลผลติทีได้มีคณุภาพและปริมาณไมแ่น่นอน ดงันนั การหาแนวทางอืนมาใช้ในการผลิตจึงน่าจะให้ผลที

ดีกว่าการปลกูในสภาพปกติ เทคนิคการเพาะเลียงเซลล์และเนือเยือพืช (plant cell and tissue culture techniques) 

จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนืองจากเป็นเทคนิคทีสามารถควบคุมสภาวะในการผลิต อีกทงัยงัสามารถลด

ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้ ปัจจบุนัจึงนิยมใช้เทคนิคนีสําหรับผลิตสารผลิตภณัฑ์จากพืช ดงันนั งานวิจยันีจึง

สนใจทีจะศกึษาการผลิตสาร FOS จากต้นแก่นตะวนั ด้วยเทคนิคการเพาะเลียงเซลล์และเนือเยือพืช ตงัแต่การชกันํา
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ให้เกิดแคลลสั ต้น และรากมาใช้ เพราะจะทําให้สามารถควบคมุคณุภาพและปรับเปลียนสภาวะทีกระตุ้นให้เซลล์พืช

ผลิตสารได้มากขึนได้ ซึงจะเป็นการลดต้นทุน และพืนทีในการเพาะปลูกลง และผลทีได้จากการวิจัยนีน่าจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อการเพิมศกัยภาพการผลิต FOS ได้อีกทางหนึง และยงัเป็นการลดการพึงพาการนําเข้าสาร

ดงักลา่วจากตา่งประเทศด้วย 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. เตรียมพืชทดลองและสร้างระบบการเพาะเลียงแคลลัส ต้น และราก  
        1.1) ปลกูต้นแก่นตะวนัเพือใช้เป็นวตัถดุิบสําหรับชกันําแคลลสั ต้น และราก โดยตดัหวัแก่นตะวนัเป็นชิน

ขนาด 3-5 เซนติเมตร บ่มในแกลบดําชืนเพือให้เกิดต้นอ่อน จากนันตดัต้นอ่อนฟอกฆ่าเชือผิวด้วยสารละลายคลอ

รอกซ์ (clorox) เข้มข้น 15% (v/v) แล้วนําไปเพาะบนอาหารพืนฐานสตูร MS (1962) ทีไม่มีฮอร์โมนนานประมาณ 1 

เดือน 

       1.2) ชักนําแคลลสั โดยเปรียบเทียบการชกันําชินพืช (explants) 2 ชนิด คือ ใบและส่วนของข้อลําต้น 

(nodal stem) บนอาหารพืนฐานสตูร MS (1962) ทีมีการแปรผนัสดัสว่นความเข้มข้นของฮอร์โมนออกซินต่อไซโตไค

นิน ดงันี MS+1 mg/l BA (benzyladenine)+ 1 mg/l NAA (1-naphthalene acetic acid), MS+1 mg/l BA+ 1 mg/l 

IAA (indole-3-acetic acid), MS+1 mg/l BA+ 1 mg/l IBA (indole- 3- butyric acid) และ MS+1 mg/l BA+ 1 

mg/l 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) 

1.3) ชกันําต้นจํานวนมาก โดยเปรียบเทียบ explants 2 ชนิด คือ ใบและสว่นของข้อลําต้น (nodal stem) 

บนอาหารพืนฐานสตูร MS (1962) ทีมีการแปรผนัสดัสว่นความเข้มข้นของฮอร์โมนออกซินต่อไซโตไคนินตามหลกัการ

ชกันําให้เกิดต้นพืช ดงันี MS+0.5 mg/l NAA+3.0 mg/l BA, MS+0.5 mg/l NAA+3.0 mg/l Kinetin (6-

furfurylamino purine) และ MS+0.5 mg/l NAA+15% (v/v) Coconut water 

1.4) ชกันําราก โดยเปรียบเทียบ explants 2 ชนิด คือ ใบและสว่นของข้อลําต้น (nodal stem) บนอาหาร ½ 

MS และ½ MS ทีมีการเติมฮอร์โมน ดงันี ½ MS+0.5 mg/l NAA+0.5 mg/l IBA, ½ MS+0.5 mg/l NAA+1.0 mg/l 

IBA,         ½ MS+0.5 mg/l NAA+1.5 mg/l IBA และ ½ MS+0.5 mg/l NAA+ 2.0 mg/l IBA. 

ควบคมุการเพาะเลียงทีอณุหภมิู 25± 2°C มีการให้แสงสว่าง/มืด 16/8 ชวัโมง ทีความเข้มแสง 3000 lux  

ประเมินความสามารถในการชักนําให้เกิดแคลลัส และการชักนําต้นบนอาหารสูตรต่างๆ โดยการหานําหนกัสด, 

จํานวนต้นและความยาวต้นทีชกันําได้ และวิเคราะห์ปริมาณสาร FOS ในแต่ละชดุการทดลองหลงัทําการเพาะเลียง

เป็นเวลา 30 วนั ในส่วนของการชกันําราก จะประเมินความสามารถในการชกันําให้เกิดราก โดยการหานําหนกัสด, 

จํานวนรากทีชกันําได้ และวิเคราะห์ปริมาณสาร FOS ในแตล่ะชดุการทดลองหลงัทําการเพาะเลียงเป็นเวลา 45 วนั 
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2. การสกัดสาร FOS  
 สกดัสาร FOS จากแคลลสั ต้น และรากทีชกันําได้จากการเพาะเลียงเนือเยือโดยใช้ 80% ethanol  เ ป็ น ตั ว

ทําละลาย ในอตัราสว่นสารตวัอย่างต่อตวัทําละลาย 1:2 (w/v) สกดัทีอณุหภมิู 800C เป็นเวลา 10 นาที กรองด้วย

กระดาษกรองขนาด 3M แล้วนํากากทีได้ไปสกดัซําอีก 2 ครัง จากนนัระเหย ethanol ออกโดยใช้  evaporator 
3. หาปริมาณสาร FOS 

หาปริมาณของนําตาลทงัหมด (Total sugar) ด้วยวิธี phenol sulfuric acid method โดยใช้ D-glucose 

เป็นสารมาตรฐาน (Dubois et al. 1956) และหาปริมาณของนําตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) ด้วยวิธี 3,5-

dinitrosalicylic acid method โดยใช้ D-glucose เป็นสารมาตรฐาน (Miller 1959) ปริมาณของ FOS หาได้จาก

ผลต่างของ Total sugar ต่อ Reducing sugar และทําการวิเคราะห์ชนิดของนําตาลทีสกดัได้จากพืชในสภาวะ in 

vitro เปรียบเทียบกบัสารสกดันําตาลจากหวัสดของแก่นตะวนัทีปลกูในธรรมชาติด้วยเครือง HPLC 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากการเพาะเลียงชินสว่นของใบและลําต้นของแก่นตะวนัเพือชกันําให้เกิดแคลลสับนอาหารเพาะเลียงสตูร

ตา่งๆ ทีระยะเวลา 30 วนั บริเวณผิวของชินพืชเกิดการเจริญเป็นกลุม่เซลล์แคลลสั ซงึมีลกัษณะเป็นกลุม่เซลล์สีเหลือง

อ่อน มีการเกาะตวั 2 แบบ คือ เกาะตวัแน่น (compact) และเกาะตวัหลวม (friable) โดยจะแตกต่างกนัขึนกบัชนิด

ของฮอร์โมน     ออกซินทีเติมลงในอาหารเพาะเลียง (รูปที 1 และ 2)  
                                          ใบ                      ลาํต้น 

 
รปทีู  1 และ รปที ู 2 : ลกัษณะของแคลลสัทีชกันําได้จากการเพาะเลียงใบและลําต้นของแก่นตะวนับนอาหาร

พืนฐานสตูร MS (1962) ทีมีการเติมฮอร์โมนชนิดต่างๆ เป็นระยะเวลา 30 วนั (a) MS+1 mg/l BA+1 mg/l NAA, (b) 

MS+1 mg/l BA+1 mg/l IAA, (c) MS+1 mg/l BA+1 mg/l IBA และ (d) MS+1 mg/l BA+1 mg/l 2, 4-D. 

 

 เมือวดัปริมาณของแคลลสัทีชกันําได้ พบว่า ปริมาณแคลลสัทีชกันําจากชินสว่นของใบแก่นตะวนับนอาหาร

สตูร MS+1 mg/l BA+ 1 mg/l NAA ให้ปริมาณแคลลสัสงูสดุ รองลงมาคือสตูร MS+ 1 mg/l BA+ 1 mg/l 2,4-D, 
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MS+ 1 mg/l BA+ 1 mg/l IAA และ MS+ 1 mg/l BA+ 1 mg/l IBA ตามลําดบั (ตารางที 1) ซงึสอดคล้องกบังานวิจยั

ของ Taha และคณะ (Taha et al. 2007) ทีใช้ฮอร์โมนพืชชออกซินชนิด NAA ในการเพิมปริมาณแคลลสัให้เพิมขนึ 

ตารางที 1 ปริมาณแคลลสัทีชกันําได้จากการเพาะเลียงใบและลําต้นแก่นตะวนับนอาหารพืนฐานสตูร MS (1962) ที

มีการเติมฮอร์โมนชนิดตา่งๆ เป็นระยะเวลา 30 วนั  
 

นําหนักสดของแคลลัสทีชักนําได้ (g/jar)* 
สตรอาหารู  

ใบ ลาํต้น 

MS+1 mg/l BA+ 1 mg/l NAA 0.59 ± 0.10 0.35 ± 0.07 

MS+1 mg/l BA+ 1 mg/l IAA 0.12 ± 0.04 0.24 ± 0.11 

MS+1 mg/l BA+ 1 mg/l IBA 0.18 ± 0.04 0.28 ± 0.07 

       MS+1 mg/l BA+ 1 mg/l 2,4-D 0.41 ± 0.09 0.29 ± 0.03 

* คือ คา่เฉลียจํานวน 5 ขวด ± SD (คา่เบียงเบนมาตรฐาน) 

 จากการชกันําต้นแก่นตะวนัจากใบและข้อทีมีตาข้าง พบว่าชินพืชจากสว่นของข้อลําต้นทีเพาะเลียงในสตูร

อาหาร MS ทีมีการเติมฮอร์โมน 0.5 mg/l NAA ร่วมกบั 15% (v/v) นํามะพร้าว เป็นสตูรอาหารทีสามารถชกันําให้เกิ

ต้นได้มากทีสดุ รองลงมาคือสตูร MS ทีเติมฮอร์โมน 0.5 mg/l NAA และ 3.0 mg/l Kinetin ส่วนสตูร MS ทีเติม

ฮอร์โมน 0.5 mg/l NAA และ 3.0 mg/l BA นนัไมส่ามารถชกันําให้เกิดต้นได้ (ตารางที 2) โดยต้นทีชกันําได้จะมียอดที

คอ่ยๆแตกออกมาจากตาข้าง ยอดทีแตกออกมาจะมีลกัษณะสมบรูณ์ แข็งแรง มีความยาวมากกว่ายอดทีแตกออกมา

ทีหลงั (รูปที 3) 

 
รปทีู  3 : ลกัษณะของต้นทีชกันําได้จากการเพาะเลียงลําต้นของแก่นตะวนับนอาหารสตูรพืนฐาน MS (1962) ทีมีการ

เติมฮอร์โมนชนิดต่างๆ เป็นระยะเวลา 30 วนั (a) MS+0.5 mg/l NAA+3.0 mg/l BA, (b) MS+0.5 mg/l NAA+3.0 

mg/l Kinetin และ (c) MS+0.5 mg/l NAA+15% (v/v) Coconut water  
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ตารางที 2 ปริมาณต้นและความยาวต้นทีชกันําได้จากการเพาะเลียงลําต้นแก่นตะวนับนอาหารสตูรพืนฐาน MS 

(1962) ทีมีการเติมฮอร์โมนชนิดตา่งๆ เป็นระยะเวลา 30 วนั 

สตรอาหารู  
นําหนักสดของต้นที
ชักนําได้ (g/jar)* 

จาํนวนต้นที 
ชักนําได้* 

ความยาวของ
ต้ นที ชั ก นํ า ไ ด้ 
(cm/jar)* 

MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 3.0 mg/l BA - - - 

MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 3.0 mg/l Kinetin 0.17 ± 0.02 0.4 1.08 

MS+ 0.5 mg/l NAA+ 15% (v/v) Coconut 

water 

0.27 ± 0.03 1.33 4.69 

* คือ คา่เฉลียจํานวน 5 ขวด ± SD (คา่เบียงเบนมาตรฐาน) 

 เมือเปรียบเทียบการชกันํารากจากชินส่วนของใบและลําต้นแก่นตะวนับนอาหารเพาะเลียงทีเติมฮอร์โมน 

NAA ร่วมกบั IBA ทีความเข้มข้นต่างๆ เป็นระยะเวลา 45 วนั พบว่า การเกิดรากจะมีลกัษณะทีคล้ายกนั เริมจากขน

รากเส้นเล็กๆ สีขาวยืดยาวขึน จากนันจะแตกแขนงออกมาเป็นรากจํานวนมากขึน (รูปที 4 และ 5) และเมือ

เปรียบเทียบปริมาณของรากทีชกันําได้จากชินสว่นทงั 2 แบบ พบว่ารากทีชกันําจากลําต้นให้ปริมาณรากมากกว่าเมือ

เปรียบเทียบกบัปริมาณรากทีชกันําจากใบ และอยู่ในช่วงความเข้มข้นของฮอร์โมน IBA 0.5- 1.5 mg/l (ตารางที 3) 

และสตูรอาหารเดียวกนันีทีใช้ชกันําให้เกิดต้นจากชินสว่นของใบ ไม่มีอาหารสตูรใดทีเหมาะสมและสามารถชกันําให้

เกิดต้นได้ 
                                          ใบ                      ลาํต้น 

 
รปทีู  4 และ รปที ู 5 : ลกัษณะของรากทีชกันําได้จากการเพาะเลียงใบและลําต้นของแก่นตะวนับนอาหารสตูร ½ 

MS ทีมี   การเติมฮอร์โมน NAA ร่วมกบั IBA ทีความเข้มข้นต่างๆ เป็นระยะเวลา 45 วนั (a) hormone free ½ MS, 

(b) ½ MS+0.5 mg/l NAA+0.5 mg/l IBA, (c) ½ MS+0.5 mg/l NAA+1.0 mg/l IBA, (d) ½ MS+0.5 mg/l 

NAA+1.5 mg/l IBA, และ  (e) ½ MS+0.5 mg/l NAA+2.0 mg/l IBA 
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ตารางที 3 ปริมาณและจํานวนรากทีชกันําได้จากการเพาะเลียงใบและลําต้นแก่นตะวนับนอาหารสตูร ½ MS ทีมีการ

เติมฮอร์โมน NAA ร่วมกบั IBA ทีความเข้มข้นตา่งๆ เป็นระยะเวลา 45 วนั 

นําหนักสดของรากทีชักนําได้ 
(g/jar)* 

จํานวนรากทีชักนํา
ได้* สตรอาหารู  

ใบ ลาํต้น ใบ ลาํต้น 

Free hormone ½ MS 0.21 ± 0.11 0.54 ± 0.54 <10 >10 

½ MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 0.5 mg/l IBA 0.49 ± 0.16 0.89 ± 0.41 >10 >20 

½ MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 1.0 mg/l IBA  0.59 ± 0.23 0.78 ± 0.48 >10 >10 

½ MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 1.5 mg/l IBA 0.63 ± 0.19 0.67 ± 0.16 >20 >10 

½ MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 2.0 mg/l IBA 0.11 ± 0.08 0.83 ± 0.18 <10 >20 

* คือ คา่เฉลียจํานวน 10 ขวด ± SD (คา่เบียงเบนมาตรฐาน) 

เมือคํานวณหาปริมาณสาร FOS จากสารสกดั พบว่า สารสกดัแคลลสัทีชกันําได้จากชินส่วนของข้อลําต้น 

(nodal stem) โดยใช้สตูร MS ทีเติมฮอร์โมน 1 mg/l BA และ 1 mg/l IAA ให้ปริมาณ FOS สงูสดุ (29.7 mg/g FW) 

และเมือเติมฮอร์โมน BA : 2,4-D, BA : NAA และ BA : IBA ในอตัราสว่นเดียวกนั (1.0 mg/l) พบว่า มีปริมาณ FOS 

เท่ากบั 25.3, 23.6 และ 11.4 mg/g FW ตามลําดบั (ตารางที 4) ในส่วนของต้นทีชกันําได้ เมือเพาะเลียงเป็น

ระยะเวลา 30 วนั พบว่า ชินพืชจากส่วนของข้อลําต้นทีเพาะเลียงในสตูรอาหาร MS ทีมีการเติมฮอร์โมน 0.5 mg/l 

NAA ร่วมกบั 15% (v/v) นํามะพร้าว เป็นสตูรทีให้ปริมาณสาร FOS สงูสดุ (2.63 mg/g FW) รองลงมาคือสตูร MS ที

เติมฮอร์โมน 0.5 mg/l NAA และ 3.0 mg/l Kinetin (1.6 mg/g FW) และผลิตได้น้อยมากจนไม่สามารถวดัค่าได้ คือ

สตูร MS ทีมีการเติมฮอร์โมน NAA : BA ทีอตัราสว่นเดียวกนั (ตารางที 5) และพบว่า สตูรอาหารเดียวกนันีทีใช้ชกันํา

ให้เกิดต้นจากชินส่วนของใบ ไม่มีอาหารสตูรใดทีเหมาะสมและสามารถชกันําให้เกิดต้นได้ ในสว่นของรากทีชกันําได้

จากชินสว่นใบโดยใช้สตูรอาหาร ½ MS ทีเติมฮอร์โมน 0.5 mg/l NAA และ 2.0 mg/l IBA พบว่า ให้ปริมาณ FOS 

สงูสดุ (4.9 mg/g FW) เมือเปรียบเทียบกบัสตูรอาหารอืนๆ (ทีระยะเวลาเพาะเลียง 45 วนั) (ตารางที 6) 
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ตารางที 4 ปริมาณสาร FOS ทีสกัดจากแคลลสัทีชักนําได้จากการเพาะเลียงใบและลําต้นแก่นตะวนับนอาหาร

พืนฐานสตูร MS (1962) ทีมีการเติมฮอร์โมนชนิดตา่งๆ เป็นระยะเวลา 30 วนั 

ปริมาณของ FOS (mg/g FW)* 
สตรอาหารู  

ใบ ลาํต้น 

MS+1 mg/l BA+1 mg/l NAA 12.1 ± 0.68 23.6 ± 1.02 

MS+1 mg/l BA+1 mg/l IAA 12.8 ± 0.52 29.7 ± 1.44 

MS+1 mg/l BA+1 mg/l IBA 10.6 ± 0.31 11.4 ± 0.60 

           MS+1 mg/l BA+1 mg/l 2,4-D 13.8 ± 0.05 25.3 ± 1.12 

* คือ คา่เฉลียจํานวน 5 ขวด ± SD (คา่เบียงเบนมาตรฐาน) 
 

ตารางที 5 ปริมาณสาร FOS ทีสกดัจากต้นทีชกันําได้จากการเพาะเลียงลําต้นแก่นตะวนับนอาหารสตูรพืนฐาน MS 

(1962) ทีมีการเติมฮอร์โมนชนิดตา่งๆ เป็นระยะเวลา 30 วนั 

สตรอาหารู  ปริมาณของ FOS (mg/g FW)* 

MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 3.0 mg/l BA - 

MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 3.0 mg/l Kinetin 1.60 ± 0.39 

MS+ 0.5 mg/l NAA+ 15% (v/v) Coconut water 2.63 ± 0.56 

* คือ คา่เฉลียจํานวน 5 ขวด ± SD (คา่เบียงเบนมาตรฐาน) 
 

ตารางที 6 ปริมาณสาร FOS ทีสกดัจากรากทีชกันําได้จากการเพาะเลียงใบและลําต้นแก่นตะวนับนอาหารสตูร ½ 

MS ทีมีการเติมฮอร์โมน NAA ร่วมกบั IBA ทีความเข้มข้นตา่งๆ เป็นระยะเวลา 45 วนั 

ปริมาณของ FOS (mg/g FW)* 
สตรอาหารู  

ใบ ลาํต้น 

Free hormone ½ MS 0.1 ± 0.52 1.3 ± 0.50 

½ MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 0.5 mg/l IBA 1.5 ± 1.43 1.0 ± 0.10 

½ MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 1.0 mg/l IBA 0.6 ± 0.10 1.4 ± 0.52 

½ MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 1.5 mg/l IBA 1.0 ± 0.93 1.0 ± 0.70 

½ MS+ 0.5 mg/ l NAA+ 2.0 mg/l IBA 4.9 ± 0.73 1.2 ± 0.47 

* คือ คา่เฉลียจํานวน 10 ขวด ± SD (คา่เบียงเบนมาตรฐาน) 

เมือวิเคราะห์นําตาลทีสกดัได้ด้วยเครือง HPLC พบว่า นําตาลทีสกดัได้จากชินพืชทีเพาะเลียงเป็นชนิ

เดียวกนักบันําตาลทีสกดัได้จากหวัสดของต้นแก่นตะวนั แสดงให้เหน็วา่ปริมาณสาร FOS ทีผลิตจากต้นแก่นตะวนั

โดยใช้เทคนิคการเพาะเลียงเนือเยือพืชสามารถผลติสารทีต้องการได้ (รูปที 6) 
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รปที ู 6 : HPLC chromatograms ของสารสกดั (a) แคลลสั, retention time 10.736 min, (b) ราก, retention time 

10.747 min, (c) ต้น, retention time 10.415 และ (d) หวัสดแก่นตะวนั, retention time 10.61 min 
 

สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลอง พบว่า แคลลสัทีชกันําได้จากชินสว่นของข้อลําต้น (nodal stem) โดยใช้สตูรอาหาร MS 

ทีเติมฮอร์โมน 1 mg/l BA และ 1 mg/l IAA ให้ปริมาณ FOS สงูสดุ (29.7 mg/g FW) และเมือเติมฮอร์โมน BA : 2,4-

D, BA : NAA และ BA : IBA ในอตัราสว่นเดียวกนั (1.0 mg/l) พบว่า มีปริมาณ FOS เท่ากบั 25.3, 23.6 และ 11.4 

mg/g FW ตามลําดบั (ทีระยะเวลาเพาะเลียง 30 วนั ในสว่นของต้นทีชกันําได้ เมือเพาะเลียงเป็นระยะเวลา 30 วนั 

พบว่า ชินพืชจากสว่นของข้อลําต้นทีเพาะเลียงในสตูรอาหาร  MS ทีมีการเติมฮอร์โมน 0.5 mg/l NAA ร่วมกบั 15% 

(v/v) นํามะพร้าว เป็นสตูรอาหารทีสามารถชกันําให้เกิดต้นและให้ปริมาณสาร FOS สงูสดุ (2.63 mg/g FW) และ

พบว่า สตูรอาหารเดียวกนันีทีใช้ชกันําให้เกิดต้นจากชินส่วนของใบ ไม่มีอาหารสตูรใดทีเหมาะสมและสามารถชกันํา

ให้เกิดต้นได้ ในสว่นของรากทีชกันําได้จากชินสว่นใบโดยใช้สตูรอาหาร ½ MS ทีเติมฮอร์โมน 0.5 mg/l NAA และ 2.0 

mg/l IBA พบว่า ให้ปริมาณ FOS สงูสดุ (4.9 mg/g FW) เมือเปรียบเทียบกบัสตูรอาหารอืนๆ เมือวิเคราะห์นําตาลที

สกดัได้ด้วยเครือง HPLC พบว่า นําตาลทีสกดัได้จากชินพืชทีเพาะเลียงเป็นชนิดเดียวกนักบันําตาลทีสกดัได้จากหวั

ของต้นแก่นตะวนั แสดงให้เห็นว่าปริมาณสาร FOS ทีผลิตจากต้นแก่นตะวนัโดยใช้เทคนิคการเพาะเลียงเนือเยือพืช

สามารถผลิตสารทีต้องการได้ ซงึจะต้องอาศยัปัจจยัทางด้านของอาหารและระยะเวลาทีเหมาะสมทีใช้เพาะเลียง จึง

จะสามารถผลติสารได้อยา่งมีคณุภาพ 
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ผลของระดบัยเรียต่อการเจริญเตบิโตและประสิทธิภาพการดดใช้ไนโตรเจนของสับปะรดู ู
ระยะเจริญเตบิโตทปีลกในชุดดนิปราณบุรีู  
Effects of Urea Levels on Growth and Nitrogen Use Efficiency of Pineapple at Vegetation 
Stage Grown on Pranburi Soil Series 
 

อไุรวรรณ ไอยสวุรรณ์1

Auraiwan  Isuwan1

 

บทคัดย่อ 
จากการศกึษาถึงการตอบสนองของระดบัปุ๋ ยยเูรียทีมีต่อความสงู นําหนกัแห้งและประสทิธิภาพการดดูใช้ปุ๋

ไนโตรเจนจากปุ๋ ยยเูรียของสบัปะรด (Ananascomosus (L.) Merr.)สายพนัธุ์ปัตตาเวียในระยะเจริญเติบโตทีปลกูใน

ชดุดินปราณบรีุวางแผนการทดลองแบบสุม่ตลอดภายในบลอ็ก (randomized complete block design) มี 4 ซํา สิ

ทดลองได้แก่ การใสปุ่๋ ยไนโตรเจนในรูปยเูรียในระดบัต่างๆ ได้แก่ 0 (กลุม่ควบคมุ), 25, 50, 75 และ 100 กิโลกรัม

ไนโตรเจน (nitrogen, N) ต่อไร่ บนัทึกความสงู (ที 4 และ 6 เดือนหลงัจากปลกู) หานําหนกัแห้งและประเมิ

ประสิทธิภาพการดดูใช้ปุ๋ ยไนโตรเจนของสบัปะรดทีอาย ุ6 เดือน ผลการทดลอง พบว่าความสงูและนําหนกัแห้งของต้

สบัปะรดเพิมขึนตามระดบัปุ๋ ยยเูรียทีเพิมขึน (linear, p<0.01) อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการดดูธาตไุนโตรเจนของ

สบัปะรดจากปุ๋ ยยเูรียมีค่าสงูทีสดุเมือมีการใส่ปุ๋ ยยเูรียทีระดบั 50 กก.N/ไร่ และลดลงเมือมีการใส่ปุ๋ ยเพิมมากกว่า

ระดบันี ผลการศกึษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัการปุ๋ ยของเกษตรกรและสามารถช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมี

ทีมากเกินความจําเป็นและเพิมประสทิธิภาพการใช้ปุ๋ ยเคมีของสบัปะรดตอ่ไป 

คาํสาํคัญ : ปุ๋ ยยเูรียผลผลติ ประสทิธิภาพการดดูธาตไุนโตรเจน สบัปะรด 
 

Abstract 
 A study aimed at quantifying the response of plant height, dry matter weight and nitrogen use 

efficiency (NUE) of pineapple (Ananascomosus (L.) Merr.) cv. Pattaviaat vegetation stage grown on 

Pranburi Soil Series was conducted. Treatments were various levels of urea fertilization i.e., 0 (control), 

25, 50, 75 and 100 kgN/rai and were arranged in randomized complete block design with 4 replication 

blocks. Plant height (at 4 and 6 months after planting), dry matter weight and NUE (at 6 months after  

                                                            

1 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ  เพชรบรีุ 76120 ประเทศไทย 

  Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi Campus, Petchaburi 76120, Thailand.  
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planting) were determined. The result showed that the height and dry matter weight of pineapple plant 

were significantly increased (linear, p<0.05) as the fertilization levels were increased. However, NUE of 

the plant was reached the maximum response at the level of 50 kgN/rai and decreased thereafter.These  

findings should be verified and transferred to the farmers for improving their effective fertilizer 

management which is resulted in increasing plant NUE and reducing excess fertilization. 
Keywords : Urea, yield, nitrogen use efficiency, pineapple 

 
คาํนํา 

ในสถานการณ์ทีประชากรโลกมีจํานวนเพิมขึนมากขึนส่งผลให้มีความต้องการปัจจัยสีเพิมมากขึนอย่าง

ต่อเนือง ระบบการเกษตรทีใช้ปัจจยัการผลิตสงูเพือให้ได้ผลผลิตสงู ตอบสนองต่อความต้องการบริโภคจึงได้รับความ

สนใจอยา่งไรก็ตาม การพฒันาและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่ระมดัระวงั โดยเฉพาะอย่างยิง เทคโนโลยีปุ๋ ยและ

การใส่ปุ๋ ย ซึงในบางครังนอกจากจะมีผลทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึนแล้วยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิง ทรัพยากรดินซงึพบวา่มีการเสือมโทรมลงอยา่งมากและรวดเร็ว 

สบัปะรด (Ananascomosus(L.) Merr.)จัดเป็นพืชเศรษฐกิจทีมีความสําคัญโดยประเทศไทยนับเป็น

ประเทศผู้ส่งออกสบัปะรดกระป๋องและนําสบัปะรดเข้มข้นรายใหญ่ของโลกโดยเฉลียปีละ 600,000 ตนั (กระทรวง

พาณิชย์, 2552) ถงึแม้ว่าประเทศไทยจะมีพืนทีและสภาพแวดล้อมเหมาะสมกบัการเพาะปลกู มีความพร้อมทางด้าน

แรงงานในภาคเกษตรและมีคู่แข่งในตลาดโลกไม่มากนัก แต่กลบัพบว่าการผลิตของเกษตรกรนันมีผลผลิตต่อไร่

ค่อนข้างตํา และมีปริมาณและคณุภาพของผลผลติไมค่งที ซึงปัญหาดงักลา่วเกิดจากการจดัการการผลติทีไมถ่กูต้อ

และไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิงการจดัการด้านความอดุมสมบรูณ์ของดินและธาตอุาหารพืช เนืองจากสบัปะรด

เป็นพืชทีมีความต้องการธาตุไนโตรเจนในปริมาณค่อนข้างสงูโดยสบัปะรดต้องการไนโตรเจน 6-9 ก./ต้น คิดเป็น

ไนโตรเจนประมาณ 32.80 กก./ไร่ และสะสมในผลผลิตประมาณ 6.88 กก./ไร่ ดังนันการขาดไนโตรเจนจะทําให้

ผลผลิตของสบัปะรดลดลง (จินดารัฐ, 2539) เกษตรกรส่วนใหญ่จึงแก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ ยเคมีในระดบัสงู ซึงส่วน

ใหญ่จะสงูเกินความต้องการของพืชจงึสง่ผลให้การผลติมีต้นทนุสงูตามไปด้วยและผลจากการทีใสปุ่๋ ยทีมากเกินความ

ต้องการของพืชส่วนใหญ่จะสูญเสียไปและส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ดังนันการศึกษาถึงปริมาณการใส่ปุ๋ ยที

สอดคล้องกบัความต้องการของสบัปะรด ได้ผลผลิตในปริมาณทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ ยทีคุ้มค่าจึงมี

ความจําเป็นและสามารถนําไปปรับใช้ร่วมกับการจัดการด้านอืนๆ เพือลดต้นทุนและเพิมศักยภาพในการผลิตให้

เพียงพอตามสถานการณ์  ตลอดจนช่วยลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและช่วยชะลอการเสือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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การทดลองครังนีมีวัตถุประสงค์เพือหาระดับการใส่ปุ๋ ยยูเรียทีเหมาะสมโดยอาศัยตัวชีวัดทีสําคัญ ได้แก่ 

ลกัษณะการเจริญเติบโต (ซึงส่งผลโดยตรงต่อการให้ผลผลิตของสบัปะรด) และประสิทธิภาพในการดูดใช้ปุ๋ ยของ

สบัปะรดมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของระดบัการใสปุ่๋ ยยเูรีย 

อุปกรณ์และวิธีการ 
สถานทีทดลองและลักษณะดนิ 
ดําเนินการทดลองในพืนทีของเกษตรกร ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ซึงเป็นชุดดินปราณบุรี 

(Pranburi Soil Series: Pr) ดินมีสมบตัิทางเคมีก่อนการทดลองตามรายงานของ อไุรวรรณ (2552) ซงึจดัว่าเป็นดินที

มีความอดุมสมบรูณ์ปานกลาง ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างทีเป็นกรด (pH = 4.83) มีอินทรียวตัถตํุา (1.09%) และมี

ธาตอุาหารพืชทีจําเป็นอืนๆ ได้แก่ ฟอสฟอรัสทีเป็นประโยชน์ (8.33 mg/kg) โพแทสเซียมทีแลกเปลียนได้ (47.82 

mg/kg) แคลเซียมทีแลกเปลียนได้ (141.60 mg/kg) และแมกนีเซียมทีแลกเปลียนได้ (12.33 mg/kg) อยู่ในเกณฑ์ที

ตํา 
แผนการทดลองและสงิทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ภายในบล็อก (randomized complete block design) มี 4 ซํา สิ

ทดลอง ได้แก่ ระดบัการใสปุ่๋ ยในรูปยเูรีย (46-0-0) 5 ระดบั ได้แก่ 0 (กลุม่ควบคมุ),25, 50, 75 และ 100 กิโลกรัม

ไนโตรเจน (nitrogen, N)/ไร่  
การปลกและการจัดการแปลงสับปะรดู  
ปลกูและดแูลรักษาสบัปะรดตามรายงานของ อไุรวรรณ (2552) โดยมีวิธีการพอสงัเขป คือ ทําการปรับ

สภาพพืนที จากนนัจดัทําแปลงทดสอบย่อยขนาด 3×4 ตารางเมตร จํานวน 20 แปลง กําหนดให้แต่ละแปลงย่อยห่าง

กนั 1 เมตร ทงั 4 ด้าน ยกขอบแปลงให้สงูประมาณ 30 เซนติเมตร เพือป้องกนัการปนเปือนระหว่างกนั ปลกูสบัปะรด 

(หน่อพนัธุ์ปัตตาเวีย มีความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร) ระยะปลกู 30×50×80 เซนติเมตรจํานวน 54 ต้นต่อแปลง 

หรือคิดเป็น 7,200 ต้นต่อไร่ ก่อนปลกูทําการชบุหน่อพนัธุ์ด้วยสารป้องกนักําจดัเชือราเพือป้องกนัโรครากเน่าหรือต้น

เน่า โดยใช้ฟอสอีทิลอะลมิูเนียม (80% ดบับลิวพี) อตัรา 100 กรัมต่อนํา 20 ลิตร ผึงหน่อไว้ในทีร่มใส่ปุ๋ ยยเูรียตาม

แผนการทดลองทีวางไว้ โดยแบ่งใส ่2 ครัง ครังละเท่าๆ กนั เมือสบัปะรดอายไุด้ 1และ 4 เดือน โดยวิธีการหว่านตรง

โคนต้น กําจดัวชัพืชสมําเสมอ 
ลักษณะทางกายภาพและประสทิธิภาพการดดใช้ไนโตรเจนของสับปะรดู  
วดัความสงูของต้นสบัปะรดเมืออายไุด้4 และ 6 เดือน โดยสุ่มเก็บข้อมลู 10 ต้นต่อแปลงย่อย วดัความสงู

จากฐานลําต้นเหนือพืนดินถึงจุดสูงสุดของใบ ส่วนการศึกษานําหนกัแห้งและประสทิธิภาพการดดูใช้ไนโตรเจนจ

ดําเนินการโดยสุม่เก็บตวัอย่างต้นสบัปะรดเมืออายไุด้ 6 เดือนโดยสุม่ตวัอย่างมาแปลงย่อยละ 5 ต้น เก็บตวัอย่างต้น 

ใบ และรากโดยการขุดดินบริเวณรากลึกประมาณ 60 เซนติเมตร แยกรากออกจากดินโดยการล้างด้วยนําสะอา

 (wet sieve)นํามาสบัให้เป็นชินเลก็ๆ จากนนันําไปอบทีอณุหภมิู 65 °C แล้วบดตวัอย่างทีได้ผ่านตะแกรงขนาด 0.5 
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เซนติเมตรหานําหนกัแห้ง (dry matter) โดยอบทีอณุหภมิู105 °C และวิเคราะห์หาไนโตรเจนทงัหมดในสบัปะรด 

(total nitrogen) โดยวิธี Kjeldahl Method (Bremner and Mulvancy, 1982) คํานวณหาประสิทธิภาพการดดูใช้

ไนโตรเจนจากปุ๋ ยยเูรียของสบัปะรดโดยใช้สมการ  

ประสทิธิภาพการดดูไนโตรเจนจากปุ๋ ย (NUE, %) = (Nf-Nc) x 100/Fn 

โดยที Nf หมายถงึไนโตรเจนทงัหมดในสบัปะรดทีใสปุ่๋ ย (กก.N/ไร่) 

Nc หมายถงึไนโตรเจนทงัหมดในสบัปะรดทีไมใ่สปุ่๋ ย (กก.N/ไร่) 

Fn หมายถงึอตัราการใสปุ่๋ ยไนโตรเจน (กก.N/ไร่) 
การวเิคราะห์ข้อมลทางสถติิู  
นําข้อมูลความสูง นําหนกัแห้งและประสทิธิภาพการดดูธาตไุนโตรเจนของสบัปะรดจากปุ๋ ยยเูรียในระดั

ตา่งๆ โดยวิธี orthogonal polynomial contrast (linear และ quadratic) (Muller and Fetterman, 2003) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ความสงและนําหนักแห้งของต้นสับปะรด ู  
จากการศึกษาถึงความสงู และนําหนกัแห้งของต้นสบัปะรดทีได้รับปุ๋ ยยเูรียในระดบัตา่งๆ (Table1) พบว่า 

คา่ความสงูเฉลียและนําหนกัแห้งของต้นสบัปะรดเพิมขึน (linear, p<0.05) ตามระดบัการใสปุ่๋ ยยเูรียทีเพิมขึน ผลการ

ทดลองแสดงให้เห็นว่า การเจริญเติบโตของสบัปะรดทีปลกูในดินทีมีความอดุมสมบรูณ์ตํามีการตอบสนองตอ่การใส

ปุ๋ ยเคมีไนโตรเจนเป็นอยา่งดี 
 

Table 1. Plant height, dry matter yield (DMY) and nitrogen use efficiency (NUE) of pineapple plant  

 fertilized various levels of urea fertilizer 

Urea level (kgN/rai) p-value 
Items 

0 25 50 75 100 
SEM 

Linear Quadratic 

Height (cm) at various ages after planting    

2 months 40.75 45.45 45.10 46.88 48.70 1.71 * ns 

4 months 49.60 56.70 57.08 57.68 63.18 2.33 ** ns 

6 months 56.15 63.25 63.58 66.80 69.45 2.24 *** ns 

DMY (kg/rai) 897 862 1,106 1,083 1,062 38.43 *** ns 

NUE (%) - 8.83 13.82 9.28 8.42 1.16 ns * 

* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001 และ ns= non-significant (p>0.05) 
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ผลการทดลองนีสอดคล้องกบัการรายงานของอไุรวรรณ (2552) ซงึได้ศกึษาถึงผลของการใช้ปุ๋ ยมลูไก่ต่อทีมี

ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบัปะรดทีปลกูในชดุดินปราณบรีุ โดยพบว่าสบัปะรดตอบสนองต่อระดบัการใส่

ปุ๋ ยมลูไก่ทีเพิมขนึแบบเส้นตรง (p<0.05) โดยเฉพาะอยา่งยิงในชดุดินปราณบรีุมีธาตอุาหารพืชทีสําคญัไม่เพียงพอกบั

ความต้องการของสบัปะรด การเพิมปริมาณธาตอุาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนไม่เพียงแต่ทําให้สบัปะรดมีขนาดของลํา

ต้นและใบใหญ่ขึน (มกุดา,2544) แต่ยงัช่วยให้สบัปะรดตงัตวัในระยะแรกของการเจริญเติบโตได้เร็วขึนจึงมีการ

เจริญเติบโตได้ดีขึน (อไุรวรรณ, 2554) เช่นเดียวกบัรายงานของ อไุรวรรณ (2553) ทีได้ทดลองการตอบสนองต่อปุ๋ ย

แอมโมเนียมซลัเฟตของสบัปะรดทีปลกูในชุดดินหบุกะพงซึงเป็นดินทีมีความอดุมสมบูรณ์ค่อนข้างตํา โดยพบวา่ ต้

สบัปะรดมีขนาดใหญ่ขึนและนําหนกัแห้งเพิมมากขึนตามระดบัการใสปุ่๋ ยทีเพิมขึน สง่ผลให้ได้ผลสบัปะรดทีมีขนา

ใหญ่ขนึและได้ผลผลิตต่อไร่เพิมขึนด้วย นอกจากนี มีรายงานว่า การเพิมระดบัการใสปุ่๋ ยมลูไก่สง่ผลให้ต้นสบัปะรดที

ปลกูในดินชดุปราณบรีุมีขนาดใหญ่ขึนทําให้ได้ผลสบัปะรดทีมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย (อไุรวรรณ, 2552) จากรายงาน

ของ Bartholomew et al. (2003) พบว่า มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติระหว่างขนาดของต้น

สบัปะรดในช่วงบงัคบัให้ออกดอกกบันําหนกัของผลสบัปะรด จงึกลา่วได้วา่การทีสบัปะรดมีต้นขนาดใหญ่มีผลทําให

สบัปะรดมีผลขนาดใหญ่ตามไปด้วย
ประสทิธิภาพการดดธาตุไนโตรเจนู  

 ประสทิธิภาพการดดูธาตไุนโตรเจนจากปุ๋ ยยเูรียของสบัปะรดทีได้รับปุ๋ ยยเูรียในระดบัต่างๆ แสดงในTable 1 

ผลการทดลอง พบว่า ประสิทธิภาพการดดูใช้ปุ๋ ยของสบัปะรดเพิมขึน (p<0.05) เมือมีการใส่ปุ๋ ยเพิมขึนจนถึงระดบั   

50 กก.N/ไร่ หลงัจากนนัประสทิธิภาพการใช้ปุ๋ ยของสบัปะรดจะลดลง ซงึโดยทวัไปแล้วประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ ยของพืช

จะลดลงเมือมีการใส่ปุ๋ ยมากเกินความต้องการของพืช (Bock, 1984) รวมถึงสบัปะรดด้วย (อไุรวรรณ,2553) จาก

รายงานของ อไุรวรรณ (2553) พบว่าประสิทธิภาพการดดูใช้ไนโตรเจนจากปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟตของสบัปะรดจะ

ลดลงอยา่งตอ่เนืองเมือมีการเพิมอตัราการใสปุ่๋ ย อยา่งไรก็ตาม ประสทิธิภาพการใช้ปุ๋ ยของสบัปะรดจากการทดลองนี

ตํากวา่คา่เฉลียของพืชเขตร้อนอืนๆ ซึงมีรายงานไว้วา่ มีคา่อยูใ่นช่วง 30-50 เปอร์เซ็นต์ (ยงยุทธ และคณะ, 2551) 

ความแตกตา่งของชนิดดิน ชนิดปุ๋ ย อตัราปุ๋ ย วิธีการใสปุ่๋ ยระยะเวลาในการใสปุ่๋ ยและการจดัการโดยทวัไป ปัจจยัเหลา่

นีน่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ ยของสบัปะรด ซึงเป็นไปได้ว่า รูปแบบการใส่ปุ๋ ยในการทดลองนีซึงเป็นแบบ

หว่านตรงโคนต้นโดยไม่ได้ฝังกลบ ทําให้เกิดการสญูเสียไนโตรเจนจากกระบวนการไนตริฟิเคชนัและสญูเสียในรูป

แอมโมเนียมากกว่าการฝังกลบ Havlin et al. (2005) รายงานว่า การใสปุ่๋ ยไนโตรเจนโดยให้ปุ๋ ยอยู่ใต้ผิวดินประมาณ 

2-3 เซนติเมตร สามารถลดการสญูเสียในรูปแอมโมเนียได้ 25-75 เปอร์เซ็นต์ ซงึในการใสปุ่๋ ยแบบฝังกลบให้สบัปะรด

นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียไนโตรเจนได้แล้วยังช่วยเพิมความเข้มข้นของไนโตรเจนในใบสบัปะรดได้อีกด้วย      

(อไุรวรรณ, 2554) 
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สรุปผลการทดลอง 
จากการศกึษาถงึผลของระดบัปุ๋ ยยเูรียต่อความสงู นําหนกัแห้ง และประสทิธิภาพการดดูใช้ไนโตรเจนจากปุ๋

ยเูรียของสบัปะรดในช่วงระยะเจริญเติบโตทีปลกูในชดุดินปราณบรีุสรุปได้ว่า ความสงูและนําหนกัแห้งของต้นสบัปะร

เพิมขนึตามระดบัปุ๋ ยยเูรียทีเพิมขนึ อยา่งไรก็ตาม ประสทิธิภาพการดดูธาตไุนโตรเจนของสบัปะรดจากปุ๋ ยยเูรียเพิมขึน

สงูสดุทีระดบั 50 กก.N/ไร่ และหากเพิมระดบัปุ๋ ยยเูรียมากกวา่นีจะสง่ผลให้ประสทิธิภาพการดดูธาตไุนโตรเจนจากปุ๋ ย

ยเูรียของสบัปะรดลดลงผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัการปุ๋ ยของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดย

สามารถช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ ยเคมีและมีแนวทางในการใช้ปุ๋ ยในแปลงสบัปะรดให้เกิดประสิทธิภาพ

มากยิงขนึ  
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อทิธิพลของสารให้ความคงตวัต่อการแยกชัน และการศึกษาความคงตวัของสีในผลิตภณัฑ์นําจมิไก่ 
Influence of Stabilizer on Phase Separation and A Study of Color Stability in Chilli Dipping Sauce  
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บทคัดย่อ 
 ผลิตภณัฑ์นําจิมไก่หลงัผา่นกระบวนการผลติในขณะเก็บรักษามกัพบปัญหาด้านความคงตวัของชินเนือแล

ความคงตวัของสีปาปริกา งานวิจยันีจึงมุ่งเน้นการศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมระหว่างสตาร์ชดดัแปรต่อแซนแทนกมั

ในการป้องกนัการแยกชนัของนําจิมไก่ในระหวา่งการเก็บรักษา และศกึษาปัจจยัทีมีผลต่อการป้องกนัการสลายตวัของ

สีปาปริกา  ได้ทําการทดลองความคงตวัของนําจิมไก่ระหวา่งการเก็บรักษา โดยใช้อตัราสว่นสตาร์ชดดัแปรตอ่แซนแทนกมั 

ตงัแต ่100:0 ถงึ 0:100 พบว่า นําจิมไก่สตูรทีมีการใช้สตาร์ชดดัแปรผสมในสดัสว่นสงูพบปัญหาการแยกชินเนือมากทีสุ

 (อตัราส่วน MS:XG=93:7 และ 100:0) ส่วนสตูรทีมีการใช้แซนแทนกมัผสมในสดัส่วนสงูสามารถป้องกนัปัญหาการ

แยกชินเนือได้ดีกว่าการใช้สตาร์ชดดัแปร (อตัราส่วน MS:XG=83:17 และ 0:100) ในการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการ

สลายตวัของสีปาปริกา โดยทดลองใช้วตัถุเจือปนอาหาร 2 ชนิด คื

                                                           

อ EDTA 0.01% และ วิตามินอี 0.04% ร่วมกับ

การศึกษาปัจจยัของแสง พบว่า ในสภาวะทีมีแสงการสลายตวัของสีปาปริกาจะเกิดได้มากขึนและการใช้สาร EDTA 

จะให้ประสิทธิภาพในการป้องกนัการสลายตวัของสีปาปริกาได้ดีกว่าการใช้วิตามินอี ดงันนัการจดัเก็บในสภาวะไม่มี

แสงร่วมกบัการใช้สาร EDTA สามารถป้องกนัการสลายตวัของสีปาปริกาได้ดีทีสดุ 

คาํสาํคัญ : การแยกชนั  สตาร์ชดดัแปร  แซนแทนกมั ความคงตวั  นําจิมไก่ 

 

Abstract   
 Chilli dipping sauce production after the manufacturing process often have the problem about 

the stability of the contents and colour of paprika. This research aims to study the optimal ratios between 

modified starch and xanthan gum for the partition protection of chilli dipping sauce and the factors which 

effect on the paprika discoloration protection. For stability experiments of chilli dipping sauce, ratios 

between modified starch and xanthan gum were used since 100:0 to 0:100 and found that chilli dipping 

sauce formula that have modified starch mixed in high proportion will have the most problem about the 
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contents partition (ratio MS:XG = 93:7 and 100:0). The formula that have xanthan gum mixed in high 

proportion can protect the problem about the contents better than modified starch using (ratio MS:XG = 

83:17 and 0:100). In the study of factors effect on paprika discoloration, the experiments were performed 

by using 2 additives as EDTA 0.01% and vitamin E 0.04% together with the study of light factor. The 

results showed that paprika have much discoloration in light condition and EDTA using give the efficiency 

in paprika discoloration protection much than vitamin E using. Therefore the storage in non-light condition 

together with EDTA using have the most paprika discoloration protection. 

Keywords : phase separation, modified starch, xanthan gum, stability, chilli dipping sauce 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์                                                                                     
 ปัจจบุนัอตุสาหกรรมการผลตินําจิมไก่มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และมีหลากหลายสตูรทีจําหน่ายในตลาด 

แตอ่ยา่งไรก็ตามนําจิมไก่ทีมีผลติจําหน่ายบางสตูรยงัพบปัญหาด้านความคงตวัของชินเนือ (ชินเนือด้านบนทีแยกตกลงมา

ทีสว่นด้านลา่งของขวด) และความคงตวัของสีหลงัการเก็บรักษานานประมาณ 1 เดือน ซงึเป็นลกัษณะทีผู้บริโภคไม่ต้องการ 

ในทางการค้าการใช้สารให้ความคงตวัในนําจิมไก่มีทงัสตูรทีใช้สตาร์ชเพียงอยา่งเดียว และสตูรทีมีการใช้แซนแทนกมั

ร่วมกบัสตาร์ชดดัแปร (Gamonpilas et al., 2011) ซงึการเลือกใช้สารให้ความคงตวันนัมีผลต่อการแยกชนัของชินเนือและ

ชนันํา นอกจากนีปัญหาการเปลียนสีบริเวณผิวหน้าของผลติภณัฑ์จนทําให้มีลกัษณะทีเรียกวา่ “คอขาว” นนั ได้มีการศึกษา

เบืองต้นทราบวา่เป็นปรากฏการณ์ซงึเกียวข้องกบัการสลายตวัของรงควตัถทีุมีในสีปาปริกา ซงึมีการเติมในนําจิมไก่จงึได้

มีการศกึษาปัจจยัทีมีผลต่อความคงตวัของสีในนําจิมไก่ วตัถปุระสงค์ของการศกึษานี 1) เพือศกึษาอตัราสว่นทีเหมาะสม

ระหว่างสตาร์ชดดัแปรและแซนแทนกมัในการป้องกนัการแยกชนัของนําจิมไก่ในระหวา่งการเก็บรักษา 2) เพือศกึษาปัจจยั

ทีมีผลตอ่การป้องกนัการสลายตวัของสีปาปริกา 

  
อุปกรณ์และวธีิการ                                                                                                     
 อุปกรณ์                                                                                                                                                              
พีเอชมิเตอร์   เครือง Brookfield Digital Viscometer    เครืองวดัสี     

                

วธีิการ                                                                                                                                                               
1. การศกึษาอัตราส่วนระหว่างสตาร์ชดดัแปรและแซนแทนกัมในการป้องกันการแยกชันในระบบนําจมิไก่ 

  1) การเตรียมตวัอยา่ง 

  นําสตาร์ชดดัแปรและแซนแทนกมัในอตัราสว่นดงัตารางที 1 ไปให้ความร้อนทีอณุหภมิู 95 oซ  เป็นเวลา 15 นาที ทํา

การบรรจลุงขวดพลาสติก และจดัเก็บทีอณุหภมิู 30-33 oซ (อณุหภมิูของโรงงานผลติ) เป็นระยะเวลา 6 เดือน  
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ตารางที 1 แสดงอตัราสว่นของสตาร์ชดดัแปรตอ่แซนแทนกมัทีใช้ในการศกึษา 

% โดยนําหนกัแห้ง อตัราสว่นสตาร์ช:แซนแทนกมั 
สตูร 

สตาร์ช TH สตาร์ช TA แซนแทนกมั (% โดยนําหนกัแห้ง) 

1 0 0 0.60                                   0:100 

2 0.84 0.60 0.30 83:17 

3 1.09 0.78 0.15                                 93:7 

4 1.93 1.40 0                              100:0 

  2) นําตวัอยา่งบริเวณด้านบนและด้านลา่งของผลติภณัฑ์มาทําการตรวจสอบคณุภาพทกุ 1, 2, 4 และ 6 เดือนในด้าน 

  - สมบตัิความหนืดด้วยเครือง brookfield viscometer  ทําการวดัความหนืดของตวัอย่างทีอณุหภมิู 25 oซ โดยใช้ 

small sample ความเร็วรอบ 0.6 rpm บนัทกึคา่ความหนืดของตวัอยา่งหลงัจาก spindle หมนุเป็นเวลา 20 วินาที 

  - การตรวจสอบความคงตวัของชินเนือ ระหวา่งบริเวณด้านบนและด้านลา่งของผลติภณัฑ์ โดยนําตวัอย่างมาผ่าน 

sieve no.35 เพือแยกเฉพาะสว่นของชินเนือ จากนนันําสว่นของเนือทีแยกได้มาทําการชงันําหนกั 

  3) การประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสั ด้วยการประเมินแบบ 9-point hedonic scale โดยทดสอบปัจจยัคณุภาพ

ในด้านลกัษณะปรากฏ ลกัษณะเนือสมัผสั และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบทงัหมด 30 คน 
 
2. ศกึษาปัจจัยทีมีผลต่อการสลายตัวของสีปาปริกา 
  นําตวัอยา่งนําจิมไก่มาทําการจดัเก็บทีอณุหภมูิ 30-33 oซ (อณุหภมิูของโรงงานผลิต) เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยนํา

ตวัอย่างบริเวณด้านบนผิวหน้าและด้านล่างของผลิตภณัฑ์มาทําการตรวจสอบค่าสี ด้วยเครือง colorview ทกุ 1, 2, 4 และ 6 

เดือน เพือศกึษาผลของปัจจยัตา่ง  ๆดงันี 

  - ผลของแสง 

  - ผลการเติมสาร antioxidant โดยใช้วิตามินอีทีความเข้มข้นร้อยละ 0.04 (400 ppm) 

  - ผลการเติมสาร chelating agent โดยใช้ EDTA ทีความเข้มข้นร้อยละ 0.01 (75 ppm) 

 

ผลและวิจารณ์ 
1. การศกึษาอัตราส่วนระหว่างสตาร์ชดัดแปรและแซนแทนกัมในการป้องกันการแยกชันในระบบนําจมิไก่ 
  1.1  จากการจัดเก็บนําจิมไก่เป็นระยะเวลา 6 เดือน เมือนํามาทําการตรวจสอบสมบัติความหนืดด้วยเครือง 

brookfield viscometer โดยใช้ small sample ความเร็วรอบ 0.6 rpm ผลแสดงดงัตารางที 2 และ 3 พบว่าสตูร4 ซงึมีสตาร์ชดดั

แปรเป็นองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวเกิดการเปลียนแปลงความหนืดค่อนข้างมาก โดยบริเวณด้านบนมีความหนืด

สดุท้ายอยู่ที 33.10 Pa.s รองลงมาได้แก่สตูร3 44.30 Pa.s  สตูร1 52.80 Pa.s และสตูร2 55.80 Pa.s ตามลําดบั ในสว่น

ความหนืดด้านลา่งการเปลียนแปลงความหนืดทีเกิดขึนมีแนวโน้มการเปลียนแปลงความหนืดเช่นเดียวกบับริเวณด้านบน ซงึ
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สอดคล้องกบัการรายงานของ Rapaille and Vanhemelrijc (1997) ทีว่าปริมาณของสตาร์ชที 1.5-3% ไม่คงตวั (stable) ที

อณุหภมิูห้อง แตก่ารเติม 0.1-0.2% ของแซนแทนกมัช่วยให้สตาร์ชคงตวัได้ดีขนึ  

ตารางที 2   แสดงคา่ความหนืดบริเวณด้านบนทีระยะเวลาการจดัเก็บ 6 เดือน 

ความหนืดด้านบน (Pa.s) 
    สตูร 

เริมต้น 1 เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 

1 59.83b 55.63 a b 56.77b 55.50a b 52.80 a 

2 61.74b 56.70a 58.30a b 55.43a 55.80 a 

3 52.87a 51.97a 53.07a 53.67a 44.30 b

4 49.33c 41.77b 40.77b 33.13a 33.10a

หมายเหต ุ * คา่เฉลียตามด้วยอกัษรทีเหมือนกนัในแนวนอนไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p>0.05) 
 

ตารางที 3  แสดงคา่ความหนืดบริเวณด้านลา่งทีระยะเวลาการจดัเก็บ 6 เดือน 

ความหนืดด้านลา่ง (Pa.s) 
    สตูร 

เริมต้น 1 เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 

1 59.83a 60.10a 60.30a 58.47a 55.67a

2 61.74b 59.47ab 61.33ab 57.73a 58.30 ab

3 52.87ab 56.13b 54.93ab 53.73ab 52.07a

4 49.33c 46.87 c 44.13b 40.63a 40.23a

หมายเหต ุ * คา่เฉลียตามด้วยอกัษรทีเหมือนกนัในแนวนอนไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p>0.05) 

 
 1..2  การตรวจสอบปริมาณชินเนือแสดงดงัตารางที 4 และ 5 พบวา่ปริมาณชินเนือบริเวณด้านบนสตูร1 มีความสามารถ

ในการกกัเก็บชินเนือได้ดีทีสดุ เฉลีย 15.88% รองลงมาคือสตูร2 14.74% สตูร3 12.44% และสตูร4 8.65% ตามลําดบั  ในสว่น

ความสามารถในการกกัเก็บชินเนือบริเวณด้านลา่งให้ผลเช่นเดียวกบับริเวณด้านบน แสดงว่าการใช้ XG เป็นสารให้ความคงตวั

สามารถป้องกนัปัญหาการแยกชินเนือได้ดีกว่าการใช้สตาร์ชดดัแปรเพียงอย่างเดียว ทงันีเป็นผลเนืองมาจากสมบตัิของกมัที

สามารถช่วยจบันําและเพิมความคงตวัให้กบัผลติภณัฑ์อาหารในระบบทีเป็นกรดได้ดี (Rojas et al., 1999) 
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ตารางที 4   ร้อยละของปริมาณชินเนือบริเวณด้านบนทีระยะเวลาการจดัเก็บ 6 เดือน 

ปริมาณชินเนือด้านบน (%) 
    สตูร 

เริมต้น 1 เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 

1 22.27±0.71b 23.28±0.01b 29.87±3.16c 22.30±0.73b 15.88±0.81a

2 20.61±1.16b 23.90±0.75c 21.22±2.49b 15.54±0.95a 14.74±0.42a

3 21.73±1.22b 22.91±0.48b 21.59±0.46b 12.66±0.92a 12.44±0.20a

4 19.66±0.85c 18.30±2.81c 10.46±1.46ab 11.83±1.19b 8.65±0.20a

หมายเหต ุ * คา่เฉลียจากการวิเคราะห์ 3 ซํา ± คา่เบียงเบนมาตรฐาน 

                  * คา่เฉลียตามด้วยอกัษรทีเหมือนกนัในแนวนอนไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p>0.05) 
 

ตารางที 5  ร้อยละของปริมาณชินเนือบริเวณด้านลา่งทีระยะเวลาการจดัเก็บ 6 เดือน 

ปริมาณชินเนือด้านลา่ง (%) 
    สตูร 

เริมต้น 1 เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 

1 22.27±0.71b 22.53±0.70b 23.51±0.11b 23.08±0.50b 16.82±0.97a

2 20.61±1.16c 20.21±0.95bc 19.33±0.48 bc 18.81±1.05b 15.36±0.67a

3 21.73±1.22c 20.40±1.56bc 20.00±0.57bc 19.20±0.56b 15.23±0.74a

4 19.66±0.85d 18.30±1.05d 16.76±0.77c 15.17±0.62b 13.66±0.52a

หมายเหต ุ * คา่เฉลียจากการวิเคราะห์ 3 ซํา ± คา่เบียงเบนมาตรฐาน 

                  * คา่เฉลียตามด้วยอกัษรทีเหมือนกนัในแนวนอนไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p>0.05) 

 
  1.3  จากการประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสั ด้วยการประเมินแบบ 9-point hedonic scale (ตารางที6) พบว่าผู้

ทดสอบให้การยอมรับสตูรทีมีการเติมสตาร์ชดดัแปรผสมกมัมากกว่าสตูรทีมีการใช้สตาร์ชดดัแปรหรือกมัเพียงอย่างเดียว โดย

พบวา่ทีอตัราสว่นสตาร์ชดดัแปร:แซนแทนกมั 83:17 และ 93:7 ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับลกัษณะปรากฏและเนือสมัผสัไม่

แตกต่างกนัแต่ให้คะแนนความชอบโดยรวมทีอตัราสว่น 83:17 แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติกบัอตัราสว่น 93:7  Sikora 

et al.(2007) พบว่าปริมาณกมัทีเติมมีผลต่อการยอมรับทางประสาทสมัผสั และการเพิมความคงตวัของเนือสมัผสัในซอสมาก

ขนึด้วย 
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ตารางที 6  ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัด้วยการประเมินแบบ 9-point hedonic scale 

คะแนนการประเมนิคณุภาพทางประสาทสมัผสั 
สตูร 

ลกัษณะปรากฏ เนือสมัผสั ความชอบโดยรวม 

1 5.40±1.73a 5.80±1.69a 5.93±1.53ab

2 6.27±1.48b 6.57±1.33b 6.70±1.58c

3 6.33±1.37b 6.63±1.19b 6.50±1.31bc

4 5.43±2.10a 5.40±2.30a 5.37±2.37a

หมายเหต ุ * คา่เฉลียจากการวิเคราะห์ 30 ซํา ± คา่เบียงเบนมาตรฐาน 

   * คา่เฉลียตามด้วยอกัษรทีเหมือนกนัในแนวตงัไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p>0.05) 

 
2. ศกึษาปัจจัยทีมีผลต่อการสลายตัวของสีปาปริกา 
  จากการตรวจสอบคา่สี a* (คา่ a* บง่ชีความเป็นสีแดง) บริเวณด้านบนผิวหน้าด้วยเครือง colorview ทีอายกุารจดัเกบ็ 

2 เดือน (ตารางที 7) พบว่า นําจิมไก่ทีมีการเติม EDTA ยงัคงมีสีแดงตลอดทงัขวดได้เหมือนกบันําจิมไก่เริมต้น สว่นนําจิมไก่ที

เติมวิตามินอี และนําจิมไก่สตูรควบคมุมีการเปลียนสีบริเวณผิวหน้าด้านบนตงัแตเ่ดือนที1 ทงันีเป็นผลเนืองจากในกระบวน 

การผลิตนําจิมไก่ในระดบัอตุสาหกรรมมีการสมัผสัอปุกรณ์สแตนเลสทีมีโลหะเป็นสว่นประกอบ ดงันนัการใช้ EDTA จึง

สามารถช่วยดกัอิออนของโลหะทีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชนัไว้ได้ นอกจากนียงัพบว่าในสภาวะทีมีแสงการสลายตวัของสี

ปาปริกาจะเกิดได้มากขึน ซงึเป็นผลเนืองมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั ทําให้สารแคโรทีนอยด์ซงึเป็นรงควตัถใุนสีปาปริกา

สว่นใหญ่อยู่ในรูป all-trans และมีสีเข้มเปลียนไปอยู่ในรูป cis ซงึสามารถดดูกลืนแสงทีความยาวคลืนตําได้ดี ทําให้เกิดกา

ซีดจางของสีลงได้ (นิธิยา,2549) ส่วนบริเวณด้านล่างของนําจิมไก่เมือพิจารณาค่าสี a* พบว่ามีการเปลียนแปลงเพียง

เลก็น้อยเทา่นนั 
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ตารางที 7 แสดงการเปลียนแปลงคา่สี a* บริเวณด้านบนผิวหน้าของนําจิมไก ่

การเปลียนแปลงคา่สี a* บริเวณด้านบน 
การเติมสาร สภาวะการจดัเก็บ 

เริมต้น 1 เดือน 2 เดือน 

ไมเ่ติมสาร (ควบคมุ) มีแสง 

ไมมี่แสง 

19.49±0.28a

19.49±0.28a

10.04±0.08a

15.84±0.45c

8.74±0.23a 

12.59±0.13c

Vitamin E มีแสง 

ไมมี่แสง 

21.24±0.35b

21.24±0.35b

11.56±0.24b 

16.61±0.31d

11.64±0.10b 

14.86±0.31d

Chelating agent มีแสง 

ไมมี่แสง 

20.83±1.75b

20.83±1.75b

18.78±0.56e

19.03±0.10e

18.54±0.24e 

19.04±0.36f

หมายเหต ุ * คา่เฉลียจากการวิเคราะห์ 3 ซํา ± คา่เบียงเบนมาตรฐาน 

   * คา่เฉลียตามด้วยอกัษรทีเหมือนกนัในแนวตงัไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p>0.05) 
 

ตารางที 8 แสดงการเปลียนแปลงคา่สี a* บริเวณด้านลา่งของนําจิมไก่ 

การเปลียนแปลงคา่สี a* บริเวณด้านลา่ง 
การเติมสาร สภาวะการจดัเก็บ 

เริมต้น 1 เดือน 2 เดือน 

ไมเ่ติมสาร มีแสง 

ไมมี่แสง 

19.49±0.28a

19.49±0.28a

19.43±0.29a

19.85±0.15bc

19.28±0.33a 

19.26±0.25a

Vitamin E มีแสง 

ไมมี่แสง 

21.24±0.35b

21.24±0.35b

19.79±0.06bc 

19.82±0.10bc

19.41±0.35a 

19.06±0.58a

Chelating agent มีแสง 

ไมมี่แสง 

20.83±1.75b

20.83±1.75b

19.58±0.08ab 

20.01±0.10c

19.62±0.21ab 

20.09±0.06b

หมายเหต ุ * คา่เฉลียจากการวิเคราะห์ 3 ซํา ± คา่เบียงเบนมาตรฐาน 

   * คา่เฉลียตามด้วยอกัษรทีเหมือนกนัในแนวตงัไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั (p>0.05) 

 

สรุป 
  1. การใช้สตาร์ชดดัแปรร่วมกบัแซนแทนกมัในอตัราสว่น 83:17 และ 0:100 (% นําหนกัแห้ง) สามารถป้องกนัปัญหา

การแยกชนัได้ดีในระหวา่งการเก็บรักษานาน 6 เดือน และไมพ่บปัญหาการแยกชนันํา 

  2.การสลายตวัของสีปาปริกาเกิดได้มากในสภาวะทีมีแสงและการใช้ EDTA ร่วมกบัการจดัเก็บในสภาวะไม่มีแสง

สามารถป้องกนัการสลายตวัของสีปาปริกาได้ดีทีสดุ 
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การศึกษาอัตลักษณ์ทีถกต้อง และแท้จริงของผลิตภัณฑ์ก๋วยเตียวไทย โดยใช้หลักการู
ประเมินทางประสาทสัมผัสร่วมกับเครืองมือวัดทางวิทยาศาสตร์ 
The Study of Thai Style Noodle Identity using Sensorial Properties and Scientific 
Instruments 
 
จนัจิรา จินโนรส1 และ บณัฑิต อินณวงศ์1 

Janjira Jinnoros1 and Bhundit Innawong1

 
บทคัดย่อ 
 ก๋วยเตียวเป็นอาหารหลกัของคนไทยประเภทหนงึทีใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิดและมีความต้องการบริโภคสงู

รองจากการบริโภคข้าว การศกึษาในครังนีทําการศกึษาอตัลกัษณ์ทีถกูต้อง และแท้จริงของผลิตภณัฑ์ก๋วยเตียวไทย 

โดยใช้หลกัการประเมินทางประสาทสมัผสัร่วมกบัเครืองมือวดัทางวิทยาศาสตร์ รวมถงึการวิเคราะห์และศกึษาผลของ

ขนัตอนในการผลติ ตงัแตว่ตัถดุิบจนถงึตวัผลติภณัฑ์เส้นก๋วยเตียว นอกจากนีได้มีการศกึษาผลของเกลือ (แมกนีเซียม

ซลัเฟต, แมกนีเซียมคลอไรด์, โซเดียมคลอไรด์ และแอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟต) ทีระดบัความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 

5.0% (w/v), ผลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีระดบัความเข้มข้น 0.2% และ 0.4% (w/v) และผลของการใช้กรดอินทรีย์ใน

การปรับคา่ความเป็นกรดดา่งของนําแป้งก่อนกระบวนการนงึ ซงึคณุสมบตัิด้านตา่งๆ ของเส้นก๋วยเตียว ได้แก่ ลกัษณ

เนือสมัผสั ลกัษณะปรากฏ  รวมถงึคณุลกัษณะทางด้านการหงุต้มของเส้นก๋วยเตียวสามารถปรับปรุงให้มีคณุภาพทีดี

ได้ โดยการผลิตเส้นก๋วยเตียวทีมีการแช่ข้าวในสารละลายเกลือ หรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และการปรับค่า

ความเป็นกรดด่างด้วยกรดอินทรีย์ นอกจากนียังพบว่าสามารถนําองค์ความรู้ทีได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตเส้น

ก๋วยเตียวในระดบัอตุสาหกรรมได้เป็นอยา่งดี 

คาํสาํคัญ : การผลติเส้นก๋วยเตียว  อตัลกัษณ์ก๋วยเตียวไทย  การประเมินทางประสาทสมัผสั  การวิเคราะห์เนือสมัผสั 

 
Abstract 
 Rice noodles are one of the most important staple foods in Thailand. This study was to 

investigate the identity of Thai noodle style via using sensorial properties and scientific instruments. 

Furthermore, the effects of each rice noodle processes was analyzed.  All the major processes involved 

from raw material to rice noodle products were discussed as well. Effect of various salts (magnesium 
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sulfate, magnesium chloride, sodium chloride, and ammonium aluminum sulfate) at the concentration of  

0.5%, 1.0%  and 5.0% (w/v), sodium hydroxide at the concentration of  0.2% and 0.4% (w/v) and effect of 

organic acid were analyzed. Moreover, texture properties, physical appearances, and cooking properties 

of rice noodles were used to judge a noodle production. High quality of rice noodles should be having 

white or creamy white color, and good flavor and textural characteristics. The rice noodle was produced 

in laboratory scale. Rice noodles produced from rice were soaked in salt solution, or soak in sodium 

hydroxide solution, and adjust the pH using the organic acid, they exhibited the greater texture (chewy, 

softer, and elastic) and better appearances (color and lightness/brightness) when compared with the 

general process. In addition, the results showed the overall attributes of noodle in laboratory scale was 

not significantly different when compared with commercial production.  

Keywords : noodle production, Thai style noodle identity, sensory evaluation, texture analysis 

 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์เส้นก๋วยเตียวทีมีการผลิตอยู่ภายในประเทศไทยนนัมีการเปลียนแปลงไปจากอดีตมาก 

ทังนีเนืองจากการเปลียนแปลงของคุณภาพพันธุ์ ข้าว ทําให้เกิดคุณสมบัติทีแปรเปลียนไป ส่งผลต่อคุณภาพเส้น

ก๋วยเตียวทีไม่เหมือนเดิม อีกทงัพฤติกรรมการขายทีมีรูปแบบการแข่งขนัทีสงูขึนในทกุวนั ทําให้ผู้ประกอบการผลิต

เส้นก๋วยเตียวส่วนใหญ่ต้องอาศยัแป้งชนิดอืนๆ (เช่น แป้งมนั, แป้งดดัแปรต่างๆ) สารเคมี และสารปรับปรุงคณุภาพ

เส้นเข้ามาใส่ในสตูรการผลิต เพือให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และตอบสนองต่อผู้บริโภคในระบบห่วงโซ่อุปทาน 

ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้าคนกลาง ยีปัว ซาปัว ตลอดจนผู้ ค้ารายย่อย ซึงแน่นอนว่าผู้บริโภคขนัสดุท้ายไม่มีโอกาสได้เลือก

รับประทานเส้นก๋วยเตียวทีเป็นเอกลกัษณ์ หรือมีความเป็นเส้นก๋วยเตียวทีแท้จริงจากร้านค้าทกุร้านได้ ทําให้เกิดความ

สบัสนตอ่ความเข้าใจในลกัษณะทางประสาทสมัผสั (รสชาติ, เนือสมัผสั เป็นต้น) ของก๋วยเตียวเป็นอยา่งมาก  

 การศึกษาอตัลกัษณ์ทีแท้จริงและถกูต้องของเส้นก๋วยเตียวไทยนนัจึงเป็นสิงทีควรให้ความสําคญั เนืองจาก

สามารถนํามาใช้เป็นข้อมลูสําหรับการใช้งานได้หลากหลาย นบัตงัแต่การประชาสมัพนัธ์ความเข้าใจในผลิตภณัฑ์ต่อ

ผู้บริโภคเอง ซึงจะเป็นกลไกสําคญัในการผลกัดนัให้เกิดการตอบสนองทางการตลาดจากการผลิตเส้นก๋วยเตียวทีมี

ความชดัเจนในกรอบของความเป็นตวัตนผลติภณัฑ์ ซงึจะเป็นผลทางอ้อมในการช่วยลดสารเติมแต่งต่างๆ ทีถกูใสเ่ข้า

ไปในการผลิตเส้นก๋วยเตียวเพือวตัถปุระสงค์ทีผิดเพียนไปได้ อนันํามาสู่ค่านิยมทีถกูต้องในการบริโภคเส้นก๋วยเตียว

ในประเทศไทย อีกทงัเป็นการสร้างเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ให้ความถกูต้อง และชดัเจนมากขึนสําหรับอาหารไทยที

เรียกวา่ “ก๋วยเตียว”  

 ดงันนัในการศกึษาครังจงึนีมีวตัถปุระสงค์ เพือสร้างดชันีชีวดัทางวิทยาศาสตร์สําหรับบ่งชีอตัลกัษณ์ของเส้น

ก๋วยเตียวไทย และเพือศกึษาหาวิธีปรับปรุงคณุภาพเส้นทีเหมาะสมตอ่สตูรการผลติก๋วยเตียวทียงัคงเอกลกัษณ์เดิม 
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อุปกรณ์และวธีิการ 
 1..ใช้ข้าวทีมีแอมิโลสสงู (27%) ซึงเก็บรักษานาน 4 เดือน จากโรงงานก๋วยเตียวอึงฮะเซ้ง จงัหวดัจนัทบรีุ 

  2..ศกึษาสตูรมาตรฐานและกรรมวิธีการผลิตเส้นก๋วยเตียว เพือหา Profile ทีชดัเจนของก๋วยเตียวในแง่ของ

คณุลกัษณะทางประสาทสมัผสั และทําการสํารวจข้อมลูเกียวกบัคณุลกัษณะของเส้นก๋วยเตียวทีผู้ผลิต ผู้ขาย และ

ผู้บริโภคให้ความสําคญัและใช้ในการพิจารณาคณุภาพของเส้นก๋วยเตียว  

 3..ทําการศกึษาหาสารประกอบทีเหมาะสม เพือใช้ปรับปรุงคณุภาพของเส้นก๋วยเตียว โดยทําการศึกษาผล

ของการแช่ข้าวในสารละลายเกลือชนิดตา่งๆ (แมกนีเซียมซลัเฟต แมกนีเซียมคลอไรด์ โซเดียมคลอไรด์ และแอมโม- 

เนียมอลมิูนมัซลัเฟต) ความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 5.0% (w/v) การแช่ข้าวในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (0.2% 

และ 0.4% (w/v)) และการใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ (แลคติก ฟอสฟอริก และGDL) เพือปรับค่า pH ของนําแป้งให

เหมาะสม (pH = 4.0) จากนนัทําการประเมินทางประสาทสมัผสัและวิเคราะห์ดชันีชีวดัทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การ 

วิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ปริมาณสตาร์ชทีถกูทําลาย  คณุสมบตัิด้านความหนืด และลกัษณะเนือสมัผสั  

 
ผลและวจิารณ์ 
 จากการสํารวจข้อมลูจากผู้ผลติ ผู้ขาย และผู้บริโภคจํานวนกลุม่ละ 100 คน สามารถสรุปลกัษณะคณุภาพที

มีความสําคญัต่อการตดัสินคณุภาพของผลิตภณัฑ์ก๋วยเตียว ได้ 6 ประการ คือ ความเหนียว ความนุ่ม ความยืดหยุ่น 

ความใส ความขาว และคณุสมบตัิด้านการหงุต้ม (กําลงัการพองตวั และการดดูซบันํา) 

 จากการศกึษาสารประกอบทีเหมาะสม พบวา่ ปริมาณโปรตีนของแป้งข้าวทีแช่ในสารละลายเกลือแอมโม 

เนียมอลมิูนมัซลัเฟต แมกนีเซียมซลัเฟต แมกนีเซียมคลอไรด์ และโซเดียมคลอไรด์ ทีระดบัความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 

5.0%  (w/v) แสดงไว้ในตารางที 1 จะเห็นได้ว่าการแช่ข้าวในสารละลายเกลือทําให้แป้งข้าวมีปริมาณโปรตีนตํากว่

การแช่ข้าวในนํากรองธรรมดา (p<0.05)  เนืองจาก ข้าวมีองค์ประกอบทีเป็นโปรตีนซงึสามารถละลายในสารละลาย

เกลือ (globulin) มากกว่าโปรตีนทีสามารถละลายในนํา (albumin) (ข้าวมีปริมาณโปรตีนทีสามารถละลายใน

สารละลายเกลือ 9%  และมีโปรตีนทีสามารถละลายได้ดีในนําอยู ่5% ของปริมาณโปรตีนทงัหมด) ดงันนั การแช่ใน

สารละลายเกลือจึงมีโปรตีนละลายออกมาได้มากกว่า ทําให้แป้งข้าวทีได้จากการแช่ในสารละลายเกลือมีปริมาณ

โปรตีนทีเหลืออยูน้่อยกวา่แป้งข้าวทีได้จากการแช่ข้าวในนํา (ตวัอย่างควบคมุ) นอกจากนี เมือพิจารณาการแช่ข้าวใน

สารละลายเกลือทกุระดบัความเข้มข้น พบว่า การแช่ข้าวในสารละลายเกลือแอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟตทําให้ได้แป้ง

ข้าวทีมีปริมาณโปรตีนตําทีสดุ รองลงมาคือการแช่ข้าวในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ แมกนีเซียมซลัเฟต และ

แมกนีเซียมคลอไรด์ ตามลําดบั (p<0.05) จากการเปรียบเทียบผลของระดบัความเข้มข้นต่อปริมาณโปรตีน พบว่า 

การแช่ในสารละลายเกลือทุกชนิดให้ผลทีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมือความเข้มข้นของเกลือเพิมสงูขึน 

(0.5, 1.0 และ 5.0% (w/v) ) มีผลทําให้ปริมาณโปรตีนในแป้งข้าวลดลง (p<0.05)  
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 จากผลการตรวจสอบการเปลียนแปลงความหนืด พบว่า แป้งข้าวทีได้จากการแช่ข้าวในสารละลายเกลือมี

ค่าความหนืดสูงสุด (peak viscosity) และค่าความหนืดสุดท้าย (final viscosity) ลดตําลง (p<0.05) อาจ

เนืองมาจาก ขณะทีอณุหภมิูเพิมสงูขึนโมเลกลุของเกลือทีถกูดดูซบัอยู่ในเม็ดแป้งข้าวละลายออกมาอยู่ในสารละลาย

ในระหวา่งการวิเคราะห์ความหนืดอยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้โมเลกลุของเกลือเข้าไปแยง่จบักบัโมเลกลุของนําทีอยูล้่อมรอ

เม็ดแป้ง ทําให้เม็ดแป้งมีการดดูซบันําได้น้อย การพองตวัจงึเกิดได้ยากขึน  ดงันนัคา่ความหนืดทีได้จงึตําลง เมือท ําก

เปรียบผลของชนิดเกลือทีใช้ พบว่า การแช่ข้าวในสารละลายเกลือแอมโมเนียมอลมิูนัมซลัเฟตทําให้ค่าความหนืด

สู ง สุ ด  แ ล ะ ค่ า ค ว า ม ห นื ด สุ ด ท้ า ย ล ด ล ง ม า ก ที สุ ด  ( p<0.05)  เ นื อ ง จ า ก เ ก ลื อ แ อ ม โ ม เ นี ย ม 

อลมิูนมัซลัเฟตทําให้ค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายเกลือทีใช้แช่มีค่าลดลง โดยมีความเป็นกรดด่างประมาณ 

4.5 ซงึมีความเป็นกรด สง่ผลให้พนัธะไฮโดรเจนถกูทําลายและพนัธะไกลโคสิดิกภายในเม็ดแป้งถกูย่อย เกิดเป็นสาย

แอมิโลสและแอมิโลเพกทินทีสนัลง สง่ผลให้เม็ดแป้งแตกง่ายขึน ดงันนัค่าความหนืดของแป้งเมือได้รับความร้อนจึงมี

คา่ลดลงมากทีสดุเมือแช่ข้าวในสารละลายเกลือแอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟต 

 สําหรับค่าการแตกหกั (breakdown) ของแป้งข้าวทีได้ พบว่า การแช่ข้าวในสารละลายเกลือแอมโมเนียม 

อลมิูนมัซลัเฟตทําให้คา่การแตกหกัเพิมสงูขนึเมือเทียบกบัการแช่ข้าวในนํากรอง (p<0.05) เป็นผลมาจากคา่ความ 

เป็นกรดด่างทีลดลง เมือใช้สารละลายเกลือแอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟตในการแช่ ทําให้พนัธะภายในเม็ดแป้งข้าวถกู

ทําลาย เม็ดแป้งจึงเกิดการแตกตวัได้ง่าย (มีความคงตวัลดลง) แต่ในทางกลบักนั พบว่า การแช่ข้าวในสารละลาย

เกลือแมกนีเซียมซลัเฟต แมกนีเซียมคลอไรด์ และโซเดียมคลอไรด์ มีค่าการแตกหกัลดลง (p<0.05) เนืองจากการแยง่

จบัโมเลกลุนําของเกลือเพือใช้ในการละลาย ทําให้เมด็แป้งมีการดดูซบันําลดง โครงสร้างภายในจงึมีความแข็งแรงแ

มีความคงตวัมากขนึ (มีการแตกตวัน้อยลง) 

 เมือเปรียบเทียบค่าการคืนตวั (setback) ของแป้งข้าวแต่ละชนิด การแช่ข้าวในสารละลายเกลือทําให้แป้ง

ข้าวทีได้มีค่าการคืนตัวตําลง เมือเปรียบเทียบกบัการแช่ข้าวในนํากรอง (p<0.05) เนืองจากไอออนของเกลือเกิด

พันธะไอออนิกกับโมเลกุลของสตาร์ช ทําให้โมเลกุลของสตาร์ชเกิดแรงผลัก ส่งผลให้โมเลกุลของสตาร์ชเกิดการ

จดัเรียงตวักนัใหม่ด้วยพนัธะไฮโดรเจนได้ยากขึน ดงันนัแป้งทีได้จากการแช่ข้าวในสารละลายเกลือ จึงมีค่าการคืนตวั

ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิงการแช่ข้าวในสารละลายเกลือแอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟตมีผลทําให้ค่าการคืนตวัของแป้ง

ลดตําลงมากทีสดุ (p<0.05) เนืองจาก การแช่ข้าวในสารละลายเกลือแอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟตทําให้แป้งมีค่าความ

เป็นกรดดา่งประมาณ 4.5 ซงึสง่ผลให้การรีโทรเกรเดชชนัลดลง เพราะแป้งสามารถเกิดรีโทรเกรเดชนัได้ดีในช่วงความ

เป็นกรดด่าง 5-7 สําหรับช่วงความเป็นกรดด่างทีสงูหรือตํากวา่นี แป้งจะเกิดรีโทรเกรเดชนัได้ช้าลง ดงันนัจงึพบวา่ค่

การคืนตวั ซงึเป็นคา่ทีบง่ชีถงึการเกิดรีโทรเกรเดชนัของแป้งมีคา่ตําลง  

 นอกจากนียงัพบวา่ การแช่ข้าวในสารละลายเกลือแมกนีเซียมซลัเฟต แมกนีเซียมคลอไรด์ และโซเดียมคลอ

ไรด์ ทําให้เวลาทีเริมมีการเปลียนแปลงค่าความหนืด (peak time) และอุณหภูมิทีเริมมีความหนืด (pasting 

temperature) เพิมสงูขนึ (p<0.05) 
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 จากตารางที 2 สรุปได้ว่า การแช่ข้าวในสารละลายเกลือ ทําให้มีปริมาณสตาร์ชทีถกูทําลายมากกว่าการแช่

ข้าวในนํากรองธรรมดา (p<0.05) เมือเปรียบเทียบผลของการแช่ข้าวในสารละลายเกลือแอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟต 

แมกนีเซียมซลัเฟต แมกนีเซียมคลอไรด์ และโซเดียมคลอไรด์ พบว่า การแช่ข้าวในสารละลายเกลือแอมโมเนียมอลู

มินัมซัลเฟตทําให้เกิดสตาร์ชทีถูกทําลายมากทีสุด รองลงมาคือ การแช่ข้าวในสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ 

แมกนีเซียมซัลเฟต และแมกนีเซียมคลอไรด์ ตามลําดับ (p<0.05) นอกจากนีเมือพิจารณาผลของการแช่ข้าวใน

สารละลายเกลือต่อปริมาณโปรตีนและปริมาณสตาร์ชทีถกูทําลาย (ตารางที 1 และ ตารางที 2 ตามลําดบั) พบว่า 

ปริมาณโปรตีนทีถูกกําจัดออกไปมีความสมัพันธ์กับปริมาณสตาร์ชทีถูกทําลาย โดยพบว่าเมือแป้งข้าวมีปริมาณ

โปรตีนลดลง ปริมาณสตาร์ชทีถูกทําลายจะเพิมขึน เนืองจากโปรตีนเป็นปัจจัยหนึงทีขัดขวางการดูดซบันําของเม็

สตาร์ช ดงันนัเมือโปรตีนถกูกําจดัออกไปมาก ทําให้เม็ดสตาร์ชเกิดการพองตวั และแตกออกได้ง่ายขึน แอมิโลสและ

แอมิโลเพกทินสายสนัๆ หลดุออกมาได้ง่าย สง่ผลให้มีปริมาณสตาร์ชทีถกูทําลายเพิมมากขนึ 

 จากผลการทดลองการแช่ข้าวกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทีระดบัความเข้มข้นต่างๆ (ตารางที 3) 

พบวา่ การแช่ข้าวกบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีระดบัความเข้ม 0.4% (w/v) สามารถกําจดัโปรตีนทีมีอยู่ในแป้ง

ข้าวได้มากทีสดุ รองลงมา คือ การแช่ข้าวกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีระดบัความเข้ม 0.2% (w/v) และ

ตวัอย่างควบคมุ ตามลําดบั (p<0.05) เนืองจากโปรตีนทีมีอยู่ในเมล็ดข้าวส่วนใหญ่เป็นกลเูตลิน (83% ของโปรตีน

ทงัหมด) ซึงเป็นโปรตีนทีละลายในสารละลายด่างเจือจาง (ละลายในสารละลายทีมีความเป็นกรดด่างน้อยกว่า 3 

หรือมากกว่า 10) ดังนันเมือทําการแช่ข้าวกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จึงสามารถกําจัดโปรตีนออกไปได้

มากกวา่การแช่ข้าวกบันํากรองธรรมดา นอกจากนีการเพิมความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทําให้กําจดัโปรตีนได

มากขนึเนืองจากการเพิมความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ทําให้คา่ความเป็นกรดดา่งเพิมสงูขนึ โดยพบวา่การ 

เพิมความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จาก 0.2% (w/v) เป็น 0.4% (w/v) ทําให้ค่าความเป็นกรดด่าง

เพิมขึนจาก 11.04 เป็น 12.58 นอกจากนี สามารถสรุปได้ว่าการแช่ข้าวเป็นระยะเวลา 3 ชวัโมง และทําการหมกัเป็น

เวลานาน 5 ชวัโมง มีประสทิธิภาพในการกําจดัโปรตีนตํากวา่การแช่ข้าวกบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (p<0.05) 

แม้วา่แป้งจะประกอบด้วยโปรตีนทีสามารถละลายในนําได้ก็ตาม แตโ่ปรตีนเหลา่นี (แอลบมิูน) มีอยู่ปริมาณน้อยมาก 

( 5% ของโปรตีนทงัหมด) หรืออาจกล่าวได้ว่าการใช้นํากรองธรรมดาในการแช่ข้าวจะทําให้ปริมาณโปรตีนทีสามาร

ละลายออกมาได้มีอยูป่ริมาณทีจํากดั  

 จากการศึกษาพบว่าแป้งทีได้จากการแช่ข้าวกบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความแตกต่างจากแป้งที

เป็นตัวอย่างควบคุม (p<0.05) โดยมีค่าความหนืดสูงสุด ค่าการแตกหัก ค่าความหนืดสุดท้ายและค่าการคืนตัว

เพิมขึน เมือความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิมมากขึน เนืองจากในสภาวะทีเป็นด่าง สตาร์ชจะเกิด

เจลาติไนเซชนับางสว่น สง่ผลให้สตาร์ชเกิดการพองตวัเพิมขึน ความหนืดจึงเพิมสงูขึน แต่อณุหภมิูทีเริมมีความหนืด

จะลดลง อาจเนืองมาจากการพองตวัทีเพิมขึนของสตาร์ชและมีการกําจดัโปรตีนออกปริมาณมาก จึงทําให้โมเลกุล
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ของนําสามารถจบักบัเมด็แป้งได้มากขึน ดงันนัเมด็แป้งจงึเกิดการดดูซบันําได้อยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้อณุหภูมิทีเริม

ความหนืดมีคา่ลดลง  

 จากผลการทดลอง (ตารางที 4) พบว่า แป้งทีได้จากการแช่ข้าวกบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความ

เข้มข้น 0.4% มีปริมาณสตาร์ชทีถกูทําลายมากทีสดุ รองลงมา คือ ทีระดบัความเข้มข้น 0.2% (w/v) (p<0.05) 

ตามลําดบั แป้งทีได้จากการแช่ข้าวกบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.4% และ 0.2% (w/v) การทีมี

ปริมาณสตาร์ชทีถกูทําลายเพิมมากขึน เนืองจาก ในสภาวะทีเป็นด่าง เม็ดสตาร์ชจะเกิดการพองตวัและการดดูซบันํ

ได้มากขนึ สง่ผลให้สตาร์ชทีมีสายสนัๆ สามารถหลดุออกมาได้ง่ายขนึ 

 การปรับ pH ของนําแป้งให้เหมาะสมด้วยกรดแลคติก สามารถปรับปรุงคณุภาพของก๋วยเตียวได้ โดยทําให

ค่าความหนืดสงูสดุและอณุหภมิูในการเกิดเจลาติไนเซชนัลดลง แต่ค่า setback มีค่าเพิมขึน ซงึการใช้กรดแลคติกยงั

สามารถลดระยะเวลาในการผลติก๋วยเตียวลงได้ และสามารถยืดอายกุารเก็บรักษาของก๋วยเตียวจาก 3 วนั เป็น 6 วนั 

 จากผลการวิเคราะห์ด้วยเครืองมือวดัทางวิทยาศาสตร์ พบว่า การใช้สารประกอบแต่ละชนิด ทําให้สามารถ

ผลติเส้นก๋วยเตียวทีมีคณุภาพด้านตา่งๆ แตกตา่งกนั ดงัตารางที 5 

 
สรุป 
 ในปัจจบุนั พบว่า อตัลกัษณ์ทีถกูต้อง และแท้จริงของผลิตภณัฑ์ก๋วยเตียวไทย ได้เปลียนแปลงไปจากอดีต

เป็นอย่างมาก ทงันีจากผลการวิจยัทีได้ ทําให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงคณุภาพของเส้นก๋วยเตียวให้มีคณุสมบตัิด้าน

ตา่งๆ ตรงตามความต้องการของผู้ผลติ ผู้ขาย และผู้บริโภคต้องการได้ โดยการแช่ข้าวในสารละลายเกลือโซเดียมคลอ

ไรด์เพือปรับปรุงความนุ่ม การแช่ข้าวในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพือปรับปรุงด้านความใสและความเหนียว 

รวมถงึสามารถใช้กรดแลคติกในการปรับปรุงคณุภาพเส้นก๋วยเตียวด้านความขาวได้  

 
คาํขอบคุณ 
 ขอขอบคุณทุนอดุหนนุจากสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจัย (สกว.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และโรงงานก๋วยเตียวอึงฮะเซ้ง ภายใต้โครงการเชือมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.-อุตสาหกรรม และ

ความเห็นในรายงานผลการวิจยัเป็นของผู้ รับทนุ สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั และโรงงานก๋วยเตียวอึงฮะเซ้ง 

ไมจํ่าเป็นต้องเหน็ด้วยเสมอไป 
 
 
 
 
 
 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-361  

36

เอกสารอ้างองิ 
งามชืน คงเสรี. 2546. ข้าวและผลติภณัฑ์ข้าว. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  กรุงเทพฯ,  

 หน้า1-43. 

อรอนงค์ นัยวิกุล. 2547. ข้าว:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .  

       กรุงเทพฯ, หน้า. 30-75. 

Bhattacharya, M., Zee, S.Y., and Corke, H.  1999.  Physicochemical properties related to quality of rice   

 noodles.  Cereal Chemistry. 76(6), 861–867 

Lin, S., Breene, W. M., and Sargent, J. S.  1990.  Effect of pH, sodium chloride, polysaccharides, and  

 surfactants on the pasting characteristics of pea flours (Pisum sativum). Cereal Chemistry   

 67(1): 14-19. 
 
ตารางที 1 ผลของเกลือต่อปริมาณโปรตีนในแป้งข้าว 

ความเข้มข้น (%) ชนิดของแป้ง ปริมาณโปรตีน (%) 

 ตวัอยา่งควบคมุ 7.66 + 0.01a

แอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟต 7.53 + 0.02c

แมกนีเซียมซลัเฟต 7.56 + 0.03c  

แมกนีเซียมคลอไรด์ 7.67 + 0.01a  
0.5 

โซเดียมคลอไรด์ 7.56 + 0.01c

แอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟต 7.44 + 0.00fg  

แมกนีเซียมซลัเฟต 7.51 + 0.01d  

แมกนีเซียมคลอไรด์ 7.64 + 0.01a1.0 

โซเดียมคลอไรด์ 7.48 + 0.00e

แอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟต 7.43 + 0.01g  

แมกนีเซียมซลัเฟต 7.45 + 0.01f  

แมกนีเซียมคลอไรด์ 7.59 + 0.01b5.0 

โซเดียมคลอไรด์  7.44 + 0.01fg
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ตารางที 2 ผลของเกลือต่อปริมาณสตาร์ชทีถกทาํลาย ู  

ระดับ ชนิดของแป้ง ปริมาณสตาร์ชทีถกูทําลาย  (%) 

 ตวัอยา่งควบคมุ 3.98 + 0.00g

แอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟต 4.61 + 0.02d  

แมกนีเซียมซลัเฟต 4.40 + 0.00e

แมกนีเซียมคลอไรด์ 3.99 + 0.01g  
0.5 

โซเดียมคลอไรด์ 4.41 + 0.01e  

แอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟต 4.83 + 0.00c

แมกนีเซียมซลัเฟต 4.41 + 0.00e

แมกนีเซียมคลอไรด์ 3.98 + 0.01g1.0 

โซเดียมคลอไรด์ 4.83 + 0.00c  

แอมโมเนียมอลมิูนมัซลัเฟต 5.19 + 0.00a  

แมกนีเซียมซลัเฟต 4.82 + 0.01c

แมกนีเซียมคลอไรด์ 4.82 + 0.00c5.0 

โซเดียมคลอไรด์ 5.06 + 0.01b

 
ตารางที 3 ผลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อปริมาณโปรตีนในแป้งข้าว 

ชนิดของแป้ง ปริมาณโปรตีน (%) 

ตวัอยา่งควบคมุ 7.66 + 0.01a

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.2% (w/v) 4.29 + 0.07b

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4% (w/v) 3.52 + 0.11c

 
ตารางที 4 ผลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อปริมาณสตาร์ชทีถกทาํลายู  

ชนิดของแป้ง2 ปริมาณสตาร์ชทีถกูทําลาย (%) 

ตวัอยา่งควบคมุ 4.26 + 0.03c

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.2% (w/v)  4.40 + 0.01b

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4% (w/v) 4.71 + 0.12a
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ตารางที 5 ผลการวเิคราะห์เส้นก๋วยเตียวด้วยเครืองมือวัดทางวทิยาศาสตร์ 

 

คณุสมบตัิด้านการหงุต้ม 
ตวัอยา่ง 

ความเหนียว 

(g.s / mm3) 

ความนุ่ม 

(g.s / mm3) 

ความ 

ยืดหยุน่ 

ขาว 

(%) 

ใส 

(%) การพองตวั (%) การดดูซบันํา (%) 

Control 0.14 5.56 2.64 53.38 53.38 278.15 42.33 

แช่ NaCl 0.12 5.67 2.45 52.21 54.43 277.95 47.18 

แช่ NaOH 0.40 11.88 3.31 48.23 82.06 234.57 41.51 

กรดแลคติก 0.24 7.06 2.99 56.09 58.80 309.25 62.29 

 

 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-364  

36

การวิเคราะห์โปรตีนของจระเข้สายพันธ์ุไทย (Crocodylus siamensis ) ทเีปลียนแปลงการ
แสดงออกเมือตดิเชือ Staphylococcus aureus  Aeromonas hydrophila และ Edwardsiella 
tarda และสาร poly [I:C] 
Identification of Differentially Expressed Proteins in Siamese Crocodile (Crocodylus 
siamensis) Infected with Staphylococcus aureus, Aeromonas hydrophila and 
Edwardsiella tarda and poly [I:C] 
 

กญัญาณฐั เศรษฐรักษา1 อจัฉรา แพมณี2 ปริญทิพย์ วงศ์ไทย3 จนัทิมา จเรสทิธิกลุชยั2 เกียรติทวี ชวูงศ์โกมล1

สทิธิรักษ์ รอยตระกลู2 และ ศศิมนสั อณุจกัร์1 

Kanyanat Settharaksa1, Atchara Paemanee2, Parintip Wongthai3, Janthima Jaresitthikunchai2,  

Kiattawee Choowongkomon1, Sittiruk Roytrakul2 and Sasimanas Unajak1

 

บทคัดย่อ 
เป้าหมายของการศึกษานีเพืออธิบายรูปแบบและการแสดงออกของโปรตีนทีเกียวข้องกบัในการตอบสนอง

ของระบบภมิูคุ้มกนัโดยกําเนิดของจระเข้สายพนัธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ทีได้รับการกระตุ้นด้วย 0.9% 

โซเดียมคลอไรด์ 2 mg/ml Poly (I:C), Staphylococcus aureus (5x105, 5x106 และ 5x107 CFU)  Aeromonas 

hydrophila (5x107 และ 5x109 CFU) และ Edwardsiella tarda (5x107 และ 5x109 CFU) หลงัจากทีกระตุ้นด้วย E. 

tarda พบว่าจระเข้ตายที 4 ชวัโมง ผลทางพยาธิสภาพพบลกัษณะการบวมแดงของอวยัวะภายในหลายแห่งเด่นชดั

กวา่ทีได้รับการกระตุ้นด้วย S. aureus และ A. hydroplila ผลวิเคราะห์พลาสมาเพือตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนด้วย

เทคนิค MALDI-TOF/TOF Mass Spectrometry ระหว่างกลุ่มทีไม่ได้รับการกระตุ้นเทียบกบัทีกระตุ้นด้วยโซเดียม

คลอไรด์ S. aureus 5x107 CFU, E.tarda 5x107 และ 5x109 CFU ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นรูปแบบการแสดงออก

ทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั หลงักระตุ้นที 4 และ 32 ชวัโมงพบว่ามีการจดักลุม่การแสดงออกของโปรตีนระหว่างที

ได้รับเชือและไม่ได้รับเชืออย่างเห็นได้ชัด เมือวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SDS–PAGE แสดงให้เห็นถึงโปรตีนทีมีการ

แสดงออกแตกต่างกนัระหว่างทีไม่ได้รับการกระตุ้นกบักระตุ้นด้วย poly (I:C) และ S. aureus 5x107 CFU ทีขนาด

                                                            

1 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

  Department of Biochemistry, Faculty of Science, Kasetsart  University, Bangkok 10900, Thailand. 
2 Proteomics Laboratory ตกึ Biotechnology 113 อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 

  Proteomics Laboratory, Biotechnology 113 Science Park, Patumtanee 12120, Thailand.         
3 คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นครปฐม 73140 ประเทศไทย 

  Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Nakhon Pathom 73140, Thailand. 
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ประมาณ 20 kDa จากนนัระบุลําดบัของเปปไทด์ทีเกียวข้องด้วยวิธี LC-MS/MS และระบุชนิดของโปรตีนโดย

เปรียบเทียบกบัฐานข้อมลู NCBI เปปไทด์ทีได้นนัถกูค้นหาและเปรียบเทียบโปรตีนทีคล้ายกนัด้วยโปรแกรม Mascot 

ลําดบัของเปปไทด์ทีได้นนัตรงกบัโปรตีน glutathione peroxidase 5 พบใน Mus musculus (GPX5) ซึงมีการ

แสดงออกแตกต่างกนัระหว่างทีไม่ได้รับการกระตุ้นกบักระตุ้นด้วย poly (I:C) , S.aureus และ Glutathione 

peroxidase 3 ทีพบใน Hylobates lar (GPX3) ซงึพบหลงัการกระตุ้นด้วย S. aureus 5x107 CFU ที 11 ชวัโมง

เทา่นนั. 

คาํสาํคัญ : Crocodylus siamensis, MALDI-TOF/TOF, LC-MS/MS, Edwardsiella tarda, poly I:C 

Abstract 
The aim of this study was to describe pattern and protein expression profile involved in innate 

immune system response  during Siamese crocodiles (Crocodylus siamensis) were stimulated with 0.9% 

NaCl, Polyinosinic: Polycytidylic acid (poly I:C) 2 mg/ml, Staphylococcus aureus 5x107 CFU, Aeromonas 

hydrophila 5x107 , 5x109 CFU and Edwardsiella tarda 5x107 , 5x109 CFU. After stimulated with E. tarda,  

crocodile was death at 4 hr after stimulation and pathogenicity analysis observed the swelling of many 

internal organs, mostly in gastrointestinal. Interestingly, this organ pathogenesis was clearly 

demonstrated more than that of S. aureus, A. hydroplila infection. The pattern of protein expression of 

crocodile plasma was determined by using high throughput method; MALDI-TOF/TOF Mass 

Spectrometry. The result suggested that the protein pattern expression was significantly different at 4 and 

32 hours after stimulation and demonstrated distinct pattern of protein profile expression between 

infected group and non-infection group. The result from SDS–PAGE method revealed that band protein 

with approximately 20 kDa were differently expression among three stimulators; normal, poly I:C 2 mg/ml 

and S. aureus 5x107 CFU. The protein bands were excised to determine peptide sequences by using LC-

MS/MS and identified type of proteins by comparison with NCBI database. Peptide sequences were 

searched for similar proteins by using Mascot software. The peptide sequences were matched with 

glutathione peroxidase 5 from Mus musculus (GPX5). It expression was fluctuated at different times point 

after stimulation with poly I:C, S.aureus  when compared with control. Moreover, the protein also matched 

to glutathione peroxidase 3 from Hylobates lar (GPX3) which founded only in the Crocodile treated with S. 

aureus at 5x107 CFU/ml for eleven hours. 

Keywords : Crocodylus siamensis, MALDI-TOF/TOF, LC-MS/MS, Edwardsiella tarda, poly I:C 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
จระเข้นําจืดสายพนัธุ์ไทย (Crocodylus siamensis ) จดัว่าเป็นสตัว์ทีมีความสามารถทนต่อการติดเชือก่อ

โรคได้เป็นอย่างดี โดยจะสังเกตได้จากความสามารถในการดํารงชีวิตในสภาวะแวดล้อมทีไม่เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโต พร้อมทงัยงัพบว่าบาดแผลทีได้รับจากการต่อสู้ ระหว่างจระเข้ตวัอืนเพือรักษาอาณาเขตของตนนนั ไม่

ปรากฏว่ามีการอกัเสบของแผล แต่การศึกษาระบบภมิูคุ้มกนัโดยกําเนิดในระดบัโปรตีนทีมีการตอบสนองต่อการติด

เชือแบคทีเรียและไวรัสของและข้อมลูทีเกียวข้องกบัรักษาบาดแผลรวมทงัข้อมลูของระบบภมิูคุ้มของจระเข้นําจืดนนัยั

ไม่เป็นทีแพร่หลาย  และสืบเนืองจากต้นปี พ.ศ. 2553 ทางคณะวิจยัสามารถแยกเชือแบคทีเรียจากจระเข้ในฟาร์มที

ตายโดยไม่ทราบสาเหต ุแบคทีเรียทีสามารถแยกได้จากจระเข้ดงักลา่วคือ Edwardsiella tarda โดยไม่พบมาก่อนว่า

สามารถก่อโรคในจระเข้จนเกิดการตายได้ ดงันันจึงมีความสนใจทีจะศึกษากลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกนัของ

จระเข้ทีมีต่อแบคทีเรียชนิดนี ซึงอาจเป็นข้อมลูพืนฐานและเพือเพิมความรู้ความเข้าใจการป้องกนัระดบัโมเลกลุของ

จระเข้เมืออยู่ในภาวะติดเชือ สําหรับงานวิจยันีมุ้ งเน้นทีจะศึกษารูปแบบของโปรตีนทีมีการแสดงออกแตกต่างไปเมือ

จระเข้ได้รับการกระตุ้นด้วยเชือแบคทีเรียทงัแกรมลบและแกรมบวก รวมไปถึงการตอบสนองเมือติดไวรัสด้วยวิธีการ

ทางด้านชีวเคมี และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางด้าน  Mass Spectrometry ซึงถือได้ว่ามีความแม่นยําสงูเพือใช้

จําแนกชนิดของโปรตีนทีมีการแสดงออกเมือติดเชือก่อนทีจะศกึษาการตอบสนองในระดบัยีนตอ่ไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ในงานวิจัยนีทําการทดลองในจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) แบ่งกลุ่มการทดลอง

ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี กลุ่มที 1 คือกลุ่มทีไม่ได้รับการกระตุ้น (Normal) กลุ่มที 2 คือกลุ่มควบคุม (0.9% NaCl; 

Control) กลุม่ที 3 คือกลุม่ทีกระตุ้นด้วย 2 mg/ml poly [I:C] และกลุม่ที 4 กระตุ้นด้วยแบคทีเรีย S. aureus (5x105, 

5x106 และ 5x107 CFU), A. hydrophila (5x107 และ 5x109 CFU) และ E. tarda (5x107 และ 5x109 CFU)  ซงึสาร

กระตุ้นทุกชนิด ทําการฉีดเข้าทีกล้ามเนือส่วนโคนหางปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนนัเก็บตวัอย่างเลือดหลงัการฉีด

กระตุ้นทีเวลา 0, 1, 2, 4, 8, 12,16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 และ 44 ชวัโมง และผสมกบัสารป้องกนัการแข็งตวัของ

เลือด จากนนันํามาปันเหวียงเพือแยกเอาสว่นพลาสมาทีความเร็ว 1,500 รอบตอ่นาที เป็นเวลา 10 นาที  

 จากนนันําพลาสมาไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization tandem 

Time of Flight (MALDI-TOF/TOF)  Mass Spectrometry (Proteomics Laboratory, สวทช.) เพือดรููปแบบของ

โปรตีนทีแสดงออกแตกตา่งกนัในแตล่ะช่วงเวลาและตามแตล่ะสงิกระตุ้นตวัอย่างซีรัมทีนํามาวิเคราะห์ได้แก่ กลุม่การ

ทดลองทีไม่ได้รับการกระตุ้น (Normal) กลุม่ควบคมุ (0.90% NaCl: Control ) กลุม่ทีได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยเชือ

แบคทีเรีย S. aureus และ กลุม่ทีได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยเชือแบคทีเรีย E. tarda  โดยทีผสมซีรัมกบัสารละลายกรด 

sinapinic และวิเคราะห์ด้วยเครือง MALDI-TOF ultra flex III TOF/TOF ตัวอย่างทีใช้ทดลองเดียวกันนีถูกนําไป

วิเคราะห์ด้วย 15%  Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (15% SDS-PAGE)  โดยใช้
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กระแสไฟฟ้าคงทีที 300 โวลต์และความต้านทานอยู่ที 20 มิลลิแอมแปร์เป็นเวลา 120 นาที เจลทีได้นํามาย้อมด้วย 

Silver staining เพือดลูกัษณะของโปรตีนในแต่ละตวัอย่างจากนนัตดัแผ่นเจล ตามช่วงนําหนกัโมเลกลุตามของโปรตี

มาตรฐาน และทําการย่อยภายในเจลด้วยเอนไชม์ trypsin และทําการสกัดออกจากเจล เพือนําไปวิเคราะห์ด้วย

เทคนิค mass spectrometry  

 การวิเคราะห์ด้วยเครือง Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS) 

(Proteomics Laboratory, สวทช.) นําสารละลายโปรตีนทีสกดัออกจากเจล SDS-PAGE แล้วนํามาผ่าน  Symmetry 

C18 Trap column  และ BEH130 C18 (Waters Corp., Milford, MA) Mobile phase A คือนํา กบั 0.1% formic acid 

และ mobile phase B คือ 0.1% formic acid ใน acetonitrile  สารละลายตวัอย่างถกูแยก mobile phase B  และ

วิเคราะห์ด้วย SYNAPTTM HDMS mass spectrometer (Waters Corp., Manchester, UK)   

 ระบุและเปรียบเทียบชนิดของโปรตีนในฐานข้อมลู NCBI และ SWISS PDB ด้วยโปรแกรม Mascot 

software [Matrix Science, London, UK, (Perkins et al., 1999)] นอกจากนีจระเข้ทีทําการทดลองครบเวลาแล้วจะ

ถกูนํามาผา่ซากเพือเปรียบเทียบพยาธิสภาพภายในหลงัจากการกระตุ้น 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ในเบืองต้นพบว่าจระเข้กลุม่ทีติดเชือ E. tarda ทีความเข้มข้น 5x107 CFU ได้ตายหลงัการฉีดกระตุ้นที 4 

ชวัโมงและเมือทําการตรวจดพูยาธิสภาพ พบว่าเกิดภาวะเลือดในอวยัวะออกภายในหลายแห่ง โดยเฉพาะอวยัวะใน

ระบบทางเดินอาหาร เช่นกระเพาะอาหาร ลําไส้ ม้าม นอกเหนือจากนียงัมีการบวมของไตอย่างเด่นชดั ทงันีคาดว่า E. 

tarda ทีฉีดเข้าไปนนัผลติโปรตีน  hemolysin จงึทําให้เกิดการแตกตวัของเม็ดเลือดในอวยัวะภายใน ดงันนัการค้นพบ

นีจึงเป็นทีน่าสงัเกตว่า แบคทีเรีย E. tarda อาจจะเป็นสาเหตุทีทําให้เกิดการตาย และ/หรือ การระบาดในฟาร์ม

เพาะเลียงในต้นปี พ.ศ. 2553 ก็เป็นได้ ทีเวลาหลงัการกระตุ้นที 8 ชวัโมงได้เกิดการตายของจระเข้ในกลุม่การทดลอง

ทีถกูกระตุ้นด้วย A. hydrophila   ทีความเข้มข้น 5x109 CFU เมือตรวจดพูยาธิสภาพพบเลือดออกในสว่นของระบบ

ทางเดินอาหารเทา่นนั  ทีเวลาหลงัการกระตุ้นที 28 ชวัโมงได้เกิดการตายของจะเข้ในกลุม่การทดลองทีถกูกระตุ้นด้วย 

poly [I:C] เมือตรวจดพูยาธิสภาพพบว่ามีแผลบริเวณกลอ่งเสียง และทีเวลาหลงัการกระตุ้นที 36 ชวัโมงมีการตาย

ของจะเข้ในกลุม่การทดลองทีถกูกระตุ้นด้วย E. tarda ทีความเข้มข้น 5x109 CFU เมือตรวจดพูยาธิสภาพพบภาวะ

เลือดออกทีผนงัลําใส้และกระเพาะอาหาร  ไตบวม ม้ามแดง เลือดออกในตบั และมีนําในช่องอก หลงัจากทําการเก็

ตวัอย่างเลือดจนครบตามเวลาทีกําหนด จึงได้ทําการตรวจดูพยาธิสภาพของตวัอย่างจระเข้ทีเหลือในทุกกลุ่มการ

ทดลอง โดยทัวไปแล้วพบว่ากลุ่มทีได้รับการกระตุ้ นด้วยแบคทีเรียนัน พบลักษณะเลือดออกของอวัยวะภายใน 

โดยเฉพาะในกลุม่ทีได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย E. tarda ทงัสองความเข้มข้นได้อย่างชดัเจน รองลงมาคือกลุม่

ทีได้รับการกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย A. hydrophiila   และ S. aureus ตามลําดบั โดยเห็นได้จากการเปรียบเทียบพยาธิ

สภาพของ ไต ลําไส้ และม้าม ระหว่าง กลุ่มควบคมุ (NaCl) กลุ่มทีฉีดด้วย A. hydrophila และ กลุ่มทีฉีดด้วย E. 
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tarda ซึงเห็นได้ชดัว่ากลุ่มทีฉีดด้วย E. tarda นนัมีภาวะการบวมของไตและมีเลือดออกในส่วนของลําไส้และม้าม  

(ภาพที 1) 

 

ภาพที 1 พยาธิสภาพของไต (Kidney) ลําไส้ (Intestine) และม้าม (Spleen) ของจระเข้ แสดงให้เห็นพยาธิ

สภาพทีเห็นได้ชดัในกลุ่มทีติด E. tarda คือมีการบวมของไต เลือดออกอย่างรุนแรงภายในลําไส้ และม้าม: กลุ่ม

ควบคมุ (NaCl) กลุม่ทีฉีดด้วย A. hydrophila และ กลุม่ทีฉีดด้วย E. tarda  
 

 ผลวิเคราะห์การแสดงออกของรูปแบบโปรตีนในซีรัมจระเข้ด้วยเทคนิค  MALDI-TOF/TOF Mass 

Spectrometry (ภาพที 2) ตวัอย่างกลุม่การทดลองทีนํามาวิเคราะห์กลุม่ที 1 คือกลุม่ทีไม่ได้รับการกระตุ้น (Normal) 

กลุม่ที 2 คือกลุม่ควบคมุ (0.9% NaCl: control ) กลุม่ที 3 คือกลุม่ทีได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย S. aureus ที

ความเข้มข้น 5x107 CFU/ml และกลุม่ที 4 คือกลุม่ทีได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย E. tarda ทีความเข้มข้น 5x107 

 และ 5x109 CFU/ml ทีเวลาหลงัการกระตุ้น 0, 4, 16, และ 32 ชวัโมง ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของ

โปรตีนทีมีการกระจายตวัอย่างไม่เป็นระเบียบหลงัจากทีได้รับการกระตุ้นทีเวลา 0 และ 16 ชวัโมง แต่หลงัการกระตุ้น

ทีเวลา 4 และ 32 ชวัโมง พบวา่สามารถจดักลุม่ของโปรตีนทีมีการเปลียนแปลงการแสดงออกระหว่างกลุม่ทีถกูกระตุ้น

และกลุม่ควบคมุอยา่งเหน็ได้ชดัระหวา่งทีได้รับการกระตุ้นด้วยเชือแบคทีเรียและไมไ่ด้รับเชืออยา่งเหน็ได้ชดัเจน (ภาพ

ที 2 ข. และ ง.) 
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ภาพที 2 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบของโปรตีนทีแสดงออก ด้วยเทคนิค MALDI-TOF/TOF ก.) ทีเวลา 0 ชวัโมง 

ข.) ทีเวลา 4 ชัวโมง ค.) ทีเวลา 16 ชัวโมง ง.) ทีเวลา 32 ชัวโมง แสดงความแตกต่างของกลุ่มโปรตีนระหส่างกลุ่ม

จระเข้ทีไม่ได้รับการกระตุ้น (Normal) กลุม่ทีควบคมุทีได้รับการกระตุ้นด้วย 0.90% NaCl (Control หรือ Mock) และ

กลุม่ทีติดเชือแบคทีเรีย (Infected)  
 

 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบโปรตีนด้วย 15% SDS-PAGE พบแถบโปรตีนทีมีการแสดงออกแตกต่าง

กนัหลงัการกระตุ้นทีช่วงโปรตีนขนาดประมาณ 20 kDa (ภาพที 3) จึงได้นําโปรตีนทีขนาดดงักลา่วมาทําการวิเคราะห์

ด้วยเครือง LC-MS/MS จากนนันําข้อมลูทีได้จากการวิเคราะห์นีทําการระบลํุาดบักรดอะมิโนและหาชนิดของโปรตีน

โดยโปรแกรม Mascot โดยทีลําดับกรดอะมิโนทีได้จากเครืองตรงกับโปรตีน 2 ชนิด คือโปรตีน Glutathione 

peroxidase 5 พบได้ใน  Mus musculus (GPX5) ซงึมีการแสดงออกแตกต่างกนัหลงัจากทีได้รับการฉีดกระตุ้นด้วย

นําเกลือ, poly [I:C] และกลุม่ทีฉีดกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย S. aureus และโปรตีนอีกชนิดคือ Glutathione peroxidase 

3 พบได้ใน Hylobates lar (GPX3) ซงึพบว่ามีการแสดงออกในช่วงเวลาหลงัการกระตุ้นด้วยเชือ S. aureus ที 11 

ชวัโมง ทีความเข้มข้น 5x107 CFU  
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ภาพที 3 15% SDS-PAGE เพือศกึษาลกัษณะการแสดงออกของโปรตีน Control: กลุม่ควบคมุทีได้รับการกระตุ้น

ด้วย 0.9% NaCl poly [I:C] กลุม่ทีได้รับการกระตุ้นด้วย poly [I:C] ทีความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, S. 

aureus: กลุม่ทีได้รับการกระตุ้นด้วย แบคทีเรีย S. aureus ทีความเข้มข้น 5x105, 5x106, และ 5x107 CFU 
 

สรุปผล 
 การวิจยัเบืองต้นนี เริมต้นด้วยการฉีดแบคทีเรีย E. tarda และ A. hydrophila ทีความเข้มข้น 5x107 CFU 

และ 5x109 CFU พบว่าจระเข้ทีได้รับเชือแบคทีเรียทัง 2 ชนิดดงักล่าวตายภายใน 32 ชัวโมงหลงัจากการฉีดเชือ 

ในขณะทีจระเข้กลุ่มทดลองทีฉีดด้วย 0.9% NaCl นนัอยู่รอดจนถึง 44 ชวัโมง เมือวิเคราะห์พยาธิสภาพหรือการ

เปลียนแปลงอวยัวะภายใน พบว่าในกลุม่ทีไม่ได้รับการกระตุ้น และกลุม่ควบคมุทีได้รับการกระตุ้น 0.9% NaCl ไม่มี

การเปลียนแปลงในอวยัวะภายในแต่อย่างใด แต่กลุม่ทีกระตุ้นด้วยแบคทีเรีย E. tarda นนั พบลกัษณะไตบวม พบนํ

ในช่องอก และพบเลือดออกในระบบทางเดินอาหารเป็นส่วนใหญ่ เช่นกระเพาะอาหาร ลําไส้มีการลอกออกของเยือ

เมือกอย่างรุนแรง และมีเลือดออก ม้ามมีเลือดออกอย่างเห็นได้ชดัเป็นต้น ทงันีคาดว่า E. tarda ทีฉีดเข้าไปนนัผลิต

โปรตีน hemolysin จงึทําให้เกิดการแตกตวัของเมด็เลือดในอวยัวะภายใน ดงันนัการค้นพบนีจงึเป็นทีน่าสงัเกตว่า เชือ

แบคทีเรีย E. tarda อาจจะเป็นสาเหตทีุทําให้เกิดการตาย ในต้นปี พ.ศ. 2553  

 เมือศึกษารูปแบบของโปรตีนทีมีการแสดงออกในพลาสมาด้วยเทคนิค  MALDI-TOF/TOF Mass 

Spectrometry  สามารถจําแนกกลุม่ของโปรตีนทีมีการตอบสนองหลงัการติดเชือแบคทีเรียต่างจากจระเข้ปกติ ทีเวลา 

4 และ 32 ชวัโมงหลงัจากการกระตุ้น และเมือศึกษาโปรตีนทีแสดงออกหลงัจากทีจระเข้ติดเชือทีเวลาต่างๆ ด้วย

เทคนิค SDS-PAGE  พบการเปลียนแปลงของโปรตีนทีขนาดประมาณ 20 kDa และได้ทําการวิเคราะห์พบว่าคือ

โปรตีน Glutathione peroxidase  5 และ Glutathione peroxidase  3 

 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-371  

37

คาํขอบคุณ 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุ อาจารย์ ดร.ศศิมนสั อณุจกัร์ และ ผศ. ดร.เกียรติทวี ชวูงศ์โกมล สําหรับคําปรึกษาต่างๆ 

รวมทังคําแนะนําในแก้ปัญหา คุณอัจฉรา แพมณี  คุณจันทิมา จเรสิทธิกุลชัยและ ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล จาก 

Proteomics Laboratory สําหรับคําแนะนําและความช่วยเหลือทางเทคนิค Mass Spectrometry ส.พญ.ปริญทิพย์ 

วงศ์ไทย คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน เป็นผู้ผ่าซาก และได้แยกเชือจากจระเข้ด้วย

วิธีทางชีวเคมี และคณุยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์ ผู้จดัการบริษัท ศรีราชา โมด้า จํากดั ทีเอือเฟือสตัว์ทดลองและสถานทีใน

การเก็บตวัอยา่ง 
 

เอกสารอ้างองิ 
Merchant ME., Roche C., Elsey RM., Prudhomme J. (2003), Antibacterial properties of serum from the  

American alligator (Alligator mississippiensis)., Comp Biochem Physiol B Biochem  Mol Biol, 

136(3), 505-513. 

Preecharram S., Jearranaiprepame P., Daduang S., Somdee T., Fukamizo T., Svasti J., Araki T., 

Thammasirirak S., Temsiripong Y.(2010), Isolation and characterisation of crocosin, an 

antibacterial compound from crocodile (Crocodylus siamensis) plasma., Animal Science Journal 

, 81, 393–401. 

Fujimoto C., Nakagawa Y.,  Ohara K., Takahashi H. (2003), Polyriboinosinic polyribocytidylic acid 

[poly(I:C)]/TLR3 signaling allows class I processing of exogenous protein and induction of HIV-

CD8+ cytotoxic T lymphocytes., International Immunology, Vol. 16(1), 55-63. 

Tan YP., Lin Q., Wang XH.,  Joshi S., Hew CL., Leung KY. (2002), Comparative Proteomic Analysis of 

Extracellular Proteins of Edwardsiella tarda. Infection and immunity, 70(11) , 6475–6480. 

Darville LN.,  Merchant ME., Hasan A., Murray K. (2010), Proteome analysis of the leukocytes from the 

American alligator (Alligator mississippiensis) using mass spectrometry., Comparative 

Biochemistry and Physiology, Part D, 

Muyembe T, Vandepitte J, Desmyter J.(1973), Natural Colistin Resistance in Edwardsiella tarda.  

Antimicrobial agent and chemotherapy, 4(5), 521-524. 

Xiao J, Wang Q, Liu Q, Xu L,  Wang X, Wu H, Zhang Y. (2009), Characterization of Edwardsiella tardar  

poS: effect on serum resistance, chondroitinase activity, biofilm formation, and auto inducer 

synthetases expression., Appl Microbiol Biotechnol, 83, 151–160. 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-372  

37

Fulton M. (1965), The Bacterium  Aeromonas hydrophila from Lizards of the genus  Anolis in Puerto 

Rico., Carib. J. Sci. 5(3-4). 99-102. 

Turutoglu H., Ercelik S., Corlu M. (2005), Aeromonas hydrophila-associated skin lesions and septicaemia 

in a Nile crocodile (Crocodylus niloticus). Journal of the South African Veterinary Association 

76(1). 40-42. 

Brenot A., Katherine Y. King, Janowiak B.,  Griffith O.,   Caparon MG.  (2004), Contribution of Glutathione 

Peroxidase to the Virulence of Streptococcus pyogenes., Infection And Immunity. 408–413. 

Cai J., Chen Y., Seth S., Furukawa S., Compans RW., Jones DP. (2003), Inhibition of influenza infection 

by glutathione. Free Radical Biology & Medicine, 34(7). 928–936. 

Watson JJ., and White FH. (1979), Hemolysins of Edwardsiella tarda . Can J Comp Med, 43. 78-83. 

 

 

 

 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-373  

37

ผลิตภาพและค่าใช้จ่ายการทาํไม้ของสวนป่ายคาลิปตสัในประเทศไทยู  
Productivity and Cost of Logging Operation in Eucalyptus Plantation in Thailand 
 

ทิพวรรณ  แสงทอง1

Tippawan  Saengthong1 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลิตภาพ และค่าใช้จ่ายในการทําไม้ยคูาลิปตสัมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงรูปแบบการทําไม้  

ผลิตภาพ และค่าใช้จ่ายในแต่ละขนัตอนการทําไม้ยูคาลิปตสัในท้องทีภาคกลางของประเทศไทย  ในการศึกษาหา

ผลติภาพในการทําไม้ได้ใช้กล้องวีดีโอ และกล้องถ่ายรูปเก็บบนัทกึขนัตอนการทําไม้  ศกึษาเวลาของขนัตอนการทําไม้ 

ในแต่ละขันตอนซึงประกอบด้วย การล้มไม้ การตัดทอน และการลิดกิงรวมกอง จากนันนํามาวิเคราะห์หาค่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆทีมีผลต่อเวลาทีใช้ในการทําไม้ ในแต่ละขนัตอน โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้น สร้าง

รู

                                                           

ปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ เพือนําไปคํานวณหาผลิตภาพการทําไม้และค่าใช้จ่ายในแต่ละขนัตอน ผลิตภาพและ

ค่าใช้จ่ายการทําไม้ยูคาลิปตัสในแต่ละขันตอนแตกต่างกันไปตามรูปแบบการทําไม้ จากผลการวิเคราะห์หาค่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ กบัเวลาในการทําไม้ขนัตอนต่างๆ สามารถคํานวณหาผลิตภาพของการทําไม้และ

ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ดงันี คือ การล้มด้วยเลือยโซ่ 12.448 ม3/ชม., 8.544 บาท/ม3 เลือยจาน 28.431 ม3/ชม., 3.353 

บาท/ม3 การทอนไม้ด้วยเลือยโซ่ 19.766 ม3/ชม., 5.381 บาท/ม3 เลือยจาน 9.880 ม3/ชม., 9.648 บาท/ม3 การลิดกิง

รวมกองด้วยมีด 3.566 ม3/ชม., 17.527 บาท/ม3 ดงันนั เพือเพิมผลิตภาพในการทําไม้ยคูาลิปตสั  ควรล้มไม้ด้วยเลือย

จานซึงจะได้ปริมาตรไม้มากกว่าและค่าใช้จ่ายทีน้อยกว่าเลือยโซ่ ส่วนการทอนไม้ด้วยเลือยโซ่ได้ปริมาตรไม้ทีได้

มากกว่าและค่าใช้จ่ายทีน้อยกว่าเลือยจาน สว่นการลิดกิงรวมกองควรทําด้วยมีด  ผลการศกึษาเรืองนีเป็นประโยชน์

สําหรับนําไปเป็นข้อมลูประกอบในการวางแผนการทําไม้ยคูาลิปตสัในท้องทีอืนทีมีสภาพใกล้เคียงกนั เพือให้ได้ผล

ประโยขน์ทางด้านธุรกิจทีเหมาะสมทีสดุตอ่ไป 

คาํสาํคัญ : การทําไม้ ผลติภาพ คา่ใช้จ่าย ยคูาลปิตสั การศกึษาเวลา 

 
Abstract 

The study of logging operation in eucalyptus plantation was conducted in central part of 

Thailand with the purpose to evaluate the productivity and cost of each phase of the operation.  The 

 

1 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 

  Department of Forest Engineering, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. 
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details of felling, bucking as well as delimbing and piling operations were recorded by a  video 

camcorder and a digital camera and were analyzed using continuous time study technique.  Regression 

model was formed to estimate the total time consumption of each work phase as a function of the most 

influential factors.  The model calculated time values would be used to further calculate the productivity 

and cost of the eucalyptus logging operation.  The productivity and cost of eucalyptus logging operation 

differred according to the tools used in the operation.  The average productivity and unit cost of felling 

with powersaw was 12.448 m3/hour  and 8.544 baht/m3  while that of felling with circular saw was 28.431 

m3  and 3.353 baht/m3.  The average productivity and unit cost of bucking with powersaw was 19.766 

m3/hour and 5.381 baht/m3 and that of circular saw was 9.880 m3/hour  and 9.648 baht/m3  .  The average 

productivity and unit cost of delimbing and piling was 3.566 m3/hour  and 17.527 baht/m3 . Circular saw 

should be used to increase the productivity of the eucalyptus felling but bucking operation should be 

done with powersaw.  Delimbing and piling should be carried out with big knife.  The knowledge gained 

from this study could be used in planning logging operation in other eucalyptus plantations with similar 

terrain condition for the optimum return of  the investment. 

Keywords : Logging, Productivity, Cost,Eucalyptus, Time study 

 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 

การทําไม้ หมายถึงการดําเนินงานในป่า เริมตังแต่การล้มไม้ การทอนไม้ การขนส่งไม้ไปยังโรงงานหรือ

ตลาดการค้า รวมถงึการแปรรูปไม้ในป่า เพือลดต้นทนุหรือเพือเพิมความสะดวกในการขนสง่ และการวางแผนการทํา

ไม้ให้บรรลเุป้าหมายทีวางไว้ ซึงการทําไม้เป็นส่วนหนึงของกิจกรรมทางด้านป่าไม้ และเป็นส่วนสําคญัในการนําไม้

ออกมาใช้ประโยชน์ (อํานวย, 2524) แม้เมือมีการประกาศยกเลิกสมัปทานการทําไม้ในปี พ.ศ. 2532 แต่กิจกรรมการ

ทําไม้ไม่ได้ยตุิลงตามการปิดป่า ดงัจะเห็นได้จากมีการพฒันาธุรกิจในด้านการปลกูสร้างสวนป่าเกิดขึน ไม่ว่าจะใน

สว่นของภาครัฐและภาคเอกชน ทีหนัมาประกอบธุรกิจในด้านการปลกูสร้างสวนป่าไม้โตเร็วอย่างยคูาลิปตสั ซงึมีผล

ทําให้กิจกรรมการทําไม้ได้ดําเนินมาเรือยๆ  แต่ระบบของการทําไม้ได้มีการเปลียนไปในแต่ละพืนทีซึงขึนอยู่กับ

เครืองมือ เครืองจกัร แรงงาน และความพยายามในการลดต้นทนุ เช่น การใช้ขวาน การใช้เลือยยนต์ เลือยจานในการ

ล้มไม้ ตลอดจนการนําเอาเครืองมือทางการเกษตรมาดดัแปลงเป็นเครืองมือในการทําไม้ โดยในแต่ละรูปแบบให้ผลิต

ภาพและค่าใช้จ่าย แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าวิธีการใดหรือเครืองมือใดทีเหมาะสมกับการทําไม้ยูคา

ลปิตสั ด้วยเหตนีุ จงึเป็นทีมาในการศกึษาถึงระบบการทําไม้ยคูาลิปตสั เพือทีจะเป็นแนวทางให้ทงัในสว่นของภาครัฐ

และเอกชน นําเอาระบบนีไปปรับใช้ในสวนป่าเพือให้มีประสิทธิภาพมากทีสดุ  โดยการศกึษาครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือ

ศึกษาถึงรูปแบบการทําไม้ ผลิตภาพ และค่าใช้จ่ายในแต่ละขันตอนการทําไม้ยูคาลิปตัสในท้องทีภาคกลางของ
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ประเทศไทย และสามารถพฒันาเป็นรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ เพือนํามาใช้ในการคํานวณหาผลิตภาพและ

คา่ใช้จ่ายในการทําไม้ไม้ยคูาลปิตสั เพือนําไปใช้ในการวางแผนการทําไม้ยคูาลปิตสัในสภาพการทีใกล้เคียงกนั 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การศึกษาผลิตภาพ และค่าใช้จ่ายในการทําไม้ยคูาลิปตสัในประเทศไทย ได้ทําการศึกษาการทําไม้ในพืนที

สวนป่ายคูาลปิตสัขององค์การอตุสาหกรรมป่า (ออป.)  ได้แก่ สวนป่าองค์พระ จ. สพุรรณบรีุ  สวนป่าคลองตะเกรา จ. 

ฉะเชิงเทรา และสวนป่าของบริษัทเอกชนในพืนที จ. นครนายก เนืองจากทงั 3 พืนทีมีความแตกต่างในเรืองของ

รูปแบบการทําไม้ สภาพพืนที และรวมถึงปัจจยัต่างๆทีอาจจะมีผลต่อการทําไม้ ซงึมีความเหมาะสมกบัการศึกษาใน

ครังนี 

 

อุปกรณ์  กล้องวีดีโอ  กล้องถ่ายรูป  สายวดั และเทปวดั  นาฬกาจบัเวลาิ   อปุกรณ์เครืองเขียน 
วิธีการ  1.ศึกษารูปแบบการทําไม้ยูคาลิปตัส โดยสํารวจพืนทีทีมีการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตสั เพือนํามาใช้

วางแผนในการเก็บข้อมลู 2.ศึกษาผลิตภาพของการทําไม้ โดยการใช้กล้องวีดีโอและกล้องถ่ายรูปบนัทึกขนัตอนการ

ทําไม้ยคูาลิปตสัอย่างต่อเนืองเป็นเวลาติดต่อกนั 1 ชวัโมง ซึงจะได้จํานวนตวัอย่างทีเพียงพอ (Freese, 1967)      

จากนนัศึกษาเวลาการทํางานของการทําไม้ (time study) ในขนัตอนต่างๆ เพือนํามาวิเคราะห์หาค่าความสมัพนัธ์

ระหว่างปัจจัยต่างๆทีมีผลกระทบต่อเวลาทีใช้ในการทําไม้ในแต่ละขันตอน โดยการใช้สมการถดถอยเชิงเส้น สร้าง

รูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ นํามาคํานวณผลติภาพของการทําไม้ โดยการแทนคา่ของตวัแปรต่างๆ ลงในสมการที

วิเคราะห์ได้ ซงึจะได้เป็นเวลาทีใช้ในการทําไม้ในแตล่ะขนัตอน โดยมีหน่วยเป็นวินาทีตอ่ต้น และสามารถทีจะนําไปหา

ผลิตภาพต่อชวัโมง 3.ศึกษาค่าใช้จ่ายในการทําไม้เก็บข้อมลูค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในแต่ละขนัตอนการทําไม้ โดยการ

สอบถามจากผู้ รับเหมาทําไม้ เพือคํานวณหาค่าใช้จ่ายต่อลกูบาศก์เมตร ในแต่ละขนัตอนการทําไม้ยคูาลิปตสั จาก
สตูรทีได้รับการอ้างอิงโดย Manavakun (2008)  ในแตล่ะขนัตอนการทําไม้ยคูาลปิตสั  
 

คา่ใช้จ่ายตอ่ลกูบาศก์เมตร         =                  คา่ใช้จ่าย (บาท/ชวัโมง) 

       ผลติภาพของการทําไม้ (ลกูบาศก์เมตร/ชวัโมง) 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1.  รปแบบในการทาํไมู้  จากการสํารวจลกัษณะของพืนทีศกึษา พบวา่ สวนป่าองค์พระ และสวนป่าคลองตะเกรา มี

ระยะการปลกูยคูาลิปตสัทีหลากหลาย เช่น 2x2, 2x3, 3x3 หรือ 4x4 เมตร สว่นทีสวนป่าเอกชนทีทําการศกึษามี

รูปแบบการปลกูทียกคนัสงูขึนเป็นร่อง ความกว้างของคนัจะเป็นตวักําหนดแถวซงึจากการสํารวจพบว่ามีการปลกูอยู ่

2 ลกัษณะ คือ ปลกูเป็นแถวเดียว หรือ 2 แถวในลกัษณะสลบัฟันปลา เพราะว่าต้องการไม้ทีมีขนาดใหญ่ เพือนําไม้ไป
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แปรรูป อีกทงัในพืนทีของสวนป่าเอกชน ซึงตงัอยู่ใน จ.นครนายก มีลกัษณะพืนทีเป็นทีลุ่มนําทว่มถงึ รวมทงัมีสภา

ของดินเปรียว จงึเป็นสาเหตใุห้ต้องปลกูบนคนัทียกสงูขนึเป็นร่อง สําหรับรายละเอียดของแตล่ะพืนทีปรากฎใน 

ตารางที 1 และรูปแบบของการทําไม้ในแตล่ะพืนที ปรากฎในตารางที 2  
 

ตารางที 1  ลกัษณะของพืนทีศกึษาในแตล่ะท้องที 
 

พืนทีศกึษา สภาพพืนที ระยะปลกู, ม. ความโตเฉลีย, 

ซม. 

ความยาวทีทําเป็น

สินค้าได้เฉลีย, ม. 

การนําไปใช้

ประโยชน์ 

สพุรรณบรีุ ราบเรียบ ความ

หนาแน่นของวชัพืชตอ่

พืนที อยู่ในระดบั 3-4 

2x3 39.92 8.32 ชินไม้สบั 

ฉะเชิงเทรา ราบเรียบ ความ

หนาแน่นของวชัพืชตอ่

พืนที อยู่ในระดบั 1-2 

2x3 32.93 7.83 ชินไม้สบั 

นครนายก ราบเรียบ ความ

หนาแน่นของวชัพืชตอ่

พืนที อยู่ในระดบั 1-2 

ความกว้างของ

คนั 

76.88 13.39 ไม้แปรรูป 

 

ตารางที 2  รูปแบบการทําไม้ในแตล่ะขนัตอน ในแตล่ะพืนทีศกึษา 

สถานที ขนัตอนการทําไม้ เครืองมือ คนงาน ประสบการณ์ทํางาน, ปี 

สพุรรณบรีุ ล้มไม้ เลือยโซ ่ 2 23 

ฉะเชิงเทรา  เลือยจาน 2 7 

นครนายก   เลือยจาน 2 13 

สพุรรณบรีุ ทอนไม้ เลือยโซ ่ 2 10 

สพุรรณบรีุ  เลือยจาน 1 26 

ฉะเชิงเทรา  เลือยจาน 1 11 

นครนายก   เลือยโซ ่ 2 16 

สพุรรณบรีุ ลิดกิงรวมกอง มีด 4-5 18 

ฉะเชิงเทรา  มีด 4-5 16 

นครนายก   มีด  4-5 2 
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2.  ผลิตภาพในการทาํไม้ การศกึษาผลิตภาพในการทําไม้ โดยการศกึษาเวลาการทํางานของการทําไม้ (time 

study)  ในแต่ละขนัตอนเพือนํามาวิเคราะห์หาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆทีมีผลกระทบต่อเวลาทีใช้ในการ

ล้มไม้ โดยปัจจยัทีมีผลต่อเวลาทีใช้ในการล้มไม้ การทอนไม้ และการลิดกิงรวมกอง ปรากฎในตารางที 3 4 และ 5 

ตามลําดบั โดยจะถกูนําไปวิเคราะห์โดยการใช้สมการถดถอยเชิงเส้น (linear regression) เพือสร้างรูปแบบสมการ

ทางคณิตศาสตร์ (model) ซงึได้จากคา่ทางสถิติ 
 

ตารางที 3  ปัจจยัตา่งๆทีมีผลกระทบตอ่เวลาทีใช้ในการล้มไม้ 

ความโตที

โคน, ซม. 

สภาพ

พืนที 

ประสบการณ์

ทํางาน, ปี 

ปริมาตร

ไม้, ต้น 

 

เวลา, 

วินาที/ต้น 
ขนัตอน

การทําไม้ 

พืนที

ศกึษา 
คนล้มไม้ เครืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สพุรรณบรีุ 1 34.47 2 3 0.087 19 

 2 43.72 2 1 0.111 19 

 3 40.21 3 30 0.044 10 

 4 39.36 3 20 0.052 13 

 5 41.86 3 16 0.040 17 

  6 

เลือยโซ ่

39.87 4 25 0.055 18 

ฉะเชิงเทรา 1 34.29 2 5 0.099 11 

 2 31.56 2 9 0.068 12 

นครนายก 1 68.67 1 17 0.522 61 

 2 71.17 1 12 0.497 61 

ล้มไม้ 

  3 

เลือย

จาน 

74.20 1 10 0.649 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x 2x 3x 5x fcfp tt ,
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ตารางที 4  ปัจจยัตา่งๆทีมีผลกระทบตอ่เวลาทีใช้ในการทอนไม้ 

ความโตที

โคน, ซม. 

สภาพ

พืนที 

ประสบการณ์

ทํางาน, ปี 

ความยาวของ

ต้นไม้ทีทําเป็น

สินค้า, ม. 

ปริมาตร

ไม้, ต้น 

เวลา, 

วินาที/

ต้น 

ขนัตอน

 

ตารางที 5  ปัจจยัตา่งๆทีมีผลกระทบตอ่เวลาทีใช้ในการลดิกิงรวมกอง 
สภาพ

พืนที 

ประสบการณ์

ทํางาน, ปี 

ความยาวของต้นไม้ที

ทําเป็นสินค้า, ม. 

ปริมาตรไม้

, ต้น 

เวลา, 

วินาที/ต้น ขนัตอน

การทําไม้ 

พืนที

ศกึษา 

คนลิดกิง

รวมกอง 
เครืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉะเชิงเทรา 1 1 3 7.16 0.074 58 

 2 1 1 7.72 0.063 57 

นครนายก 1 2 20 12.70 0.737 421 

 2 2 12 14.08 0.600 423 

สพุรรณบรีุ 1 3 14 9.83 0.072 46 

 2 4 17 7.54 0.054 47 

 3 3 25 6.85 0.073 46 

 4 4 18 9.20 0.059 48 

ลิดกิง

รวมกอง 

  5 

มีด 

4 16 8.20 0.049 48 

หมายเหต ุ ปัจจยัของสภาพพืนทีได้จากการให้ค่านําหนกัของพืนที โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของวชัพืชตอ่พืนทีนนั ซงึมีการให้ค่

นําหนกัอยู่ 4 คา่ คือ 1=วชัพืชตอ่พืนทีน้อย 2 = วชัพืชตอ่พืนที 3=ปานกลาง วชัพืชตอ่พืนทีมาก 4 = วชัพืชตอ่พืนทีมากทีสดุ   

การทํา

ไม้ 

พืนที

ศกึษา 

คนทอน

ไม้ 
เครืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นครนายก 1 79.12 2 15 12.68 0.527 78 

 2 73.70 2 7 12.39 0.509 78 

 3 77.81 2 17 13.06 0.634 76 

สพุรรณบรีุ 1 

เลือยโซ ่

55.56 3 10 10.75 0.115 38 

ฉะเชิงเทรา 1 30.60 2 2 8.40 0.072 20 

 2 31.04 2 9 7.18 0.097 18 

 3 32.40 2 12 7.91 0.100 19 

สพุรรณบรีุ 1 46.80 4 35 9.81 0.099 24 

 2 37.92 3 5 9.22 0.065 18 

 3 34.15 4 11 7.87 0.045 16 

ทอนไม้ 

  4 

เลือย

จาน 

37.51 3 3 5.62 0.063 15 

1x x xx x bcbp tt ,3 52 4

2x 3x 5x lt4x
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จากผลการวิเคราะห์หาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆทีมีผลกระทบต่อเวลาทีใช้ในการทําไม้ ในแต่ละขนัตอน

ของงานยอ่ยตา่งๆโดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้น สร้างรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์  
การล้มไม้ เลือยโซ ่: =fpt

32 547361.070518.509266.8 xx −+  , = tfpt at fp +   

   เลือยจาน : = = fct
21 7929.450774149.02773.99 xx −+ tfct at fc +  

การทอนไม้  เลือยโซ ่ : = bpt 21 7195.28442631.0882.98 xx −+  , = tbpt btbp +  

       เลือยจาน : =bct
4321 817169.0115618.093235.1250216.06748.6 xxxx ++−+  , =  tbpt btbp +

การลดิกงิ-รวมกอง  มีด:  = lt 54 9.40889768.4881.13 xx ++  , = tlt ctl +    

tfctfp tt , = เวลาทีใช้ในการล้มไม้ทงัหมดด้วยเลือยโซแ่ละเลือยจาน, วินาที/ต้น(ลบ.ม.)     

tbctbp tt , =  เวลาทีใช้ในการทอนไม้ทงัหมดด้วยเลือยโซแ่ละเลือยจาน, วินาที/ต้น(ลบ.ม.)   

tlt = เวลาทีใช้ในการลดิกิงรวมกองไม้ทงัหมด, วินาที/ต้น(ลบ.ม.)     

fcfp tt , =  เวลาทีใช้ในการล้มไม้ด้วยเลือยโซแ่ละเลือยจาน, วินาที/ต้น(ลบ.ม.)   

bcbp tt , =  เวลาทีใช้ในการทอนไม้ด้วยเลือยโซแ่ละเลือยจาน, วินาที/ต้น(ลบ.ม.) 

lt =  เวลาทีใช้ในการลดิกิงรวมกองไม้, วินาที/ต้น(ลบ.ม.)   =  ความโตทีโคน (stump diameter), ซม. 1x

2x =  สภาพพืนที(คา่นําหนกัของพืนที)   = ประสบการณ์ทํางาน, ปี  =  ความสงู, ม.  3x 4x

5x = ปริมาตรไม้ทีได้จากการล้มไม้, ต้น(ลบ.ม.) =  คา่คงที มีคา่เทา่กบั 3,10,6ตามลําดบั, วินาที cba ,,  

จากสมการสามารถคํานวณหาผลิตภาพของการทําไม้และค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ดงันี คือ การล้มด้วยเลือยโซ่ 12.448 

ม3/ชม., 8.544 บาท/ม3 เลือยจาน 28.431 ม3/ชม., 3.353 บาท/ม3 การทอนไม้ด้วยเลือยโซ่ 19.766 ม3/ชม., 5.381 

บาท/ม3 เลือยจาน 9.880 ม3/ชม., 9.648 บาท/ม3 การลดิกิงรวมกองด้วยมีด 3.566 ม3/ชม., 17.527 บาท/ม3

3.  ค่าใช้จ่ายในการทําไม้  จากการสอบถามจากผู้ รับเหมาทําไม้ค่าใช้จ่ายในแต่ละขันตอนการทําไม้ เพือ

คํานวณหาค่าใช้จ่ายต่อลกูบาศก์เมตรในแต่ละขนัตอนการทําไม้ยคูาลิปตสัซงึจะได้ค่าใช้จ่ายต่อลกูบาศก์เมตรในแต่

ละขนัตอนการทําไม้ยคูาลปิตสั ปรากฎในตารางที 6 
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ตารางที 6  ข้อมลูและคา่ใช้จ่ายในแตล่ะขนัตอนการทําไม้ 

งานย่อย ล้มไม้ ทอนไม้ ลิดกิงรวมกอง 

Cost factors เลือยโซ ่ เลือยจาน เลือยโซ ่ เลือยจาน มีด 

ราคาซือ, บาท 26000 3500 26000 3500 250 

อตัราดอกเบีย, บาท/ปี 0.15 0.15 0.15 0.15 - 

อายเุครืองมือ, ปี 10 2 10 2 5 

ราคานํามนั, บาท/ชวัโมง 42.50 32.50 42.50 32.50 - 

ราคาโซ่เลือย, บาท/ปี 10800 - 10800 - - 

ราคาบาร์เลือย, บาท/ปี 12000 - 12000 - - 

ราคาใบเลือย, บาท/ปี - 2000 - 2000 - 

คา่จ้าง, บาท/ชวัโมง 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 

เวลาการทํางาน, วนั/ปี 323 323 323 323 323 

คา่เสือมราคา, บาท/ชวัโมง 0.27 0.18 0.27 0.18 - 

ดอกเบีย, บาท/ชวัโมง 0.91 0.12 0.91 0.12 - 

เบียประกนั, บาท/ชวัโมง 0.18 0.02 0.18 0.02 - 

คา่ซอ่ม, บาท/ชวัโมง 10.83 2.69 10.83 2.69 - 

หน่วยราคา, บาท/ชวัโมง 106.36 95.32 106.36 95.32 63 

คา่เฉลียปริมาตร, (ม3/ชวัโมง 12.448 28.431 19.766 9.880 3.566 

ราคา, (บาท/ม3) 8.544 3.353 5.381 9.648 17.527 

 
วิจารณ์ 
การล้มไม้ พบว่าปัจจยัในเรืองของสภาพพืนทีมีผลต่อเวลาทีใช้ในการล้มไม้ทงัเลือยโซ่และเลือยจาน ส่วนปัจจยัของ

ประสบการณ์ทํางานจะมีผลต่อเวลาทีใช้ในการล้มไม้ด้วยเลือยโซ่ เนืองจากการล้มไม้ด้วยเลือยโซ่คนล้มไม้ต้องมี

ประสบการณ์และมีความชํานาญในการล้มไม้มากกว่าการล้มไม้ด้วยเลือยจาน ส่วนปัจจยัในเรืองของความโตทีโคน 

มีผลต่อเวลาทีใช้ในการล้มไม้ด้วยเลือยจาน แต่จะไม่มีผลต่อเวลาทีใช้ในการล้มไม้ด้วยเลือยโซ่ เนืองมาจาก ขนาด

ของความโตทีโคนของไม้ในพืนทีทีล้มไม้ด้วยเลือยโซ่มีขนาดทีเล็ก เวลาทีใช้ในการล้มไม้ต่อต้น ใช้เวลาน้อยกว่าการ

ล้มไม้ด้วยเลือยจาน ประกอบกบัเลือยโซ่ทีใช้ในการล้มไม้มีขนาดบาร์ทีใหญ่ (บาร์ 25) เมือนํามาใช้ในการล้มไม้ทีมี

ขนาดเลก็ มีผลทําให้ปัจจยัของความโตทีโคนจึงไม่ผลต่อเวลาทีใช้ในการล้มไม้ด้วยเลือยโซ่ การทอนไม้ พบว่าปัจจยั
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ในเรืองของความโต และสภาพพืนทีมีผลต่อเวลาทีใช้ในการทอนไม้ทงัเลือยโซ่และเลือยจาน เนืองมาจาก ขนาดของ

ความโตทีโคนของไม้ในพืนทีทีทอนไม้ด้วยเลือยโซ่มีขนาดทีใหญ่กว่าในพืนทีทีทอนไม้ด้วยเลือยจานจึงทําให้การทอน

ไม้ด้วยเลือยโซ่ให้ปริมาตรไม้ทีมากกว่า แต่เมือเปรียบเทียบในเรืองของเวลาทีใช้ในการล้มต่อต้น พบว่าการทอนไม้

ด้วยเลือยจานใช้เวลาทีน้อยกว่าเลือยโซ่ เพราะเลือยโซ่ทีใช้ในการทอนไม้มีขนาดบาร์ทีเลก็ (บาร์ 20) เมือนํามาใช้ใน

การทอนไม้ทีมีขนาดใหญ่ อย่างเช่น พืนทีศึกษาของจังหวัดนครนายก เวลาทีใช้ในการทอนไม้ต่อต้นจึงใช้เวลาที

มากกว่าการทอนไม้ด้วยเลือยจาน การลิดกิงรวมกอง พบว่า สภาพพืนที และประสบการณ์ทํางานแทบไม่มีผลต่อ

เวลาทีใช้ในการลิดกิงรวมกอง เนืองมาจาก สภาพพืนทีในทกุพืนทีศกึษาไม่เป็นอปุสรรคต่อการลิดกิงรวมกองเหมือน

การล้มไม้และทอนไม้ และการลิดกิงรวมกองก็ไม่ต้องอาศยัคนงานทีมีประสบการณ์ทํางาน เพราะเครืองมือทีใช้ใน

การลิดกิงรวมกอง คือ มีด ทีไม่ต้องอาศยัประสบการณ์ทํางานหรือความชํานาญของคนงานอย่างการล้มไม้และทอน

ไม้ 
 

สรุปผล 
จากการศึกษาผลิตภาพ และค่าใช้จ่ายในการทําไม้ยคูาลิปตสัในท้องทีภาคกลางของประเทศไทย ซึงมีวตัถปุระสงค์

เพือศกึษาถงึรูปแบบการทําไม้ ผลติภาพ และคา่ใช้จ่าย ได้ผลดงันี 

1. รปแบบการทําไม้ ู จากผลการศึกษารูปแบบการทําไม้ในแต่ละพืนทีศึกษา พบว่ารูปแบบการทําไม้ ในแต่ละ

ขนัตอนซึงประกอบด้วย การล้มไม้ การตดัทอน และการลิดกิง ซึงในแต่ละพืนทีศึกษาใช้เครืองมือในแต่ละขันตอน

ต่างกนั พบว่า สวนป่าองค์พระ ล้มไม้โดยใช้เลือยโซ่ และทอนไม้ด้วยเลือยโซ่และเลือยจาน สว่นสวนป่าคลองตะเกรา 

ล้มไม้และทอนไม้ด้วยเลือยจาน และสวนป่าของเอกชน ล้มไม้ด้วยเลือยจาน แต่ทอนไม้ด้วยเลือยโซ่ โดยในการทําไม้

จะทํางานเป็นชุด โดย 1 ชุด จะมี 6-7 คน โดยมีคนล้ม 2 คน (คนล้มและผู้ช่วยล้ม) ซึงผู้ช่วยล้มจะทําหน้าทีในการ

กําหนดทิศทางการล้มของไม้โดยการใช้ตะขอเกียวแล้วดงึให้ล้มในทิศทางทีต้องการ แต่การล้มไม้ทีสวนป่าเอกชนต้อง

มีการบากหน้าก่อน และถึงลดัหลงัเพือล้มไม้ เนืองจากไม้ในพืนทีมีขนาดใหญ่ สว่นการทอนไม้ด้วยเลือยจานจะมีคน

ทอนไม้ 1 คน แต่ถ้าทอนไม้ด้วยเลือยโซ่ จะมีคนทอน 2 คน คือ คนทอนและผู้ช่วยทอน โดยผู้ช่วยทอนจะทําหน้าทีใน

การคอยเติมนํามนัหลอ่โซเ่พือป้องกนัเลือยติด และทีสว่นป่าเอกชนผู้ช่วยทอนจะทําหน้าทีในการคอยเติมนํามนัหลอ่โ

และทําหน้าทีในการปักหลกัตามความยาวของไม้ทีทอน เพือป้องกนัไม้ตกลงไปในคนํูา สว่นการลิดกิงรวมกองด้วยมีด 

โดยมีคนลดิกิงรวมกอง 4-5 คน 

2. ผลิตภาพในการทาํไม้จากผลการศกึษาเวลาการทํางานของการทําไม้ (time study) ในขนัตอนต่างๆ เพือนํามา

วิเคราะห์หาคา่ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆทีมีผลกระทบต่อเวลาทีใช้ในการทําไม้ในแต่ละขนัตอน โดยนําปัจจยั

ทีมีผลต่อเวลาทีใช้ในการทําไม้ ในแต่ละขนัตอน ไปวิเคราะห์โดยการใช้สมการถดถอยเชิงเส้น (linear regression) 

เพือสร้างรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ (model) จากค่าทางสถิติ เพือคํานวณผลิตภาพของการทําไม้ โดยการแทน

ค่าของตัวแปรต่างลงในสมการ ซึงจะได้เป็นเวลาทีใช้ในการทําไม้ในแต่ละขันตอน มีหน่วยเป็นวินาทีต่อต้น และ
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สามารถทีจะนําไปหาผลิตภาพการทําไม้ต่อชวัโมงได้ ซึงจากพืนทีศึกษาสามารถคํานวณหาผลิตภาพของการทําไม้

และค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ดงันี คือ การล้มด้วยเลือยโซ่ 12.448 ม3/ชม., เลือยจาน 28.431 ม3/ชม.,  การทอนไม้ ด้วย

เลือยโซ ่19.766 ม3/ชม.,  เลือยจาน 9.880 ม3/ชม., การลดิกิงรวมกอง ลดิกิงด้วยมีด 3.566 ม3/ชม. 

3.  ค่าใช้จ่ายในการทาํไม้ค่าใช้จ่ายการทําไม้ยคูาลิปตสัในแต่ละขนัตอนแตกต่างกนัไปตามรูปแบบการทําไม้ ต่างๆ 

สามารถคํานวณหาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ดงันี คือ การล้มด้วยเลือยโซ่ 8.544 บาท/ม3 เลือยจาน 3.353 บาท/ม3 การ

ทอนไม้ ด้วยเลือยโซ ่5.381 บาท/ม3 เลือยจาน 9.648 บาท/ม3 การลดิกิงรวมกอง ลดิกิงด้วยมีด 17.527 บาท/ม3

 ดงันนั เพือเพิมผลิตภาพในการทําไม้ยคูาลิปตสั  ควรล้มไม้ด้วยเลือยจาน และทอนไม้ด้วยเลือยโซ่ซึงจะได้

ปริมาตรไม้มากกว่าและค่าใช้จ่ายทีน้อย ส่วนการลิดกิงรวมกองทําด้วยมีด และก่อนทีจะมีการทําไม้ควรทีจะมีการ

เตรียมพืนที และควรมีการฝึกอบรมการทําไม้ให้แก่ผู้ ทํางานก่อนเพือให้มีประสบการณ์การทํางาน เนืองจากสภาพ

พืนที และประสบการณ์ทํางานมีผลต่อผลิตภาพในการทําไม้ เพราะปัจจยัของสภาพพืนที และประสบการณ์ทํางานมี

ผลต่อเวลาทีใช้ในการทําไม้ในแต่ละขนัตอนซึงส่งผลต่อผลิตภาพของการทําไม้ ซึงผลการศึกษาเรืองนีเป็นประโยชน์

สําหรับนําไปเป็นข้อมลูประกอบในการวางแผนการทําไม้ยคูาลิปตสัในท้องทีอืนทีมีสภาพใกล้เคียงกนั เพือให้ได้ผล

ประโยขน์ทางด้านธุรกิจทีเหมาะสมทีสดุต่อไป ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการลงทนุปลกู การนําไม้ทีปลกูได้ไปใช้ประโยชน์ 

การตลาด และอืน 
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เครื่องวัดความเขมขนสาร TMTD/ZnO ในน้ํายางพาราโดยวธิกีารแปลคาสขีองปฏกิิริยาเคมี 
Meter of TMTD/ZnO Concentration in Latex by Translating the Color of Chemical Reaction 
 
เกษมสุข  เสพศิริสุข1 
Kasemsuk  Sepsirisuk1 
 
บทคัดยอ 
 บทความนี้กลาวถึงการพัฒนาเครื่องวัดความเขมขนสาร TMTD/ZnO หรือที่เรียกกันทีแซด หรือ ยาขาว ใน
น้ํายางสดโดยใชเซนเซอรวัดความเขมของแสงสี ที่เกิดจากการทําปฏิกิริยากับคอปเปอรซัลเฟตจะเปลี่ยนจากสีฟาเปน
สีเหลืองแกมน้ําตาล เครื่องวัดนี้ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเครื่องนี้สามารถ
นําไปใชทดแทนการอานคาโดยการเทียบสีดวยตาเปลา หรือการใชเครื่องมือวัดชั้นสูง 
คําสําคัญ :  สารทีแซด   ยาขาว   เซนเซอรสี   น้ํายาง   ไมโครคอนโทรลเลอร 
 
Abstract 
 This article describes a development of meter of TMTD/ZnO (TZ) concentrate in latex. The color 
sensor is used for measure the color which is changed to brown-yellow from the chemical reaction with 
copper sulfate (CuSO4). The meter has a microcontroller as a processor. The experimental results prove 
that the proposed device provides more accuracy than color comparing with human eye. The cost of the 
prototype is very low compared to the commercial device such as the spectrophotometer. 
Keywords :  TMTD/ZnO, TZ, Color sensor, Latex, Microcontroller 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ยางพาราถือเปนอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่สรางรายไดใหกับประเทศไทยเปนอันดับตน ๆ จึงไดมีการ
สงเสริมการปลูกยาง การพัฒนาผลิตภัณฑและการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยางอยางตอเนื่อง ปญหาที่
สําคัญอีกประการหนึ่งคือคุณสมบัติและการวัดคุณสมบัติตาง ๆ ของน้ํายาง ซึ่งตองใชเครื่องมือที่มีราคาสูงในการ
วิเคราะหเปนตน 

                                                            

1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ชุมพร 86160 ประเทศไทย 
  School of Engineering, Chumphon Campus, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Chumphon 86160, Thailand. 
  ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานกังานกองทนุสนับสนนุการวิจยั เลขที่ RDG5350037 
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ในอุตสาหกรรมน้ํายางนั้นตองมีการเติมสารเพื่อรักษาสภาพของน้ํายางใหมีคุณภาพซึ่งอาจแบงออกเปน 2 
กลุมคือกลุมที่ใชแอมโมเนียความเขมขนสูง (High Ammonia: HA) และกลุมแอมโมเนียความเขมขนต่ํา(Low 
Ammonia: LA) ซึ่งตองเพิ่มสารตัวอื่นแทนเชน Tetramethyl Thiuramdisulfide (TMTD) และ Zinc Oxide (ZnO) 
หรือที่เรียกกันวา TZ หรือยาขาว โดยสารทั้งสองตัวจะผสมในอัตราสวน 1:1 ซึ่งจากการคนควาและหาขอมูลในภาค
ธุรกิจจะตองมีการวัดคาความเขมขนของ TZ โดยทําปฏิกิริยาของทีเอ็มทีดีกับคอปเปอรซัลเฟต (N. Kulagina, 1960) 
ซึ่งจะทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงสีจากสีฟาเปนสีเหลืองแกมน้ําตาล ซึ่งหากไมมีเครื่องมือวัด Spectrophotometer ที่มี
ราคาสูงแลวตองใชการเทียบสีดวยสายตาเปลา ซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดไดงาย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ออกแบบ สราง และทดสอบเครื่องวัดความเขมขนของสาร TMTD โดยการ
แปลคาจากสีของปฏิกิริยาเคมี ซึ่งมีตนทุนในการผลิตต่ําเพื่อทดแทนเครื่องมือจากตางประเทศ 
 
อุปกรณและวิธีการ 
 โครงสรางของเครื่องมีอวัดมีลักษณะเปนกลองปดเพื่อปองกันแสงรบกวนจากภายนอก มีขนาดประมาณ 
22×20×10 cm.  สามารถพกพาไดสะดวก มีสวนประกอบดังแสดงในรูปที่ 1 คือ 1) จอแสดงผลแบบตัวอักษรชนิด
แอลซีดี 2) ปุมสวิตซส่ังการ 3) ชองเสียบ  และ 4) ล้ินชักสําหรับวางตัวอยางในการทดสอบ โดยภายในตัวกลองจะมี
ตัวเซนเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวประมวลผลโดยมีแผนผังการเชื่อมตออุปกรณดังรูปที่ 2  
 

 
รูปที่ 1 โครงสรางและสวนประกอบของเครื่องวัด 

 

3)ชองเสียบ 

4)ล้ินชักวางตัวอยาง 

2)ปุมสั่งการ 
1)จอแสดงผล 
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รูปที่ 2 การเชื่อมตออุปกรณภายในเครื่องมือวัด 

 
โดยผังการเชื่อมตอของอุปกรณภายในประกอบไปดวย 1) ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล MCS-51 2) ปุม

สวิตซส่ังงาน 3) หนวยความจํา EEPROM 4) ไอซีฐานเวลา DS1307 5) เซนเซอรวัดสี TCS230 6) แหลงกําเนิดแสง
หลอดไดโอดเปลงแสง 7) พอรตส่ือสารอนุกรมดวยไอซี MAX232 และ 8)  จอแสดงผลตัวอักษรชนิดแอลซีดี โดยในรูป
เครื่องหมายลูกศรแสดงถึงทิศทางของการเชื่อมตอ โดยมีรายละเอียดของเซนเซอรและหลักการเขียนโปรแกรมสั่งการ
ไมโครคอนโทรลเลอรดังจะกลาวตอไปนี้ 

เซนเซอร 
ในงานวิจัยนี้เลือกใชเซนเซอรเบอร TCS230 (Texas Advanced Optoelectronic Solutions) ซึ่งหาซื้อได

ตามทองตลาด มีราคาประมาณ 500 บาท โดยมีคุณสมบัติในการแปลงความเขมของแสงสีเปนความถี่ของสัญญาณ
พัลส โดยสามารถเลือกตัวกรองสําหรับการวัดแสงสีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน และไมใชตัวกรองได  โดยสัญญาณเอาทพุท
เปนพัลสส่ีเหลี่ยมที่มีคาดิวตี้ไซเคิล (Duty cycle) เทากับ 50 เปอรเซ็นต ความถี่อยูในชวง 24 – 30 กิโลเฮริทซ และ
สามารถหารความถี่ของเอาทพุทเหลือเพียง 2 และ 20 เปอรเซ็นตได ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกใชการหารความถี่ลงเหลือ 
20 เปอรเซ็นตของความถี่ปกติเพื่อลดความไวของเซนเซอรตอสัญญาณรบกวนลง 

ตัวประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร 
 ไดเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอร เบอร AT89C51 (Atmel Corporation) ซึ่งหาไดงายและมีราคาถูกเทียบกับ
ตระกูลอื่น ๆ โดยใชเปนตัวจับเวลา (ประจิน พลังสันติกุล, 2521) ในการวัดความถี่ของสัญญาณจากเซนเซอรและทํา
การประมวลผลคํานวณคาความเขมขนของสารทีเอ็มทีดี ตามความสัมพันธระหวางความเขมขนและสีของปฏิกิริยา
เคมีที่จะไดกลาวในผลการทดลอง 
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แหลงกําเนิดแสงหลอดไดโอดเปลงแสง (LED) และการปรับตั้ง (Calibration) 

 ใชวงจรในรูปที่ 3 เปนแหลงกําเนิดแสงสําหรับเครื่องมือวัด โดยควบคุมการเปด/ปดดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
และใชตัวตานทานชนิดปรับคาได (R1) สําหรับปรับตั้งปริมาณแสงสวาง โดยปรับใหเครื่องวัดอานคาจากแผนทดสอบ
ไดเที่ยงตรง โดยใชแผนทดสอบที่ทําจากแผนอะครีลิคพนสีขาวและสีดํา 

 
รูปที่ 3 วงจรแหลงกําเนิดแสงดวยหลอดไอโอดเปลงแสง 

 
อุปกรณอื่น ๆ 

 จากผังการเชื่อมตอในรูปที่ 2 มีการเชื่อมตออุปกรณอื่น ๆ เพื่อใหเครื่องมือใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
ปุมสวิตซสําหรับส่ังการ มีหนวยความจํา EEPROM ที่ใชการสื่อสารแบบ I2C มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
โดยผานการสื่อสารอนุกรม RS-232 โดยใชไอซี MAX232 เปนตัวแปลงระดับสัญญาณ และมีภาคแสดงผลตัวอักษร
แบบแอลซีดี จํานวน 4 แถว 

ขั้นตอนการทดลอง 
 ในการทดลองจะใชน้ํายางสด จากตนยางพันธุ 600 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยเติมแอมโมเนียเจือจางที่มีความ
เขมขนรอยละ15 เพื่อปองกันน้ํายางเปลี่ยนสภาพโดยใหมีปริมาณแอมโมเนียรอยละ 0.45 โดยน้ําหนัก ปริมาณที่ใส
คํานวณไดจากสมการ 

Amt. of LatexAmt. of Ammonia = 0.45%
15%

×     (1) 

 
แลวเตรียมน้ํายางที่ผานการผสมแอมโมเนียดังกลาว ออกเปน 10 ตัวอยาง โดยเติมสารผสมทีแซด (TMTD/ZnO) ที่มี
อัตราสวน 1:1 ความเขมขนรอยละ 25 โดยใหมีความเขมขนของสารทีแซดในน้ํายาง ตั้งแตรอยละ 0.00 ถึง 0.09 โดย
คาที่เหมาะสมสําหรับโรงงานน้ํายางขนคือรอยละ 0.06 สามารถคํานวณปริมาณจากสมการ 
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Amt. of LatexAmt. of TZ = %target
25%

×     (2) 

 
 ขั้นตอนการทําปฏิกิริยาเคมีและการทดสอบทําไดดังนี้ 
 1. หยดสารละลายคอปเปอรซัลเฟต (CuSO4) ความเขมขนรอยละ 2 ลงบนกระดาษกรอง จํานวน 1 หยด 
 2. นําแทงแกวคนจุมน้ํายางที่ตองการทดสอบแลวปายลงบนกระดาษกรองที่หยดสารละลายแลว 
 3. ทิ้งไว รอใหเกิดปฏิกิริยา 30 วินาที แลวนําเขาเครื่องวัด 
 4. ทําการกดปุมวัดคาความเขมของแสงสี โดยใชตัวกรองสีแดง เขียว และน้ําเงิน ตามลําดับ แลวแสดงผลออก
ทางจอแสดงผลตัวอักษร 

การเปรียบเทียบ 
 จากขอมูลที่ไดจากภาคอุตสาหกรรมในการวัดคาความเขมขนของสารทีแซดจะมีขั้นตอนการทดลองที่
เหมือนกัน ตางกันตรงใชการเปรียบเทียบสีดวยสายตาคน โดยมีแผนสีเทียบดังรูปที่ 4 ซึ่งสามารถเทียบได 5 ระดับใน
หนวยรอยละ คือ 1) นอยกวา 0.03        2) 0.03 – 0.04        3) 0.05 - 0.06       4) 0.07 – 0.08       และ 5) มากกวา 
0.09 
 

 
รูปที่ 4 การเทียบสีดวยสายตาในภาคอุตสาหกรรมน้ํายาง 

 
ผลและวจิารณ 

ตัวกรองแตละสีและความเขมขนสารทีแซด 
ทําการทดลองนําน้ํายางที่ผสมสารทีแซดตางกัน 10 ตัวอยางมาทําการทดสอบ โดยแตละทรีตเมนตทดสอบ

ซ้ํา 5 ครั้งเพื่อหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทําการวัดโดยใชตัวกรองสีทั้ง 3 สี ไดผลดังรูปที่ 5 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-388  

38

0

200

400

600

800

1000

1200

0.0
0%

0.0
1%

0.0
2%

0.0
3%

0.0
4%

0.0
5%

0.0
6%

0.0
7%

0.0
8%

0.0
9%

%TZ

Fr
eq

ue
nc

y 
(H

z)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

St
an

da
rd

 d
ev

ia
tio

n

Avg. RED Avg. GREEN Avg. BLUE
SD. RED SD. GREEN SD. BLUE

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธของคาความถี่ที่วัดไดแยกตามสีกับปริมาณสารทีแซด 

 
จากรูปที่ 5 จะเห็นไดวาการวัดดวยตัวกรองสีน้ําเงินมีคาความเปนเชิงเสนมากที่สุด และมีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานต่ําที่สุด ในบทความนี้จึงกําหนดใชคาที่ไดจากการวัดดวยตัวกรองแสงสีน้ําเงินเปนคาในการคํานวณหา
เปอรเซ็นตความเขมขนของสารทีแซด 

 
การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัด 

 นําความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารทีแซดและคา ความถี่ของเซนเซอรตัวกรองสีน้ําเงินในหัวขอ 
4.1 มาตั้งโปรแกรมในคํานวณคาความเขมขนของสารทีแซดแบบชวงไดดังตารางที่ 1 
 นําตัวอยางน้ํายางที่ผสมสารทีแซดในความเขมขนตาง ๆ มาทําการวัดคาความเขมขนดวยเครื่องวัดที่
ออกแบบ ทําซ้ําตัวอยางละ 7 ครั้งและนําผลลัพธที่ไดแสดงในรูปที่ 7 
 จากรูปที่ 7 คาที่วัดไดนั้นจะสัมพันธกับคาความเขมขนจริง แตในบางครั้งคาที่วัดไดจะมีความผิดพลาด 

0.001± ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการวัดดวยสายตาในหัวขอ 3.5 จะเห็นไดวาคามีความผิดพลาด 0.001± ยังอยู
ในชวงที่เดียวกัน 
 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 0.001± นั้นเกิดจากสาเหตุหลักๆ คือ กระดาษกรองที่หยดสารละลายคอปเปอร
ซัลเฟตและปายน้ํายางแลวนั้นบางครั้งยังมีความเปยก/แหงไมเทากันทําใหเกิดการสะทอนแสงของของเหลวบน
กระดาษกรองดังกลาว 
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ตารางที่ 1 ชวงคาความถี่ในการคํานวณหาความเขมขนของสารทีแซด 

ความ
เขมขน 
สารทีแซด 
(รอยละ) 

ชวงคาความถี่ของเซนเซอร 
ตัวกรองสีน้ําเงิน (Hz) 

0.00 มากกวา 723  
0.01 699  – 722  
0.02 675  – 698  
0.03 640  – 674  
0.04 602  – 639  
0.05 575  – 601  
0.06 545  – 574  
0.07  518  – 544  
0.08  484  – 517  
0.09  นอยกวา 483  

 
Accuracy test
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รูปที่ 7 ผลการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัด 

 
บทสรุป 
 บทความนี้เปนการนําเสนอการพัฒนาเครื่องวัดความเขมขนสาร TMTD/ZnO ในน้ํายางพาราโดยใชเซนเซอร
วัดคาสีจากปฏิกิริยาเคมีตอสารละลายคอปเปอรซัลเฟต จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเครื่องวัดมีประสิทธิภาพที่
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ดีในระดับหนึ่ง สามารถนําไปใชทดแทนการเทียบสีดวยตาเปลาซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดจากตัวบุคคลไดงาย และ
ทดแทนการใชเครื่องมือวัดชั้นสูง 
 
คําขอบคุณ 
 บทความวิจัยนี้ ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เลขที่ RDG5350037 อนึ่งควมเห็น
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ขอขอบพระคุณ บริษัทไทยรับเบอรลาเท็กซจํากัด ที่ไดสนับสนุนในเรื่องขอมูล และตัวอยางน้ํายางขน 
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ศึกษาสมบัติการดึงยืดและสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทิลีนซัค   
สิเนตกับพอลิเอทลีินชนิดความหนาแน่นตาํ เพือเตรียมหน้ากากเทอร์โมพลาสตกิซึงใช้ในทา
การแพทย์ 
Mechanical and Thermal Properties of PBS/LDPE Blend for the Thermoplastic-mask. 
  

พะเยาว์ ทรงพลขจรเดช1 และ จินดารัตน์ พิมพ์สมาน1

Payao Songpolkachondet1 and Jindarat Pimsaman1

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีทําการศกึษาสมบตัิการดึงยืดและสมบตัิทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิบิวทิลีนซคั

สิเนต (PBS) กบัพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํา (LDPE)  โดยทําการผสมพอลิเมอร์ด้วยเครืองอดัรีดชนิดเกลียว

หนอนคู่ (Twin screw extruder) ซงึใช้อตัราสว่น PBS:LDPE ดงันี  100/0, 90/10, 80/20, 70/30, 60/40, 50/50, 

40/60, 30/70, และ 0/100  ทีอณุหภมิู 155-160-163 ๐C  และความเร็วรอบสกรูเท่ากบั 130 รอบต่อนาที แล้วนําพอลิ

เมอร์ผสม PBS/LDPE ขนึรูปด้วยเครืองฉีดขนึรูป (Injection molding) ทีอณุหภมิู 160-165-170 ๐C และความดนั  40 

psi  นําชินงานพอลิเมอร์ผสมไปทดสอบสมบตัิการดึงยืด สมบตัิทางความร้อนพบว่า ค่าความแข็งแรงดึง (Tensile 

strength) และค่ามอดลูสั (Young’s modulus) เพิมขึน  เมือปริมาณของ PBS เพิมขึน เช่นเดียวกบัอณุหภูมิการ

หลอมเหลว (Tm)  และค่าร้อยละความเป็นผลึก (% Crystallinity) ทีมีค่าเพิมขึนตามปริมาณของ PBS เมือ

เปรียบเทียบกับสมบตัิของหน้ากากเทอร์โมพลาสติกตวัอย่างพบว่า ทีอตัราส่วน PBS:LDPE เท่ากับ 60:40  เหมาะ

สําหรับนําไปใช้เตรียมหน้ากากเทอร์โมพลาสติกมากทีสดุ 

คาํสาํคัญ : พอลบิิวทิลีนซคัซิเนต  หน้ากากเทอร์โมพลาสติก  พอลเิมอร์ผสม 
 

Abstract 
This research was studied mechanical and thermal properties of PBS/LDPE blends for the 

thermoplastic-mask. The polymer blend   was prepared by twin screw extruder. The ratio of  PBS:LDPE 

was 100/0, 90/10, 80/20, 70/30, 60/40, 50/50, 40/60, 30/70, 0/100 at 155-160-163 ๐C and screw speed 

was 130 rev/min , the polymer blend  was formed by injection  molding  process. The polymer blend   

was further studied of mechanical and thermal properties. It was found that the tensile strength and 

                                                            

1 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 

   Department of  Chemical engineering, Faculty of Engineer, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok 10140 Thailand. 
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Young’ modulus   were increased   when PBS was increased. The same as melting temperature and % 

crystallinity were increased. The appropriate ratio of PBS:LDPE  for the thermoplastic-mask was 60/40 .    

Keywords : Polybutylene succinate, thermoplastic-mask, polymer blend 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
คาํนํา 
ปัจจบุนัพลาสติกได้มีการพฒันาเพือใช้ในทางการแพทย์มากขึน โดยนํามาผลิตเครืองมือแพทย์ชนิดต่างๆ เช่น ใช้ทํา

หน้ากากเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Masks) ซงึเป็นอปุกรณ์ตรึงผู้ ป่วยในการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลําคอ 

(Head and Neck Cancer) ระหว่างการฉายรังสี  เพือป้องกนัศีรษะของผู้ ป่วยเคลือนทีแล้วทําให้ฉายรังสีไปใน

ตําแหน่งทีผิดพลาด รวมทงัยงัช่วยให้ฉายรังสีไปยงัตําแหน่งเป้าหมายได้อย่างถกูต้องทกุครัง  โดยพลาสติกทีใช้ทํา

หน้ากากเทอร์โมพลาสติกนนัคือ พอลิคาโปรแลคโทน (PCL) แต่ PCL นนัมีราคาแพงจึงทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษา

ค่อนข้างสงู ดงันนัในงานวิจยันีจึงได้นําพอลิบิวทิลีนซคัสิเนต (PBS) ซงึมีสมบตัิใกล้เคียงกบั PCL แต่มีราคาถกูกว่า

ผสมกับพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํา(LDPE) แล้วศึกษาสมบตัิเชิงกลและสมบติัทางความร้อนของพอลิเมอร์

ผสมทีได้ เพือนํามาใช้ทําหน้ากากเทอร์โมพลาสติก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพือเตรียมหน้ากากเทอร์โมพลาสติกสําหรับฉายรังสีจากพอลเิมอร์ผสมระหวา่ง PBS กบั LDPE  

2. เพือหาอตัราสว่นทีเหมาะสมระหว่าง PBS/LDPE และศกึษาสมบตัิต่างๆของพอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE ที

ได้ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
สารเคมีและวัสดุทใีช้ 
 พอลิบิวทิลีนซคัสิเนต (PBS) เกรดฉีดขึนรูป (FZ71PD) จากบริษัทมิตซูบิชิเคมีคอล, พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่น

ตํา (LDPE) เกรดฉีดขนึรูป LD M022X จากบริษัท Petrin จํากดั 
เครืองมือทีใช้ในการวจัิย 
1. เครืองผสมความเร็วสงู (High speed mixer): Lab Tech engineering Co.,Ltd. รุ่น Model 3000 

2. เครืองอดัรีดชนิดเกลียวหนอนคู ่(Twin screw extruder): Lab Tech engineering Co.,Ltd. รุ่น LTE-26-40 

3. เครืองตดัเมด็พลาสติก (Mini Pelletier): Lab Tech engineering Co.,Ltd. รุ่น LZ-80 

4. เครืองฉีดขนึรูป (Injection molding): Lab Tech engineering Co.,Ltd. รุ่น Type LF 40 

5. เครือง Universal testing : Shimadzu รุ่น DSS-10T

6. เครือง Differential Scanning Calorimeter (DSC): Netzsch รุ่น 204 F1 Phoenix
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วิธีการ 
1.การเตรียมพอลเิมอร์ผสม 
นําพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํา (LDPE   (และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต  )PBS) ผสมให้เข้ากันด้วยเครืองผสม

ความเร็วสงู (High speed mixer) ตามอตัราสว่นทีแสดงดงัตารางที 1  แล้วนําไปผสมอีกครังด้วยเครืองอดัรีดชนิด

เกลียวหนอนคู่ (Twin  screw  extruder) ซงึสภาวะทีใช้ในการผสมดงันีตงัแต่บริเวณป้อนสาร (Feed zone) ถึงหวั

ดาย (Die) เท่ากบั 155-160-163 ๐C  และความเร็วรอบสกรูเท่ากบั 130 รอบต่อนาที แล้วตดัเป็นเม็ดด้วยเครืองตดั

เมด็ (Mini Pelletier) 

ตารางที 1 อตัราสว่นระหวา่ง PBS:LDPE ในแตล่ะสตูร  

 

สตูร PBS:LDPE 

PBS 100:0 

BL1 90:10 

BL2 80:20 

BL3 70:30 

BL4 60:40 

BL5 50:50 

BL6 40:60 

BL7 30:70 

LDPE 0:100 

 
2.การฉีดขนึรปพอลเิมอร์ผสมู  
นําเม็ดพอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE ฉีดขึนรูปเป็นชินงานด้วยเครืองฉีดขึนรูปชินงาน (Injection molding) โดยสภาวะ

ในการขึนรูปแสดงดงันี อณุหภมิูตงัแต่บริเวณบริเวณป้อนสาร (Feed zone) ถึงหวัดาย (Die) เท่ากบั 160-165-170  ๐

C ตามลําดบั ความดนั เทา่กบั 38-38-40 psi ตามลําดบั 
3.การทดสอบสมบัตเิชงิกล 
ทดสอบสมบตัิเชิงกลของชินงานทีได้ด้วยเครือง Universal tensile tester วดัค่าความแข็งแรงดงึ(Tensile strength ; 

σ ), เปอร์เซ็นต์การยืด ณ จดุขาด (% Elongation at break) และค่ามอดลุสั (Modulus ; E) โดยใช้การทดสอบตาม

มาตรฐาน ASTM D 638 ชินงานทดสอบมีลกัษณะเป็นรูปดมัเบล ใช้ชินงานทดสอบสตูรละ 7 ชิน 
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4.การทดสอบสมบัตทิางความร้อน 
เตรียมชินงานตัวอย่างนําหนกัประมาณ 5- 10  มิลลิกรัมโดยชังนําหนกัทีแน่นอน นําไปวิเคราะห์หาอณุหภมูิกา

หลอมเหลว  )Tm     (อุณหภูมิเริมการตกผลึก  )Tc onset   (และค่าร้อยละความเป็นผลึก  )%Crystallinity   (ด้วยเครือง 

Differential Scanning Calorimeter (DSC) ตามมาตรฐาน ASTM E 794  โดยใช้อตัราการให้ความร้อนเท่ากบั 10๐

C /min จากอุณหภูมิ 25  ๐C จนถึง 250๐C แล้วลดอุณหภูมิลงในอตัรา 10๐C /min จนถึงอุณหภูมิห้องภายใต้

บรรยากาศของแก๊สไนโตรเจน  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลอง 
1.ลักษณะทางกายภาพ 
จากการทดลองพบว่าพอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE ทีสงัเกตได้มีความเข้ากนัได้  )missible   (โดยมองเห็นเป็นเนือ

เดียวกนั และมีสีขาวขุ่นอมเหลืองมากขนึเมือปริมาณ PBS เพิมขนึดงัรูปที4. 1 เนืองจาก PBS มีสีขาวอมเหลือง 

 

รปที ู 1 ลกัษณะทางกายภาพของชินงานพอลเิมอร์ผสม PBS/LDPE 

2.สมบัตเิชงิกล 
การทดสอบสมบตัิเชิงกลของชินงานพอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE ด้วยเครือง Universal tensile tester โดยวดัค่าความ

แข็งแรงดงึ (Tensile strength ; σ ), เปอร์เซ็นต์การยืด ณ จดุขาด (%  Elongation at break) และค่ามอดลุสั 

(Modulus ; E) ตามมาตรฐาน ASTM D 638 ได้ผลการทดสอบดงันี 
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รปที ู 2 คา่ความแข็งแรงดงึ (Tensile strength; MPa) ของพอลเิมอร์ผสม PBS/LDPE ทีอตัราสว่นตา่งๆ 

 

รปที ู 3 คา่เปอร์เซน็ต์การดงึยืด ณ จดุขาด (% Elongation at break) ของพอลเิมอร์ผสมPBS/LDPE ทีอตัราสว่น   

            ตา่งๆ 
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รปที ู 4 คา่มอดลุสั  (Young’s modulus ; MPa) ของพอลเิมอร์ผสม PBS/LDPE ทีอตัราสว่นตา่งๆ 
 

ผลการทดสอบสมบตัิเชิงกลพบว่า เมือปริมาณ PBS เพิมขึน พอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE มีค่าความแข็งแรง

ดึง (Tensile strength   (ค่ามอดลุสั  )Young’s modulus (เพิมขึน แต่ค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืด  )% Elongation at  

break)  ลดลงเนืองจาก PBS เป็นพอลเิมอร์ทีโครงสร้างมีความเป็นระเบียบมากกว่า LDPE ทําให้มีการจดัเรียงตวัของ

สายโซ่พอลิเมอร์ได้ดีกว่าจึงมีความเป็นผลกึมากกว่า สง่ผลให้พอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE ทีได้มีความแข็งแรงเพิมขึน 

และทีอตัราสว่น PBS/LDPE  )50:50 ( เท่ากนั พบว่าพอลิเมอร์ผสมมีค่าความแข็งแรงดงึ ค่าเปอร์เซ็นต์การดงึยืด และ

ค่ามอดลุสัลดลง เนืองจากทีอตัราสว่นนี พอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE มีรอยต่อระหว่างวฏัภาคมากกว่าอตัราสว่นอืนๆ 

ทําให้พอลเิมอร์ผสมเกิดการแยกเป็น 2 วฏัภาค จงึสง่ผลให้สมบตัิเชิงกลลดลงทีอตัราสว่นดงักลา่ว  

 จากการทดสอบเมือเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงดงึ ค่าเปอร์เซ็นต์การดงึยืด และค่ามอดลุสัของพอลิเมอร์

ผสม PBS/LDPE กบัสมบตัิเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม PCL/PE จากงานวิจยัการเตรียมหน้ากากเทอร์โมพลาสติก

พบวา่ทีอตัราสว่น  PBS/LDPE เทา่กบั 60:40 มีสมบตัิเชิงกลใกล้เคียงทีสดุ  
3. สมบัตทิางความร้อน 
ผลการทดสอบสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE ด้วยเทคนิค DSC พบว่า ค่าอุณหภูมิการ

หลอมเหลว  )Tm   (ของพอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE เพิมขึนเมือปริมาณ PBS เพิมขึนโดยมีค่าใกล้เคียงกบัอณุหภมิูการ

หลอมเหลว  )Tm   (ของ PBS  เนืองจากสมบตัิของ PBS ทีโครงสร้างมีความเป็นระเบียบทําให้สายโซ่จดัเรียงตวัได้ดีจึง

มีความเป็นผลกึสงู ซงึสอดคล้องกบัค่าร้อยละความเป็นผลกึ  )%Crystallinity   (ของพอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE ทีมีค่า

เพิมขึนเช่นกนั อีกทงัจากค่าร้อยละความเป็นผลกึ  )%Crystallinity   (แสดงให้เห็นว่า สายโซ่ของ PBS ยงัมีการจดัเรียง

ตวัเป็นผลึกได้ดี โดยไม่ถกูขดัขวางจากสายโซ่ของ LDPE ทีมีกิงจํานวนมากและยาว จึงมีความเป็นผลกึตํากวา่ ซึ

สอดคล้องกบั DSC thermogram ดงัแสดงในรูปที 5  ทีพบว่า LDPE ไม่สามารถสงัเกตเห็นช่วงการตกผลกึได้ชดัเจน  
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แต่ในสตูรทีมีการผสมกบั PBS สามารถสงัเกตเห็นช่วงการตกผลึกได้อย่างชดัเจนซึงส่วนใหญ่เป็นการตกผลึกของ 

PBS โดยคา่อณุหภมิูเริมการตกผลกึ )Tc onset (พอลเิมอร์ผสม PBS/LDPE มีคา่ใกล้เคียงกนัดงัตารางที 2  

 

รปทีู 5  DSC thermogram  ของชินงานพอลเิมอร์ผสม PBS/LDPE ทีอตัราสว่นตา่งๆ 
 

ตารางที 2  คา่อณุหภมิูหลอมเหลว อณุหภมิูเริมตกผลกึ และร้อยละความเป็นผลกึของชินงาน 

      พอลเิมอร์ผสม PBS/LDPE  จากเทคนิค DSC 

สตูร อุณหภูมิการหลอมเหลว  

Tm (๐C) 

อณุหภมิูเริมการตกผลกึ  

Tc onset (๐C) 

ค่า ร้อยละความเป็นผลึก  

(%Crystallinity) 

LDPE 104.6 - 19.64 

PBS-30 110.1 - 22.88 

PBS-70 116.1 97.6 27.33 

PBS 117.2 95.2 36.40 

 

สรุปผล 
ในการทําพอลเิมอร์ผสม PBS/LDPE นนัเมือปริมาณ PBS เพิมขนึ สง่ผลให้ค่าความแข็งแรง (Tensile strength)  มีค่า

และค่ามอดลุสั (Young’s modulus) เพิมขึน แต่มีค่าเปอร์เซ็นต์การดึงยืด ณ จดุขาด (% Elongation at break) 

ลดลง ส่วนสมบตัิทางความร้อนพบว่าค่าอณุหภูมิการหลอมเหลว  )Tm   (ของพอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE เพิมขึนเมือ
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ปริมาณ PBS เพิมขึนโดยมีค่าใกล้เคียงกบัอณุหภมิูการหลอมเหลว  )Tm   (ของ PBS ซึงสอดคล้องกบัค่าร้อยละความ

เป็นผลึก  )%Crystallinity   (ของพอลิเมอร์ผสม PBS/LDPE ทีมีค่าเพิมขึนเช่นกัน และอัตราส่วน PBS:LDPE ที

เหมาะสมทีสดุในการนําไปทําหน้ากากเทอร์โมพลาสติก คือ 60:40 เนืองจากมีค่าเปอร์เซ็นการดงึยืด ณ จดุขาด  (% 

Elongation at break) และคา่มอดลุสั (Young’s modulus) ใกล้เคียงกบัตวัอยา่งหน้ากากเทอร์โมพลาสติกมากทีสดุ 
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ไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนอกไซด์จากไอเสียของรถจักรยานยนต์  
Hydrocarbon  and  Carbon Monoxide in Exhaust  from Motorcycles 
 

ดิเรกฤทธิ  บวัเวช1

Dirakrit Buawech1  
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน  (HC) ซึงเกิดจากไอเสียของ

รถจกัรยานยนต์ โดยแบง่เป็น รถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ และ 4 จงัหวะ โดยรถทงั 2 ชนิดจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.

รถใหม่ อายกุารใช้งานน้อยกว่า 5 ปี  2.รถกลางเก่า-ใหม่ อายกุารใช้งาน 5-10 ปี  3.รถเก่า อายกุารใช้งานมากกว่า 

10 ปี โดยแต่ละประเภทจะแบ่งรถจกัรยานยนต์เป็น 3 ยีห้อ คือ Honda Yamaha Suzuki ใช้เครืองมือวดัควนัขาว รุ่น 

RI-503A วดัก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน โดยใช้หลกัการสะท้อนของแสง โดยมีก๊าซมาตรฐาน

เป็นตวัเปรียบเทียบ และเมือต่อตวัวดัเข้ากบัท่อไอเสีย ค่าปริมาณก๊าซทีตรวจวดัได้ก็จะปรากฏบนหน้าจอเครืองมือ

ทนัที จากการศกึษาเก็บตวัอย่าง 261 ตวัอย่าง ของรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะและ 4 จงัหวะ สรุปได้ว่า ค่าความ

เข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะปลดปล่อยมลพิษมากกว่ารถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ   

111 เท่า ค่าเฉลียความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน ของรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ ทีมีอายมุากกว่า 10 ปี มีค่าเฉลีย  

8,806.06  ppm.   ในขณะทีรถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ ทีมีอายกุารใช้งาน 0-5 ปี มีค่าเฉลีย 79.29 ppm.   ค่าเฉลียความ

เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ของรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ ทีมีอายมุากกว่า 10 ปี มีค่าเฉลีย 1.48  %.  ในขณะที

รถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ ทีมีอายกุารใช้งาน 0-5 ปี มีค่าเฉลีย 0.44%  และการเปรียบเทียบระหว่างอายกุารใช้งานของ

รถจักรยานยนต์และชนิดเครืองยนต์ของรถจักรยานยนต์ในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซ

ไฮโดรคาร์บอน มีค่านยัสําคญัทางสถิติมี

                                                           

ค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าอายกุารใช้งานและชนิดของเครืองยนต์มีผลต่อ

การปลดปลอ่ยก๊าซไฮโดรคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  

คาํสาํคัญ : ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ มลพิษ ไอเสีย รถจกัรยานยนต์ มลพิษทางอากาศ 
 

Abstract 
This study investigated the relationship hydrocarbon and carbon monoxide  concentrations from  

exhaust emission were measured from 261 in-use motorcycles in term of trade names are YAMAHA, HONDA and 

SUZUKI. The motorcycle samples were considered both engine type (two and four-stroke) and engine age      

 

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สงิแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

   Department of Environmental Science, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.  
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(old ,moderate and new) The age of engine were determined as follow: New motorcycles were less than 5 years 

old , Moderate age motorcycles were in range of 5-10 years old and old motorcycles were more than 10 year old. 

Hydrocarbon  and carbon monoxide were analyzed by non-dispersive infrared method (RIKEN KEIKI CO-

HC analyzer model RI-503A). The measurement is performed by inserting probe directly onto the exhaust 

effluent. The study revealed that the two-stroke motorcycle emitted hydrocarbon about  111  times  larger than 

that of four-stroke motorcycle. The average concentrations of hydrocarbon from the old two- stroke motorcycle 

were found to be  8,806.06 ppm. While new four-stroke motorcycle were found to be 79.29 ppm.  The average 

concentrations of Carbon monoxide from the old two- stroke motorcycle were found to be  1.48  %. While new 

four-stroke motorcycle were found to be 0.44 %. These result also indicated that there was a significant increase 

in air pollutant  emissions with engine age at significant level  (α= 0.05)   

Keywords : Hydrocarbon, Carbon monoxide, E xhaust, Emission, Motorcycle ,  Air pollution  
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
จากข้อมลูสถิติการจดทะเบียนรถจกัรยานยนต์ทวัประเทศจนถึงปี 2552 มีจํานวนรถจกัรยานยนต์ใช้งานทงัสิน 16.5 ล้าน

คนั (กรมการขนส่งทางบก,2553) และพบว่าร้อยละ 80 ของรถจกัรยานยนต์ทีใช้เป็นรถประเภท 2 จงัหวะ  ซึงเป็น

แหล่งกําเนิดมลพิษทีปล่อยก๊าซไฮโดรคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยัของ

มนษุย์ ในการศึกษานีได้ศึกษาเปรียบเทียบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ซงึเกิดจาก

ไอเสียของรถจกัรยานยนต์  2 จงัหวะและ 4 จงัหวะ รวมถงึอายกุารใช้งานของรถจกัรยานยนต์  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
โดยการศกึษาได้แบ่งเป็น รถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ และ 4 จงัหวะจํานวน 261 คนั โดยรถทงั 2 ชนิดจะแบ่งเป็น 3 

ประเภท คือ 1.รถใหม่ อายกุารใช้งานน้อยกว่า 5 ปี 2.รถกลางเก่า-ใหม่ อายกุารใช้งาน 5-10 ปี 3.รถเก่า อายกุารใช้

งานมากกว่า 10 ปี โดยแต่ละประเภทจะแบ่งรถจกัรยานยนต์เป็น 3 ยีห้อ คือ Honda Yamaha Suzuki  ส่วน

รถจกัรยานยนต์ เก่าญีปุ่ น 2 จงัหวะอายกุารใช้งานมากกว่า 10 ปี จํานวน 20 คนั  (รถป๊อป)โดยใช้เครืองมือวดัควนั

ขาว รุ่น RI-503A วดัก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน โดยใช้หลกัการสะท้อนของแสง โดยมีก๊าซ

มาตรฐานเป็นตวัเปรียบเทียบ และเมือต่อตวัวดัเข้ากบัท่อไอเสีย ค่าปริมาณก๊าซทีตรวจวดัได้ก็จะปรากฏบนหน้าจอ

เครืองมือ  
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ผลและวิจารณ์ 
ความเข้มข้นเฉลียของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน รายละเอียดข้อมลูของค่าความเข้มข้นเฉลีย

ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ในการปลอ่ยมลพิษจากรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ, 4 จงัหวะ 

และรถป๊อป (4จงัหวะ)   แสดงในตารางที 1,2 และ 3 
ตารางที 1 คา่ความเข้มข้นเฉลียของรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ 

รถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ 

Honda Yamaha Suzuki 

อายกุารใช้งาน 

HC CO HC CO HC CO 

มากกวา่ 10 ปี 11,021.40 2.00 10,477.60 2.21 4,919.19 0.24 

5 – 10 ปี 10,654.29 2.03 5,472.07 2.04 X X 

น้อยกวา่ 5 ปี X X X X X X 

หมายเหต ุ: X คือ ไมมี่ข้อมลู 

ตารางที 2 คา่ความเข้มข้นเฉลียของรถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ 

รถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ 

Honda Yamaha Suzuki 

อายกุารใช้งาน 

HC CO HC CO HC CO 

มากกวา่ 10 ปี 1,870.50 2.64 583.47 1.81 6,638.07 2.37 

5 – 10 ปี 311.33 1.90 514.45 1.83 80.40 1.59 

น้อยกวา่ 5 ปี 103.33 0.71 86.53 0.56 48.00 0.05 
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ตารางที 3 คา่ความเข้มข้นเฉลียของรถป๊อป 

รถป๊อป 

Honda Yamaha 

อายขุองเครืองยนต์ 

HC CO HC CO 

มากกวา่ 10 ปี 13,432.00 3.01 16,091.00 3.40 
 

ตารางที 1 แสดงให้เห็นว่ารถจกัรยานยนต์ยีห้อ Honda, Yamaha และ Suzuki อายกุารใช้งานมากกว่า 10 ปีมีความ

เข้มข้นเฉลียของก๊าซไฮโดรคาร์บอนในรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ คือ 11,021.40 ppm, 10,477.60 ppm และ 

4,919.19 ppm ตามลําดบั และความเข้มข้นเฉลียของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คือ 2.00%, 2.21% และ 0.24% 

ตามลําดบั ขณะทีรถจักรยานยนต์อายกุารใช้งาน 5-10 ปี 2 จงัหวะมีค่าเข้มข้นเฉลียของก๊าซไฮโดรคาร์บอน คือ 

10,654.29 ppm และ 5,472.07 ppm ตามลําดบั และความเข้มข้นเฉลียของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คือ 2.03% 

และ 2.04% ตามลําดับ (โดยทีค่าความเข้มข้นเฉลียของก๊าซไฮโดรคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของ

รถจกัรยานยนต์ยีห้อ Suzuki ไม่มีการผลิต) และประเภทสดุท้ายคือรถจกัรยานยนต์ทีมีอายกุารใช้งานน้อยกว่า 5 ปี 2 

จงัหวะไม่สามารถวดัหาค่าได้เนืองจากไม่มีการผลิตรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ แล้วในปัจจุบนั ซึงสอดคล้องกับ

การศกึษาของ  Apinhapath  (1994) การปลอ่ยไอเสียจากรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ (น้อยกว่า 125 cc) โดยใช้ชนิด

ของนํามนัหลอ่ลืนทีแตกตา่งกนั และพบว่าการปลอ่ยไอเสียจากรถจกัรยานยนต์ทีศกึษาสรุปได้ว่ามีความสมัพนัธ์กบั

การปลอ่ย CO, HC, NOX, Pb, ควนัขาว  ตารางที 2 แสดงให้เห็นว่ารถจกัรยานยนต์ยีห้อ Honda, Yamaha และ 

Suzuki อายกุารใช้งานมากกว่า 10 ปีมีความเข้มข้นเฉลียของก๊าซไฮโดรคาร์บอนในรถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ คือ 

1,870.50 ppm, 583.47 ppm และ 6,638.07 ppm ตามลําดบั และความเข้มข้นเฉลียของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

คือ 2.64%, 1.81% และ 2.37% ตามลําดบั ขณะทีรถจกัรยานยนต์อายกุารใช้งาน 5-10 ปี 4 จงัหวะมีค่าเข้มข้นเฉลีย

ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน คือ 311.33 ppm, 514.45 ppm และ 80.40 ppm ตามลําดบั และความเข้มข้นเฉลียของก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ คือ 1.90%, 1.83% และ 1.59% ตามลําดบั ประเภทสดุท้ายคือรถจกัรยานยนต์ทีมีอายกุารใช้

งานน้อยกว่า 5 ปี 4 จงัหวะ คือ 103.33 ppm, 86.53 ppm และ 48.00 ppm ตามลําดบั และความเข้มข้นเฉลียของ

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คือ 0.71%, 0.56% และ 0.05% ตามลําดบั และจากตารางที 3 แสดงให้เห็นว่ารถป๊อปของ 

Honda และ Yamaha ทีมีอายกุารใช้งานมากกว่า 10 ปีมีความเข้มข้นเฉลียของก๊าซไฮโดรคาร์บอนคือ 13,432.00 

ppm และ 16,091.00 ppm และความเข้มข้นเฉลียของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คือ 3.01% และ 3.40% ตามลําดบั 

(รถป๊อปยีห้อ Suzuki ไม่มีการผลิต การเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ

ไฮโดรคาร์บอนของรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ 4 จงัหวะ และรถป๊อป ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และ

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ในการศึกษานีเป็นการเปรียบเทียบของรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ 4 จงัหวะ ค่าความเข้มข้นของ

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ในการปลดปลอ่ยมลพิษของรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะจะมีค่ามากกว่ารถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ  



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-403  

40

ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในการปลดปล่อยมลพิษของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะและ

รถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทีระดบันยัสําคญั 0.05    (แสดงในรูปที 1- 3)  ซงึสอดคล้อง

กบัการศกึษาของ Phong (1990) พบว่าการตรวจวดัไอเสียจากรถจกัรยานยนต์ในสภาวะเครืองเดินเบา พบว่าความ

เข้มข้นของการปลอ่ยก๊าซไอเสียจากรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะมากกว่ารถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ การปลอ่ย CO มี

ค่อนข้างตําทงัในรถจกัรยานยนต์  2 จงัหวะ และ 4 จงัหวะ แต่การปลอ่ย HC จากเครืองยนต์ทงั 2 ชนิดนีมีมากกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน    และสนิุศา และคณะ (2550) ประเมินการปลดปลอ่ยมลพิษทางอากาศ จากกิจกรรมการขนส่ง 

โดยมลพิษทีสนใจได้แก่ออกไซด์ของไนโตรเจน  (NOx), ออกไซด์ของกํามะถนั (SOx), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), 

อนภุาคฝุ่ นละออง (PM) และสารไฮโดรคาร์บอน (HC) โดยศกึษาการปลดปลอ่ยเป็นรายจงัหวดัทวัประเทศไทย ผล

การประเมินปริมาณมลพิษทีถูกปลดปล่อยออกมาพบว่า HC ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทีไม่สมบูรณ์ของ

เครืองยนต์ของรถจกัรยานยนต์ชนิด 2 จงัหวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปที ู 1 ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ของรถจกัรยานยนต์รุ่นเก่า 

 

 

 

 

 

 

 

 รปที ู 2 ความเข้มข้นของก๊าซก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ของรถจกัรยานยนต์รุ่นกลาง 
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รปที ู  3 ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ของรถจกัรยานยนต์รุ่นใหม ่ 

 

การเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถจกัรยานยนต์  2 จงัหวะ 

และ 4 จังหวะโดยแบ่งตามอายุการใช้งาน สรุปได้ว่า ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ

ไฮโดรคาร์บอนในรถจกัรยานยนต์รุ่นเก่า (มากกว่า 10 ปีขึนไป) มีค่าสงูสดุ และในรถจกัรยานยนต์รุ่นกลางมีค่าความ

เข้มข้นสงูกว่ารถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ ผลนีแสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ของอายุเครืองยนต์ มีผลกระทบต่อการ

ปล่อยความเข้มข้นของมลพิษในรถจกัรยานยนต์  ซึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ Suksomsankh (1990)ทําการ

ตรวจวัดไอเสียจากเครืองยนต์ทีใช้นํามนัเบนซิน (gasoline) ทีจดทะเบียนในเขต-กรุงเทพมหานคร ยานพาหนะ

ตวัอย่างทีใช้ศกึษาได้แก่ รถโดยสาร, รถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะและ 4 จงัหวะ, รถแท็กซี และรถสามล้อ 2 จงัหวะ โดย

เก็บตวัอย่างมลพิษทีปล่อยออกมาโดยตรวจวดัจากท่อไอเสียของรถชนิดนันๆ ที 5 ระดบัความเร็ว ได้แก่ ระดบั-

ความเร็วทีช้ามากๆ ซงึพบได้ทวัไปในทีทีมีการจราจรแออดั, ความเร็วเฉลียทีใช้ในการเดินทางในกรุงเทพมหานครที 

10,18, 28 กิโลเมตรต่อชวัโมง และความเร็วสงูสดุทีสามารถวิงได้ในกรุงเทพมหานครที 60 กิโลเมตรต่อชวัโมงและ

วิเคราะห์ความเข้มข้นของ  CO, NOX, total HC และองค์ประกอบของ HC ในไอเสียตวัอย่าง ผลจากการศกึษาพบว่า 

ความเข้มข้นสงูสดุของ CO และ HC ทีพบในไอเสียมาจากรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะและ 4 จงัหวะ ระดบัความเข้มข้น

สงูสดุของ NOX ทีปล่อยออกมาจากรถโดยสาร ความเข้มข้นของ HC ในตวัอย่างไอเสียทีมาจากรถจกัรยานยนต์ 2 

จงัหวะ มีมากกว่ารถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ HC ทีพบได้แก่ Benzene, Xylene และ Toluene ซงึเป็นอนัตรายอย่าง

รุนแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ส่วนมากเป็นสารพวก aromatic Hydrocarbon ทีพบในไอเสียตัวอย่างจาก

รถจกัรยานยนต์ 2 และ 4 จงัหวะ  แสดงดงัรูปที 4-5  

 

 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-405  

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปที ู 4  ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รปที ู 5 ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ของรถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ 
 

ผลกระทบของชนิดและอายขุองเครืองยนต์ในการปล่อยมลพิษ การวิเคราะห์ทางสถิติแบบสองทางของการผนัแปร 

(ANOVA 2 ทาง) ถกูใช้เพือวิเคราะห์อิทธิพลทีมีต่อเครืองยนต์ (2 และ 4 จงัหวะ) และอายขุองเครืองยนต์ (รุ่นเก่า,รุ่น

กลาง,รุ่นใหม่) ในความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนในรถจักรยานยนต์ทีระดับ

นยัสําคญัทางสถิติ(α) 0.05  พบว่าการเปรียบเทียบระหว่างอายกุารใช้งานของรถจกัรยานยนต์กบัชนิดเครืองยนต์

ของรถจกัรยานยนต์ในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนค่านยัสําคญัทางสถิติมีค่า

น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ คืออายกุารใช้งานและชนิดของเครืองยนต์มีผลต่อการปลดปล่อย
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ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ซงึสอดคล้องกบัการศกึษาของ  Apinhapath  (1994) การปลอ่ยไอ

เสียจากรถจกัรยานยนต์ 2 จงัหวะ (น้อยกว่า 125 cc) โดยใช้ชนิดของนํามนัหลอ่ลืนทีแตกตา่งกนั พบว่า การปลอ่ย 

CO และ HC ขนึอยูก่บัอายกุารใช้งานของรถจกัรยานยนต์ 
  

สรุป 
ค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในการปลดปลอ่ยมลพิษของรถจกัรยานยนต์ 2 

จงัหวะจะมีค่ามากกว่ารถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะ   และรถบางคนัมีมลพิษสงูเนืองจากเป็นรถจกัรยานยนต์เก่าจาก

ประเทศญีปุ่ น     (รถป๊อป) บางคันมีการตกแต่งดัดแปลงเครืองยนต์ทีผิดไปจากเดิม การดูแลรักษาเครืองยนต์ที

แตกต่างกนัของแต่ละบคุคล เครืองตรวจวดัมีการวดัรถจกัรยานยนต์ทีปล่อยมลพิษสงูและตําสลบักนัทําให้คา่ควา

เข้มข้นของก๊าซคลาดเคลือนได้ ฯลฯ ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในการ

ปลดปล่อยมลพิษของรถจักรยานยนต์ทีเก่าจะมีค่าความเข้มข้นมากกว่ารถจักรยานยนต์ทีใหม่ การเปรียบเทียบ

ระหว่างอายุการใช้งานของรถจักรยานยนต์กับชนิดเครืองยนต์ของรถจักรยานยนต์ในการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนค่านยัสําคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีความแตกต่างทาง

สถิติ คืออายุการใช้งานและชนิดของเครืองยนต์มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ

ไฮโดรคาร์บอน จากการศึกษาครังนีทําให้สามารถรู้แนวทางป้องกันการการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซ

ไฮโดรคาร์บอน เช่น การเปลียนถ่ายนํามนัเครืองตามกําหนดเวลา การไมด่ดัแปลงเครืองยนต์ไปจากเดิม การใช้นําม

เชือเพลิงทีเหมาะสม เป็นต้น และภาครัฐได้สง่เสริมให้มีการผลิตรถจกัรยานยนต์ชนิด 4 จงัหวะ ทดแทนรถจกัยาน

ยนต์ชนิด 2 จงัหวะ จะเห็นได้ว่าภาครัฐได้ ดําเนินการลดก๊าซไฮโดรคาร์บอน ได้อย่างถกูต้อง นอกจากนีภาครัฐควร

รณรงค์ให้มีการใช้รถยนต์ขนส่งมวลชนเพิมมากขึน เพือลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ทีส่งผลต่อปริมาณการ

ปลดปลอ่ยสารมลพิษ 
 

คาํขอบคุณ 
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การศึกษาการดดซับู ซีโพรฟลอกซาซนิของถ่านทเีตรียมจากผงกาแฟใช้แล้ว 
Studies on Sorption of Ciprofloxacin by Char Prepared from Spent Coffee Grounds 
 

ศรัณย์ จิตตวนิชประภา1 และ นภวรรณ รัตสขุ1

Sarun Chittavanichprapa1 and Nopawan Ratasuk1

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานีมีวตัถปุระสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมในการดดูซบั ciprofloxacin ของถ่านทีเตรียมจากผงกาแฟ

ใช้แล้ว โดยเผาผงกาแฟใช้แล้วให้เป็นถ่านที 350ºC และ 500ºC จากการศกึษาพบว่าถ่านทีได้จากการเผาผงกาแฟใช้

แล้วทงั 2 ชนิด มีคณุสมบตัิทางกายภาพต่างๆคล้ายคลงึกนั  สําหรับสมดลุของการดดูซบั ciprofloxacin เข้มข้น 2.0 

ppm ของถ่านทงั 2 ชนิด คือ 24 ชวัโมง โดยถ่าน 350ºC สามารถดดูซบัได้ประมาณ 25% ในขณะทีถ่าน 500ºC 

สามารถดดูซบัได้ประมาณ 50% ผลการศกึษาไอโซเทอร์มของการดดูซบัพบวา่สอดคล้องกบัสมการฟรุนดลิช ซงึแสดง

ให้เห็นว่าเป็นการดดูซบัทีเกิดขนับนพืนผิวและในรูพรุนของถ่านแบบหลายชนั โดยมีค่าคงที KF ในสมการฟรุนดลิช 

เทา่กบั 37.2649 และ 1.837 x 10-6 ตามลําดบั 

คาํสาํคัญ : การดดูซบั ถ่าน ผงกาแฟใช้แล้ว ciprofloxacin 

 

Abstract 
 This study aims to investigate the behavior of sorption of ciprofloxacin by char prepared from 

spent coffee ground with calcination at 350ºC and 500ºC. The results revealed that both of chars had 

physical properties similarly. The sorption equilibrium of ciprofloxacin 2.0 ppm was 24 hours that 350ºC 

char could adsorb 25% and 500ºC char could adsorb 50% approximately. Based on the isotherm study; 

the sorption were fitted to the Freundlich model that shown the sorption occurred on char’s multiple 

surfaces and pores. Freundlich constant (KF) were 37.2649 และ 1.837 x 10-6 respectively. 

Keywords : sorption, char, spent coffee grounds, ciprofloxacin 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 

 ในช่วงทศวรรษทีผ่านมา ความนิยมใช้ยาปฏิชีวนะเพือรักษาโรคติดเชือในมนษุย์และสตัว์ต่าง ๆ เพิมสงูขึน 

มาตลอด (Kummerer, 2009) การใช้ยาดงักลา่วอย่างแพร่หลาย สง่ผลให้ยาจํานวนมากถกูปลอ่ยออกสูร่ะบบนิเวศ 

เนืองจากการแพร่กระจายของยาปฏิชีวนะอาจทําให้เชือโรคต่าง ๆ ดือยา ปัจจุบนัจึงเกิดความตืนตวัทีจะบําบดัยา

ปฏิชีวนะออกจากนําทิง ซึงทําได้หลายวิธี  วิธีหนึง คือ การใช้ตวัดดูซบัจําพวกถ่าน ทีเป็นตวัดดูซบัทีดี  และผลิตได้

จากวสัดธุรรมชาติหลายอย่างรวมทงักากของเสียเช่นผงกาแฟใช้แล้ว ในการทดลองครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือทดสอบ

การดดูซบัยาปฏิชีวนะ ciprofloxacin (CIP)โดยใช้ถ่านทีเตรียมจากผงกาแฟใช้แล้ว  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 
 1. นําผงกาแฟใช้แล้วแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกเผาทีอุณหภูมิ 350ºC เรียกว่า “ถ่าน 350ºC”  อีกชุดเผาที 

500ºC เรียกว่า “ถ่าน 500ºC” ในภาชนะปิด ด้วยเตาเผาไฟฟ้า( Carbolite Furnace รุ่น CSF 1100)  เป็นเวลา 8 ชม. 

จากนนันําถ่านทีได้ไปล้างด้วยนําปราศจากไอออนจนกระทงั pH ของนําล้างเป็นกลาง 

 2. นําตวัอย่างถ่านไปอบให้แห้ง แล้วนํามาบดและร่อนให้มีขนาด 65 μm จากนนันําไปวิเคราะห์สมบตัิทาง

กายภาพตา่งๆ ได้แก่ พืนทีผิวจําเพาะ, ปริมาณคาร์บอนทงัหมด, หมูฟั่งก์ชนันอล และ คา่ PZC 

 3. หาสมดุลการดูดซบัยา ciprofloxacin ของตวัอย่างถ่าน โดยใช้ถ่าน 20 มก. กับสารละลายยา CIP 

เข้มข้น 2.0 ppm ในสารละลาย 0.01 N NaCl ปริมาตร 20 มล.  เขย่าด้วยเครืองเขย่า (ELE international limited ) ที 

25ºC   จากนนัเก็บตวัอย่างยาทีเวลา 24, 48, 72, 96, 120, 144 และ 168 ชม. เพือวิเคราะห์ความเข้มข้นของยาที

เหลืออยูด้่วยเครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Jasco รุ่น V-530) ทีความยาวคลืน  277 nm  

 4. หาไอโซเทอร์มของการดดูซบัยา ciprofloxacin โดยใช้ถ่าน 20 มก. และสารละลายยา CIP เข้มข้น 0.20 - 

4.0 ppm ในสารละลาย 0.01 N NaCl ปริมาตร 20 เขย่าที 25ºC จนเข้าสู่สมดลุ จากนนัจึงเก็บตวัอย่างยามา

วิเคราะห์ความเข้มข้นด้วยเครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ นําคา่ทีได้มาพลอตกราฟและหาความสมัพนัธ์เพือเปรียบเทียบ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. สมบัตทิางกายภาพของตัวอย่างถ่าน 

จากลกัษณะสมบัติของถ่านในตาราง พบว่าถ่านทีเตรียมในอุณหภูมิสูงมีพืนทีผิวสูงกว่ามากโดยสมบัติ

ประเภทอืน ๆ ยงัคงใกล้เคียงกนั 

 
ตวัอยา่ง 

พืนทีผิวจําเพาะ 
(m2/g) 

ขนาดรู
พรุน 
(Å) 

pHPZC Total 
acidity 

(mmol/g) 

Carboxylic 
group 

(mmol/g) 

Total 
base 

(mmol/g) 

ปริมาณคาร์บอน
ทงัหมด (%) 

ถ่าน 350ºC 3.31 - 3.85 107.60 7.5 0.37 0.20 1.49 64.09 
ถ่าน 500ºC 114.38 - 124.50 29.64 7.5 0.55 0.33 1.46 71.08 
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2. สมดุลการดดซับยาปฏชีิวนะ ู ciprofloxacin ของตัวอย่างถ่าน 
ตวัอยา่งถ่านทงั 2 ชนิด มีระยะเวลาในการเข้าสูส่มดลุ 1 วนั  โดยมีกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของ

ยาทีถกูดดูซบั (Cs) กบัเวลาดงัรูปที 1 

 

            

 

 

 

 

 

 

รูปที 1 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเข้มข้นของยาทีถกูดดูซบั(Cs) กบัเวลา 

 
3. ไอโซเทอร์มของการดดซับยาปฏชีิวนะ ู ciprofloxacin ของตัวอย่างถ่าน 
 ไอโซเทอร์มของการดูดซับยา CIP ของตัวอย่างถ่านทังสองชนิด สามารถอธิบายได้ด้วยสมการของ  

Freundlich  (R2 = 0.97 และ 0.98 ตามลําดบั )  โดยกราฟไอโซเทอร์มแสดงการดดูซบั CIP ของถ่านทงั 2 ชนิด แสดง

ในรูปที 2 

 

y = 1.4136x + 1.5713
R2 = 0.9745
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y = 5.432x ‐ 5.7357
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รูปที 2 กราฟไอโซเทอร์มแสดงการดดูซบั CIP ของถ่านทงั 2 ชนิด ทีสมัพนัธ์กบัสมการ Freundlich  

(ถ่าน 350ºC : ซ้าย; ถ่าน 500ºC : ขวา) 

 

ซงึพบวา่ถ่าน 500ºC สามารถดดูซบัยา CIP ได้ดีกว่าถ่าน 350ºC มาก จากค่าดชันีการดดูซบัต่าง ๆ ในตาราง ถ่านทงั 

2 ชนิดมีคา่ nF น้อยกวา่ 1 แสดงวา่การดดูซบัเกิดขนึได้ไมดี่นกั ในขณะทีถ่าน 350ºC มีค่า KF สงูกว่าถ่าน 500ºC มาก 
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แสดงให้เห็นถึงความจุในการดูดซบัทีมีมากกว่า แต่จากผลการทดลองถ่าน 350ºC สามารถดดูซบัยาได้น้อยกว่าที

ความเข้มข้นเท่ากนั ซึงอาจเป็นเพราะความแตกต่างของพืนทีผิวทีมีน้อยกว่าถ่าน 500ºC ซึงค่าคงทีต่างๆ แสดงดงั

ตารางที 1 

 

 

า 
Freundlich isotherm ตวัอยา่ง 

nF KF R2

ถ่าน 350ºC 0.7074 37.2649 0.9745 

ถ่าน 500ºC 0.1841 1.837 x 10-6 0.9853 

  

 

 
สรุปผล 

จากการวิเคราะห์พบว่า ถ่านทีได้จากการเผาผงกาแฟใช้แล้วที 500ºC ดดูซบัยา CIP ดีกว่าถ่านซงึเตรียมใน

อณุหภมิูทีตํากวา่  โดยการดดูซบัมีระยะเวลาเข้าสูส่มดลุ 1 วนั และมีไอโซเทอร์มทีสมัพนัธ์กบัสมการของ Freundlich  

แสดงวา่เป็นการดดูซบัทีเกิดขนับนพืนผิวและในรูพรุนของถ่านแบบหลายชนั 

 

คาํขอบคุณ 
 ขอขอบคณุอาจารย์ นภวรรณ รัตสขุ ทีให้คําปรึกษาและความรู้ต่างๆในการทําวิจยั และขอขอบคณุอาจารย์ 

รัชฎา บญุเตม็ ทีอํานวยความสะดวกในการใช้อปุกรณ์และสารเคมีตา่งๆ เพือใช้ในการทําวิจยั 

 
เอกสารอ้างองิ 
Kummerer, K. 2009. Antibiotic in the aquatic environment – A review – Part I. Chemosphere. (75): p. 417-

434 
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การใช้เปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสมในการพัฒนาคอนกรีตมวลเบา 
Utilization of Hen Eggshell as an Admixture for Lightweight Concrete Development 
 

ศกัดิดา ไตรปิฎก1 และ มลัลกิา ปัญญาคะโป1   

Sakda Tripedok1  and Mallika Panyakapo1  

 
บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือใช้เปลือกไข่เป็นมวลละเอียดเพือผลิตคอนกรีตทีมีนําหนกัเบากวา่คอนกรี

ทวัไป  มวลละเอียดทีใช้ในงานวิจยันีมี 2 ชนิด ได้แก่ ทรายและเปลือกไข่บด  อตัราสว่นซีเมนต์ต่อมวลละเอียดเท่ากบั 

1:1  และอตัราสว่นนําตอ่ซีเมนต์เป็น 0.45  การทดลองนีได้นําเปลือกไข่ผสมเป็นมวลละเอียดร้อยละ 0-100  เปลือก

ไข่ 4 ชนิดทีใช้ในการทดลอง ได้แก่ (A) เปลือกไข่ธรรมชาติ   (B) เปลือกไข่ธรรมชาติล้างนํา  (C) เปลือกไข่เผาที  600 0

ซ  เป็นเวลา  2  ชวัโมง และ (D)  เปลือกไข่เผาที  800  0ซ  เป็นเวลา  2  ชวัโมง  ผสมสว่นผสมต่าง ๆ แล้วเทลงแบบ

หลอ่ก้อนคอนกรีตทดสอบเป็นรูปลกูบาศก์ขนาด  5  x  5  x  5 ซม.  จากนนันําไปบ่มในนําเป็นระยะเวลา  28  วนั  

ตวัชีวดัความเหมาะสมของคอนกรีต ได้แก่ กําลงัรับแรงอดัและความหนาแน่นแห้ง 

จากการทดลองพบว่าเมือนําเปลือกไข่ไก่ชนิด  A  B  C และ D มาผสมเป็นมวลละเอียดร้อยละ  10  10  40 

และ 20  ทําให้มอร์ต้ามีกําลงัรับแรงอดัเพิมขนึร้อยละ 12.3  17.86  45.16 และ 111.88  ตามลําดบั เมือเปรียบกบักบั

คอนกรีตธรรมดา  นอกจากนนัเมือพิจารณาความหนาแน่นแห้งพบว่าคอนกรีตผสมเปลือกไข่มีความหนาแน่นตํากว่

คอนกรีตธรรมดาตามมาตรฐาน มอก. 213-2520 แต่ยงัสงูกว่าคอนกรีตมวลเบาตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541    

จึงควรปรับปรุงคอนกรีตผสมเปลือกไข่ให้มีความหนาแน่นตําลงโดยการเติมผงอลมูิเนียมเพือให้เกิดฟองอากาศในเนื

คอนกรีต   

คาํสาํคัญ : คอนกรีตมวลเบา เปลือกไข่ไก่ กําลงัรับแรงอดั ความหนาแน่น 

 

Abstract   
The objective of this research was to utilize hen eggshell as fine aggregate to produce concrete 

which was lower density than normal concrete. Fine aggregate in this research was sand and dried-

ground eggshell. The proportion of cement to fine aggregate was 1:1 and water to cement ratio was 0.45. 

The percentage of eggshell in total fine aggregate was range form 0 to 100.  The 4 types of 

                                                            

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สงิแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
   Departmnet of  Environmental, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.  
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eggshell in this research were (A) natural eggshell, (B) wash natural eggshell, (C) eggshell treated at 600 
0C for 2 hours, (D) eggshell treated at 800 0C for 2 hour. Mortar was mixed and placed in the standard 

mold of   50 ×  50 ×  50 mm. The specimens were cured by wet curing at normal room temperature for 28 

days. Performance indicators were compressive strength and dry density. 

The results showed that, when percentages of eggshell type A, B, C and D in fine aggregate 

were 10, 10, 40 and 20, compressive strength of motars, was increased to 12.3, 17.86,  45.16 and 

111.88%, respectively, compare to the standard cement motar. Dry density of all eggshell motars in this 

experiment was lower than that of normal concrete according to TISI. 213-2520 standard, but higher than 

that of lightweight concrete according to TISI 1505-2541 standard. In order to reduce dry density, 

aluminium powder should be added to increase porosity of eggshell motars. 

Keywords : Lightweight concrete, hen eggshell, compressive strengths, density 

 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 

ประเทศไทยมีการเลียงไก่กนัแพร่หลายจึงมีขยะเปลือกไข่ไก่มาก เพือลดค่าใช้จ่ายในการบําบดัจึงควรนํา

ขยะเปลือกไข่ไก่กลบัมาใช้ประโยชน์โดยการนํามาแทนมวลละเอียดในการผลิตคอนกรีตทีมีนําหนกัเบากวา่คอนกรีต

ปกติ  โดยทวัไปคอนกรีตในปัจจบุนัมีนําหนกัสงู  แตถ้่าผสมเปลือกไข่ไก่แทนทรายน่าจะทําให้คอนกรีตมีนําหนกัตํ าล

เนืองจากความถ่วงจําเพาะของเปลือกไข่ไก่เท่ากบั  1.084  สว่นของทรายเท่ากบั  2.64  (ชยัณรงค์, 2525)  อย่างไรก็

ตามเมือนําวัสดุมวลเบาเหล่านีมาผสมแทนทรายจะทําให้คอนกรีตรับกําลงัอัดได้ตําลง  ดงันันจงึจําเป็นต้องมีกา

ทดลองหาสดัส่วนการแทนทีทีเหมาะสมเพือให้ได้คอนกรีตทีมีนําหนกัเบาลงโดยทีกําลงัรับแรงอดัของคอนกรีตยงัได

ตามคา่มาตรฐานของ มอก. และ ASTM 

วัตถุประสงค์ 
เพิมมลูคา่ให้กบัเปลือกไข่โดยนําไปใช้แทนมวลละเอียดเพือผลติคอนกรีตทีมีนําหนกัเบากวา่คอนกรีตทวัไป                               

อุปกรณ์และวิธีการ 
1.อุปกรณ์สาํหรับงานวจัิยนีมีดังนี                                                                                                                       
1.1 ตะแกรงเบอร์ 0.5,1.18 มม. และ 2 มม.                                                                               

1.2 แบบหลอ่ก้อนทดสอบขนาด 5 x 5 x 5 ซม.                                  

1.3 เครืองมือวดัขนาดก้อนปนูเวอร์เนียแคลเิปอร์                                                                               
1.4 เครืองชงันําหนกั 2 ตําแหน่ง                                                                                                           

1.5 เครืองทดสอบกําลงัรับแรงอดั ยีห้อ Gilson รุ่น MD-250 
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2.วธีิการทดลอง 

2.1 เก็บเปลือกไข่ไก่ดิบจากร้านเบเกอรี และนําไปตากให้แห้งในทีร่มเป็นเวลา 2 วนั (Tsai, et al., 2006)  

แล้วนําไปบดและร่อนให้มีขนาด 0.5 - 1.5 มม. เรียกว่าเปลือกไข่  A  สําหรับเปลือกไข่ B เตรียมโดยนําเปลือกไข่ไก่

ดิบมาล้างด้วยนําประปาเป็นเวลา 2 วนั  ตากแห้ง  บด และร่อนเช่นเดียวกบัเปลือกไข่ A 

2.2 นําเปลือกไข่ไก่ A มาเผาทีอณุหภมิู 600 ๐ซ  เป็นเวลา 2 ชม. เพือกําจดัสารอินทรีย์ (Yoo et al., 2009)  

เรียกว่าเปลือกไข่ C  และนําเปลือกไข่  A มาเผาทีอณุหภมิู 800 ๐ซ  เป็นเวลา 2 ชม. เพือให้เกิดกระบวนการ 

Calcination  (Park, et al., 2007) เรียกวา่เปลือกไข่ D 

2.3 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ทกุชนิดด้วยเครือง Inductively Coupled Plasma 

Emission Spectrometer (ICP) 

2.4 นําเปลือกไข่ไก่แต่ละชนิดมาผสมตามอตัราสว่นซีเมนต์ต่อมวลละเอียด เท่ากบั 1 : 1  โดยไม่ผสมมวล

หยาบ  มวลละเอียดทีใช้ในการทดลองมี 2 ชนิด ได้แก่ ทรายและเปลือกไข่ไก่  ซึงปรับเปลียนอัตราส่วนของมวล

ละเอียดทงั 2 ชนิด โดยเริมจากทรายและเปลือกไข่ไก่ ร้อยละ 100 และ 0  แล้วค่อย ๆ ลดทรายและเพิมเปลือกไข่ไก่

จนเป็นร้อยละ 0 และ 100  ผสมแห้งทงัหมดให้เข้ากนัก่อน  แล้วเติมนําในอตัราสว่นนําตอ่ซีเมนต์ (W/C) เทา่กบั 0.45   

กวนสว่นผสมเปียกให้เข้ากนัเป็นเวลา 15 นาที 

2.5 นํามาสว่นผสมมาเทลงแบบขนาด  5 x 5 x 5 เซนติเมตร (ตามมาตรฐาน ASTM C39)  ดงัรูปที 1  ตงัทิง

ไว้ 48 ชวัโมง  แกะออกจากแบบแล้วนําไปบ่มในนําเป็นเวลา 28 วนั  นําไปหาความหนาแน่นโดยนําไปชงันําหนกัแล

วดัขนาดก้อนคอนกรีตตวัอย่าง  และทดสอบกําลงัรับแรงอดั (Compressive strength) ด้วยเครืองทดสอบยีห้อ 

Gilson รุ่น MD-250   ดงัรูปที 2        

    

                                                         

            รูปที 1 แบบหลอ่ก้อนคอนกรีตทดสอบ                     รูปที 2 เครืองทดสอบกําลงัรับแรงอดั 
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 ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่                                                                                         
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ด้วยเครือง ICP แสดงดงัตารางที 1  ซงึพบว่าเปลือกไข่
ไก่ทีผา่นการเผาที 800 ๐ซ มีปริมาณของแคลเซียมร้อยละ 42  ซงึสงูกวา่เปลือกไข่ธรรมชาติซงึมีแคลเซียมร้อยละ 

33.4  เนืองจากเกิดกระบวนการ Calcination ทําให้เปลียนรูปโครงสร้างของเปลือกไข่ไก่จากแคลเซียมคาร์บอเนตเป็น

แคลเซียมออกไซด์  ดงัสมการที  (1)  (Park, et al., 2007) 

CaCO3   CaO  +  CO2                                                         (1) 

 

ตารางที 1  องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่     
องค์ประกอบ 

(%) 
เปลือกไข่ธรรมชาติ

(A) 
เปลือกไข่ทีเผา 600 0ซ       

(C) 
เปลือกไข่ทีเผา 800 0ซ           

(D) 

Ca 

Si 

33.4 

0.016 

33.9 

0.016 

42.0 

0.010 

 
2. ความหนาแน่นและกาํลังรับแรงอัดของก้อนคอนกรีตทดสอบ                                                       
 จากรูปที 3 จะเหน็วา่ความหนาแน่นของคอนกรีตคอ่ย ๆ ลดลงเมือเพิมร้อยละของการผสมเปลือกไข่ไก่ และ

จากกราฟของกําลงัรับแรงอดัของคอนกรีตชนิด  A  และB  ทีผสมเปลือกไข่ร้อยละ 10  มีกําลงัรับแรงอดัสงูกวา่

คอนกรีตทีไม่ผสมเปลือกไข่  แต่กําลงัรับแรงอดัจะลดลงเมือร้อยละของเปลือกไข่สงูขนึสว่นคอนกรีตชนิด  C  ทีผสม

เปลือกไข่ร้อยละ  30-90  มีกําลงัรับแรงอดัสงูกวา่คอนกรีตทีไม่ผสมเปลือกไข่ไก่  และคอนกรีตชนิด  D  ทีผสมเปลือก

ไข่ร้อยละ  10-60  มีกําลงัรับแรงอดัเพิมขนึ  โดยเฉพาะทีผสมเปลือกไข่ร้อยละ  20  กําลงัรับแรงอดัเพิมสงูขนึมาก 

องค์ประกอบทางเคมีต่าง ๆ ของปนูซิมเนต์ ได้แก่ CaO  SiO2   Fe4O3  Al2O3    MgO  และ SO3    ซงึสาร CaO 

เป็นสารทีสําคญัทีสดุในการยึดเกาะสารอืน ๆ เข้าด้วยกันเป็นเนือคอนกรีต   (Chen and Liu, 2003 and 

Tangtermsirikul, n.d.)  จากทีกลา่วมาแล้วกระบวนการ Calcination ในการเตรียมเปลือกไข่ D ก่อให้เกิดสาร CaO  

ดงันนัการผสมเปลือกไข่ D จงึเป็นการเพิมปริมาณ  CaO  ให้กบัปนูซีเมนต์ทําให้ปซีูเมนต์ยดึเกาะกบัมวลละเอียดได้ดี

ขนึ  ทําให้มีกําลงัรับแรงอดัเพิมขนึ 

เมือเทียบผลการทดลองนีกับคอนกรีตผสมพลาสติก โฟม เถ้าจากเตาเผามูลฝอย ดังตารางที 2 จะเห็นว่า

คอนกรีตผสมเปลือกไข่มีกําลงัรับแรงอดัสงูกว่า  สว่นคอนกรีตผสมกะลาปาล์มนํามนัมีกําลงัรับแรงอดัสงูกวา่คอนกรี

ผสมเปลือกไข่เลก็น้อย  นอกจากนนัเมือเทียบกบัคา่มาตรฐานคอนกรีตธรรมดา ( มอก. 213-2520) แล้วคอนกรีตผสม

เปลือกไข่นนัมีกําลงัรับแรงอดัสงูกว่าค่าทีกําหนดไว้ทงั 2 มาตรฐาน  นอกจากนนัเมือพิจารณาในแง่ความหนาแน่นจะ
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เห็นได้ว่าคอนกรีตผสมเปลือกไข่มีความหนาแน่นตํากวา่คา่มาตรฐานของคอนกรีตธรรมดาแตย่งัสงูกวา่คอนกรีตมว

เบาตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541  ดงันนัจึงควรปรับปรุงคอนกรีตผสมเปลือกไข่ให้มีความหนาแน่นตําลงโดยทํ

ให้เกิดฟองอากาศในเนือคอนกรีตโดยการเติมผงอลมิูเนียม (คําภี และ คณะ, 2552) 

 

    

 

 

     รูปที 3 ความหนาแน่น และกําลงัรับแรงอดัของคอนกรีตทดสอบของเปลือกไข่ชนิดตา่ง ๆ   
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ตารางที 2  ผลการทดสอบเปรียบเทียบกบังานวิจยัอืนๆ   
งานวิจยั ชนิดของสว่นผสม

ทดแทนทราย 
ร้อยละการผสม 

 

คา่ความหนาแน่น 

(กก./ม.3) 

กําลงัรับแรงอดั 

(กก./ซม2) 

มอก.  213-2520 คอนกรีตธรรมดา - 2200.0 100.0 

มอก. 1505-2541 คอนกรีตมวลเบา - 700 40 

Panyakapo and  
Panyakapo 
(2008) 

เทอร์โมเซต็ติง
พลาสติก 

60 1050.0 27.6 

Qiao, et al. (2008) เถ้าหนกัจากเตาเผา
มลูฝอย 

80 1800.0 101.9 

Bataynrh, et al. 
(2007) 

เทอร์โมพลาสติก 20 2495.0 101.9 

Mannan and 
Ganapathy 
(2004) 

กะลาปาล์มนํามนั 70 1850.0 246.6 

 

สรุปผล                                                                                                                                                            

 จากผลการทดลองเหน็ได้วา่คอนกรีตทีผสมเปลือกไข่ไก่ทําให้กําลงัรับแรงอดัเพิมสงูขนึ และความหนาแน่น

ของคอนกรีตลดลง  คอนกรีตผสมเปลือกไข่ไก่ชนิด A และ B ทําให้กําลงัรับแรงอดัเพิมสงูขนึเลก็น้อย  สว่นคอนกรีต

ผสมเปลือกไข่ไก่ชนิด C กําลงัรับแรงอดัเพิมขนึเป็นสว่นใหญ่  เนืองจากเปลือกไข่ C มีปริมาณสารอินทรีย์ตํา  จงึทํ

ให้คอนกรีตแข็งตวัได้ดี  สําหรับคอนกรีตผสมเปลือกไข่ไก่ชนิด D กําลงัรับแรงอดัเพิมสงูขนึมาก  เนืองจากโครงสร้าง

เปลือกไข่ไก่เปลียนรูปจากแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นแคลเซียมออกไซด์ (CaO)  ซงึCaO เป็นองค์ประกอบหลกัของ

ปนูซีเมนต์ (วินิต, 2527)  จงึสรุปได้วา่การนําเปลือกไขไก่มาเป็นสว่นผสมในคอนกรีตนนัมีข้อดีกวา่คอนกรีตธรรมดา  

และเมือเทียบกําลงัรับแรงอดักบัการใช้พลาสติก และเถ้าจากเตาเผามลูฝอยสงูกวา่ สว่นกะลาปาล์มนํามนัสงูกว่

เลก็น้อย  ซงึเมือเทียบกบัคา่มาตรฐานกบั มอก. 213-2520 และมอก. 1505-2541 แล้วคอนกรีตผสมเปลือกไข่ไก่ทกุ

ชนิดยงัมีกําลงัรับแรงอดัสงูกวา่   

ข
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แบบจาํลองแบบกึงเอมไพริคัลสาํหรับคาํนวณ PAR ในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆในประเทศ
ไทย 
A Semi-empirical Model for Calculating Photosynthetically Active Radiation under Clear Sky 
Condition in Thailand 
 
อรรถพล ศรีประดิษฐ์1 และ เสริม จนัทร์ฉาย1

Auttapon Sripradit1 and Serm Janjai1  
 

บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนีผู้ วิจัยได้ทําการวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงทีพืชใช้สังเคราะห์แสง (PAR) ทีสถานี

อตุนิุยมวิทยาซึงอยู่ที จงัหวดัเชียงใหม่ (18.78 °N, 98.98 °E)  อบุลราชธานี (15.25 °N, 104.87 °E) นครปฐม

(13.82 °N, 100.04 °E) และสงขลา (7.2 °N, 100.60 °E) เป็นเวลาประมาณ 1 ปี

                                                           

 6 เดือน (เมษายน2010 - 

กนัยายน 2011) จากนนัผู้วิจยัได้นําข้อมลูรังความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลืนทีพืชใช้สงัเคราะห์แสงใน

ช่วงเวลาตงัแต่ เมษายน 2010 – มีนาคม 2011 มาสร้างแบบจําลองสําหรับคํานวณค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์

ในช่วงความยาวคลืนทีพืชใช้สงัเคราะห์แสงในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ  หลงัจากนนัทําการทดสอบสมรรถนะของ

แบบจําลอง ทีสร้างขึนโดยใช้ข้อมลูทงั4 สถานี ในช่วงเวลาตงัแต่ เมษายน – กนัยายน 2011 ผลการทดสอบพบว่า

แบบจําลองสามารถทํานายค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลืนทีพืชใช้สงัเคราะห์แสงได้สอดคล้องกบั

คา่จากการวดั โดยมีความแตกต่างในรูป Root Mean Square Difference (RMSD) และMean Bias Difference 

(MBD) มีคา่เทา่กบั 5.7% และ 0.9% ตามลําดบั 

คาํสาํคัญ : ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลืนทีพืชใช้สงัเคราะห์แสง  PAR  แบบจําลอง 
 

Abstract 
In this study, photosynthetically active radiation (PAR) was measured at 4 meteorological Chiang 

Mai (18.78 °N, 98.98 °E) , Ubon Ratchathani (15.25 °N, 104.87 °E), Nakhon Pathom (15.25 °N, 104.87 

°E)  and Songkhla (7.2 °N, 100.60 °E)  for the period of one year and six-months period (April 2010-

September 2011): Then  PAR data for the period : April,2010–March,2011 from these stations were used 

to formulate a model for estimating photosynthetically active radiation under clear sky. To validate its 

 

1 ห้องปฏิบตัิการวิจยัพลงังานแสงอาทิตย์  ภาควิชาฟิสกิส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Solar Energy Research Laboratory, Department of Physics. Faculty of Science. Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-420  

42

performance, the model was used to calculate photosynthetically active radiation at 4 stations for the 

period: April–September 2011. It was found that measured and predicted photosynthetically active 

radiation were in good agreement, with root mean square differences (RMSD) and mean bias difference 

(MBD) of 5.7% and 0.9%, respectively  

Keywords: Photosynthetically active radiation, PAR, model  

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
รังสีดวงอาทิตย์ทีตกกระทบพืนโลกสว่นใหญ่จะอยู่ในช่วงความยาวคลืน 0.3-3.0 μm แต่ในการสงัเคราะห์

แสง พืชจะใช้พลงังานจากรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลืน 0.4 - 0.7 μm ซึงเรียกโดยทวัไปว่ารังสีดวงอาทิตย์

ในช่วงความยาวคลืนทีพืชใช้สงัเคราะห์แสง (photosynthetically active radiation) หรือ PAR 

 ข้อมลู PAR มีความสําคญัต่องานด้านการจําลองแบบ (modelling) ผลผลิตชีวมวลของพืช และวฎัจกัรของ

คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon cycle) (Wang et. al.,2005, Li et. al.,2010) โดยทวัไป ค่าของ PAR จะมีการ

เปลียนแปลงตามเวลาในรอบวนัและแปรตามฤดกูาลในรอบปี นอกจากนียงัมีการเปลียนแปลงอนัเนืองมาจากสภาวะ

ทางอตุนิุยมวิทยา เช่นการปกคลมุของเมฆ เป็นต้น ข้อมลู PARในช่วงทีท้องฟ้าปราศจากเมฆเป็นข้อมลูสําคญัทีใช้

คํานวณอตัราการสงัเคราะห์แสงสงูสดุ ซงึปัจจบุนัข้อมลูดงักลา่วยงัมีน้อย 

 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันี เพือพฒันาแบบจําลองแบบกึงเอมไพริคลั (semi-empirical model) สําหรับ

คํานวณ PAR ในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆในประเทศไทย 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ผู้วิจยัได้ทําการติดตงัเครืองวดั PAR ในภมิูภาคต่างๆ ของประเทศไทย  ได้แก่ทีศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคเหนือ 

จงัหวดัเชียงใหม่ (18.78 °N, 98.98 °E)  ศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอบุลราชธานี  (15.25 

°N, 104.87 °E) ศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคใต้ฝังตะวนัออก จงัหวดัสงขลา (7.2 °N, 100.60 °E)  และมหาวิทยาลยั

ศิลปากร จงัหวดันครปฐม (13.82 °N, 100.04 °E) โดยทําการเก็บข้อมลูเป็นเวลา 16 เดือน (เมษายน 2010 -

กรกฎาคม 2011) นอกจากนีผู้วิจยัยงัได้รวบรวมข้อมลูไอนําในบรรยากาศ (precipitable water) ค่าความลกึเชิงแสง

ของฝุ่ นละออง ( aerosol optical depth) ทีได้จากเครือง sun photometer ของเครือข่ายวดัฝุ่ นละออง AERONET 

ของ NASA และข้อมลูภาพถ่ายท้องฟ้าทีได้จากเครือง sky view ทีสถานีทีทําการวดั PAR  จากนนันําข้อมลู PAR ไอนํ

และคา่ความลกึเชิงแสงของฝุ่ นละอองมาทําการวิเคราะห์เพือหาแบบจําลองสําหรับคํานวณค่า PAR ในสภาพท้องฟ้า

ปราศจากเมฆในประเทศไทย 

ผู้วิจยัได้สร้างแบบจําลองสําหรับการคํานวณหาค่า PAR  โดยเลือกสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ จากข้อมลู

ภาพถ่ายท้องฟ้า แล้วหาความสมัพนัธ์ระหว่างค่า PAR ในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆกบัปริมาณไอนําในบรรยากาศ 
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(w) มวลอากาศ (ma) มุมเซนิธของดวงอาทิตย์ ( )แฟกเตอร์สําหรับแก้ผลจากความรีของวงโคจรโลกรอบดวง

อาทิตย์ (E
zθ

0) PAR นอกบรรยากาศโลก (Qext)และค่าความลกึเชิงแสงของฝุ่ นละออง ( AOD) ทีความยาวคลืน500 nm 

หลงัจากนนัทําการทดสอบความถกูต้องของแบบจําลองทีคํานวณได้กบัข้อมลูทีได้จากการวดั  ซึงจะแสดงผลในรูป

ของ root mean square difference (RMSD) และ mean bias difference (MBD) 
 

 
รูปที1 แสดงตําแหน่งและอปุกรณ์ วดัPAR ทีติดตงัทีสถานีเชียงใหม ่อบุลราชธานี นครปฐม และสงขลา 

 
ผลและวจิารณ์ 

ผู้ วิจัยได้เสนอแบบจําลองซึงแสดงความสมัพันธ์ระหว่าง PAR กับไอนํา มวลอากาศ มมุเซนิตของดว

อาทิตย์ แฟกเตอร์สําหรับแก้ผลจากความรีของวงโคจร PAR นอกบรรยากาศโลก และความลกึเชิงแสงของฝุ่ นละออง  

ในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆตามสมการดงัตอ่ไปนี 
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                                                      (1) 1 2 3 a-(a a AOD a w)m
pg 0 0 extQ   a E Q cos e + += zθ

เมือ  

  pgQ    คือ คา่ความเข้ม PAR  [μmolm-2s-1] 

   คือ แฟกเตอร์สําหรับแก้ผลจากความรีของวงโคจร [-] 0E

    คือ คา่ความเข้ม PAR นอกบรรยากาศโลก [2776.4 μmolmextQ  -2s-1] 

   คือ มวลอากาศ (relative optical air mass) [-] am

        คือ ปริมาณไอนําในบรรยากาศ (precipitable water) [cm] w
   AO    คือ คา่ความลกึเชิงแสงของฝุ่ นละอองทีความยาวคลืน 500 nm [-] D

     คือ มมุเซนิธของดวงอาทิตย์ [องศา] zθ

  , , และ  คือ คา่สมัประสทิธิของแบบจําลอง 0a 1a 2a 3a
 

ผู้ วิจัยได้ทําการฟิตสมการที (1) ด้วยข้อมูลทีได้จากการวัดทัง 4 สถานีในช่วงเมษายน – มีนาคม 2011

จํานวน 789 จดุ โดยใช้วิธี nonlinear multiple regression ซึงจะได้สมัประสิทธิ a0=0.684 a1= 0.0726 a2= -

0.00439 และ a3=0.032 โดยได้คา่กําลงัสองของสมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ (R2)เทา่กบั 0.95  

ในการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณ PAR ในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆทีสร้างขึน 

ผู้วิจยัจะนําแบบจําลองไปคํานวณหาค่า PAR ทีสถานีวดั 4 แห่ง ในช่วงเวลาเมษายน – กนัยายน 2011  แล้วทําการ

เปรียบเทียบระหวา่งคา่ทีคํานวณได้จากแบบจําลองกบัคา่ทีได้จากการวดัจริงของทงั 4 สถานี ผลทีได้แสดงไว้ในรูปที2 

จากนนัได้คํานวณความแตกต่างของค่าจากการคํานวณและค่าจากการวดัในรูปของ root mean square difference 

(RMSD) และ mean bias difference (MBD) ซงึสามารถหาได้จากสมการที (2) และ (3) ตามลําดบั 
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เมือ 

PARmodel   คือ PAR ทีคํานวณได้จากแบบจําลอง [μmolm-2s-1] 

measPAR    คือ PAR ทีได้จากการวดั [μmolm-2s-1] 

              คือ จํานวนข้อมลู N
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RMSD = 5.7%
MBD = 0.9%
R2 = 0.95
N = 671

 
รูปที 2 การเปรียบเทียบคา่ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลืนทีพืชใช้สงัเคราะห์แสง (PAR)  

           จากวดั และค่าทีได้จากการคํานวณเมือรวมข้อมลูของสถานีเชียงใหม่ อบุลราชธานี นครปฐม และ

สงขลา 
จากผลการเปรียบเทียบพบว่าค่าทีคํานวณได้จากแบบจําลองทีสร้างขึนส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันมี

ความแตกต่างในรูป RMSD และ MBD ทีสถานีเชียงใหม่เท่ากบั 4.3 % และ 0.6 % สถานีอบุลราชธานีเท่ากบั7.0 % 

และ 2.4 % สถานีนครปฐมเท่ากบั7.9 % และ -3.2 % สถานีสงขลาเท่ากบั 7.8 % และ 2.2 % และเมือรวมข้อมลูของ

4 สถานีจะได้คา่ RMSD และ MBD เทา่กบั 5.7 % และ 0.9 % 
 

สรุป 
 ในงานวิจยันี ผู้วิจยัได้ทําการวดัเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลืนทีพืชใช้สงัเคราะห์แสงหรือ PAR ที

ติดตังทีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
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อบุลราชธานี มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม และศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคใต้ฝังตะวนัออก จงัหวดัสงขลา โดย

ผู้วิจยัได้นําข้อมลูจาก 4 สถานี ทีทําการวดัในช่วงเมษายน 2010 – มีนาคม 2011 มาวิเคราะห์เพือหาแบบจําลอง

สําหรับคํานวณหา PAR   ในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ   จากนนัทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองทีสร้างขึน

โดยใช้ข้อมลูในช่วงเวลาตงัแต่ เมษายน – กนัยายน 2011 พบว่าค่าเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลืนทีพืชใช้

สงัเคราะห์แสงทีได้จากการคํานวณและจากแบบจําลองสว่นใหญ่มีความสอดคล้องกนั 
 

คาํขอบคุณ 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม ่ศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จงัหวดัอบุลราชธานี  และศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคใต้ฝังตะวนัออก จงัหวดัสงขลา ทีอนญุาตให้ใช้สถานทีในการติดตงั

เครืองมือวดัและบนัทกึข้อมลู ตลอดจนช่วยดแูลเครืองมือให้ผู้วิจยัด้วยดีตลอดมา 
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ารหาค่าความเข้มรังสีรวมรายวันโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมทีสถานีวัดรังสีดวงอาทิตย์    
ในประเทศไทย 
An Estimation of Daily Global Solar Radiation using Artificial Neural Networks in Thailand 
 

สมเจตน์ ภทัรพานิชชยั1 และ เสริม จนัทร์ฉาย1

Somjet Pattarapanitchai1 and Serm Janjai1

 

บทคัดย่อ 
 ในงานวิจยันี ผู้วิจยัได้พฒันาแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network, ANN) เพือ

ทํานายคา่ความเข้มรังสีรวมรายวนัทีพืนดินจากข้อมลูดชันีเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม GMS5, GOES9 และ MTSAT-

1R ร่วมกบัปริมาณไอนําจากฐานข้อมลู NCEP/NCAR ของประเทศสหรัฐอเมริกา โอโซนจากดาวเทียม TOMS/EP 

และ OMI/AURA และข้อมลูความลกึเชิงแสงของฝุ่ นละอองจากดาวเทียม TERRA/MODIS โดยใช้ข้อมลูความเข้มรังสี

ดวงอาทิตย์ทีสถานีนครปฐม  (13.82 °N, 100.04 °E) ระหวา่งปี ค.ศ. 2003 –2007 สําหรับฝึกสอนโครงข่ายประสาท

เทียมด้วยวิธีการ back propagation จากนนัได้นําโครงข่ายประสาทเทียมทีได้ไปทดสอบการทํานายค่ารังสีรวม

รายวนัในช่วงปี ค.ศ. 2008-2010 ทีสถานีนครปฐม นอกจากนียงัได้ทําการทดสอบกับข้อมลูปี ค.ศ. 2008-2009 ที

สถานีเชียงใหม่ (18.78 °N, 98.98 °E) สถานีอบุลราชธานี (15.25 °N, 104.87°E) และสถานีสงขลา (7.2 °N, 

100.6 °E) โดยผลทีได้พบวา่คา่ความเข้มรังสีรวมรายวนัทีได้จากการคํานวณโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมกบัค่ารังสี

รวมรายวนัทีได้จากการวดัมีความสอดคล้องกนัค่อนข้างดีโดยค่า root mean square difference ของสถานีเชียงใหม ่

นครปฐม อบุลราชธานี และสงขลา มีคา่เทา่กบั 13.9% 10.0% 14.0% และ 13.4%  ตามลําดบั 

คาํสาํคัญ : โครงข่ายประสาทเทียม รังสีดวงอาทิตย์ พลงังานแสงอาทิตย์ 

 

Abstract 
 In this study, an Artificial Neural Network (ANN) model was developed to estimate daily global 

solar radiation by using cloud index derived from image data of GMS5, GOES9 and MTSAT-1R satellites, 

precipitable water from NCEP/NCAR database, ozone data from TOMS/EP and OMI/AURA satellites and 

aerosol optical depth from TERRA/MODIS satellite. The solar radiation data at Nakhon Pathom (13.82 °N, 

100.04 °E) (2003-2007) was used to train ANN by employing the back propagation method. To evaluate 

                                                            

1 ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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its performance, the ANN model which has been trained was used to predict daily solar radiation at 

Nakhon Pathom (2008-2010). Additionally the model was also used to estimate the solar radiation at 

Chiang Mai (18.78 °N, 98.98 °E), Ubon Ratchatani (15.25 °N, 104.87°E) and Songkhla (7.2 °N, 100.6 

°E) for the year 2008 to 2010. It was found that the root mean square difference (RMSD) between values 

of daily solar radiation estimated from the ANN model and those obtained from the measurements at 

Chiang Mai, Ubon Ratchatani, Nakhon Pathom and Songkla were in reasonable agreement with the root 

mean square difference for Chiang Mai, Nakhon Pathom, Ubon Ratchatani and Songkhla of 13.9%, 

10.0%, 14.0% and 13.4%,respectively 

Keywords :  Artificial Neural Network, daily global radiation, solar energy 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ข้อมลูความเข้มรังสีดวงอาทิตย์มีความสําคญัต่องานด้านพลงังานแสงอาทิตย์ (Janjai et al, 2003) เพราะ

จําเป็นต้องใช้ในการออกแบบระบบพลงังานแสงอาทิตย์ต่างๆ เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และระบบทํานํ

ร้อนพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยทวัไปข้อมลูดงักลา่วจะได้จากการติดตงัเครืองวดัรังสีดวงอาทิตย์และทําการวดั

ต่อเนืองกนัหลายๆ ปี ในลกัษณะของสถานีวดั แต่การดําเนินการดงักล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ดงันนัจํานวนสถานี

วดัจงึมีจํากดั 

 เนืองจากความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ทีมาตกกระทบพืนผิวโลกขึนกบัปริมาณเมฆและองค์ประกอบอืนๆ ของ

บรรยากาศ เช่น โอโซนและไอนํา โดยหลกัการแล้วเราสามารถสร้างแบบจําลองทางฟิสกิส์สําหรับคํานวณรังสีดว

อาทิตย์จากตวัแปรเหลา่นีได้ แตเ่นืองจากเมฆซงึมีอิทธิพลมากทีสดุต่อรังสีดวงอาทิตย์มีสมบตัิทางฟิสิกส์ซงึหาได้ยาก 

และตําแหน่งและรูปทรงเมฆมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้การคํานวณความเข้มรังสีดวงอาทิตย์โดยอาศยั

แบบจําลองทางฟิสกิส์ทําได้ยาก 

 เนืองจากในช่วงเวลา 10 ปี ทีผ่านมา นักวิจัยในประเทศต่างๆ ได้ทําการพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม 

(artificial neural network, ANN) สําหรับใช้ในการจําลองแบบ (modeling) ระบบทางฟิสิกส์ทีมีความซบัซ้อน 

(Janjai and Plaon, 2011) ดงันนัในงานวิจยันี ผู้วิจยัจึงเสนอทีจะใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการหาค่ารังสีรวม

รายวนัทีสถานีตา่งๆ ในประเทศไทย 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
เนืองจากตวัแปรสําคญัทีมีผลต่อความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ คือเมฆ ไอนํา ฝุ่ นละออง และ โอโซน ดงันนั ผู้วิจั

จะสร้างแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม (ANN model) โดยใช้ดชันีเมฆ (cloud index) ไอนํา ฝุ่ นละออง และโอโซน

เป็นข้อมลู อินพทุ (input) ของแบบจําลอง และให้ตวัแปรเอาท์พทุ (output) เป็นค่ารังสีรวมรายวนั (H) โดยจะทําการ
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ฝึกสอนแบบจําลองโดยใช้ข้อมลูทีสถานีวดัรังสีดวงอาทิตย์ทีสถานีวดัรังสีดวงอาทิตย์จงัหวดันครปฐม (13.82 °N, 

100.04 °E) ในช่วงปี ค.ศ. 2003-2007 และทําการทดสอบการทํานายผลของแบบจําลองทีสถานีเดียวกนัในช่วงปี 

ค.ศ. 2008-2010 พร้อมทงัทํานายผลทีสถานีอืนๆ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สถานีเชียงใหม่ สถานีอบุลราชธานี และสถานี

สงขลา ในช่วงปี ค.ศ. 2008-2010  

ในการเตรียมข้อมลูอินพุทต่างๆ จะเริมจากการเตรียมข้อมลูเมฆ โดยผู้วิจัยจะนําข้อมลูดาวเทียม GMS5 

(Jan 2003 - Apr 2003) GOES9 (May 2003 – Oct 2005) และ MTSAT-1R (Nov 2005 – Dec 2010) ทีตําแหน่ง

สถานีวดัรังสีดวงอาทิตย์ทงั 4 แหง่ มาคํานวณคา่ดชันีเมฆรายวนั ( ) โดยอาศยัสมการ  n

minmax

minean
ρ−ρ
ρ−ρ

=   (1) 
 

เมือ   คือ คา่ดชันีเมฆ n

eaρ  คือ คา่สมัประสทิธิการสะท้อนเนืองจากบรรยากาศและพืนผิวโลก 

minρ  คือ คา่สมัประสทิธิการสะท้อนเนืองจากบรรยากาศและพืนผิวโลกทีมีคา่น้อยทีสดุ 

maxρ  คือ คา่สมัประสทิธิการสะท้อนเนืองจากบรรยากาศและพืนผิวโลกทีมีคา่มากทีสดุ 

 

ในขณะทีท้องฟ้าปราศจากเมฆ ea =ρ 0nminρ  คา่ =  กรณีท

ค่า และขณะทีอ

ีท้องฟ้าปกคลมุด้วยเมฆทงัหมด maxea ρ=ρ  

งฟ้ามีเมฆบางส่วน 1n0 1n = <<  จ ่า ดชันีเมฆ จะเป็นตวับ่งชีปริมาณเมฆ ผู้วิจยัจะหา

ดชันีเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียมรายชัวโมง แล้วนํามาเฉลียเป็นค่ารายวนั โดยจะได้ข้อมลูดชันีเมฆรายวนัตงัแต่ ปี 

ค.ศ. 2003 จนถงึ 2010 

ะเห็นได้ว

กรณีของข้อมลูปริมาณไอนําในบรรยากาศ (W) ซงึจะบอกในรูปของความสงูของนําในคอลมัน์ของบรรยากาศ

ถ้าทําให้ไอนําในคอลมัน์นันควบแน่นกลายเป็นนําทีพืนดินมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ผู้วิจยัจะใช้ปริมาณไอนํา

ฐานข้อมลู NCEP/NCAR ของสหรัฐอเมริกาซงึหาจากข้อมลูดาวเทียมและแบบจําลองบรรยากาศครอบคลมุพืนทีทวั

โลก โดยผู้วิจยัจะใช้คา่เฉลียรายวนัของไอนําในบรรยากาศทีตําแหน่งสถานีวดัทงั 4 แหง่ 

สําหรับข้อมลูปริมาณโอโซน ผู้วิจยัจะใช้ข้อมลูจากดาวเทียม TOMS/EP (2003-2004) และ OMI/AURA 

(2004-2010) โดยเป็นข้อมลู total column ozone ( ) รายวนัทีสถานีวดัทงั 4 แห่ง เช่นเดียวกบัข้อมลูดชันีเมฆและ

ปริมาณไอนํา 

l

ในด้านของฝุ่ นละออง ผู้วิจยัจะหาข้อมลูความลกึเชิงแสงของฝุ่ นละออง (aerosol optical depth, AOD) ที

สถานีวดัทงั 4 แหง่ได้จาก ดาวเทียม TERA/MODIS โดยเป็นความลกึเชิงแสงทีความยาวคลืน 550 นาโนเมตร  
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A

B
C

D

รูปที 1 แสดงตําแหน่งและภาพสถานีวดัรังสีดวงอาทิตย์ 4 แห่ง ได้แก่ สถานีเชียงใหม่ อุบลราชธานี นครปฐม และ 

สงขลา  

สําหรับกรณีข้อมลูรังสีรวมรายวนั (H) ทีเป็นเอาท์พทุของแบบจําลอง ซึงจําเป็นต้องใช้ในการฝึกสอนและ

ทดสอบแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม ผู้วิจยัจะใช้ข้อมลูซงึวดัทีสถานีวดัทงั 4 แหง่ดงัรูปที 1 

หลงัจากจดัเตรียมข้อมลูต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัจะทําการฝึกสอนแบบจําลอง ANN ซึงเขียนด้วยภาษา 

C++ โดยใช้วิธี Back propagation ร่วมกบัข้อมลูทีสถานีนครปฐมในช่วงปี ค.ศ. 2003-2007 ตามแผนภมิูในรูปที 2 

ผู้วิจยัจะแปรค่าตวัแปรต่างๆ ทีได้จดัเตรียมเข้าไปใน neuron ผ่าน hidden layer จนกระทงัแบบจําลอง ANN 

สามารถทํานายค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ได้ใกล้เคียงกบัค่าจากการวดัมากทีสดุ จากนนัผู้วิจยัจะนําแบบจําลอง 

ANN ทีได้รบการฝึกสอนแล้วไปทํานายคา่ความเข้มรังสีรวมรายวนัทงั 4 สถานี ในช่วงปี ค.ศ. 2008-2010 
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ความลกึเชิงแสง 

 
รังสีรวมรายวนั (H) 

 
โอโซน 
ไอนํา 

 ดชันีเมฆ 

 อินพทุ เอาท์พทุ Hidden layer 

รูปที 2 แสดงอินพทุ hidden layer และ เอาท์พทุสําหรับฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียม 

ผลการวิจัย 
หลงัจากทีเตรียมข้อมลูอินพทุทีสถานีนครปฐม เชียงใหม่ อบุลราชธานี และ สงขลาแล้ว ผู้วิจยัจะป้อนข้อมลู

ดงักลา่วให้กบัโครงข่ายประสาทเทียมทีฝึกสอนแล้ว เพือทําการหาคา่ความเข้มรังสีรวมรายวนัทีสถานีดงักลา่ว และนํา

ผลทีได้มาเปรียบเทียบกบัข้อมลูการวดัทีสถานีนนัๆ  ผลการทดสอบแสดงดงัรูปที 3 และตารางที 1 
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รูปที 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความเข้มรังสีรวมรายวนัทีได้จาก ANN (Hmo lde eas

 

) และ จากการวดั (Hm ) ทีสถานี

เชียงใหม ่นครปฐม อบุลราชธานี และสงขลา 
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ตารางที 1 แสดงคา่ mean bias error (MBE) และ root mean square difference (RMSD) ทงั 4 สถานี 

Station MBD (%) RMSD (%) 

Chiang Mai 5.1 13.9 

Nakhon Pathom -0.4 10.0 

Ubon Ratchatani 4.9 14.0 

Songkhla 3.1 13.4 

All stations 3.3 13.1 

 

จากตารางที 1 พบว่า างรังสีรวมรายวนัทีได้จากโครงข่าย

ียมกับรังสีรวมรายวนัทีได้จากการวดัทีสถานีเชียงใหม่ นครปฐม อุบลราชธานี และสงขลา มีค่าเท่ากับ 

13.9%, 

ในงานวิจัยนี ผู้วิจยัได้ใช้โครงข่ายประสาทเทียมทําการหาความเข้มรังสีรวมรายวนั โดยฝึกสอนโครงข่าย

ทเทียมโดยใช้ข้อมูลทีมหาวิทยาลยัศิลปากร จังหวัดนครปฐม จากนันได้ทดสอบโครงข่ายประสาทเทียมที

ฝึกสอนแ

root mean square difference (RMSD) ระหว่

ประสาทเท

10.0%, 14.0% และ 13.4% ตามลําดบั โดยพบว่า ทีสถานีอืนๆ นอกจากนครปฐมนนั มีค่า RMSD สงูกว่า

นครปฐม ทงันีเนืองจาก สถานีอืนอาจมีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากสถานีนครปฐม จึงทําให้โครงข่ายประสาทเทียมที

ฝึกสอนจากสถานีนครปฐมทํานายค่ารังสีดวงอาทิตย์ทีสถานีอืนคลาดเคลือนมากกว่า อย่างไรก็ตามค่ารังสีรวม

รายวนัทีทํานายด้วยโครงขายประสาทเทียมเมือรวมข้อมลูทกุสถานีให้ผลอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้กลา่วคือมีค่า MBD 

=3.3% และ RMSD = 13.1% 

 

สรุป 

ประสา

ล้วไปคํานวณค่ารังสีรวมรายวันทีสถานีเชียงใหม่ นครปฐม อุบลราชธานี และสงขลา โดยผลทีได้พบว่า    

root mean square difference (RMSD) ระหว่างรังสีรวมรายวนัทีได้จากการคํานวณโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

กบัค่ารังสีรวมรายวนัทีได้จากการวดัทีสถานีเชียงใหม่ อบุลราชธานี นครปฐม และสงขลา มีค่าเท่ากบั 13.9% 10.0% 

14.0% และ 13.4%  ตามลําดบั ซงึอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างดี 
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การพัฒนาแบบจาํลองประสิทธิภาพแสงกระจายสาํหรับประเทศไทย 
Development of Diffuse Luminous Efficacy Model for Thailand 
 

รุสมาดี สะบดูิง1 และ เสริม จนัทร์ฉาย 1

Rusmadee Sabuding1 and Serm Janjai1

    

บทคัดย่อ 
 ในงานวิจยันี ผู้วิจยัได้ดําเนินการวดัความเข้มแสงกระจาย ( ) และความเข้มรังสีกระจาย ( ) ทีสถานี

อตุนิุยมวิทยา 4 แห่ง ได้แก่ ทีจงัหวดัเชียงใหม่ (18.78°N, 98.98°E) อบุลราชธานี (15.25°N, 104.87°E) นครปฐม 

(13.82°N, 100.04°E) และสงขลา (7.20°N, 100.60°E) จากนนัได้ใช้ข้อมลูทีได้จากการวดัดงักลา่วจํานวน 1 ปี 

(ค.ศ.2009) มาสร้างแบบจําลองประสทิธิภาพแสงสวา่งกระจาย (diffuse luminous efficacy) แบบจําลองดงักลา่วจะ

แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง / กบัปริมาณไอนํา คา่ความลกึเชิงแสงของฝุ่ นละออง และมมุเงยของดวงอาทิตย์

จากนนัได้ทดสอบความละเอียดถกูต้องของแบบจําลอง โดยการนําแบบจําลองไปคํานวณค่าความเข้มแสงกระจาย 

โดยใช้อินพทุของแบบจําลองที 4 สถานี ในปี 2010 และนําผลไปเปรียบเทียบกบัค่าจากการวดั ผลทีได้พบว่าความ

เข้มแสงกระจายจากการคํานวณมีค่าสอดคล้องกบัการวดั โดยมีความแตกต่างในรูป root mean square difference  

เทา่กบั 6.6 % และ mean bias difference เทา่กบั -0.2 %  

dE dI

dE dI

คาํสาํคัญ : ความเข้มแสงกระจาย แบบจําลองประสทิธิภาพแสงสวา่งกระจาย ความเข้มรังสีกระจาย 
 

Abstract 
In this work, diffuse illuminance ( ) and diffuse solar irradiance ( ) were measured at 4 

meteorological stations, namely Chiang Mai (18.78°N, 98.98°E), Ubon Ratchathani (15.25°N, 104.87°E), 
Nakhon Pathom (13.82°N, 100.04°E) and Songkhla (7.20°N, 100.60°E). A 1-year period (2009) 
measurements was used to formulate a diffuse efficacy model. This model expresses /  as function 
of the precipitable water, aerosol optical depth and solar altitude. Then the model was tested against the 
measurements at 4 stations using the input data of the year 2010. It was found that values of diffuse 
illuminance calculated from the model and those obtained from the measurement were in good 
agreement,  with the root mean square difference of 6.6 % and mean bias difference of - 0.2 % 

dE dI

dE dI

Keywords : diffuse illuminance, diffuse luminous efficacy model, diffuse solar irradiance     

                                                            

1 ห้องปฏิบตัิการวิจยัพลงังานแสงอาทติย์ ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
   Solar Energy Research Laboratory, Department of  Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ปัจจุบนัการใช้ไฟฟ้าเพือให้แสงสว่างในประเทศไทยมีปริมาณค่อนข้างสงูและยงัคงมีแนวโน้มเพิมขึนตาม

การขยายตวัของเศรษฐกิจ วิธีการหนึงทีจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าเพือแสงสว่างคือ การนําแสงสว่างธรรมชาติจากดวง

อาทิตย์เข้ามาใช้ในอาคารร่วมกบัแสงสวา่งจากไฟฟ้าในตอนกลางวนั (Muneer, 1997) 

 ในการออกแบบอาคารทีใช้แสงสว่างธรรมชาติ ผู้ ออกแบบจําเป็นต้องรู้ข้อมูลความเข้มแสงกระจาย 

(diffuse illuminance) ในบริเวณทีสร้างอาคารนนั แต่ข้อมลูความเข้มแสงกระจายมีการวดัน้อยมาก ในการแก้ปัญหา

ดงักลา่ว วิธีหนึงคือ ใช้วิธีคํานวณความเข้มแสงกระจายจากความเข้มรังสีกระจาย (diffuse irradiance) ซึงมีข้อมลู

จากแหล่งต่าง ๆ อยู่มากกว่าข้อมลูแสงกระจาย ในการคํานวณความเข้มแสงกระจายดงักล่าว จะต้องใช้แบบจําลอง

ประสิทธิภาพแสงกระจาย (diffuse luminous efficacy model) ดงันนัในช่วงเวลา 15 ปี ทีผ่านมา นกัวิจยัในประเทศ

ตา่ง ๆ จงึได้ทําการพฒันาแบบจําลองประสิทธิภาพแสงกระจาย (Cucumo, 2009; De Rosa , 2008) แต่แบบจําลอง

ดงักลา่ว สว่นใหญ่สร้างจากข้อมลูในยโุรปและอเมริกา ซงึมีสภาพภมิูอากาศแตกตา่งจากประเทศไทย จึงไม่เหมาะกบั

การนํามาใช้กบัประเทศไทย ซึงอยู่ในเขตศนูย์สตูร งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือพฒันาแบบจําลองประสิทธิภาพแสง

กระจายสําหรับประเทศไทย 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ผู้วิจยัได้ทําการวดัความเข้มแสงกระจาย และความเข้มรังสีกระจาย ทีศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคเหนือ จงัหวดั

เชียงใหม่ (18.78°N, 98.98°E) ศนูย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จังหวดัอุบลราชธานี (15.25°N, 

104.87°E) ศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคใต้ฝังตะวนัออก จงัหวดัสงขลา (7.20°N, 100.60°E) และมหาวิทยาศิลปากร 

จงัหวดันครปฐม(13.82°N, 100.04°E) โดยทําการวดัแสงกระจายด้วยลกัซ์มิเตอร์ (luxmeter) ยีห้อ EKO (model 

ML-020S-O) ซึงติดตงัวงแหวนบงัแสงตรงจากดวงอาทิตย์  สําหรับรังสีกระจายจะทําการวดัด้วยไพราโนมิเตอร์ 

(pyranometer) ยีห้อ Kipp & Zonen (model CM11) ทีติดตงัวงแหวนบงัรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ด้วยเช่นกนั และทํา

การบนัทกึสญัญาณด้วยเครือง Data collector ยีห้อ Yokogawa รุ่น DC 100 นอกจากนีผู้วิจยัยงัใช้ข้อมลูปริมาณไอ

นําในบรรยากาศ และความลกึเชิงแสงของฝุ่ นละออง จากเครืองซนัโฟโตมิเตอร์ (sunphotometer) ซึงติดตงัทีสถานี

วดัทงั 4 แหง่ ผู้วิจยัจะแบง่ข้อมลูเป็น 2 ชดุ โดยชดุแรกของปี ค.ศ. 2009 ใช้สําหรับสร้างแบบจําลอง และชดุทีสองของ

ปี 2010 ใช้สําหรับทดสอบแบบจําลอง 

ประสิทธิภาพแสงกระจาย ( ) เป็นอตัราส่วนของความเข้มแสงกระจาย (0.38-0.77 μm) ( ) ต่อ

ความเข้มรังสีกระจาย (0.3-3.0 μm) ( I ) ในงานวิจยันี ผู้วิจยัจะเสนอแบบจําลองประสิทธิภาพแสงกระจาย ซึง

แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง  กับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของบรรยากาศ ได้แก่ ปริมาณไอนําในบรรยากาศ ( ) 

ความลกึเชิงแสงของฝุ่ นละออง ( AOD ) และมมุเงยของดวงอาทิตย์ (

dK dE

d

dK w
α ) ในรูปสมการดงันี  
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         AODawasinaa
I
EK 4321

d

d
d ++α+==                (1) 

 

เมือ                คือ ประสทิธิภาพแสงกระจาย [lm/W] dK
                      α คือ มมุเงยของดวงอาทิตย์ [องศา] 

                 คือ ความลกึเชิงแสงของฝุ่ นละออง (aerosol optical depth) ทีความยาวคลืน 500 nm [ - ] AOD
        คือ ปริมาณไอนําในบรรยากาศ (precipitable water) [cm] w

                      คือ ความเข้มแสงกระจาย [lux] dE
                     

          คือ ความเข้มรังสีกระจาย [W/mdI 2] 

         a1, a2, a3, a4  คือ สมัประสทิธิของแบบจําลอง 

 

 จากนันจะนําข้อมูลความเข้มแสงกระจาย  ( ) และความเข้มรังสีกระจาย  ( ) พร้อมทังข้อมูล dE dI

α , , ซงึทําการวดัทีสถานีทงั 4 แหง่ ในปี ค.ศ. 2009 มาทําการฟิต (fit) สมการที (1) เพือหาค่าสมัประสิทธิ 

a

AOD w

1 , a2 , a3 และ a4  ในขนัตอนสดุท้ายผู้วิจยัทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลอง โดยนําแบบจําลองไปคํานวณ

ความเข้มแสงกระจายทีสถานีทงั 4 แหง่ ในปี ค.ศ. 2010 และเปรียบเทียบผลทีได้กบัคา่จากการวดั 

 

ผลและวิจารณ์ 
จากการฟิตสมการ (1) ด้วยข้อมลูจากสถานีวดั 4 แห่ง จะได้ค่าสมัประสิทธิของแบบจําลอง ดงันี a1=135, 

a2= -7.927, a3=3.210 และ a4= -3.087 และได้คา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ r= 0.89  

ผลจากการทดสอบแบบจําลอง แสดงไว้ในรูปที 2 โดยความแตกต่างในรูป root mean square difference  

(RMSD) และ mean bias difference (MBD) ของแต่ละสถานี แสดงไว้ในตารางที 1. ผลทีได้พบว่าค่าความเข้มแสง

กระจาย จากการคํานวณ โดยใช้แบบจําลองสว่นใหญ่สอดคล้องกบัการวดั โดยมี RMSD อยู่ในช่วง 4.1 - 7.2 % และ 

MBD อยูใ่นช่วง -0.2 – 2.7 % 
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รูปที 1. แสดงเครืองวดัแสงกระจาย (ก) และรังสีกระจาย (ข) ทีสถานีเชียงใหม่ อบุลราชธานี นครปฐม และสงขลา 
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รูปที 2. การเปรียบเทียบความเข้มแสงกระจาย ซงึคํานวณจากแบบจําลอง  ( ) และจากการวดั ( ) elmod,dE meas,dE

 

หลังจากสร้างแบบจําลองประสิทธิภาพแสงกระจายแล้ว ผู้ วิจัยได้ทดสอบความละเอียดถูกต้องของ

แบบจําลอง โดยใช้ข้อมลูในปี ค.ศ. 2010 ของสถานีเชียงใหม่ อบุลราชธานี นครปฐม และสงขลา ซงึเป็นข้อมลูอิสระ 

และมิได้นํามาใช้ในการสร้างแบบจําลอง ในการทดสอบดงักล่าว ผู้วิจยันําค่าปริมาณไอนําในบรรยากาศ คา่ความลึ

เชิงแสงของฝุ่ นละออง คา่ความเข้มรังสีกระจาย และนําค่ามมุเงยของดวงอาทิตย์ ทีได้จากการวดัจากสถานีต่าง ๆ ไป

แทนในสมการที (1) ทําให้ได้คา่ความเข้มแสงกระจาย หลงัจากนนันําคา่ดงักลา่วไปเปรียบเทียบกบัค่าทีได้จากการวดั 

ซงึจะแสดงผลในรูปของ root mean square difference (RMSD) และ mean bias difference (MBD) ดงัตารางที 1. 
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ตารางที 1. แสดงค่า root mean square difference (RMSD) และ mean bias difference (MBD) ของ

สถานีตา่ง ๆ 

สถานี MBD (%) RMSD (%) 

นครปฐม 2.2 7.2 

เชียงใหม ่ -3.6 6.9 

สงขลา -0.5 4.1 

อบุลราชธานี 1.6 5.9 

รวมข้อมลูทกุสถานี -0.2 6.6 

 

สรุปผล 
 ผู้วิจยัได้ทําการนําข้อมลูความเข้มแสงกระจาย และรังสีกระจายจาก 4 สถานี ในปี ค.ศ. 2009 มาทําการ

สร้างแบบจําลองประสทิธิภาพแสงกระจาย ( ) โดยคํานึงถึงผลของปริมาณไอนํา คา่ความลกึเชิงแสงของฝุ่ นละออง

และมมุเงยของดวงอาทิตย์ จากนนัได้ทดสอบความละเอียดถกูต้องของแบบจําลอง โดยใช้ข้อมลูปี ค.ศ. 2010 พบว่า

ค่าความเข้มแสงกระจาย ทีได้จากการคํานวณมีความสอดคล้องกบัค่าจากการวดั โดยเมือรวมข้อมลูทกุสถานี มีค่า 

RMSD เทา่กบั 6.6 % และ MBD = -0.2 % ซงึแสดงวา่แบบจําลองมีสมรรถนะทีดี 

dK
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การประเมินสมรรถนะของแบบจาํลองสาํหรับคาํนวณรังสีกระจายบนพืนเอยีง โดยใช้ข้อมลู
วัดทจีังหวัดนครปฐม 
Performance Evaluation of Models for Estimating Diffuse Irradiation on Inclined Surfaces 
Using Measured Data at Nakhon Pathom 
 

รุ่งรัตน์ วดัตาล1 และ เสริม จนัทร์ฉาย1

Rungrat Wattan1 and Serm Janjai1

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันี ผู้วิจยัได้ทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนพืนเอียง จํานวน 

14 แบบจําลอง โดยการนําแบบจําลองดงักลา่วมาคํานวณค่ารังสีกระจายบนระนาบในแนวดิง 4 ทิศ (ทิศเหนือ ทิศใต้ 

ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก) และระนาบเอียง 45 องศาหนัไปทางทิศใต้ จากนนัได้ทําการเปรียบเทียบกบัข้อมลูการ

วดั ทีจงัหวดันครปฐม (13.82°N, 100.04°E) ผลการเปรียบเทียบพบว่า แบบจําลองของ Muneer มีสมรรถนะ

ใกล้เคียงกบัแบบจําลองของ Gueymard และแบบจําลองทงัสองมีสมรรถนะดีทีสดุในบรรดาแบบจําลองทงัหมดที

ทําการศกึษา  

คาํสาํคัญ : รังสีกระจาย แบบจําลอง พืนเอียง 
 

Abstract  
 In this work, the performance of  fourteen inclined diffuse irradiance models were evaluated. These 

models were used to calculate diffuse irradiance on vertical surfaces facing 4 directions (north, south, 

east and west) and   45 o south-facing surface. The results were compared with irradiance measured at 

Nakhon Pathom (13.82°N, 100.04°E). It was found that the performance of Muneer model was 

comparable to that of Gueymard model and they performed best among all models under this 

investigation.  

Keywords : diffuse irradiance, model, vertical surface 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
โดยทัวไปข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ทีได้จากการวัดจะเป็นข้อมูลรังสีรวมบนพืนราบ แต่อุปกรณ์รับรังสีดวง

อาทิตย์มกัวางบนพืนเอียง เพือให้รับรังสีได้สงูสดุตลอดทงัปี ผู้ใช้ข้อมลูจึงต้องแปลงข้อมลูรังสีบนพืนราบให้อยู่บนพืน

เอียง เนืองจากรังสีรวมประกอบด้วยรังสีตรงและรังสีกระจาย ดงันนัจึงต้องแบ่งการแปลงเป็น 2 ส่วน คือ แปลงรังสี

ตรงและรังสีกระจาย สําหรับการแปลงรังสีตรงสามารถทําได้โดยการคณูด้วยแฟคเตอร์ทางเรขาคณิตคล้ายกบัการ

แตกแรงทางกลศาสตร์ (Iqbal, 1983) แต่กรณีรังสีกระจายจะมีความซบัซ้อนมากกว่า เนืองจากมีปริมาณซงึขึนอยู่กบั

สภาพท้องฟ้าและตําแหน่งของดวงอาทิตย์ ดังนันในช่วง 30 ปี ทีผ่านมา นักวิจัยในประเทศต่างๆ จึงได้เสนอ

แบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนพืนเอียง โดยแตล่ะแบบจําลองมีความซบัซ้อนและสมรรถนะแตกตา่งกนั  

วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันี เพือประเมินสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนพืนเอียง

จํานวน 14 แบบจําลอง โดยใช้ข้อมลูรังสีดวงอาทิตย์ทีได้จากการวดัทีจงัหวดันครปฐม  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 ผู้ วิจัยได้ทําการสร้างอุปกรณ์สําหรับวัดความเข้มรังสีรวมบนพืนเอียง ซึงประกอบด้วยไพราโนมิเตอร์ 

(pyranometer)  5 เครือง  (Kipp&Zonen, model CMP6)โดยวางบนระนาบในแนวดิงซงึหนัหน้าไปทางทิศเหนือ ใต้ 

ตะวนัออก และตะวนัตก อย่างละ 1 เครือง และวางทํามมุ 45° กบัพืนราบ โดยหนัหน้าไปทางทิศใต้อีก 1 เครือง ทงันี

เพือทําการวดัรังสีรวมบนพืนเอียงทีทํามมุ 90° หนัหน้าไปทางทิศทางหลกั 4 ทิศ และบนพืนเอียง 45° ทีหนัหน้าไป

ทางทิศใต้ อปุกรณ์ดงักล่าวจะมีแผ่นโลหะสีดําวางอยู่ใต้ไพราโนมิเตอร์แต่ละตวั เพือป้องกนัรังสีดวงอาทิตย์ทีสะท้อน

จากพืนดิน ทําให้รังสีกระจายทีวดัมีแหล่งทีกําเนิดจากท้องฟ้าเท่านนั  โดยทําการติดตงัอปุกรณ์ดงักล่าวบนดาดฟ้า

อาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลยัศิลปากร (13.82 °N, 100.04 °E) จงัหวดันครปฐม นอกจากนียงัได้ทําการวดัรังสี

รวมและรังสีกระจายบนพืนราบในบริเวณเดียวกนัด้วยไพราโนมิเตอร์ (Kipp&Zonen, model CM11) สญัญาณทีได้

จากหวัวดัจะบนัทกึด้วยเครือง Data logger (Yokokawa, model DC100)  
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B 

A 
A 

B 

รูปที 1 อปุกรณ์วดัความเข้มรังสีรวมบนระนาบในแนวดิง 4 ทิศ และบนระนาบเอียง 45° หนัไปทางทิศใต้ 

                     (A คือแผน่ป้องกนัรังสีจากพืนดิน และ B คือไพราโนมิเตอร์)  

 

      

รูปที 2 อปุกรณ์วดัความเข้มรังสีรวมและรังสีกระจายบนพืนราบ 

 ในงานวิจยันี ผู้วิจยัจะต้องเตรียมข้อมลูรังสีกระจายบนพืนราบ และรังสีกระจายบนพืนเอียง ( ) 

ซึงในทีนีหมายถึงรังสีกระจายบนระนาบในแนวดิงทีหนัหน้าไปทางทิศเหนือ ใต้ ตะวนัออก และตะวนัตก และรังสี

กระจายบนพืนเอียงทีทํามมุ 45° กบัพืนราบและหนัไปทางทิศใต้ 

)I( dh βdI

 กรณีของข้อมลูความเข้มรังสีกระจายบนพืนราบ สามารถหาได้โดยตรงจากเครืองวดัรังสีกระจาย (รูปที 2ข) 

แตก่รณีของรังสีกระจายบนพืนเอียงจะต้องคํานวณตามขนัตอนตอ่ไปนี (Janjai et al., 2009)  
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 เริมต้น ผู้วิจยัจะนําค่ารังสีรวมบนพืนราบ  ซึงได้จากเครืองวดัรังสีรวม (รูปที 2ก) ไปลบด้วย ค่ารังสี

กระจายบนพืนราบ ซงึจะได้ผลลพัธ์เป็นรังสีตรงบนพืนราบ ตามสมการ 

)I( gh

)I( dh )Ibh(

dhghbh III −=       (1) 

 ในขนัตอนต่อไป ผู้วิจยัจะทําการแปลงรังสีตรงบนพืนราบให้เป็นรังสีตรงบนพืนเอียง  โดยใช้สมการ 

(2) เช่นเดียวกบัการแตกแรงทางกลศาสตร์ (Iqbal, 1983)  

)I( dβ

   
s

bhbβ sin
cosθII
α

=      (2) 

 เมือ  คือมมุเงยของดวงอาทิตย์ (solar altitude) และ sα θ คือมมุตกกระทบของรังสีตรงบนพืนเอียง  

 

 ในขนัตอนสดุท้ายจะทําการคํานวณรังสีกระจายบนพืนเอียง โดยการนําค่ารังสีตรงบนพืนเอียง ( ) ทีได้

จากสมการ (2) ไปลบออกจากค่ารังสีรวมทีวดัได้ในแนวดิงทงั 4 ทิศทาง และพืนเอียงทํามมุ 45° (อปุกรณ์ในรูปที 1) 

ตามสมการ 

βbI

)I( gβ

βββ −= bgd III       (3) 

 

 ผู้ วิจัยได้ทําการหาค่ารังสีกระจายรายชัวโมงบนพืนราบ และรังสีกระจายรายชัวโมงบนพืน

เอียง เป็นเวลาประมาณ 1 ปี เพือนํามาทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองทีใช้แปลงรังสีกระจายบนพืนราบให้

เป็นรังสีกระจายบนพืนเอียงทงัหมด 14 แบบจําลอง ดงันี   

)I( dh

)I( dβ

1. แบบจําลอง Liu-Jordan (1960)         

)cos1(I
2
1I dhd β+=β        (4)  

เมือ  β  เป็นมมุทีพืนเอียงทํามมุกบัพืนราบ 

 

2. แบบจําลอง Bugler (1977) 

θ+
β+

−= β
β

β cosI05.0]
2

)cos1()
Zcos

I
05.0I[(I b

s

b
dhd    (5) 

เมือ เป็นมมุซีนิธของดวงอาทิตย์ (zenith angle) sZ
 
3. แบบจําลอง Temps-Coulson (1977) 

        )Zsincos1)](2/(sin1)[cos1(
2
1I s

323
d θ+β+β+=β    (6) 
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4. แบบจําลอง Klucher (1979) 

)]}Z)(sin(cosF1][2/sinF1][2/)cos1{[(II s
323

dhd θ′+β′−β+=β   (7) 

เมือ        (8) 2
ghdh )I/I(1F −=′

 

5. แบบจําลอง Hay (1979) 

]}2/))cos(1)(F1[(RF{II bdhd β+′′−+′′=β     (9) 

โดยที              (10) )Zcos(/)cos(R sb θ=

และ         (11) ohbh I/IF =′′

 

6. แบบจําลอง Wilmott (1982) 

]I/I1(C)ZcosI/()cosI[(II scbnsscbndhd −+θ= ββ      (12) 

โดยที            (13) 2080823.020293.00115.1C β−β−=β

 

เมือ   เป็นรังสีตรงบนระนาบตงัฉากกบัลําแสง และ  เป็นคา่คงทีรังสีดวงอาทิตย์ (solar constant) bnI scI
 

7. แบบจําลอง Ma-Iqbal (1983) 

)]2/(cos)M1(RM[II 2
TbTdhd β−+=β          (14) 

ohghT I/IM =          (15) 

เมือ เป็นรังสีนอกบรรยากาศโลกบนพืนราบ ohI
 

8. แบบจําลองของ Koronakis (1986) 

)cos2(I
3
1I dhd β+=β        (16) 

9. แบบจําลอง Skartveit-Olseth (1986) 

[ ]2/)cos1)(CF1(cosCRFII bdhd β+−′′−+β+′′=β       (17) 

โดยที ),0]F2  max[(0.3C ′′−=                    (18) 

 

10. แบบจําลอง Gueymard (1987) 

[ )RNR)N1(II 1dG0dGdhd +−=β ]     (19) 

 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-443  

44

โดยที [ ]0),1,Ymin(maxNG =       (20) 

เมือ 227.0
I
I4167.1

I
I6667.6Y

gh

dh

gh

dh ≤−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=     (21)   

227.0
I
I1758.0

I
I2121.1Y

gh

dh

gh

dh >−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=     (22) 

      (23) )(G)(F)cosacosacosaaexp(R 3
3

2
2100d αβ+θ+θ+θ+=

)2249.01(
))4sin(0342.0)2sin(1231.0sin2249.01()(F

2

−
β−β+β−

=β  

32 170.0384.0323.0408.0)h(G α′−α′+α′−=     (24) 
 

เมือ  = มมุเงยของดวงอาทิตย์ (องศา) และ sα s01.0 α=α′  
 

และ { } ( )b2/31/2/)cos1(/)sincos(2/)cos1(R 1d +β++πβ−ββ−β+=   (25) 
 

โดยคา่ และ b แสดงไว้ใน Gueymard (1987) 3210 a,a,a,a
 

11. แบบจําลอง Reindl (1990) 

( )( ) ]RF2/)cos(1()2/(sinf1F1[II b
3

dhd ′′+β+β+′′−=β        (26) 

เมือ         (27) ghbh I/If =

12. แบบจําลอง Perez et al. (1990) 

]sinF)a/a(F)F1)(cos1(5.0[II 22111dhd β++−β+=β         (28) 

เมือ       (29) )FZFF,0max(F 13s12111 +Δ+=

และ 23s22212 FZFFF +Δ+=       (30) 

   และ คือ ค่าสมัประสิทธิทีขึนกบัสภาพท้องฟ้า ซงึขึนกบั clear sky index (1F 2F ε ) และ sky brightness (Δ ) โดย

คา่ และ แสดงไว้ใน Perez et al. (1990)  2221131211 F,F,F,F,F 23F
13. แบบจําลอง Muneer (1990) 

   -ด้านทีพืนเอียงไมเ่หน็ดวงอาทิตย์ 

          (31) Fdhd TII =β

   -ด้านทีพืนอียงเหน็ดวงอาทิตย์ 

[ ])Zcos/(cosF)F1(TII sFdhd θ′′+′′−=β           (32) 

)2/(sincos)](sinb23(/b2[)2/(cosT 22
F βπ−ββ−β+π+β=      (33) 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-444  

44

เมือ        คือ Tilt factor FT
โดยทีในด้านทีพืนเอียงไมเ่หน็ดวงอาทิตย์และด้านทีพืนเอียงเหน็ดวงอาทิตย์ในสภาพท้องฟ้าทีมีเมฆปกคลมุ

ทงัหมด ค่า b มีค่าเท่ากบั 2.5  และสําหรับด้านทีเห็นดวงอาทิตย์ในสภาพท้องฟ้าทีไม่มีเมฆปกคลมุทงัหมดสามารถ

หาคา่ b ได้จากสมการ  

                 
[ ]

2F026.2F82.004.0
)b23(
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                 (34) 

 

14. แบบจําลองของ Badescu (2002) 

4
))2cos(3(II dhd

β+
=β        (35) 

 ในการหาสมรรถนะของแต่ละแบบจําลอง ผู้วิจยัจะแทนค่าตวัแปรในแบบจําลอง และทําการคํานวณความ

เข้มรังสีกระจายรายชวัโมงบนพืนเอียง จากนนัจะนํามาเปรียบเทียบกบัคา่ทีได้จากการวดั 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ในการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนพืนเอียง จะทําการเปรียบเทียบ

ระหว่างค่ารังสีกระจายบนระนาบในแนวดิง 4 ทิศ (เหนือ ใต้ ตะวนัออก ตะวนัตก) และระนาบเอียง 45 องศาหนัไป

ทางทิศใต้ ทีได้จากการคํานวณโดยแบบจําลองต่างๆ กบัข้อมลูจากการวดั ในการเปรียบเทียบจะอาศยัพารามิเตอร์

ทางสถิติสองตวัคือ root mean square different (RMSD) และ Mean bias different (MBD)  โดยค่า RMSD เป็น

ค่าทีแสดงค่าความคลาดเคลือนของแบบจําลองจากค่าวดัจริง ส่วนค่า MBD เป็นพารามิเตอร์ทีแสดงว่าแบบจําลอง

นนัให้ผลการคํานวณทีสงูกว่าหรือตํากวา่คา่วดัจริง ถ้าคา่เป็นบวกแสดงวา่คา่จากการวดัสว่นใหญ่มากกวา่น้อยกวา่ค่

จากแบบจําลอง ผลการทดสอบแบบจําลองแสดงดงัตารางที 1 

  จากผลการทดสอบแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนพืนเอียงในกรณีต่างๆ ผลทีได้พบว่า สําหรับ

กรณีระนาบในแนวดิงทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัตกและระนาบเอียง 45 องศาหนัไปทางทิศใต้ แบบจําลองทีให้ผลการ

คํานวณค่ารังสีกระจายบนพืนเอียงดังกล่าวสอดคล้องกับค่าจากการวัดมากทีสุดเมือเทียบกับแบบจําลองอืน คือ 

แบบจําลองของ Muneer (1990) และแบบจําลองของ Gueymard (1987) โดยมีความแตกต่างระหว่างค่าทีคํานวณ

ได้จากแบบจําลองกบัคา่จากการวดั ในรูป RMSD อยูใ่นช่วง 20.2%-37.0% นอกจากนีพบว่าในกรณีของการคํานวณ

รังสีกระจายบนระนาบเอียง 45 องศา แบบจําลองส่วนใหญ่จะมีค่า RMSD ทีลดลงเมือเปรียบเทียบกบัการคํานวณ

รังสีกระจายบนระนาบในแนวดิง  

 เมือพิจารณาทีผลการคํานวณโดยรวมของทกุระนาบเอียง จะได้ว่าแบบจําลองของ Muneer (1990) และ

แบบจําลองของ Gueymard (1987) มีสมรรถนะใกล้เคียงกนั และให้ค่า RMSD ตํากวา่แบบจําลองอืนๆ สําหรั

แบบจําลองอืนคือ แบบจําลองของ Perez et al.(1990), Reindl (1990), Liu-Jordan (1960), Badescu (2002), 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-445  

44

Bugler (1977), Hay (1979), Willmott (1982) Skartveit-Olseth (1986) และ Klucher (1979) แสดงผลการคํานวณ

ทีดีในระดับเดียวกัน โดยมีค่า RMSD อยู่ในช่วง 30.5-34.9% ส่วนแบบจําลองทีให้ผลการคํานวณมีความ

คลาดเคลือนมากทีสดุคือแบบจําลอง Temps-Coulson (1977) ซงึมีค่า RMSD สงูถึง 44.9% และเมือพิจารณาทีค่า 

MBD พบว่าแบบจําลองส่วนใหญ่จะให้ผลการคํานวณทีตํากวา่คา่วดัจริง ยกเว้นแบบจําลอง Temps-Coulson 

(1977), Klucher (1979) และ Koronakis (1986) ทีให้ผลการคํานวณสงูกวา่คา่วดัจริง 

 

ตารางที 1 ผลการทดสอบแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนพืนเอียง 
Model

MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%) MBD (%) RMSD (%)
Liu and Jordan (1960) 3.9 26.9 -10.5 30.1 -3.0 39.3 -1.3 39.2 -4.8 27.4 -3.6 32.3
Bugler (1977) 3.6 27.0 -11.5 31.3 -3.3 39.7 -2.0 39.8 -7.1 28.2 -4.8 33.1

Temps and Coulson (1977) 41.0 55.3 23.4 43.1 35.1 55.1 42.6 61.7 8.7 27.6 26.2 44.9
Klucher (1979) 25.5 39.6 9.8 29.4 18.8 42.5 24.0 46.1 3.7 25.9 13.9 34.9
Hay (1979) -17.5 35.2 -19.7 32.5 -18.0 39.5 -7.6 39.4 -4.5 24.8 -12.0 32.7

Wilmott (1982) -19.3 36.1 -20.6 32.8 -19.6 40.1 -8.8 39.7 -8.8 25.6 -14.3 33.4
Ma and Iqbal (1983) -41.7 51.2 -33.5 41.6 -33.7 47.4 -14.0 52.0 -5.9 24.6 -22.3 40.0
Koronakis (1986) 38.5 53.1 19.3 41.9 29.4 54.0 31.6 56.4 0.6 27.6 19.6 43.2

Skartviet and Olseth (1986) -25.0 36.2 -25.9 33.1 -24.9 40.4 -14.5 39.8 -5.7 25.0 -16.9 33.2
Gueymard (1987) -5.5 24.2 -11.5 20.8 -7.4 31.4 1.0 34.6 -2.7 24.7 -4.9 27.5
Reindl (1990) -1.3 32.9 -6.0 28.3 -2.9 36.7 7.5 40.8 -2.3 24.7 -1.3 31.5
Perez et al. (1990) -21.8 34.1 -18.9 26.8 -17.8 33.8 -4.1 40.0 -0.7 23.7 -10.6 30.5

Muneer (1990) -8.9 24.3 -7.6 20.2 -9.6 27.5 4.6 37.0 2.1 24.9 -2.8 27.4
Badescu (2002) 3.9 26.9 -10.5 30.1 -3.0 39.3 -1.3 39.2 -16.4 31.1 -7.5 34.0

North-90 South-90 East-90 West-90 TotalSouth-45

 

สรุปผล 
ในงานวิจยันีผู้วิจยัได้ทําการเปรียบเทียบสมรรถนะของแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีกระจายบนพืนเอียง

จํานวน 14 แบบจําลอง โดยทําการคํานวณปริมาณรังสีกระจายบนระนาบในแนวดิง 4 ทิศ (เหนือ ใต้ ตะวนัออก และ

ตะวนัตก) และระนาบเอียง 45 องศาหนัไปทางทิศใต้ ซึงใช้ข้อมลูรังสีกระจายทีได้จากการวดัทีจงัหวดันครปฐม ผล

การเปรียบเทียบพบว่าแบบจําลองของ Muneer (1990) มีสมรรถนะใกล้เคียงกบัแบบจําลองของ Gueymard (1987) 

โดยแบบจําลองทงัสองมีสมรรถนะดีทีสดุ เมือเปรียบเทียบกบัแบบจําลองอืนทีทําการทดสอบ   
 

คาํขอบคุณ 
 งานวิจยันีได้รับทนุสนบัสนนุการวิจยัจากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึงผู้วิจยัขอขอบคณุไว้ 

ณ ทีนี เป็นอยา่งสงู 
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การทดสอบพารามเิตอร์การกระจายของตวัแบบการถดถอยปัวซงนัยทวัไป 
Tests of  Dispersion Parameter in Generalized  Poisson  Regression  Models 
 

เมษิยา แย้มเจริญกิจ i  และ วีรานนัท์ พงศาภกัดี1 

Maysiya Yamjaroenkit1 and  Veeranun Pongsapukdee1  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีเสนอตวัสถิติทดสอบ μ̂Z ทีมีการแจกแจงคอ่นข้างสมมาตร เพือใช้ในการทดสอบ Overdispersion 

ในตวัแบบการถดถอยปัวซงเทียบกบัตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไป และเปรียบเทียบกบัตวัสถิติทดสอบต่าง ๆ  ได้ 

แก่ ตวัสถิติทดสอบ ตวัสถิติทดสอบวาลด์ที ตวัสถิติทดสอบอตัราสว่นภาวะน่าจะเป็นและตวัสถิติทดสอบสกอร์ โดย

จําลองแบบข้อมลู 5,000 ชดุในแตล่ะเงือนไขของการทดลองภายใต้ตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไปและเปรียบ 
oZ

เทียบกําลงัการทดสอบของตวัสถิติทดสอบทงัห้า โดยเปรียบเทียบในสถานการณ์ทีแตกต่างกนัของขนาดตวัอย่างและ

พารามิเตอร์การกระจาย ผลการวิจยัพบว่า ตวัสถิติทดสอบ μ̂Z  ทีผู้วิจยัเสนอขึนให้ผลการทดสอบทีเด่นกว่าตวัสถิติ

ทดสอบอืน ๆ เมือพิจารณาในเทอมของกําลงัการทดสอบ นอกจากนันเมือศึกษาอิทธิพลของขนาดตวัอย่างพบว่า 

กําลงัการทดสอบของตวัสถิติทดสอบตา่ง ๆ จะเพิมขนึเมือตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ขนึ 

คาํสาํคัญ : ตวัแบบการถดถอยปัวซง ตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไป การทดสอบภาวะสารูปดี Overdispersion 

 

Abstract 
 This research proposes quite symmetric distributed goodness-of-fit test called the μ̂Z test for 
overdispersion in Poisson regression model  versus generalized Poisson regression model, and compares these 
tests with the test, Wald-t test, Likelihood ratio test and Score test. In this simulation study, 5,000 sets of 
data in each condition of study under generalized Poisson regression model are simulated and these five 
goodness-of-fit tests based on the power of the tests under different situations of sample sizes and 
dispersion parameters are compared. The research results show that  the proposed

oZ

μ̂Z  test dominate 
uniformly over other tests in term of power. Furthermore, The result indicate that the power is in increasing pattern 
clearly for all  the large sample size. 
Keywords :  Poisson regression model, generalized Poisson regression model, goodness-of-fit tests,  
                     Overdispersion 
 

                                                            

i ภาควิชาสถิติ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department  of Statistics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 ในการสํารวจหรือการวิเคราะห์ข้อมลูจากตวัอยา่งสุม่ทีเก็บรวบรวมมาได้นนั หากตวัแปรสุม่จําแนกประเภท  

 (Y) ทีเก็บรวบรวมมาเป็นจํานวนนบัและยงัสามารถจําแนกตามตวัแปรอธิบาย (X) ซงึตวัแปรอธิบายอยา่งน้อย 1 ตวั 

เป็นตวัแปรแบบตอ่เนือง นกัวิจยัมกัใช้ตวัแบบการถดถอยปัวซงเป็นตวัแบบพืนฐานในการวิเคราะห์ แตต่วัแบบการถดถอย 

ปัวซงมีคณุสมบตัิคือ การกระจายต้องเท่ากนั นนัคือ ค่าเฉลียมีค่าเท่ากบัความแปรปรวน แต่ในทางปฏิบตัิมกัพบว่า ข้อมลู

มีความแปรปรวนมากกวา่คา่เฉลีย  ซงึกรณีทีความแปรปรวนมากกวา่คา่เฉลียนีเรียกวา่ overdispersion ดงันนัหากข้อมลู 

เกิด overdispersion ผู้วิจยัควรพิจารณาตวัแบบอืน ๆ ทีเหมาะสมมากกวา่เช่น ตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไป 

การเลือกใช้ตัวแบบทางสถิติเช่น ตัวแบบการถดถอยปัวซงหรือตัวแบบการถดถอยปัวซงนัยทัวไป มี

ความสําคญัเป็นอย่างยิงต่อผลลพัธ์ทีจะได้จากการวิเคราะห์ ซงึ Dean and Lawless (1989) และ Dean (1992) 

กล่าวไว้ว่า เมือวิเคราะห์ข้อมลูโดยมองข้ามกรณีทีมี overdispersion จะนําไปสู่การประมาณค่าความคลาดเคลือน

มาตรฐานทีตํากวา่ความเป็นจริงและทําให้การอนมุานคา่พารามิเตอร์ของการถดถอยผิดพลาดไปด้วย ดงันนั ตวัสถิต

ทดสอบทีใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้ตวัแบบจึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิงต่อการเลือกใช้ตวัแบบทีเหมาะสม ดงันนั

นักวิจัยหลายท่านจึงเสนอตัวสถิติทดสอบเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบตัวแบบการถดถอยปัวซงเทียบกับ           

ตวัแบบการถดถอยปัวซงนัยทวัไป ดงันี  ในปี 1994  Böhning เสนอการทดสอบ  เพือใช้ในการทด สอบ 

Overdispersion ในตวัแบบการถดถอยปัวซง และในปี 2009 Yang, Hardin และAddy เสนอการทดสอบสกอร์เพือ

ใช้ในการทดสอบ Overdispersion ในตวัแบบถดถอยปัวซง 

oZ

จากการศึกษาของงานวิจยันีด้วยวิธีการจําลองแบบข้อมลูผู้วิจยัพบว่า ตวัสถิติทดสอบ ไม่มีการแจกแจง

แบบปกติมาตรฐานเมือใกล้อนนัต์ จากปัญหาทีพบนีผู้วิจยัจึงขยายการศกึษาเกียวกบัตวัสถิติทดสอบ ซงึมีรูปแบบ

คือ

oZ

oZ

( ) ( )[ ]1−21−= 2 YSnZo  โดยที Y  แทน คา่เฉลียของตวัอยา่งสุม่ และ แทน ความแปรปรวนของตวัอย่างสุม่  

ซึงภายใต้ เป็นจริง ความแปรปรวนจะมีค่าเท่ากับค่าเฉลีย ซึงคล้ายกับการทดสอบสมมติฐานว่างคือ                

ตวัแบบการถดถอยปัวซง เทียบกบัสมมติฐานแย้งคือ ตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไป   

2S

0=0 ϕ:H

ดงันันผู้วิจยัจึงเสนอใช้ค่าเฉลียจากตวัแบบการถดถอยปัวซงนัยทวัไป นนัคือ μ̂ แทน Y  และใช้ความ

แปรปรวนของตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไป นนัคือ ( )+1 μϕμ ˆˆˆ 2 แทน  ซึงเมือแทนค่า2S μ̂  และ ( )2+1 μϕμ ˆˆˆ  จะ

เรียกตวัสถิติทดสอบใหมนี่วา่ ตวัสถิติทดสอบ μ̂Z  ซงึมีรูปแบบดงันี 
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โดยที  μ̂ แทน คา่เฉลียของคา่ทีพยากรณ์ทีได้จากตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไป  

          ϕ̂  แทน คา่ประมาณพารามิเตอร์การกระจายทีได้จากตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไป 
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ผลลพัธ์จากการจําลองแบบข้อมลูพบว่า ตวัสถิติทดสอบ μ̂Z  มีการแจกแจงแบบสมมาตรและลูเ่ข้าการแจก

แจงแบบปกติมาตรฐานเมือใกล้อนนัต์  

  ดงันนัในงานวิจยันีผู้วิจยัจะเสนอตวัสถิติทดสอบ μ̂Z  ซึงมีการแจกแจงแบบสมมาตรและลูเ่ข้าการแจกแจง

แบบปกติมาตรฐานเมือใกล้อนันต์เพือใช้ในการเปรียบเทียบตวัแบบการถดถอยปัวซงเทียบกับตวัแบบการถดถอย

ปัวซงนัยทวัไป โดยทําการศึกษาตวัสถิติทดสอบและเปรียบเทียบผลลพัธ์กับตัวสถิติทดสอบอืน ๆ ดงันี ตวัสถิติ

ทดสอบ ซงึเสนอโดย Böhning (1994)  ตวัสถิติทดสอบวาลด์ที (Wald-t test) อ้างถึงใน Yang, Hardin and Addy 

(2009) และ Wang and Famoye (1997) ตวัสถิติทดสอบอตัราสว่นภาวะน่าจะเป็น (Likelihood ratio test) อ้างถึง

ใน Yang, Hardin and Addy (2009) และตวัสถิติทดสอบสกอร์ (Score test) ซงึเสนอโดย Yang, Hardin and Addy 

(2009) โดยในงานวิจยัครังนีจะทําการเปรียบเทียบกําลงัการทดสอบของตวัสถิติทดสอบ

oZ

μ̂Z  ตวัสถิติทดสอบ  ตวั

สถิติทดสอบวาลด์ที  ตวัสถิติทดสอบอตัราสว่นภาวะน่าจะเป็นและตวัสถิติทดสอบสกอร์ ภายใต้ตวัแบบ 2 ตวัแบบที

จะใช้ในงานวิจัยนีคือ ตัวแบบการถดถอยปัวซงและตัวแบบการถดถอยปัวซงนัยทัวไป การจําลองแบบข้อมูลทํา

ภายใต้            ตวัแบบจริงคือ ตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไป ภายใต้เงือนไขของขนาดตวัอย่างและพารามิเตอร์

การกระจาย เงือนไขละ  5,000 รอบ นอกจากนี ผู้ วิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลของขนาดตัวอย่างทีมีผลต่อกําลงัการ

ทดสอบอีกด้วย ซงึประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SAS

oZ

® version 9.1  

 ตวัสถิติทดสอบทีใช้เปรียบเทียบตวัแบบการถดถอยปัวซงเทียบกบัตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไปทีใช้ใน

งานวิจยัแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี 

 ส่วนที 1  ตวัสถิติทดสอบทีผู้วิจยัเสนอคือ ตัวสถติทิดสอบ μ̂Z  มีรูปแบบดงันี 

( ) ⎟
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=
2

μϕμ ˆˆnZ ˆ  

โดยที  μ̂ แทน คา่เฉลียของคา่ทีพยากรณ์ทีได้จากตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไป 

          ϕ̂  แทน คา่ประมาณพารามิเตอร์การกระจายภายใต้ตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไป   

 ส่วนที 2 ตวัสถิติทดสอบทีนํามาเปรียบเทียบกบัตวัสถิติทดสอบทีผู้วิจยัเสนออีก 4 ตวัสถิติทดสอบได้แก่ 

 1.  ตัวสถติทิดสอบ  เสนอโดย Böhning (1994) มีรูปแบบดงันี  oZ
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โดยที  Y  แทน คา่เฉลียของตวัอยา่งสุม่  และ แทน ความแปรปรวนของตวัอยา่งสุม่  2S

 2.  ตัวสถติทิดสอบวาลด์ที  อ้างถึงใน Yang, Hardin and Addy (2009)  และ Wang and Famoye 

(1997) มีรูปแบบดงันี 

( )ϕ
ϕϕ
ˆSE

ˆ
t −
=  

 โดยที  ϕ̂  แทน คา่ประมาณพารามิเตอร์การกระจาย 
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     ( )ϕ̂SE  แทน ความคลาดเคลือนมาตรฐานของคา่ประมาณพารามิเตอร์การกระจาย 

 3.  ตัวสถติทิดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น  อ้างถึงใน Yang, Hardin and Addy (2009) มีรูปแบบ

ดงันี 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]ϕϕϕ ϕ ˆ,ˆˆˆsgnLRTˆsgn μμ ll −2−=  

โดยที   แทน ฟังก์ชนั Log ของ likelihood ภายใต้ตวัแบบการถดถอยปัวซง  ( )μ̂l

        ( ϕ)ˆ,μ̂l  แทน ฟังก์ชนั Log ของ likelihood ภายใต้ตวัแบบการถดถอยปัวซงนยัทวัไป  

    แทน ฟังก์ชนั sign ซงึจะเทา่กบั 1 เมือ( )⋅sgn 0≥ϕ̂ และเทา่กบั -1 เมือ 0<ϕ̂  

 4.  ตัวสถติทิดสอบสกอร์  (Score test statistic) เสนอโดย Yang, Hardin and Addy (2009) 

มีรูปแบบดงันี 

( )β̂S ( )( )∑∑
1=

2

1−

1=

2 −−
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
2=

n

i
iii

n

i
i yˆyˆ μμ  

โดยที  แทน คา่ของตวัอยา่งสุม่ และ iy iμ̂  แทน คา่ทีพยากรณ์ได้จากตวัแบบการถดถอยปัวซง  
 

วิธีการวิจัย 
1. จําลองแบบข้อมูลจากตัวแบบการถดถอยปัวซงนัยทัวไป ตามเงือนไขของขนาดตัวอย่าง ( ) และ

คา่พารามิเตอร์การกระจาย (

n

ϕ ) 

 2. คํานวณคา่ของตวัสถิติทดสอบภาวะสารูปดีตา่งๆ 

 3. ทําซําขนัที 1 และขนัที 2  จํานวน 5,000 ครัง สําหรับข้อมลูทีได้จากการจําลองแบบในแตล่ะเงือนไข 

 4. หากําลงัการทดสอบทีได้จากการทดลองของตวัสถิติทดสอบทงัห้า โดยคํานวณจากสดัสว่นของจํานวนครัง

ทีคา่ของตวัสถิติทดสอบมากกวา่คา่วิกฤต  หารด้วยจํานวนซํา 645.1=αz

 5. เปรียบเทียบกําลงัการทดสอบทีได้จากการทดลองของตวัสถิติทดสอบทงัห้า จําแนกตามขนาดตวัอยา่ง 
 

 

ผลและวิจารณ์ 
 จากตารางที 1 แสดงให้เหน็วา่ เมือ 0=ϕ ตวัแบบทีถกูต้องคือ ตวัแบบการถดถอยปัวซง การตีความหมายของ

ตวัสถิติทดสอบตา่ง ๆ  พบวา่ ตวัสถิติทดสอบ μ̂Z  ตวัสถิติทดสอบอตัราสว่นภาวะน่าจะเป็น และตวัสถิติทดสอบสกอร์ 

เหมาะสม สว่นตวัสถิติทดสอบ และตวัสถิติทดสอบวาลด์ที ให้ผลแยใ่นสถานการณ์นี และเมือตวัอย่างมีขนาดใหญ่ 

ตัวสถิติทดสอบ
oZ

μ̂Z  ตัวสถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น และตัวสถิติทดสอบสกอร์ ยังมีแนวโน้มทีจะให้

ค่า 050= .α  เมือ 0=ϕ  ดงันนัในงานวิจยันีจะศึกษากําลงัการทดสอบทีได้จากการทดลองของตวัสถิติทดสอบ μ̂Z  ตวั

สถิติทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น และตัวสถิติทดสอบสกอร์เท่านัน เมือพิจารณากําลงัการทดสอบทีได้จาก                 

การทดลองพบว่า ตวัสถิติทดสอบ μ̂Z  ทีผู้ วิจยัเสนอให้กําลงัการทดสอบมากกว่าตวัสถิติทดสอบอืน ๆ  ในทกุขนาด
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ตวัอย่างดงัตารางที 1 และภาพที 1 และเมือศึกษาอิทธิพลของขนาดตวัอย่างจะพบว่า เมือตวัอย่างมีขนาดใหญ่

คือ  และ  กําลงัการทดสอบจะเพิมขึนอย่างรวดเร็วและเข้าใกล้ 1.0  เมือ100=n 200=n 080= .ϕ  และ 060= .ϕ  

ตามลําดบั และเมือ 50=n กําลงั         การทดสอบจะเข้าใกล้ 1.0 เมือ 20= .ϕ  และเมือตวัอย่างมีขนาดเลก็คือ 30=n  

กําลงั              การทดสอบจะเพิมขนึอยา่งช้า ๆในช่วงแรกและเมือ 0250≥ .ϕ  กําลงัการทดสอบจะเพิมขึนอย่างรวดเร็ว

และเข้าใกล้ 1.0 เมือ 2.0=ϕ  นอกจากนนัยงัพบว่า กําลงัการทดสอบของตวัสถิติทดสอบต่าง ๆ จะเพิมขึนเมือ

ตวัอย่างมีขนาดใหญ่ขึน ดงัภาพที 2  และเมือตวัอย่างมีขนาดใหญ่ไม่ควรเลือกใช้ตวัสถิติทดสอบอตัราสว่นภาวะ

น่าจะเป็น เนืองจากตวัสถิติทดสอบอตัราสว่นภาวะน่าจะเป็นให้กําลงัการทดสอบตําแบบผิดปกติในบางกรณี   
 

สรุป 
 ตัวสถิติทดสอบ μ̂Z  ทีผู้ วิจัยเสนอเหมาะสําหรับเปรียบเทียบตัวแบบการถดถอยปัวซงเทียบกับตัวแบบ                

การถดถอยปัวซงนยัทวัไป เนืองจากตวัสถิติทดสอบ μ̂Z ให้กําลงัการทดสอบมากกว่าตวัสถิติทดสอบอตัราส่วนภาวะ

น่าจะเป็นและตวัสถิติทดสอบสกอร์ นอกจากนันตวัสถิติทดสอบ μ̂Z  ยังมีการแจกแจงค่อนข้างสมมาตรและลู่เข้า             

การแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเมือใกล้อนนัต์  นอกจากนนัยงัพบวา่ ขนาดตวัอยา่งมีอิทธิพลต่อกําลงัการทดสอบคือ

กําลงัการทดสอบของตวัสถิติทดสอบตา่ง ๆ จะเพิมขนึเมือตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ขนึ 
 

คาํขอบคุณ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์วีรานนัท์  พงศาภกัดี ทีได้ให้คําแนะนําและความรู้ต่าง ๆ ใน

การจดัทํางานวิจยัฉบบันีด้วยความเมตตาและเอาใจใสเ่ป็นอยา่งยิง  
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ตารางที 1  กําลงัการทดสอบ (ร้อยละ) ของตวัสถิติทดสอบตา่ง ๆ โดยทําซํา 5,000 ครัง 
n Method Power (%) 

  ϕ = 0 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 

30 μ̂Z  3.86 18.28 22.30 27.68 37.38 44.14 50.54 58.38 70.98 81.90 90.52 94.46 96.60 100.00 

 oZ   14.48              

 Wald-t 0.96              

 SSR-LRT  2.52 13.76 16.90 22.14 31.22 37.32 43.36 51.08 64.70 77.02 87.22 92.22 94.84 100.00 

 Score  3.94 16.54 20.96 26.42 35.30 42.24 48.16 56.94 69.20 80.48 89.08 93.46 95.82 100.00 

50 μ̂Z  4.08 25.96 32.12 39.58 53.52 61.26 70.30 78.28 88.88 95.08 98.58 99.54 99.80 100.00 

 oZ  17.50              

 Wald-t  1.72              

 SSR-LRT  3.12 21.86 26.70 34.38 47.68 56.14 64.96 73.68 85.88 93.62 97.78 99.10 99.62 100.00 

 Score 4.38 24.64 30.74 38.48 52.18 60.18 68.24 77.22 87.98 94.66 98.08 99.34 99.68 100.00 

100 μ̂Z  4.86 40.42 50.44 62.00 78.66 87.00 92.62 96.32 98.94 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 

 oZ  23.82              

 Wald-t  2.28              

 SSR-LRT  4.00 36.08 46.28 57.60 74.96 84.08 90.68 95.22 98.70 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 

 Score  5.06 38.98 49.40 60.80 77.48 85.80 91.78 96.04 98.88 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 

200 μ̂Z  4.78 62.60 76.30 86.28 96.04 98.50 99.46 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 oZ  34.34              

 Wald-t 2.98              

 SSR-LRT  4.18 59.10 73.58 84.54 95.36 67.34 99.34 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 Score  5.00 61.02 75.24 85.96 95.76 99.92 99.42 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

หมายเหต ุ  SSR-LRT หมายถงึ ตวัสถิติทดสอบอตัราสว่นภาวะน่าจะเป็น  

 

 

 

 

 

 

 

 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-453  

45

 

μ̂Z
μ̂Z

 

μ̂Z μ̂Z

ภาพที 1  เส้นโค้งของกําลงัการทดสอบของตวัสถิติทดสอบ μ̂Z  ตวัสถิติทดสอบอตัราสว่นภาวะน่าจะเป็นและ         

ตวัสถิติทดสอบสกอร์ เมือกําหนดขนาดตวัอยา่งเทา่กบั 30, 50, 100 และ 200 ตามลําดบั โดยทําซํา 5,000 ครัง 
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ภาพที 2  อิทธิพลของขนาดตวัอยา่งทีมีผลตอ่กําลงัการทดสอบ 
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การตรวจจับใบหน้าด้านข้างโดยใช้ลักษณะแบบฮาร์ 
Side-view Face Detection using Haar-like Features 
 

เกษมศกัดิ มงัคลากลุ1 และ เสาวลกัษณ์ วรรธนาภา1

Kasemsak Mangkalakul1 and Saowaluk Watanapa1 

 

บทคัดย่อ 
 การตรวจจบัใบหน้ามนษุย์ด้วยลกัษณะแบบฮาร์ (Haar-like Features) ใช้ได้ดีกบัภาพใบหน้าตรง แต่มี

หลายกรณีทีภาพใบหน้าทีไมไ่ด้ถกูถ่ายในมมุหน้าตรง และยงัไมมี่งานวิจยัทีได้วิจยัการตรวจจบัภาพใบหน้าในมมุมอง

ด้านอืน เช่น ด้านข้าง งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือประยกุต์และดดัแปลงอลักอริธึมการตรวจจบัใบหน้าแบบฮาร์ให้

สามารถตรวจจบัใบหน้ามนษุย์จากภาพถ่าย (Face Detection) หลายมมุมอง รวมลกัษณะใบหน้าห้าแบบ ได้แก่ 

หน้าตรง  หนัข้าง 45 องศา  หนัข้าง 90 องศา  เอียงคอ ก้มและเงยหน้า ทําการพฒันาโปรแกรมโดยใช้ลกัษณะแบบ

ฮาร์ (Haar-like Features) ในการตรวจจบัใบหน้า โดยใช้ภาพในการฝึกระบบ 3,460 ภาพ และ ภาพใบหน้าในการ

ทดสอบ 300 หน้า ผลการทดลองสามารถตรวจจบัใบหน้าได้ถึง 97.33% ซงึมีประสิทธิภาพทีดีกว่าฐานข้อมลูเดิมถึง 

27 % 

คาํสาํคัญ : การประมวลผลภาพ การตรวจจบัใบหน้า ลกัษณะแบบฮาร์ 

 

Abstract 
 Usually, the human face detection using Haar-like features works well with front-view face 

images. This research aims to apply the Haar algorithm with the extended database of multi-faceted 

human faces including front, side (45 and 90 degree) and up- and down-tilt views. Our training set 

comprises 3,460 of facial and non-facial images. The experiments were conducted with 300 pictures from 

various sources, including camera photo and captured frames from video. The experimental results show 

that the proposed system is with 97.33% efficiency in detecting faces, or 27% improvement on the 

original system.   

Keywords : Image Processing, Face Detection, Haar-like Features. 

 

                                                            

1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปทมุธานี 12121 ประเทศไทย 

   Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Patumthani 12121, Thailand,        
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 ระบบการตรวจจบัใบหน้าเป็นขนัตอนแรกของระบบรู้จําใบหน้า (Face Recognition) ซึงในการตรวจจบั

ใบหน้าทีนิยมใช้ในปัจจบุนั เช่น การจําแนกสีผิว (Skin Classifier) (Fattah Alizadeh et al, 2011) การแยกลกัษณะ

ใบหน้า (Facial Feature) (Wilson and Fernandez, 2006) และการแยกลกัษณะแบบฮาร์ (Haar-like Feature) 

(Lienhart and Maydt, 2002) ของ OpenCV ทงันีงานวิจยัโดยสว่นใหญ่มกันิยมตรวจจบัใบหน้าเฉพาะใบหน้าตรง

เทา่นนัแตใ่นงานประยกุต์ด้านการรู้จําใบหน้า ข้อมลูทีได้อาจไม่จํากดัเฉพาะใบหน้าตรง เช่นภาพทีได้จากระบบกล้อง

วงจรปิด หรือ ภาพนกัแสดงจากภาพยนตร์ 

การตรวจใบหน้ามนุษย์ด้วยลกัษณะแบบฮาร์ (Haar-like Features) ใช้ได้ดีกบัใบหน้าตรง (A.S.M 

Shihavuddin et al, 2010) (Zhaomin Zhu et al) แต่มีกรณีทีภาพใบหน้าทีไม่ได้มีหน้าตรง และยงัไม่มีงานวิจยัใดที

ได้วิจัยการตรวจจับภาพในหน้าด้านข้างได้ดี ดงันันงานวิจัยนีจึงมีวตัถปุระสงค์เพือศึกษาและพฒันาทฤษฎีการ

ประมวลผลภาพ (Image Processing) ในการตรวจจบัใบหน้ามนษุย์จากภาพถ่าย (Face Detection) ทีมีจํานวน

หลายบคุคลและหลายลกัษณะใบหน้า โดยทําการทดลองกบัภาพใบหน้าห้าลกัษณะ ได้แก่ หน้าตรง หนัข้าง 45 องศา 

หันข้าง 90 องศา  เอียงคอ ก้มและเงยหน้า ทําการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้การแยกลักษณะแบบฮาร์ (Haar-like 

Features) ในการตรวจจบัใบหน้า ของ OpenCV และฝึกระบบด้วยฐานข้อมลูภาพใบหน้าทีเตรียมขึนใหม่ ผลการ

ทดลองมีประสทิธิภาพทีดีกวา่ฐานข้อมลูเดิม 

 การทํางานของการแยกลกัษณะแบบฮาร์ (Haar-like Features) เป็นวิธีการตรวจจบัและตีความวตัถภุายใน

ภาพ โดยใช้การสร้างรูปเหลียม แสดงถึงผลต่างระหว่างพืนทีสว่นสีขาว และสว่นทีเป็นสีดํา ซึงรูปเหลียมทีสร้างขึน

สามารถเปลียนแปลงขนาด และตําแหน่งได้ ใช้สําหรับการตรวจจบัลกัษณะบนภาพแบบตาง่  เชน่  ความสามารถใน

การหาขอบ (รูปที 1 (ก)), ความสามารถในการหาเส้น (รูปที 1 (ข)), ความสามารถในการหาบริเวณทีลอ้มรอบจุดตรง

กลาง (รูปที 1 (ค)) เป็นตน้ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 งานวิจยันีได้จดัเตรียมชดุข้อมลูภาพถ่ายเพือฝึกระบบ (Training Set) จํานวน 3,460 ภาพ แบ่งเป็นสองกลุม่ 

คือ ภาพทีมีใบหน้า 1,650 ภาพ และภาพทีไม่ใช่ใบหน้า 1,810 ภาพ ในสภาวะแวดล้อมทีแตกต่างกนั โดยกรณีทีเป็น

ภาพใบหน้า แบง่เป็นภาพถ่ายใบหน้าเดียวของบคุคล 23 คน คนละ 50 ภาพ และภาพบคุคลทีตดัมาจากวีดีโอ 10 คน 

คนละ 50 ภาพ โดยแต่ละคนจะมีภาพใบหน้าห้าลกัษณะ ได้แก่ ใบหน้าตรง  หนัข้าง 45 องศา หนัข้าง 90 องศา เอียง

คอ ก้มและเงยหน้า (รูปที 2) 

 ทําการทดลองตรวจจบัใบหน้าจากภาพถ่ายบคุคลทีเป็นภาพเดียวและทีมีขนาดพืนทีบริเวณใบหน้ามากกว่า 

10% ของขนาดภาพ ชดุข้อมลูภาพทีใช้ในการทดสอบระบบ (Test Set) แบ่งเป็นสามกลุม่ คือ 1. ภาพถ่ายบคุคลทีไม่

อยู่ในฐานข้อมลูแต่เป็นบคุคลเดียวกนักบัในฐานข้อมลู (รูปที 3 (ก)) 2. ภาพทีได้จากวีดีโอทีไม่ได้อยู่ในฐานข้อมลูแต่
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เป็นบคุคลเดียวกบัในฐานข้อมลู (รูปที 3 (ข)) และ 3. ภาพบคุคลทีไม่ได้อยู่ในฐานข้อมลู (รูปที 3 (ค)) แต่ละการ

ทดลองได้เตรียมภาพขนาด 320x240 พิกเซล ตรวจหาใบหน้าทงัห้าลกัษณะ อย่างละ 60 ภาพ รวม 300 ภาพ โดยใช้

ระบบทีถกูฝึกด้วยชดุข้อมลูฝึกเดิม ลกัษณะแบบฮาร์ (Haar-like Features) ของ OpenCV เทียบกบัระบบทีใช้ชดุ

ข้อมลูฝึกของเรา  

 

ผลและวิจารณ์ 
 ผลการตรวจจับใบหน้าด้วยระบบทีถูกฝึกด้วยฐานข้อมูลชุดใหม่ สามารถตรวจจับใบหน้าลกัษณะต่างๆ 

จํานวนภาพ 300 ภาพ ได้ถกูต้องทงัสิน 292 ภาพ คิดเป็น 97.33% ในขณะทีระบบเดิมสามารถตรวจจบัใบหน้าได้

เพียง 211 ภาพ คิดเป็น 70.33% (ตารางที 1) 

 การตรวจจบัใบหน้าในภาพทีใช้ทดลอง สําหรับกรณีใบหน้าตรง ทงัสองระบบสามารถตรวจจบัได้ถกูต้องทกุ

ภาพ สว่นกรณีภาพใบหน้าตรงแตบ่คุคลในภาพก้มหรือเงยหน้า ระบบทงัสองสามารถตรวจจบัได้ใกล้เคียงกนั แต่กรณี

ใบหน้าหนั 45หรือ 90 องศา และกรณีใบหน้าเอียงหรือตะแคง ผลการตรวจจบัใบหน้าของระบบใหม่จะได้ผลดีกว่า

ระบบเดิม โดยเฉพาะกรณีใบหน้าหนัข้าง 90 องศา  ซงึระบบเดิมไม่สามารถตรวจจบัใบหน้าได้ แต่ระบบใหม่สามารถ

ตรวจจบัได้ถึง 95% อย่างไรก็ดีระบบใหม่ยงัไม่สามารถตรวจจบัใบหน้าของบางภาพได้เช่นกรณีของใบหน้าหนัข้าง 

90 องศา (รูปที 4 (ก) ) เจ้าของใบหน้าไว้ผมยาวและปลอ่ยผมอาจจะมีสว่นของผมทีมาบงัใบหน้าทําให้มีการผิดพลาด

เกิดขึน ส่วนกรณีใบหน้าเอียง ( รูปที 4 (ข)) มาจากใบหน้าทีเอียงคอมาก ทําให้มีส่วนของผมมาบงัใบหน้ามากทําให้

ไม่สามารถตรวจเจอใบหน้าได้ สว่นของก้มและเงยหน้า ( รูปที 4 (ค) ) มาจากภาพใบหน้าทีมีการก้มหน้ามากจนมอง

ไมเ่หน็บริเวณใบหน้าชดัเจนจงึทําให้ไมส่ามารถตรวจเจอใบหน้า  
 

สรุป 
 งานวิจยันีนําเสนอการตรวจจบัใบหน้ามนษุย์ในภาพถ่าย โดยทําการเตรียมชุดข้อมลูสําหรับฝึกระบบใหม ่

ให้มีภาพใบหน้าหลากหลายมมุมอง ทงัภาพใบหน้าตรง เอียง หนัข้าง  ก้มและเงยหน้า ซงึตา่งจากชดุข้อมลูมาตรฐาน 

เดิมทีใช้เฉพาะภาพใบหน้าตรงในการฝึกระบบ จากนนัทําการทดลองตรวจจบับริเวณใบหน้าของบคุคลจากภาพ เพือ

เปรียบเทียบประสทิธิภาพในการตรวจจบัใบหน้าของทงัสองระบบ 

 จากผลการทดลองพบว่าระบบทีถกูฝึกฝนด้วยชดุข้อมลูใหม่ สามารถตรวจจบัหน้าคนในภาพได้ดีกว่าระบบ

ทีถกูสอนด้วยชดุข้อมลูเดิมถงึ 27% โดยในภาพเหลา่นนัจะมีลกัษณะใบหน้า หรือการวางท่าของคนในภาพทีแตกต่าง

กนัออกไป แตก่็พบวา่ระบบยงัคงมีข้อผิดพลาดในการตรวจจบั รวมถึงปัจจยัทางสภาพแวดล้อมภายในภาพ เช่น แสง 

เงา รวมไปถงึเส้นผมหรือสงิตา่งๆ มาบดบงัใบหน้ามากเกินไป เป็นต้น 
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  หน้าตรง หัน45º หัน90º หน้าเอียง ก้ม/เงย รวม 

ระบบเดมิ 60 52 0 43 56 211 

ระบบใหม่ 60 60 57 56 59 292 

 

 

 

 

ตารางที 1 ตารางผลการทดลอง 

 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที 1 รูปภาพการตรวจจบัลกัษณะแบบฮาร์ 

 

 

 
 

รูปที  2 รูปภาพตวัอยา่งของชดุข้อมลูฝึก 
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(ก) 

   
(ข) 

   
(ค) 

รูปที 3 รูปภาพตวัอยา่งของชดุข้อมลูทดสอบ 

 

 
                 (ก)              (ข)               (ค) 

รูปที 4 รูปภาพตวัอยา่งทีตรวจจบัไมไ่ด้ 
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การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของสถติทิดสอบสาํหรับแผนการทดลองแบบ 2×2 แฟคทอเรียล  
An Efficiency Comparison of Test Statisticsfor 2×2 Factorial Designs 
 

พรนภา ดา่นไทยวฒันา1 และ กมลชนก พานิชการ1

Pornnapa Danthaiwattana1 and Kamolchanok Panishkan1

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบทีใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์

สําหรับแผนการทดลองแบบ 2×2 แฟคทอเรียลแบบสมดุลซึงมีทังการทดสอบอิทธิพลหลักและอิทธิพลร่วมโดย

เปรียบเทียบความสามารถในการควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 ของสถิติทดสอบ 3 วิธีได้แก่สถิติทดสอบเอฟ 

(F-Test) สถิติทดสอบโดยการแปลงเป็นอนัดบั (RT-Test) และสถิติทดสอบโดยการแปลงเป็นอนัดบัทีถกูปรับ (ART-

Test) โดยจําลองข้อมลู 10,000 ครังในแต่ละสถานการณ์ข้อมลูถกูสร้างจากความคลาดเคลือนทีมีการแจกแจงแบบ

ปกติและมีความแปรปรวนเทา่กนัและความคลาดเคลือนทีมีการแจกแจงแบบปกติความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั 

 ผลการทดลองพบว่าในกรณีความคลาดเคลือนมีการแจกแจงแบบปกติและมีความแปรปรวนเท่ากนัสถิติ

ทดสอบทงัสามแบบสามารถควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ดียกเว้นสถิติทดสอบRT เมือจํานวนการทําซํ

เทา่กบั 3 เมือกําหนดให้ความคลาดเคลือนมีการแจกแจงแบบปกติแต่มีความแปรปรวนไม่เท่ากนัโดยสว่นใหญ่มีเพียง

สถิติทดสอบF ทีสามารถควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ 

คาํสาํคัญ : ความคลาดเคลือนประเภทที 1   2×2 แฟคทอเรียล 
 

Abstract 
The objective of this research is to compare an efficiency of parametric and non-parametric 

methods, namely F-Test, ranked transform test (RT-Test) and adjusted ranked transform test (ART-Test) 
for balanced 2×2 factorial designs including tests of main effects and interaction effect. The probabilities 
of type I error were calculated with 10,000 replications in each situation. The data was conducted from 
error distributed as normal with both equal and unequal of variances. 

For normal distribution with equal of variance cases, the results indicated that all of three tests 
can control the probabilities of type I error except RT-Test with n=3. In the most cases of normal 
distribution with unequal of variance, the only F-Test can control the probabilities of type I error.  
Keywords : Type I error, 2×2factorial 
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  Department of Statistics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ปัจจบุนัเป็นทียอมรับวา่สถิติเป็นเครืองมือสําคญัสําหรับงานวิจยัเชิงทดลอง ซงึนกัวิจยัในหลายๆสาขาได้นํา

ความรู้ทางสถิติซึงเกียวกบัการวางแผนการทดลองไปประยกุต์ใช้ เพือหาเหตผุลสําหรับการตดัสินใจในสมมติฐานที

กําหนด และแผนการทดลองหนึงทีนกัวิจยันิยมใช้คือแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Designs) เพราะ

เป็นการทดลองทีสามารถศึกษาระดบัของปัจจัยได้พร้อมกันหลายปัจจัยโดยสามารถทดสอบอิทธิพลหลกัในแต่ละ

ปัจจัยรวมทังอิทธิพลร่วม(Interaction)ของปัจจัยเหล่านัน ทําให้การวิเคราะห์ได้ข้อสรุปทีกว้างขวางกว่าการศึกษา

เพียงปัจจยัเดียว 

 ในการทดสอบสมมติฐานในงานวิจยัเชิงทดลองนนัการทดสอบความแตกต่างระหว่างผลกระทบของปัจจยั

การทดลอง นิยมใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ด้วยสถิติทดสอบเอฟ (F-Test) 

ซึงในการทดสอบสมมติฐานมีข้อตกลงเบืองต้น คือ ความคลาดเคลือนถกูสุ่มมาจากประชากรทีมีการแจกแจงแบบ

ปกติ ความแปรปรวนของประชากรในแต่ละกลุ่มเท่ากนั และความคลาดเคลือนถกูสุ่มจากประชากรอย่างเป็นอิสระ

กนั  

 ในความเป็นจริงนนัข้อมลูมกัไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงเบืองต้นของการทดสอบ กลา่วคือ ข้อมลูอาจไม่ได้มีการ

แจกแจงแบบปกติ ซึงหากนําข้อมลูดงักล่าวมาวิเคราะห์ ผลทีได้จะมีความน่าเชือถือน้อยลง ดงันนั จึงจําเป็นต้องมี

การตรวจสอบข้อตกลงเบืองต้นวา่สอดคล้องตามข้อสมมติของการวิเคราะห์หรือไม่ โดยอาจพิจารณาจากฮิสโตแกรม

ของสว่นเหลือ เมือตรวจสอบแล้วว่าข้อมลูไม่สอดคล้องกบัข้อสมมติก็จําเป็นต้องมีการปรับแก้ข้อมลู ซงึสามารถแก้ไข

ปัญหาเกียวกบัการแจกแจงโดยทําการแปลงข้อมลู เช่นแปลงข้อมลูด้วย Square Root หรือ Logarithm เพือให้ข้อมลู

เป็นไปตามข้อสมมติซงึการแปลงข้อมลูนนัมีขนัตอนทีศกึษาหลายขนัตอน หรือในกรณีทีไม่สามารถหาวิธีแปลงข้อมลู

ทีเหมาะสมได้ อีกทางเลือกหนึงทีนํามาใช้กบัข้อมลูทีไม่สอดคล้องกบัข้อสมมติ คือการใช้สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์

ทดสอบ เพราะไม่จําเป็นต้องมีข้อสมมติเรืองการแจกแจงของข้อมลูมากนกั สามารถทําได้โดยการแปลงข้อมลูหรือค่า

สงัเกตเป็นอนัดบัก่อนแล้วนําคา่อนัดบัไปทดสอบ 

 การใช้สถิติทีไม่ใช้พารามิเตอร์มาวิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากแผนการทดลองทีใช้ส่วนใหญ่มกัจะนํามาใช้กับ

แผนการทดลองทีไม่ซบัซ้อน เช่น แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ สามารถใช้ Kruskal-Wallis test ส่วนแผนการ

ทดลองแบบบลอ็กสุม่สามารถใช้ Friedman test ได้ แต่สําหรับแผนการทดลองทีซบัซ้อนกว่า เช่น แผนการทดลอง

แบบแฟคทอเรียล ซึงต้องมีการทดสอบสมมติฐานเกียวกับอิทธิพลหลกั และอิทธิพลร่วม มักไม่ค่อยมีสถิติทีไม่ใช้

พารามิเตอร์มารองรับ 

สถิติทดสอบโดยการแปลงเป็นอนัดบั (Rank Transform : RT )ซงึ Conover และ Iman(1981) ได้เสนอนนั 

เป็นวิธีการทดสอบซึงรวมวิธีการของสถิติทีไม่ใช้พารามิเตอร์และสถิติทีใช้พารามิเตอร์เข้าด้วยกนั ด้วยการให้อนัดบั

กบัข้อมลูแล้วนําอนัดบัของข้อมลูมาทดสอบด้วยวิธีการทดสอบของสถิติทีใช้พารามิเตอร์ ต่อมาAkritasและ Arnold 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-463  

46

(1994) ได้เสนอวิธีทดสอบสมมติฐานของสถิติทีไม่ใช้พารามิเตอร์ ซึงจะนิยามสมมติฐานของสถิติแบบไม่ใช้

พารามิเตอร์ในเทอมของฟังก์ชนัการแจกแจงของเซลในลกัษณะทีเหมือนกบัสมมติฐานของสถิติแบบใช้พารามิเตอร์ที

นิยามในรูปแบบค่าเฉลียของสิงทดลอง เป็นทีน่าสนใจว่าข้อกําหนดดงักล่าวไม่มีข้อสมมติว่าในสิงทดลองทีต่างกัน

ความแปรปรวนต้องเทา่กนั และต่อมา Michael G. Akritas, Steven F. Arnold และ Edgar Brunner (1997) ได้เสนอ

วิธีการทดสอบสมมติฐานของสถิติทีไม่ใช้พารามิเตอร์โดยการแปลงเป็นอันดับสําหรับแผนการทดลองแบบ

แฟคทอเรียลทีขนาดตวัอยา่งในแตล่ะสงิทดลองไมเ่ทา่กนัซงึในงานวิจยันีได้นําวิธีการทดสอบสมมติฐานดงักลา่วมาใช้ 

และสถิติทดสอบอีกตวัทีนํามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในงานวิจยันีคือสถิติทดสอบโดยการแปลงเป็นอนัดบัทีถูก

ปรับ (Adjusted Rank Transform Test : ART) ซงึถกูเสนอโดยCharistophe Leys และ Sandy Schumann 

(2010)ในงานวิจยัด้านจิตวิทยา ซงึข้อมลูทีศกึษาเป็นแบบแฟคทอเรียล 2 ปัจจยัทีมีระดบัของปัจจยัทดลองขนาด 2×2

โดยทําการปรับข้อมลูก่อนแล้วจงึนําข้อมลูทีปรับมาจดัอนัดบัแล้วนําคา่อนัดบัไปวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปกติ 

 จากทีกล่าวมาข้างต้นเป็นทีน่าสนใจเกียวกบัประสิทธิภาพของสถิติทดสอบทงั 3 แบบ ประกอบกบัยงัไม่มี

หลกัฐานเพียงพอในการเลือกใช้สถิติทดสอบเอฟ สถิติทดสอบแบบไมใ่ช้พารามิเตอร์โดยการแปลงเป็นอนัดบัและสถิติ

ทดสอบแบบ ART ผู้วิจยัจึงสนใจทีจะทําการศกึษาประสิทธิภาพของสถิติทดสอบดงักลา่วโดยใช้แผนการทดลองแบบ 

2×2 แฟคทอเรียล ด้วยการพิจารณาเปรียบเทียบจากความสามารถในการควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 

(Type I Error)  

 ดงันนัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีคือต้องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสถิติทดสอบสําหรับแผนการ

ทดลองแบบ2×2แฟคทอเรียล โดยเปรียบเทียบความสามารถในการควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 (Type I 

error) ของตวัสถิติ โดยใช้ตวัสถิติทดสอบดงันี 

1. สถิติทดสอบเอฟ,F-Test (อ้างถงึใน Douglas C.Montgomery, 2005) 

2. สถิติทดสอบโดยการแปลงเป็นอนัดบั, RT-Test (AkritasM.G., ArnoldS.F., BrunnerE., 1997) 

3. สถิติทดสอบโดยการแปลงเป็นอนัดบัทีถกูปรับ, ART-Test (Christophe Ley, Sandy Schumann, 2010) 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจําลองแบบข้อมลูด้วยโปรแกรม MATLAB 

โดยจําลองคา่คลาดเคลือนให้มีการแจกแจงแบบปกติและมีความแปรปรวนเทา่กนั และจําลองค่าคลาดเคลือนทีมีการ

แจกแจงแบบปกติแตมี่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั  

เพือศกึษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบ 3 วิธี ได้แก่ สถิติทดสอบเอฟ สถิติทดสอบแบบไม่

ใช้พารามิเตอร์โดยการแปลงเป็นอนัดบั และสถิติทดสอบ ART ในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่าง

ผลกระทบร่วมของปัจจัยการทดลอง และสมมติฐานความแตกต่างของอิทธิพลหลกัของปัจจัยการทดลอง โดยการ

จําลองข้อมลู ซงึมีขอบเขต และวิธีการดําเนินงานวิจยัดงันี 
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1.กําหนดให้ผลกระทบของปัจจยัการทดลองเป็นผลกระทบคงที(fixed effect) โดยมีตวัแบบคือ 

Yijk= Yijk= μ+τi+βj+(τβ)ij+εijk ; i=1, 2     (1) 

     j=1, 2 

      k=1,2,…,n 

เมือ  Yijk   แทนคา่สงัเกตจากหน่วยทดลองตวัที k ทีเกิดจากอิทธิพลระดบัที i ของปัจจยั Aและระดบั ที j  

ของปัจจยั B 

μ    แทนคา่เฉลียรวมของประชากร 

τI         แทนอิทธิพลระดบัที i ของปัจจยั Aโดยที
a

i
i

τ∑ = 0 

βj         แทนอิทธิพลระดบัที j ของปัจจยั B โดยที 
b

j
j

β∑ = 0 

(τβ)ij    แทนอิทธิพลร่วมของระดบัที i ของปัจจยัAกบัระดบัที j ของปัจจยั Bโดยที ( )
a

ij
i

τβ∑ =0 

และ =0 ( )
b

ij
j

τβ∑

εijk              แทนความคลาดเคลือนสุม่โดยที ( )2
ijk ,0NID~ σε  

2.กําหนดการทําซําในแตล่ะวิธีทดลอง (treatment combination) เทา่กนัคือn = 3, 5, 10, 20และ 30 

3.กําหนดให้คา่เฉลียรวมของประชากร(μ) คือ 5 

4.กําหนดให้ข้อมลูถกูสร้างจากความคลาดเคลือนสุ่มทีมีการแจกแจงแบบปกติมีค่าเฉลียเท่ากบั 0 ความ

แปรปรวนแบง่เป็น 2 กรณี คือ 

  4.1.ความแปรปรวนเทา่กนั เทา่กบั 1  

 4.2.ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั โดยกําหนดให้สว่นที1มีความแปรปรวนเท่ากบั1และสว่นที2มีความ

แปรปรวนเทา่กบั3, 5 และ 7 ดงันี 

 

ส่วนที 1 ส่วนที 2 

treatment 1 treatment 2 

treatment 3 treatment 4 

 

5. กําหนดระดบันยัสําคญัของการทดสอบคือ =α 0.05 

6.จําลองข้อมลู 10,000 ครังในแตล่ะสถานการณ์การทดลอง 
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วิธีดาํเนินงานวิจัยสามารถทาํตามขันตอนดงันี 
1.สร้างความคลาดเคลือนให้มีการแจกแจงตามทีกําหนด 

2.สร้างข้อมลูให้เป็นไปตามแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 ปัจจยัดงัแสดงในสมการ (1) 

 3.คํานวณคา่สถิติทดสอบทงั 3 ตวัในแตล่ะกรณี 

4.หาค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคลือนประเภทที 1 (Type I Error) ของสถิติทดสอบทงั3วิธีโดย

จําลองข้อมูล 10,000 ครัง และคํานวณจากสดัส่วนของจํานวนครังในการปฏิเสธสมมติฐานกับ 10,000 โดย

สมมติฐานหลกัในการพิจารณามี 3 สมมติฐาน ได้แก่ 

4.1. ทดสอบอิทธิพลหลกัของปัจจยั A 

H0(A):τi= 0, ∀i ; i=1,2 
4.2. ทดสอบอิทธิพลหลกัของปัจจยั B 

H0(B): βj= 0, ∀j ; j=1,2  

4.3. ทดสอบอิทธิพลร่วมของปัจจยั AB 

H0(AB):(τβ)ij= 0, ∀ij ; i=1,2;j=1,2 

5.เปรียบเทียบความสามารถในการควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 (Type I Error) โดยใช้เกณฑ์ของ

แบรดเลย์(Bradley,1978) คือสถิติทดสอบจะควบคมุค่าคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ก็ต่อเมือค่าความน่าจะเป็นของ

ความคลาดเคลือนประเภทที 1 จากผลการทดลอง ต้องอยู่ในช่วง [0.5α , 1.5α] นนัคือ [0.025 , 0.075] ทีระดบั

นยัสําคญั 0.05 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลองแสดงในตารางที 1 และตารางที 2 
 

ตารางที 1 ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลือนประเภทที 1 เมือจําลองคา่คลาดเคลือนมีการแจกแจงแบบ N(0,1) 

 εijk~N(0,1) 

n อิทธิพล F ART RT 

3 A 0.0484 0.0314 0.0903 

 B 0.0504 0.0306 0.0877 

 AB 0.0490 0.0433 0.0855 

5 A 0.0496 0.0374 0.0653 
 B 0.0479 0.0401 0.0675 
 AB 0.0476 0.0427 0.0652 

10 A 0.0527 0.0465 0.0586 
 B 0.0490 0.0461 0.0595 
 AB 0.0451 0.0435 0.0539 

20 A 0.0512 0.0490 0.0560 
 B 0.0518 0.0486 0.0552 
 AB 0.0481 0.0476 0.0535 

30 A 0.0499 0.0480 0.0512 
 B 0.0489 0.0481 0.0530 
 AB 0.0492 0.0472 0.0501 

 

หมายเหต ุ: ข้อมลูในตารางแสดงเป็นตวัหนาหมายถงึสถิติทดสอบสามารถควบคมุคา่คลาดเคลือนประเภทที 1 
 

ตารางที 1 แสดงให้เห็นว่าเมือความคลาดเคลือนมีการแจกแจงแบบปกติ และมีความแปรปรวนเท่ากนัใน

ทกุวิธีการทดลอง คือเท่ากบั 1 สถิติทดสอบF สถิติทดสอบRT และสถิติทดสอบART สามารถควบคมุความ

คลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ดีในทกุสถานการณ์ (ยกเว้นสถิติทดสอบRT เมือจํานวนการทําซําเทา่กบั 3) ความน่าจะ

เป็นของความคลาดเคลือนประเภทที 1 ของสถิติทดสอบทกุตวัเข้าใกล้ 0.05 เมือจํานวนการทําซําเพิมขนึ 
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ตารางที 2 ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลือนประเภทที 1เมือจําลองคา่คลาดเคลือนในสว่นที 1มีการแจกแจง 

แบบ N(0,1) และคา่คลาดเคลือนในสว่นที 2 มีการแจกแจงแบบ N(0,3), N(0,5) และ N(0,7) 

 

 εijk(2))~N(0,3) εijk(2)~N(0,5) εijk(2)~N(0,7) 

n อิทธิพล F ART RT F ART RT F ART RT 

3 A 0.0665 0.0485 0.1089 0.0802 0.0538 0.1167 0.0781 0.0598 0.1371 

 B 0.0698 0.0606 0.0976 0.0716 0.0813 0.1069 0.0773 0.0837 0.1020 

 AB 0.0689 0.0782 0.1027 0.0739 0.0949 0.1003 0.0817 0.0998 0.1081 

5 A 0.0626 0.0497 0.0816 0.0658 0.0621 0.0916 0.0666 0.0729 0.1023 

 B 0.0582 0.0917 0.0737 0.0615 0.1336 0.0772 0.0661 0.1543 0.0797 

 AB 0.0654 0.0986 0.0796 0.0643 0.1404 0.0754 0.0672 0.1628 0.0755 

10 A 0.0505 0.0606 0.0739 0.0611 0.0738 0.0866 0.0558 0.0829 0.0969 

 B 0.0534 0.0977 0.0544 0.0570 0.1815 0.0622 0.0590 0.2373 0.0594 
 AB 0.0578 0.1079 0.0637 0.0584 0.1886 0.0616 0.0554 0.2369 0.0602 

20 A 0.0527 0.0605 0.0672 0.0525 0.0752 0.0824 0.0533 0.0815 0.0851 

 B 0.0475 0.1080 0.0532 0.0537 0.1933 0.0527 0.0489 0.2763 0.0549 
 AB 0.0532 0.1125 0.0550 0.0536 0.2022 0.0562 0.0507 0.2807 0.0548 

30 A 0.0501 0.0617 0.0647 0.0568 0.0748 0.0775 0.0522 0.0829 0.0859 

 B 0.0483 0.1132 0.0516 0.0501 0.2110 0.0565 0.0469 0.2821 0.0522 
 AB 0.0530 0.1156 0.0563 0.0503 0.2124 0.0522 0.0505 0.2817 0.0542 

หมายเหต ุ: ข้อมลูในตารางแสดงเป็นตวัหนาหมายถงึสถิติทดสอบสามารถควบคมุคา่คลาดเคลือนประเภทที 1 
  

ตารางที 2 แสดงให้เห็นว่าเมือความคลาดเคลือนมีการแจกแจงแบบปกติทีมีความแปรปรวนไม่เท่ากนัโดย

เมือจําลองความแปรปรวนของสว่นที 2 เท่ากบั 3 สถิติทดสอบF สามารถควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ดี

ในทกุสถานการณ์สถิติทดสอบRT ควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ดีเมือจํานวนการทําซํามากกวา่ 10 ขึนไป

สว่นสถิติทดสอบART สว่นใหญ่ไมส่ามารถควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ 

เมือจําลองความแปรปรวนในส่วนที2เท่ากบั5สถิติทดสอบF ยงัควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที1ได้ดี

สว่นสถิติทดสอบRT และART สว่นใหญ่ไมส่ามารถควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที1ได้ 

 เมือจําลองความแปรปรวนในสว่นที2เท่ากบั7สถิติทดสอบF สามารถควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที1

ได้ดีเมือจํานวนการทําซํามากกวา่5ขนึไป 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัสามารถสรุปเป็น 2 กรณี ดงันี 

 1. กรณีความคลาดเคลือนมีการแจกแจงปกติ ความแปรปรวนเทา่กนั 

 สถิติทดสอบ F สถิติทดสอบ RT และสถิติทดสอบ ART สามารถควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 

ได้ดีในทกุสถานการณ์ ยกเว้นสถิติทดสอบ RT เมือจํานวนการทําซําเทา่กบั 3 ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลือน

ประเภทที 1 ของสถิติทดสอบทกุตวัเข้าใกล้ 0.05 เมือจํานวนการทําซําเพิมขนึ 

 2. กรณีความคลาดเคลือนมีการแจกแจงปกติ ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั 

 สถิติทดสอบ F สามารถควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ดีในทกุสถานการณ์ สถิติทดสอบ RT 

ควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ดี เมือจํานวนการทําซํามากกวา่ 10 ขึนไป สว่นสถิติทดสอบ ART สว่นใหญ่

ไมส่ามารถควบคมุความคลาดเคลือนประเภทที 1 ได้ 
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การพัฒนาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
ด้วยรปแบบวงจรการเรียนร้ ู ู 7 ขัน โดยใช้คาํถามระดบัสงและบนัทกึการเรียนร้ของนักเรียนู ู  
The Development of the Scientific Analytical Thinking Abilities of the Elementary Students 
with 7E-learning Cycle Model, by using the Higher-order Questions and Student Logs 
 

เอืออมัพร ทิพยทิฆมัพร1

Uea-umporn Tipayatikumporn1

 

บทคัดย่อ 
      การวิจัยนี  เป็นการวิจัยทีทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน  มีวัตถุประสงค์ คือ สร้างแบบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชันประถมศึกษา เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน  ด้วยรูปแบบวงจร 

การเรียนรู้ 7 ขนั  โดยการใช้คําถามระดบัสงูและบนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน  ศึกษาเจตคติของนกัเรียนทีมีต่อการ

เรียนกลุม่สาระวิทยาศาสตร์  และศกึษาความคิดเหน็ของครูผู้สอนกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ทีมีตอ่แบบวดัดงักลา่ว  
 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่  นกัเรียนในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  โรงเรียนบ้านบางกะปิ  ชนัประถมศกึษาปี

ที 3  ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา  2553  จํานวน  142  คน  โดยกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวเป็นนักเรียนชายและ     

นกัเรียนหญิงจํานวนเทา่ๆ กนั 

  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่  แผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระวิทยาศาสตร์  เรือง นําในท้องถินของเราแล

อากาศรอบตวัเรา  รวม  14 แผน  ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้  7  ขนั   โดยการใช้คําถามระดบัสงูและบนัทึก    การ

เรียนรู้ของนกัเรียน   แบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  ซึงมีค่าความเทียงเชิงเนือหาเท่ากบั 

0.814  และค่าสมัประสิทธิความเชือมนัแอลฟา เท่ากบั 0.846   โดยแบบสอบถามเจตคติของนกัเรียนต่อการเรียน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้ สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทีมีต่อแบบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์   มีคา่สมัประสทิธิความเชือมนัแอลฟา เท่ากบั  0.893  และ 0.875  

ตามลําดบั 

 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก่  คา่เฉลีย  คา่ร้อยละ  สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน

ด้วยสถิติทดสอบคา่ซี 

  

                                                            

1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ  สํานกังานเขตบางกะปิ สํานกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย  

  Banbangkapi School, Bangkapi District , Department of Education, Bangkok  Metropolitan Administration 10240, Thailand. 
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ผลการวิจยัสรุปได้  ดงันี 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่า   

คะแนนเฉลียก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05   นกัเรียนมีเจตคติต่อการเรียนกลุม่สาระวิทยาศาสตร์

อยู่ในระดบัมาก   และความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทีมีต่อแบบวดัความสามารถในการคิด

วิเคราะห์อยูใ่นระดบัดีมาก    

คาํสาํคัญ : การคิดวิเคราะห์ รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขนั คําถามระดบัสงู บนัทกึการเรียนรู้นกัเรียน 
 

Abstract   
 This  research  project  was one group pretest/posttest designs. The objectives of the research 

were 1) To study  the scientific analytical thinking abilities of the elementary students. 2) To compare 

those students’ analytical thinking abilities, before and after having taken the 7E-learning cycle model          

in Science teaching & learning, through using the higher-order questions and student logs.  3) To study             

the students’ attitude in this type of learning model,  also to study the Science teachers’ view about  the 

scientific analytical thinking abilities test. 

 The sampling  was taken of 142 third year students (Pratom Suksa 3), made up  equally male 

and female students in the Banbangkapi School, in the second semester of the academic year  2010, 

under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan Administration,. 

 The  research tools  were  14  of  the Science lesson plans,  using  the  topics  of  the  water  and  

air in local area with the 7E-learning cycle model, by using higher-order questions and student logs.  

Scientific  analytical  thinking  abilities  test  with  content  reliability at  0.814  and reliability  

coefficient  at  0.846. The  questionnaires  of  students’ attitude  and  Science  teachers’ view   with  alpha  

reliability  coefficient  at  0.893  and  0.875  respectively.                    

 The collected data were analyzed by means of percentage, standard deviation, and tested 

hypothesis  by using z-test. 

 The  analysis  results  revealed  that  after  the  experiment,  the students (sample  group) had  

the  scientific  analytical  thinking  abilities  average  scores   were  significantly  higher  than  before  the  

experiment  at  level  of  0.05.  The  students’ response  attitude  to  the  Science  learning  model        

were  high,  and  the Science  teachers’ view  of  the  scientific  analytical  thinking  abilities  test   were  

high  too. 

Keywords : analytical thinking,  7E-learning cycle model,  higher-order questions,  student logs  
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คาํนําและวัตถุประสงค์  
ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา  การศกึษาของไทยในภาพรวมทกุสงักดั  ยงัไม่บรรลผุลตามเป้าหมายของการจดั

การศึกษาเท่าทีควร   ซึงสงัเกตได้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขันพืนฐานของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ครังทีผ่านมา  (รอบสอง) พบว่า  มาตรฐานด้าน

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสงัเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์  

ซงึเป็นการประเมินด้านการคิดของนกัเรียนยงัไม่ได้มาตรฐาน  โดยมีสถานศกึษาทีผ่านเกณฑ์การประเมินในระดบัดี  

เพียงร้อยละ 11.1 เท่านัน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549)  ยิงไปกว่านัน  

สถานศึกษาของรัฐทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีเพียงร้อยละ 10.3  ในขณะทีสถานศึกษาเอกชนทีผ่านเกณฑ์มาตรฐานมี

ร้อยละ 27.3  อยา่งไรก็ตาม ในภาพรวมจงึถือวา่ผลการประเมินยงัอยูใ่นระดบัทีตํามาก (ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ, 2552) 

 อย่างไรก็ดี   ธรรมชาติของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จะช่วยพฒันาวิธีคิดและเพิมขีดความสามารถในการคิด  

โดยทีการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทีได้ผลดีมีหลายวิธี  แต่วิธีทีเหมาะสมกับบริบททีผู้ วิจัยสนใจและ

ต้องการศึกษาเพือใช้แก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน  คือ  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้    

7 ขนั (7 E–Learning cycle model)  ซงึเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะของการสืบเสาะแสวงหา

ความรู้ที ไอเซ็นคราฟท์ (Eisenkraft, 2003 : 56–59) ได้พฒันาขึนจากรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขนัของ บายบี 

(Bybee, 1997)  นนัคือ  ผู้ เรียนสามารถค้นพบความรู้และหาคําตอบในสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตนเอง  การจดัการ

เรียนการสอนด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขนันี  ประกอบด้วย  1). ขนัตอนตรวจความรู้เดิม (Elicitation phase)     

2). ขนักระตุ้นเร้าความสนใจ (Engagement phase)  3). ขนัสํารวจและค้นหา (Exploration phase)  4). ขนัอธิบาย 

(Explanation phase)  5). ขนัขยายความคิด (Elaboration phase)  6).ขนัประเมินผล (Evaluation phase) และ    

7).  ขนัขยายความคิดรวบยอดหรือการนําความรู้ไปใช้ (Extension phase)    

การวิจยัครังนี เป็นรูปแบบการวิจยัเชิงทดลองทีศึกษากบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว เนืองจากต้องการพฒันา  

ขีดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียนในสภาพจริง  มีวตัถปุระสงค์  คือ  ศกึษาผลการพฒันาความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชนัประถมศกึษา โดยทีผู้วิจยัสร้างแบบวดัความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ดงักลา่วด้วยตนเอง บนพืนฐานของนิยามเชิงปฏิบตัิการของการคิดวิเคราะห์เป็นสําคญั  

เปรียบเทียบคะแนนเฉลียด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ระหว่างก่อนเรียนและ

หลงัเรียน ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขนั  โดยการใช้คําถามระดบัสงูและบนัทกึการเรียนรู้ของนกัเรียน  และศกึษา

ความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ต่อแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนศกึษาเจตคติ

ของนกัเรียนทีมีตอ่การเรียนกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 
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อุปกรณ์และวิธีการ  
 กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 3 โรงเรียนบ้านบางกะปิ ปีการศกึษา 2553 จํานวน 142 คน 

การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธีของ ทาโร  ยามาเน ทีระดับความเชือมัน 95%     

โดยให้ความคลาดเคลือน ±5% (Yamane,1967) เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ทีเรียนในภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2553 เรือง นําในท้องถินของเราและอากาศรอบตวัเรา จํานวน 14 

แผนๆ ละ 1 ชวัโมง รวมทงัสิน 14 ชวัโมง  การจดัการเรียนการสอนด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขนั โดยการใช้

คําถามระดบัสงูและบนัทกึการเรียนรู้ของนกัเรียน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้แก่ แบบวดัความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แบบวดัฯ ดงักล่าว มีค่า IOC ทงัฉบบัทีได้จากคะแนนเฉลียของผู้ทรงคณุวฒุิ 

จํานวน 5 ท่าน  เท่ากบั 0.98  ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัด้วยการสอบซํา (Test-retest  method) มีค่าความตรง

เชิงเนือหา เท่ากบั 0.814 และมีค่าสมัประสิทธิความเชือมนั  เท่ากบั 0.846   นอกจากนี  ผลการคํานวณค่าความ

ยากง่าย(p) อยู่ในช่วง 0.26 - 0.73 และค่าอํานาจจําแนก(r) อยู่ในช่วง 0.23 - 0.46  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

ได้แก่  คา่ร้อยละ  คา่เฉลีย  สว่นเบียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ คา่ซี (z-test) 

- ตวัอยา่งแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน : 

คณุยายข้างบ้านชอบใช้ผงซกัฟอกปริมาณมากๆในการซกัผ้า  มีข้อดีหรือข้อเสียอยา่งไร   

         มีข้อดี  คือ  ช่วยให้ผ้าสะอาดมากยิงขนึขนึ และประหยดัเวลาในการซกัผ้า             

         มีข้อเสีย  คือ  ทําให้สนิเปลืองผงซกัฟอกและนําในการซกัล้างคราบผงซกัฟอก           

- ตวัอยา่งแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน : 

“นําในคลองแสนแสบคงจะไมมี่โอกาสกลบัมาใสสะอาดได้อีกแล้ว” นกัเรียนคิดวา่มีสาเหตหุลกั 

  มาจากอะไรหรือเพราะอะไร    

                  เพราะวา่  คนสว่นใหญ่ยงัคงปลอ่ยนําเสียและทิงขยะลงคลองตลอดเวลา  

                       เพราะวา่  นําเหนือไหลบา่เข้าทว่มกรุงเทพทกุปีจงึทําให้นําในคลองเน่าเสีย 

- ตวัอยา่งแบบฟอร์มบนัทกึการเรียนรู้ของนกัเรียน 

นกัเรียนมีความรู้สกึอยา่งไรกบัการเรียนในวนันี? 

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

นกัเรียนได้รับความรู้/ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

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

                                                             ฯลฯ      
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ผลและวิจารณ์   
 ผลการวิจยั พบวา่  นกัเรียนมีคะแนนเฉลียด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียน      

สงูกว่าคะแนนเฉลียก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัมาก  และความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทีมีต่อแบบวดัความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั   นอกจากนี  ยงัพบว่ามีผลกระทบเชิงบวกในภาพรวม

ต่อผลสมัฤทธิทางการเรียนปลายภาคในกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน  คือ ผลการเรียนในระดบั 4 เพิมสงูขึน

ร้อยละ 17  เมือเทียบกบัปีการศกึษาทีผ่านมา (ปีการศึกษา  2552  นกัเรียนมีผลการเรียนในระดบั 4  ร้อยละ 11.99             

ปีการศึกษา 2553  นกัเรียนมีผลการเรียนในระดบั  4  ร้อยละ  29.72)  ซึงสงูกว่าสมมติฐานทีตงัไว้เพียงร้อยละ 5  

โดยมีประเดน็ในการวิจารณ์  ดงันี  

 การเรียนการสอนด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขนั มีจดุเน้นทีสําคญั คือ ให้ผู้ เรียนสืบเสาะแสวงหาความรู้ 

และสามารถค้นพบองค์ความรู้และคําตอบในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (Eisenkraft, 2003)   ซงึสอดคล้องกบั 

รุจาภา  ประถมวงษ์และคณะ (2551) ทีพบว่า  ผู้ เรียนทีเรียนด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขนั  มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  นอกจากนี   คําถามระดบัสงูสามารถใช้เป็นเครืองมือกระตุ้น

ให้ผู้ เรียนกระหายทีจะคิดหาคําตอบ  นันคือ  คําถามทีครูใช้ถามผู้ เรียนย่อมมีอิทธิพลต่อระดบัการคิดของเขาเป็น

อย่างยิง ถ้าครูคาดหวงัให้เด็กมีการคิดในระดบัใด ครูก็ต้องใช้คําถามในระดบันันๆ มาถามเขา(Martin, Sexton, 

Franklin & Gerlovich, 2005) ทํานองเดียวกบั โดนอลด์ และคณะ (Donald et al., 2001) ทีพบว่าถ้าครูต้องการ

พฒันาการคิดขนัสงูของนกัเรียน  ครูจําเป็นต้องเรียนรู้ทีจะใช้คําถามระดบัสงูในการถามผู้ เรียนด้วย  

 คําถามระดบัสงูทีใช้ในการวิจยัครังนี ได้จากการวิเคราะห์นิยามเชิงปฏิบตัิการของการคิดวิเคราะห์ คําถาม

ดงักลา่วจงึครอบคลมุองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ตวัอยา่งคําถาม ได้แก่ เราใช้เกณฑ์อะไรในการบ่งบอกอากาศ

ดีหรืออากาศเสีย ข่าวทีนกัโทษชายผกูคอเสียชีวิตในห้องขงั ทําไมการผกูคอจึงทําให้เสียชีวิตได้ คําถามระดบัสงูจะ

ช่วยพฒันาวิธีคิด มีการคิดทีลุ่มลกึ เช่นเดียวกบั เอลเดอร์ (Elder, 2002) พบว่า เทคนิคตงัคําถามเป็นกญุแจสําคญั

นําไปสู่การเรียนรู้ เพราะว่า “การคิด คือ การขบัเคลือนด้วยคําถาม” (Thinking is question driven) และ เชิง 

(Cheong, 2000) พบวา่ คําถามทีดีนอกจากช่วยนําทางให้เดก็สามารถสืบค้นคําตอบได้แล้ว  คําถามทีดีมีความหมาย

ยงัช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในการตงัคําถามย้อนกลบัให้ตรงกบัสิงทีตนต้องการจะเรียนรู้ โดยมีกลวิธีในการสนบัสนนุ

การใช้คําถามด้วยการกระตุ้นการตอบคําถาม การกระจายคําถาม การรอคอยคําตอบ ทงันี ได้คํานึงถึงปริมาณของ

คําถามระดบัสงูทีใช้ มีสดัสว่นระหว่าง ร้อยละ 60-80 ของคําถามทีใช้ทงัหมด  ตลอดจนบนัทกึการเรียนรู้ของนกัเรียน

ยงัเป็นเครืองมือสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยตรงและสะท้อนให้ครูผู้สอนรู้ว่าผู้ เรียนต้องการเรียนรู้อะไรต่อไป  

ซงึ ฮิวเซอร์ (Heuser, 2005)  พบวา่  บนัทกึการเรียนรู้ทําให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาทกัษะการสืบเสาะหาความรู้  

 

 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 O-474  

47

สรุป   
ผลจากการดําเนินการ  พบว่า  นกัเรียนมีพฤติกรรมทางการเรียนเปลียนแปลงไปในทางบวกมากขึนอย่าง

ชดัเจน เป็นต้นว่า นกัเรียนให้ความร่วมมือในการตอบคําถามและอภิปรายร่วมกบัครู นกัเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น

ต่างๆมากขึนและได้คําตอบทีมีคณุภาพมากขึน นกัเรียนสามารถตอบคําถามทียาวขึน ซบัซ้อนมากขึน อนัเป็นการ

บ่งชีว่านกัเรียนสามารถใช้ความคิดในระดบัทีสงูขึน  นนัคือ  การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขนั 

โดยการใช้คําถามระดบัสงูและบนัทกึการเรียนรู้ของนกัเรียน เป็นกลวิธีทีสามารถใช้พฒันาขีดความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของผู้ เรียนได้จริง อีกทงัยงัส่งผลในเชิงบวกต่อการพฒันาผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนให้สงูขึนอีก

ทางหนึง นอกจากนี ผู้ เรียนยังสามารถเกิดการเรียนรู้ในการตังคําถามระดับสูงต่อครูผู้สอนเพือสนองตอบสิงทีตน

ต้องการจะเรียนรู้ตอ่ไปได้ด้วย 
  

คาํขอบคุณ  
ขอขอบคณุโรงเรียนบ้านบางกะปิ สํานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทีเป็นแหล่งข้อมลูสําหรับการ

วิจยั ตลอดจนนกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 3 ทีเป็นกลุม่ตวัอย่างในการทดลอง ผู้บริหารโรงเรียนทีให้การสนบัสนนุใน

การดําเนินการวิจยั เพือนครูทีให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ นอกจากนี ขอขอบคณุมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์ ทีได้ให้โอกาสแก่ผู้วิจยัในการนําเสนอผลงานวิจยัในการประชมุวิชาการระดบัชาติครังนี และ

ขอขอบคณุผู้ทรงคณุวฒุิทกุทา่นทีตรวจสอบและประเมินผลงานวิจยัดงักลา่ว 
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การจาํแนกผ้ทดสอบแบบทดสอบสุขภาพจติด้วยู ตวัแบบการตดัสินใจ 
Questionnaire Classification for Mental Health Examiner Based on Decision Model 
 

ศกัดิชาย ตงัประเสริฐ1 และ สมชาย ปราการเจริญ1

Sakchai Tangprasert1 and Somchai Prakancharoen1

   

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีนําเสนอระบบทดสอบสขุภาพจิตโดยใช้เทคนิคต้นไม้ช่วยการตดัสินใจ (Decision tree) เพือ

จําแนกประเภทแบบทดสอบทีเหมาะสมสําหรับผู้ทดสอบ ซึงในการศึกษานีผู้ วิจัยได้นําแบบทดสอบของกรม

สขุภาพจิตมาวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีทางสถิติในการหาความน่าจะเป็น เพือหาขนาดของประชากรกลุ่มตวัอย่างที

ระดบัความเชือมนั 95 %  โดยในการศกึษาครังนีผู้วิจยัได้ทําการรวบรวมข้อมลูจากประชากรตวัอย่างจํานวน 550 

ตวัอยา่ง และใช้การจําแนกประเภทข้อมลู (Data Classification) โดยการสร้างต้นไม้ช่วยการตดัสินใจเพือสร้างโมเดล

แบบทดสอบทีเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง ซึงจากผลการวิเคราะห์สามารถจําแนกโมเดลได้ทงัสินจํานวน 15 โมเดล 

และโมเดลดงักลา่วจะถกูนํามาเป็นองค์ความรู้เพือใช้ในการพฒันาระบบตอ่ไป 

จากองค์ความรู้ทีได้ผู้ วิจัยได้ทําการพัฒนาระบบทดสอบแบบออนไลน์ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์

บนเวป โดยใช้เทคนิค AJAX  ซึงระบบทีพฒันาขึน เมือผู้ ใช้งานทําการกรอกข้อมลูสว่นตวั ระบบจะทําการวิเคราะห์

และคัดเลือกตัวแบบข้อสอบทีมีความเหมาะสมจากความเสียงหรือภาวะความน่าจะเป็นของผู้ทดสอบ จากองค์

ความรู้ทีได้ พร้อมทงัสุ่มข้อสอบลวง โดยระบบจะทําการตรวจสอบและแปลผลของผู้ ทําแบบทดสอบ พร้อมทงัให้

คําแนะนําในการปฏิบตัิตนตอ่ไป 

คาํสาํคัญ : แบบทดสอบสขุภาพจิต ต้นไม้ช่วยการตดัสนิใจ อาแจ๊ค 

 

Abstract 
This research presents the system tests the mental health likes to are on line by use tree 

technique decides (Decision tree). For classify the test that is appropriate for person test. In this 

researcher education has led the test of the Department of Mental Health comes to analyse. By use way 

statistics theory will in seeking probability for seeks the size of sample people who 95 % confidence 

                                                            

1 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800 ประเทศไทย 

  Department of Information Technology. Faculty of Information Technology. King Mongkut's University of Technology North Bangkok.  

  Bangkok 10800 Thailand. 
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levels have by in the education this time the researcher does data accumulation from 550 examples 

amount example people. And use Data Classification by building tree Model helps the making a decision 

for builds the test model that is appropriate the sample. 

From the analysis result has can to separate the model whole 15 model amounts. And the 

model aforementioned brought is the knowledge for uses in system development next. From the 

knowledge at the researcher get does system development tests to is on line in the format of application 

program on the website (Web Application) by use the AJAX technique. The system that develop to go up. 

When the user does data individual filling, the system will do the analysis and choose examination model 

that have the suitability from the risk or probability condition will of person test. Together with random the 

examination deceives by use the knowledge has that from building model for protect missing guesses 

question answer in the test , at test inventor avoids translation from the test that oneself doesn't desire. 

When person test do orderly test. The system will do checking and translate arrive at mind state of test 

inventor and give an advice in the behavior by oneself next of test inventor. 

Keywords : Mental Health Questionnaire, Decision Tree, AJAX 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
  ในสงัคมปัจจุบนั มีการเปลียนแปลงหลายด้าน ทําให้การดํารงชีวิตของคนเรา ส่งผลต่อสภาพจิตใจเป็น

อย่างมาก  จึงมีนกัวิจยัหลายท่านศึกษาและออกแบบแบบทดสอบเพือวดัสภาพจิตใจทงัทีเป็นเอกสารและโปรแกรม

ประยุกต์ แต่เนืองจากแบบทดสอบมีหลายชุด การวดัแบบทดสอบจึงมีหลายเงือนไข และมีความเหมาะสมเฉพาะ

สําหรับผู้ทดสอบแต่ละคนต่างกนั ซงึผู้ทดสอบสามารถทําการเลือกข้อสอบตามความสนใจ แต่มกัหลีกเลียงข้อสอบที

ตนเองมีภาวะเสียง เนืองจากเกรงกลวัผลการทดสอบทีตนเองไม่พึงประสงค์ ทําให้การทดสอบสขุภาพจิต  ของผู้ ทํา

แบบทดสอบไมเ่หมาะกบัแบบทดสอบ จงึไมส่ามารถแปลผลได้ตรงเป้าหมาย 

ดงันนัในการวิจยัครังนีผู้วิจยัได้นําแบบทดสอบสขุภาพจิตทีได้ผา่นการวิจยัจากกรมสขุภาพจิต [1] มาใช้เพือ

เก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากรกลุม่ตวัอย่าง และได้ศกึษาเทคนิคของดาต้าไมน์นิง [2] ทีสําคญัเทคนิคหนึงคือการ

จําแนกประเภทของข้อมลู เป็นกระบวนการสร้างโมเดลจดัการข้อมลูให้อยู่ในกลุม่ทีกําหนดมาให้ โดยการสร้างกฎเพือ

ช่วยในการตดัสนิใจจากข้อมลูทีมีอยู ่เพือใช้ทํานายแนวโน้มการเกิดขนึของข้อมลูทียงัไมเ่กิดขนึ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1 ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

 เนืองจากประชากรมีปริมาณมาก และแบบทดสอบมีปริมาณข้อสอบจํานวนมาก ดงันนัในการวิจยันี ผู้วิจยัจึงได้

ทําการกําหนดขนาด กลุม่ตวัอยา่ง (Sample Size) โดยใช้สตูรของ Taro Yamane [3] ดงัปรากฏในสมการที 1  
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2Nd1

N n
+

=
  [1] 

เมือ  n = ขนาดตวัอยา่ง 

N = จํานวนประชากรทีศกึษาเป็นข้อมลูประชากรประเทศไทยจาก สํานกังานสถิติแห่งชาติ [4] ณ. พ.ศ.

2543 ซงึมีคา่ 60,916,400 คน  

d = คา่ความคลาดเคลือนของการสุม่ตวัอยา่งทีความเชือมนัที 95%   กําหนดให้ 0.05 

ดงันนัขนาดกลุม่ตวัอยา่งมีคา่  

400
)))05.0(* 60,916,400(1(

 60,916,400n 2 ≈
+

=
 

2 ข้อมลูแบบทดสอบ 

ในการวิจยัครังนีผู้วิจัยได้คดัเลือกข้อสอบทีผ่านการคดัเลือกจากกรมสขุภาพจิต [1] ทีผ่านการรับรองนําไป

ทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งทีได้มีการกําหนดแล้ว จํานวน 15 เรือง  ดงัตอ่ไปนี 

(1) ดชันีชีวดัสขุภาพจิตคนไทยฉบบัสมบรูณ์ใหม ่(54 ข้อ) ปี 2547 

(2) แบบคดักรองภาวะเสียงตอ่การฆา่ตวัตาย (ใหมปี่ พ.ศ. 2547) 

(3) แบบคดักรองภาวะซมึเศร้า (ใหมปี่พ.ศ. 2547) 

(4) แบบประเมินภาวะติดแอลกอฮอล์ 

(5) แบบคดักรองภาวะซมึเศร้าในวยัรุ่น 

(6) แบบคดักรองภาวะซมึเศร้าในเดก็ 

(7) เครืองชีวดัคณุภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลกชดุยอ่ 

(8) แบบสอบถามสขุภาพทวัไป (Thai GHQ-60) 

(9) แบบสอบถามสขุภาพทวัไป (Thai GHQ-30) 

(10) ข้อมลูสว่นตวัแบบสอบถามสขุภาพทวัไป (Thai GHQ-28) 

(11) แบบสอบถามสขุภาพทวัไป (Thai GHQ-12) 

(12) แบบวดัความเครียดสวนปรุง 

(13) แบบคดักรองพฒันาการเดก็อาย ุ6 เดือน 

(14) แบบคดักรองโรคในกลุม่พฒันาการผิดปกติอยา่งรอบด้าน สําหรับเดก็อาย ุ1-4 ปี 

(15) แบบคดักรองโรคในกลุม่พฒันาการผิดปกติอยา่งรอบด้าน สําหรับเดก็อาย ุ4-18 ปี 

 ในการคดัเลือกกลุม่ประชากรตวัอยา่ง จะดําเนินการคดัเลือกโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างโดยไม่ใช้หลกัความน่าจะ

เป็นในการสุม่ตวัอย่าง (Nonprobability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) [3] ซงึเหมาะกบัลกัษณะ

ของกลุม่ตวัอยา่งทีมีความหลากหลาย  

3 โมเดลการจําแนกประเภท 
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3.1 ต้นไม้ช่วยการตดัสนิใจ (Decision tree) 

สร้างแบบโมเดลการจําแนกประเภทแบบทดสอบสําหรับผู้ทดสอบสขุภาพจิตด้วยเทคนิคการจําแนกประเภท

ข้อมลู โดยการสร้างต้นไม้ช่วยการตดัสินใจ ซงึจะกําหนด โหนดราก (Root Node) จนถึง โหนดปลาย (Leaf Node) 

จะมีเพียงเส้นทางเดียวเทา่นนั ซงึเส้นทางนีจะอธิบาย ถงึกฎทีใช้สําหรับการจดัหมวดหมูข่องแตล่ะกลุม่ ในแต่ละโหนด

ปลาย (Leaf Node) นนัอาจเป็นกลุม่เดียวกนัซงึเกิดจากเหตผุลทีแตกตา่งกนัได้ดงัรูปที 1 

 

รูปที 1 แสดงรูปแบบของต้นไม้ช่วยการตดัสนิใจ [4] 

3.2 ตวัแปรสําหรับแบบจําลอง (Model Parameter) 

ในการวิจัยครังนีจากข้อมูลแบบทดสอบสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต [1] ตัวแปรซึงเป็นปัจจัยทีมีผลต่อ

สขุภาพจิตสามารถแบ่งได้ 10 กลุ่มตวัอย่าง คือ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, สถานภาพ, ลกัษณะอาชีพ, 

จํานวนบตุร, ลกัษณะทีอยู,่ รายได้ตอ่เดือน, ภาระหนีสนิ ดงันนัในการศกึษานีจงึได้แบง่กลุม่ผู้ ทําแบบทดสอบได้ดงันี  

(1.) เพศ : ชาย, หญิง  

(2.) อาย ุ: 0-12, 13-19, 20-25, 26-39, 40-59, 60ปีขนึไป 

(3.) ระดบัการศกึษา : ประถมศกึษา, มธัยมศกึษา, ปวช/ปวส/อนปุริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท/เอก 

(4.) อาชีพ : รับราชการ, พนกังานบริษัท, พนกังานรัฐวิสาหกิจ, เจ้าของกิจการ, พ่อบ้าน/แม่บ้าน, นกัเรียน/

นกัศกึษา, วา่งงาน, อืน ๆ 

(5.) ลกัษณะอาชีพ : เกษตร, รับจ้าง, ค้าขาย, ช่าง, คนขบัรถ, พนกังานขาย, สถาปนิก/วิศวกร, ครู/

อาจารย์, พนกังานบริการลกูค้า, การปกครอง/ทนายความ/ผู้พิพากษา/อยัการ, ตํารวจ/ทหาร, แพทย์/พยาบาล/เภสชั

กร/เทคนิคการแพทย์, อืน ๆ 

(6.) สถานภาพสมรส: โสด, สมรส, พอ่หม้าย/แมห่ม้าย,  หยา่ร้าง 

(7.) จํานวนบตุร: ไมมี่, 1, 2, 3, 4, มากกวา่ 5 

(8.) ลกัษณะทีอยู ่: บ้านเดียว, ทาวน์เฮาส์, คอนโดมิเนียม, บ้านเช่า, ห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์ 

(9.) รายได้ต่อเดือน : น้อยกว่า 5,000, 5,000-10,000, 10,000-20,000, 20,000-50,000, 50,000-

100,000, 100,000-500,000, มากกวา่ 500,000 
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(10.) ภาระหนีสินต่อเดือน : ไม่มี, น้อยกว่า 5,000, 5,000-10,000, 10,000-20,000, 20,000-50,000, 

50,000-100,000, 100,000-500,000, มากกวา่ 500,000 

3.3 การสร้างโมเดลแบบทดสอบ 

การสร้างโมเดลแบบทดสอบตามกระบวนการต้นไม้ช่วยการตดัสนิใจสามารถแสดงขนัตอนตา่งๆ ได้ในรูปที 2 

 

 
 

รูปที 2 แสดงขนัตอนการสร้างแบบจําลองโมเดล 

ผลและวิจารณ์ 
1 การจําแนกประเภทข้อมลู ด้วยเทคนิคต้นไม้ช่วยการตดัสนิใจ 

ในการวิจยัครังนีมุ่งเน้นการออกแบบ พฒันาการจําแนกประเภทแบบทดสอบสําหรับผู้ทดสอบสขุภาพจิต

ด้วยเทคนิคการจําแนกประเภทข้อมลู โดยหลกัการทางสถิติ ขนาดกลุม่ตวัอย่าง มีขนาด 400 คน ซงึในการดําเนินการ

ผู้วิจยัได้ทําการรวบรวมข้อมลูกลุ่มตวัอย่างทงัสิน 550 คน และผู้วิจยัได้ทําการรวบรวมบนัทึกการทําแบบทดสอบ

สขุภาพจิตจากกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้โปรแกรม Excel version 2007 ของบริษัท Microsoft และสร้างโมเดลแบบจําลอง

ต้นไม้ช่วยการตดัสินใจโดยใช้โปรแกรม Vanguard Studio ของบริษัท Vanguard วิเคราะห์และจําแนกความสมัพนัธ์

ระหวา่งคณุสมบตัิของกลุม่ตวัอยา่งและปัจจยั ความเสียงทีอาจเกิดขึนได้ทงัสิน 15 โมเดล โดยสามารถแสดงตวัอย่าง

ความสมัพนัธ์ของข้อมลูโมเดลของข้อสอบเรืองที 8 ทําให้ได้องค์ความรู้ปรากฏในรูปที 3 
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รูปที 3 แสดงตวัอยา่งแบบจําลองการพยากรณ์ในรูปแบบของต้นไม้ช่วยการตดัสนิใจของแบบทดสอบเรืองที 8 

 

จากโมเดลทีได้สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับระบบ หรือทีเรียกว่าข้อมูลสอนระบบ 

(Training Data) [5] โดยสามารถสรุปผลการจําแนกประเภทแบบทดสอบทีเหมาะสมสําหรับผู้ทดสอบสขุภาพจิตใน

รูปแบบของข้อมลู ดงัตารางที 1 
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ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากข้อมลูสอนระบบของข้อสอบทงัหมด 15 เรือง 
 

แบบทดสอบ 
กล่มตวัอย่างุ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

ชาย  ชาย  ชาย  ชาย  หญิง ชาย  ชาย  ชาย  ชาย  ชาย  หญิง  หญิง  หญิง  ชาย  หญิง 
เพศ 79.1

8% 
46.4
6% 

40.1
4% 

26.3
9% 

27.0
2% 

90.7
0% 

7.06
% 

23.0
4% 

22.3
0% 

17.1
0% 

42.8
5% 

9.26
% 

97.2
9% 

38.2
8% 

35.5
2% 

=>60 0‐12  0‐12  20‐
25 

13‐
19 

=>60  13‐
19 

=>60  =>60  =>60  =>60  =>60  =>60  =>60  0‐12, 
อาย ุ 100

% 
63.6
3% 

50%  22.5
4% 

32.0
3% 

100
% 

8.73
% 

100
% 

50%  50%  50%  50%  100
% 

45.4
5% 

50% 

ปวช/
ปวส 

ประถม  ประถม  ปวช/
ปวส 

มธัยม ปวช/
ปวส 

มธัยม  มธัยม  มธัยม  มธัยม  ป.โท/
เอก 

มธัยม  ป.โท/
เอก 

ประถม 
 

ประถม 
 ระดบั 

การศึกษา 78.8
0% 

60%  52% 29.1
3% 

32.0
4% 

93.3
7% 

6.07
% 

22.6
5% 

24.3
0% 

17.6
7% 

58.8
2 

11.0
4% 

100
% 

56% 60% 

พอ่ /
แมบา้น่  

เจา้ของ
กจการิ  

นกัเรียน  วางงาน่   วางงาน่  วางงาน่   นกัเรียน  เจา้ของ
กจการิ  

เจา้ของ
กจการิ  

เจา้ของ
กจการิ , 

เจา้ของ
กจการิ  

รัฐวิสา
หกจิ  

รัฐวิสา
หกจิ  

เจา้ของ
กจการิ  

รัฐวิสา
หกจิ  อาชีพ 100

% 
55.5
5% 

46.9
0% 

25% 50% 100
% 

7.52
% 

55.5
5% 

55.5
5% 

44.4
4% 

66.6
6% 

30% 100
% 

55.5
5% 

60% 

พนกังาน 
ขาย 

คน 
ขบัรถ 

คน 
ขบัรถ 

คน 
ขบัรถ 

คา้ขาย คน 
ขบัรถ 

พนกังาน
ขาย 

วิศวกร  คา้ขาย  คา้ขาย  คา้ขาย  คา้ขาย  การ 
แพทย ์

เกษตร  การ
ปกครอง ลกัษณะ 

อาชีพ 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

50% 100
% 

33.3
3% 

54.5
4% 

58.3
3% 

58.3
3% 

66.6
6% 

25% 100
% 

66.6
6% 

100
% 

พอ่/แม่
หมา้ย 

โสด  หยาร้าง่   สมรส  พอ่ /แม่
หมา้ย 

พอ่ /แม่
หมา้ย 

โสด  พอ่ /แม่
หมา้ย 

พอ่ /แม่
หมา้ย 

พอ่ /แม่
หมา้ย 

สมรส  หยาร้าง่   หยาร้าง่   โสด  โสด 
สถานภาพ 
สมรส 100

% 
42.3
1% 

50% 17.9
4% 

33.3
3% 

100
% 

5.28
% 

33.3
3% 

33.3
3% 

33.3
3% 

43.5
8% 

25% 100
% 

39.0
4% 

34.2
5% 

> 5  > 5  ไมมี่   2  > 5 > 5  ไมมี่   > 5  > 5  > 5  > 5  4 2  > 5  > 5 จาํนวน 
บุตร 100

% 
100
% 

40.4
4% 

19.6
0% 

100
% 

100
% 

5.21
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

20%  100
% 

100
% 

100
% 

บา้นเชา่   คอนโด 
มิเนียม 

คอนโด 
มิเนียม 

คอนโด 
มิเนียม 

คอนโด 
มิเนียม 

ทาวน ์
เฮาส์ 

บา้น 
เดียว 

ทาวน ์
เฮาส์ 

ทาวน ์
เฮาส์ 

คอนโด 
มิเนียม 

ทาวน ์
เฮาส์ 

บา้น 
เดียว 

คอนโด 
มิเนียม 

ทาวน ์
เฮาส์ 

ทาวน ์
เฮาส์ ลกัษณะ 

ทีอยู ่ 88.6
3% 

100
% 

66.6
6% 

33.3
3% 

33.3
3% 

100
% 

4.63
% 

44.4
4% 

33.3
3% 

33.3
3% 

50% 7.73
% 

100
% 

61.1
1% 

55.5
5% 

10,0
00 
‐ 

20,0
00 

100,0
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‐

500,0
00 

< 
5,00
0 
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‐ 
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‐ 
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00 
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‐
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00 

100,0
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‐
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00 

รายได ้
ตอเดือน่  

80.4
3% 

50%  47.0
2% 

18%  29.2
0% 

100
% 

7.42
% 

22.7
7% 

21.7
8% 

17.5
% 

50%  9.40
% 

100
% 
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‐ 
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00 
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‐ 
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00 
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‐ 
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00 
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‐ 
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00 
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00 
‐ 
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00 
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‐ 
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00 
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‐ 
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00 
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‐ 
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00 
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‐ 

100,0
00 
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00 
‐ 
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00 

10,0
00 
‐ 

20,0
00 

50,0
00 
‐ 

100,0
00 

50,0
00 
‐ 

100,0
00 

ภาระ 
หนีสิน 

100
% 

50%  100
% 

22.2
2% 

100
% 

100
% 

5.62
% 

50%  50%  16.0
6% 

100
% 

11.1
1% 

100
% 

50%  50% 
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ด
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ใูน
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ะ

่
่

ซึม
เศร้

า 

มีภ
าว
ะซึ
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ศร้
า 

มีคุ
ณภ

าพ
ชีวิ

ตที
ไม

ดี่  

นา
จะ
มีค

วา
ม

่
ผดิ

ปก
ติท

าง
   
จิต

เวช
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จะ
มีค
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ม

่ ผดิ
ปก
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าง
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ม
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ปก
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มีค
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ม
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ปก
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าง
   
 

จิต
เวช
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าม
เครี
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ใน

ระ
ดบั
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แร
ง  

พฒั
นา
กา
รล
าช
า้

่
  

เสี
ยง
ทีจ

ะเป็
น 
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Ds

 

เสี
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ทีจ
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น 
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จากตารางที 1 เป็นองค์ความรู้ทีได้จากการสร้างโมเดล ซงึทําให้ทราบว่า ประเภทของกลุม่ตวัอย่างทีมีความ

เสียงหรือมีภาวะความน่าจะเป็นของผู้ทดสอบแต่ละเรือง มีลกัษณะกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไร ซึงจะนําไปเป็นองค์

ความรู้เพือพฒันาระบบจําแนกประเภทแบบทดสอบทีเหมาะสมสําหรับผู้ทดสอบสขุภาพจิตแบบออนไลน์ตอ่ไป 

2. ระบบทดสอบสขุภาพจิตแบบออนไลน์ 

ผู้วิจยัได้ทําการพฒันาระบบทดสอบสขุภาพจิตแบบออนไลน์ซึงเป็น Web Application ด้วยเทคนิค 

AJAX  โดยใช้ข้อมลูจากโมเดลทีได้ มาเป็นข้อมลูสอนระบบ ซงึสามารถแสดงเป็นสถาปัตยกรรมของ ระบบได้ดงัรูปที  3 

 

 
 

รูปที 4 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบทดสอบสขุภาพจิต 
 

สถาปัตยกรรมของระบบจากรูปที 3 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 สว่นดงันี 

(1) ระบบการจําแนกประเภทแบบทดสอบสําหรับผู้ทดสอบสขุภาพจิต (Questionnaire Classification 

System for Mental Health Examiner) ทําหน้าทีบริการข้อมลูและให้บริการการทดสอบแบบทดสอบสขุภาพจิต

ให้กบั Client โดยผา่นทาง HTTP Protocol หรือ XMLHttpRequest [6]  

(2) สว่นของผู้ ใช้ (Client) ประกอบด้วย Web Browser ใช้แสดงเนือหาและแบบทดสอบสขุภาพจิต สําหรับ

ผู้ ใช้ โดยการร้องขอผ่าน JavaScript พร้อมรับข้อมลูในรูปแบบ HTTP, CSS, DOM [7] และ AJAX Engine [8] ทํา

หน้าทีเป็นตวักลางระหวา่ง Client และ Server 
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จากโมเดลดงักลา่ว สามารถนํามาพฒันา Web Application แบบ AJAX ซงึตอบสนองการคดัเลือกข้อสอบ

ทีมีความเหมาะสมกบัผู้ ทําการทดสอบแบบทดสอบสขุภาพจิต  พร้อมทงัสร้างชดุข้อสอบ และรองรับการทดสอบผ่าน

ระบบ Web Application ของผู้ใช้งานทําให้มีความรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพมากขนึ ดงัตวัอยา่งรูปที 5 
 

 

รูปที 5 แสดงระบบจําแนกประเภทแบบทดสอบ 

สรุป 
ในวิจยันีได้ทําการพฒันาระบบจําแนกประเภทแบบทดสอบ สําหรับผู้ทดสอบสขุภาพจิตด้วยเทคนิค Decision 

Tree ผ่าน Web Application แบบ AJAX ซงึได้มีการศกึษารวบรวมแบบทดสอบทีผ่านการรับรองจากกรมสขุภาพจิต

จํานวน 15 แบบทดสอบ และทําการรวบรวมข้อมลู จากการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ทีระดบัความเชือมนั 95% 

และใช้หลกัการการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง  

ข้อมลูทีได้จากการทดสอบสขุภาพจิตจะถกูนํามาวิเคราะห์ผล โดยการจําแนกประเภทข้อมลู ด้วยเทคนิคต้นไม้

ช่วยการตดัสนิใจ ทําให้สามารถสร้างโมเดลเกียวกบัลกัษณะของผู้ ทําแบบทดสอบสขุภาพจิตทีมีความเสียงในการเกิด

ความผิดปกติทางสขุภาพจิต  โดยการสร้างกฎเพือช่วยในการตดัสินใจ ผลทีได้จะถกูนํามาเป็นองค์ความรู้ในการ

พฒันาระบบจําแนกประเภทแบบทดสอบสขุภาพจิต 

การจําแนกประเภทข้อมลู โดยใช้เทคนิคต้นไม้ช่วยการตดัสินใจ ทําให้สามารถสร้างโมเดลเกียวกบัลกัษณะของ

ผู้ ทําแบบทดสอบ แต่โมเดลทีได้ยงัไม่ผ่านการ Verify Data ถึงความเหมาะสมและสมเหตสุมผลของข้อมลูในความ

เป็นจริง ซงึสามารถทําได้โดยทดสอบการจําแนกประเภทแบบทดสอบเปรียบเทียบกบัผลการวินิจฉยัของจิตแพทย์หรือ

นักจิตวิทยา  แต่ในงานวิจัยนีใช้การเปรียบเทียบกับทฤษฎีทางสถิติในการหาความน่าจะเป็น เพือหาขนาดของ

ประชากรกลุม่ตวัอยา่งทีระดบัความเชือมนั 95 % แทน 
 

คาํขอบคุณ 
การวิจยัครังนีสําเร็จลลุ่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาอย่างดียิงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย 

ปราการเจริญ ทีได้กรุณาให้คําปรึกษาเกียวกบัการศกึษาวิจยั ผู้ ทําวิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ทีนี  

http://suanpalm3.kmutnb.ac.th/thai/lecturer.asp
http://suanpalm3.kmutnb.ac.th/thai/lecturer.asp
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ขอกราบขอบพระคณุ คณุพ่อสง่า และ คณุแม่ฉวีวรรณ ตงัประเสริฐ ทีกอบรมสงัสอนรวมทงัให้กําลงัใจอย่างดี

ยิง  

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูสําหรับผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ทําให้สามารถดําเนินการเก็บข้อมลูกลุ่ม

ตวัอยา่งได้ครบถ้วน และทําให้งานวิจยัในครังนีบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
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การศึกษาปญหา การแกปญหา และการพัฒนาทักษะการใชนิ้วของคลาริเนต : กรณีศึกษา
ผลงาน Introduction Theme and Variations for Clarinet and Piano ประพันธโดย Gioacchino 
Rossini 
The Study of Problem, Resolution, and Development of Fingering Technique in Clarinet 
Playing: Gioacchino Rossini's Introduction Theme and Variations for Clarinet and Piano 
 
อัครพล เดชวัชรนนท1  
Akkarapon Dejwacharanon1 
    
บทคัดยอ 

งานวิจัยชิ้นนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหา แกปญหา และพัฒนาทักษะการใชนิ้วของคลาริเนต 
กรณีศึกษาผลงาน  Introduction Theme and Variations  for Clarinet and Piano ประพันธโดย Gioacchino 
Rossini โดยเก็บขอมูลจากตํารา แบบฝกหัด ส่ือตางๆ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานคลาริเนต การวิจัยใน
ครั้งนี้ทดลองจากกลุมนักศึกษา ผูวิจัยมองวาการทําการวิจัยโดยการเก็บขอมูลจากการปฏิบัติจริงจากกลุมทดลอง จะ
ไดขอมูลผลการวิจัยที่ถูกตองและนาเชื่อถือ  
 ผลการวิจัยพบวา ปญหาเทคนิคการใชนิ้วของคลาริเนตที่พบบอยคือ  

- ปญหาการเลนโนตไมสมํ่าเสมอ 
- ความตึงและการเกรงของนิ้ว 
- ความคลองตัวและความเร็วตลอดจนการฝกซอมเพื่อเพิ่มความเร็วและความคลองตัวของนิ้ว 
- การใชนิ้วในโนตที่ยากและเร็วทาํไดไมชัดเจนและสม่ําเสมอกัน 
จากปญหาขางตนเปนปญหาจากกลุมตัวอยางทดลองที่ผูวิจัยพบเห็นไดบอยและเปนปญหาสวนใหญของผู

เลนคลาริเนต และปญหาสวนใหญเกิดจากรูปแบบของการวางและการเคลื่อนไหวของนิ้วที่ถูกตองเหมาะสมและเปน
ธรรมชาติ จึงเกิดอาการนิ้วตึงและเกรง ทําไมเคลื่อนไหวไดอยางเปนอิสระ รวมถึงการหายใจซึ่งมีสวนเกี่ยวของและสง
ผลกระทบตอกลามเนื้อแขนและนิ้วมือ วิจัยไดจัดทําแบบฝกหัดสําหรับการแกปญหาที่รวบรวมขอมูลมาจากตํารา 
แบบฝกหัด และการปรึกษา สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยใหนักศึกษากลุมทดลองฝกแบบฝกหัดละ 1 อาทิตยโดยจะ
ติดตามดูผลและประเมินโดยละเอียด โดยผูวิจัยไดจําแนกระดับผลของการวิจัยเปน 4 ระดับคือ 1) ควรปรับปรุง  2) 
พอใช 3) ดี และ 4) ดีมาก   ผลการแกไขปญหาทักษะการใชนิ้วอยูในเกณฑดี 

                                                            

1 ภาคสังคีตวิจัยและพฒันา คณะดุริยางคศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย 
  Department of Music research and development, Faculty of Music, Silpakorn University, Talingchan Bangkok 10170, Thailand. 
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ในสวนของการพัฒนาทักษะการใชนิ้วนั้น ผูวิจัย  ไดใหผูทดลองฝกพัฒนาการจําโดยสมองแทนการพัฒนา
โดยกลามเนื้อ ผลการพัฒนาทักษะการใชนิ้วโดยใชวิธีการจําอยูในเกณฑ ดี 
คําสําคัญ : ทักษะการใชนิ้วของคลาริเนต  เทคนิคการใชนิ้วของคลาริเนต 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study the problems, to solve the problems and to develop 
fingering skills for clarinet players. The case study is the Introduction Theme and Variations for Clarinet 
and Piano, composed by Gioacchino Rossini. Information comes from various books, exercises, other 
media and interviews with clarinet experts. This study has been done on a group of students because the 
researcher believes that the study results will be more correct and reliable when the data is collected 
from the real practice among the subjects.  

The findings reveal common finger problems found among the students. They are:  
-  Not being able to play the notes consistently  
-  Stiff and tense fingers  
-  Movement and speed and required practice to speed up the fingers  
-  Play difficult and fast notes unclear and uneven  

The above problems are the same problems often found among most clarinet players. Mostly 
they occur because of the finger positions and movements are not right and natural. Thus the fingers are 
stiff and tense and they cannot move freely. Breathing also has some effects on the arm and finger 
muscles. From the information gathered from text books and exercises as well as consultation and 
interviews with the clarinet experts, the researcher has created exercises to solve the problems. In this 
study, the subjects have been asked to follow the given exercises; one exercise per week and the 
researcher closely studied and evaluated the outcomes. The results of the study show that the students’ 
fingering problems are fairly solved.  

For the improvement of their fingering skills, the students have been asked to practice by 
remembering instead of paying attention to their muscles. The study shows that their fingering skills have 
rather improved by using this method.  
Keywords :  Fingering technique in clarinet, Clarinet  fingering technique 
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คํานํา 
       คลาริเนต เปนเครื่องดนตรีในกลุมเครื่องลมไมที่มีความคลองตัวและเลนเทคนิคไดหลากหลายจนมีคํา

กลาววาคลาริเนตคือ ไวโอลินของเครื่องเปา และเปนเครื่องดนตรีที่ผูประพันธนิยมเลือกใช นับเปนเครื่องดนตรีที่
สําคัญและจะขาดไมไดในวงออเคสตรา วงคอนเสิรตแบนด และวงแชมเบอร    

จากที่กลาวขางตนวาคลาริเนตเปนเครื่องดนตรีที่สามารถตอบสนองความตองการของผูประพันธไดอยาง
มาก เนื่องจากเทคนิคที่หลากหลาย หนึ่งในเทคนิคสําคัญที่ผูวิจัยใหความสนใจคือ เทคนิคการใชนิ้วของคลาริเนต ที่มี
การพัฒนามาตลอดควบคูไปกับการพัฒนาระบบคีย  การมีเทคนิคการใชนิ้วที่ดีเปนหนึ่งในปจจัยหลักและเปนส่ิง
สําคัญที่จะทําใหผูเลนบรรลุผลสําเร็จในการแสดง 

เทคนิคการใชนิ้วของคลาริเนตมีความหลากหลายและคลองตัวสูง ปญหาในการเลนคลาริเนตที่เกิดจากนิ้วก็
มีมากมายหลายหลายเชนเดียวกัน  ซึ่งจากประสบการณการเรียนและการสอนคลาริเนตของผูวิจัยพบวา ปญหาของ
การใชนิ้วคลาริเนตเปนหนึ่งในปญหาที่พบบอยที่สุด และเปนปญหาที่ควรใหความสําคัญในการศึกษา หาทางแกไข 
และพัฒนาตอไป 

จากการศึกษาปญหาโดยประสบการณการเรียน การสอนและเลนคลาริเนตของผูวิจัยเองพบวา ปญหาการ
ใชนิ้วของคลาริเนต ยังพบไดบอยในนักเรียนคลาริเนตไทย ผูวิจัยเห็นวาประเทศไทยยังขาดผลงานที่รวบรวมความรู 
เทคนิคการซอม แนะแนวการแกปญหาเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการใชนิ้วในบทเพลงของคลาริเนต แบบฉบับ
ภาษาไทย ในมุมมองของนักคลาริเนตที่เปนคนไทย ซึ่งจะทําใหเขาใจปญหา หาวิธีแกและแนะแนวการฝกซอมเพื่อ
การพัฒนาไดเหมาะสมกับนักเรียนคลาริเนต  ผูวิจัยจึงถือโอกาสนี้ที่จะเปนผูรวบรวมขอมูล ทดลอง สรุปผล วิเคราะห
ปญหาและแนะแนวทางแกไข 

ผูวิจัยเลือกผลงาน Introduction Theme and Variation   ประพันธโดย Gioacchino Rossini ที่ผูวิจัยได   
เลือกนํามาเปนกรณีศึกษาเพราะ เปนผลงานที่ใชทักษะพื้นฐานของการใชนิ้ว ดูเรียบงายสวนใหญใชเทคนิคของ สเกล 
)Scale (และ อาเพกจิโอ )Arpeggio (เนื่องจากในขั้นตอนการทําวิจัยนั้น ผูวิจัยจําเปนตองเลือกกลุมนักเรียนนักศึกษา
ดนตรี เอกคลาริเนต เพื่อทําการวิจัย ซึ่งขอมูลจากการวิจัยสวนใหญมาจากการศึกษาในตัวบุคคลที่เลนจริง ผูวิจัย
เล็งเห็นวาบทประพันธบทนี้ เปนบทประพันธที่อยูในระดับที่เหมาะสมกับกลุมนักเรียนนักศึกษาที่ผูวิจัยศึกษาขอมูล
โดยมีเหตุผลดังนี้ 

- เปนบทประพันธที่ไมงายและไมยากจนเกินไป สําหรับนักเรียนนักศึกษากลุมนี้จากการ    สอบถาม
ความคิดเห็นของกลุมทดลอง 

- ระยะเวลาในการฝกเหมาะสมกับระยะเวลาของการทําวิจัย 
- บทเพลงมีเทคนิคที่ดูเรียบงาย แตดวยความหลากหลายของกลุมผูถูกทดลองทําใหเห็นปญหาได

โดยงาย 
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- ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาแตละคนอยูในระดับเดียวกัน แตไมไดเทากัน ในแตละคนจะมี
ปญหาที่แตกตางกันไป ผูวิจัยจึงหาสิ่งที่เหมือนกันคือผลงานบทประพันธบทนี้ เพื่อใหเห็นความ
แตกตางของปญหาไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาประวัติความเปนมาของคลาริเนต การพัฒนาคียของคลาริเนต ธรรมชาติของการวางและเคลื่อนนิ้ว
ที่เหมาะสม เทคนิค และวิธีการพัฒนาทักษะการใชนิ้วของคลาริเนต 

2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและรูวิธีแกปญหา ที่มักพบบอยในทักษะการใชนิ้ว  
พัฒนาองคความรูในทักษะการใชนิ้วและวิธีการฝกซอม เพื่อเปนแนวทางในการซอมและพัฒนาเทคนิคการ

ใชนิ้วใหดีขึ้นตอไป 
3. เรียนรูการคนหา วิเคราะห และแกปญหาจากการปฏิบัติจริงโดยมีกลุมตัวอยางทดลอง 
4. สรางองคความรูเพื่อประกอบการทําตาราและตอยอดงานวิจัยในระดับตอไป  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีที่ใชในการศึกษาคนควา 
 การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินวิจัย 4 ขั้นตอนสําคัญคือ 
                  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปเปนฐานขอมูลหลักของงานวิจัย แบงออกเปน 3 
ขั้นตอนยอยคือ 

1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องของเทคนิค
การใชนิ้วของคลาริเนต 

1.2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงาน ขอบเขตงานในองคความรูและเรื่องที่เกี่ยวกับ
งานวิจัย ซึ่งไดขอมูลจกการสอบถามประกอบการพิจารณาจากหลักฐานเอกสารที่แสดง
ถึง คุณวุฒิ และประสบการณที่ตรงตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไวดังนี้ 

1.2.1 เปนอาจารยผูเชี่ยวชาญ และสอนคลาริเนตระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปไมต่ํากวา 5 ป 

1.2.2 มีวุฒิทางดานการศึกษาดนตรีไมต่ํากวาปริญญาตรีขึ้นไป 
1.2.3 มีผลงานการแสดงเปนที่ยอมรับนาเชื่อถือ และเปนที่รูจักใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
1.2.4 ยินดีใหความรวมมือ 

                                         ผูวิจัยไดเลือกสัมภาษณผูใหขอมูลตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไวดังนี้ 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

  P-5  

5 

-       อาจารย ดร. ยศ วณีสอน  
อาจารยประจําคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย 

-       อาจารย ดร. นพชัย ชลทิศฉันทา 
 Associate Professor in University of Arkansas 

-       อาจารย ชูวิทย ยุรยง 
หัวหนาภาควิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-       อาจารย อภิเชษฐ พยนตเลิศ 
อาจารยผูฝกสอนประจํา กองดุริยางค ทหารเรือ 

ขั้นตอนที่ 2 กลุมตัวอยางในการทดลอง งานวิจัยชิ้นนี้เปนการทดลองโดยศึกษาสภาพปญหารายบุคคล 
โดยมีกลุมตัวอยางในการทดลองเปนนักเรียนนักศึกษาเอกคลาริเนต จาก 3 สถาบันรวม 4 คน ไดแก 

-   นางสาวขวัญชนก สําเร็จประสงค 
    นิสิตชั้นปที่ 3 ภาควิชาดุริยางคศิลปตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย   
- นายสุภัค วิทยานุกูลลักษณ  
     นักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะดริุยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- นายประพันธพงศ มณีวงษ 
     นิสิตชั้นปที่ 4 ภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ผูวิจัยจะใหนักศึกษาฝกเพลง Introduction Theme and Variation  ประพันธโดย Gioachino Rossini 
เหมือนกันทุกคนเพื่อหาปญหาในการเลนและการฝกซอม และติดตามศึกษาอยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้ง โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

- ใหเพลงฝกซอมเปนเวลา 2 อาทิตยกอนทําการทดลอง 
- หลังจากฝกเพลง ผูวิจัยจะศึกษาหาปญหาควบคูไปกับการวิเคราะหปญหา  ทดลองใน

แบบฝกหัดเพื่อแกปญหา และวิเคราะหผล ในอาทิตยตอไปอาทิตยละ 1 ครั้งในการให
แบบฝกหัด โดยจะพบกับนักศึกษากลุมตัวอยางทดลองอยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้งเปนเวลา 2 
เดือน 

- สรุปผลหลังจาก วิเคราะหปญหา การแกปญหา และแนะแนวทางการพัฒนาโดยยึดองค
ความรูและขอมูลที่รวบรวมมาและจากประสบการณของผูวิจัย 

                    
                  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล มี 3 ลักษณะ คือ 
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1. วิเคราะห สังเคราะห และสรุปขอมูลจากตํารา เอกสาร ที่เกี่ยวของจากงานวิจัย โดยยึดเรื่องที่จะ  
สอดคลองกับปญหา การแกปญหา และการพัฒนาทักษะใชนิ้วคลาริเนต 

2. วิเคราะห สังเคราะห และสรุปขอมูลจากการสัมภาษณคณาจารยผูเชี่ยวชาญ ถึงขอมูลความรู ความ
คิดเห็นที่ผูวิจัยมีตอปญหา การแกปญหา และการพัฒนาทักษะการใชนิ้วคลาริเนต 

3. วิเคราะห สังเคราะห และสรุปขอมูลจากการทดลองของนักศึกษากลุมทดลอง โดยจําแนกเปน 
รายบุคคล  

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง โดยการนําขอมูลจากองคความรู แนวความคิด และทรรศนะไปปรับปรุง ตาม
คําแนะนํา ของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณและนาเชื่อถือ จากนั้น
ทําการสรุปและอภิปรายผล  
 
ผลการวิจัย 
             ผลการวิจัยพบวาปญหาสวนใหญของเทคนิคการใชนิ้วที่ทําใหเกิดอุปสรรคในการซอมและบรรเลงคือปญหา
ทางดานสรีระลักษณะทาทางของการวาง และการเคลื่อนนิ้วที่ไมเหมาะสม ทําใหไมสามารถใชศักยภาพของนิ้วได
อยางเต็มที่ และอาจเกิดการบาดเจ็บได ผูวิจัยไดจําแนกระดับผลของการวิจัยเปน 4 ระดับคือ 1) ควรปรับปรุง  2) 
พอใช 3) ดี และ 4) ดีมาก   จากการทําการทดลองแกปญหาพบวา วิธีการแกปญหาที่ไดผลอยูในเกณฑ ดี คือการ
แกปญหาโดยการวางตําแหนงและปรับสรีระของการวางและเคลื่อนนิ้วที่ถูกตองเหมาะสม อีกทั้งยังรวมไปถึงเรื่องของ
การหายใจในหวงเวลาที่บรรเลงจะเกิดผลกระทบทําใหเกิดความตึงเครียดไปที่นิ้ว ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยปรับเปลี่ยน
วิธีการหายใจใหเหมาะสม ผลการทดลองแกปญหาไดผลอยูในเกณฑ ดี โดยทฤษฎีที่นํามาทดลองสวนใหญ
ประยุกตใชมาจากทฤษฎีของ อเล็กซานเดอรเทคนิค (Alexander Technique) ซึ่งเปนทฤษฎีของวิธีการจัดทวงทาใน
การเคลื่อนไหวหรืออยูกับที่ของรางกายใหเหมาะสมตามธรรมชาติและลักษณะของสรีระ โดยเนนความสมดุลของทุก
สวนในรางกาย 
 อีกหนึ่งปจจัยหลักของเทคนิคการใชนิ้วคือการพัฒนา ซึ่งพัฒนาในเรื่องของความคลองตัวของการเคลื่อนนิ้ว
และความเร็วของนิ้ว ผูวิจัยทดลองใชแบบฝกหัดที่ใชฝกพัฒนาเทคนิคการใชนิ้วที่เกิดจากการควบคุมของสมองและ
จิตใจ โดยใชแนวคิดของ อีวาน กาลาเมียน (Ivan Galamian) บรมครูไวโอลินที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับไปท่ัวโลก 
ผลการทดลองไดผลอยูในเกณฑ ดี 
 
สรุป 

ผูวิจัยไดศึกษาปญหา การแกปญหาและการพัฒนาของคลาริเนต : กรณีศึกษาผลงาน Introduction 
Theme and Variations  for Clarinet and Piano ประพันธโดย Gioacchino Rossini  เพื่อตองการทราบถึงปญหาที่
พบโดยสวนใหญ วิธีการแกปญหา และการพัฒนาทักษะของการใชนิ้ว จากการทดลองกับผูเลนจริง เพื่อใหเห็นผล
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ชัดเจนและนาเชื่อถือ โดยทดลองจากนิสิตนักศึกษา 3 คน จําแนกปญหาเปนรายบุคคล และเก็บขอมูลจากการบันทึก
วีดีโอและการประเมินผลจากการฝกแบบฝกที่ผูวิจัยมอบหมาย โดยแหลงขอมูลของผูวิจัยมาจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตํารา แบบฝกหัด และผลงานวิจัย สรุปและประเมินผลการวิจัยพบวาการแกปญหาและการ
พัฒนาทักษะการใชนิ้วอยูในเกณฑ ดี  

 
คําขอบคุณ 
             งานวิจัยนี้จะสําเร็จลุลวงไปไมไดเลยหากไมไดรับการสนับสนุน แนะนํา และใหคําปรึกษา จากบุคคล
ดังตอไปนี้  ขอขอบคุณ คุณพอ คุณแมที่ใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจใหเสมอ ขอขอบคุณอาจารย ดร. ยศ วณี
สอน อาจารยที่ปรึกษา ที่ชวยเหลือในดานการหาขอมูลและแนะแนวทางทั้งเรื่องของการเรียน งานวิจัย และการ
ดําเนินชีวิต ขอขอบคุณเหลาคณาจารยทั้งภาควิชา สังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และผูทรงคุณวุฒิ ที่ใหคําปรึกษาและแนะแนวทางการทํางานวิจัย สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบคุณเหลาผูทรงคุณวุฒิ ที่ให
ความสําคัญชวยตรวจและแนะนําในงานวิจัยชิ้นนี้  ขอขอบคุณจากใจจริง  
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 ภาควิชาดุริยางคศิลปตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
Copeland, Shawn L. “Applied Anatomy in the Studio: Body Mapping and Clarinet Pedagogy” (D.M.A.  

Dissertation, The University of North Carolina, 2007). 
Dees,  Margaret Iris. “A review of eight university clarinet  studios: An investigation of pedagogical style,
 content and philosophy through  observations and interviews”.(D.M. Dissertation, The Florida
 State University College of Music, 2005). 
Galamian, Ivan and Neumann, Frederick. “Contemporary Violin Technique ”. Galaxy Music Corperation. 
Guy, Larry. “Hand and  Finger  Development of Clarinetist.” Second  edition.  Rivernote Press 2007. 
Ho, Kang-Kuo. “Interpretation, pedagogy, and technique  in clarinet repertoire as reflected in the practice 

of contemporary New York  clarinetists.” (D.M.A. Dissertation, The city University of New York, 
1998).  

Klug, Howart. “The Clarinet Doctor is in.” Woodwindiana,  Inc 1997. 
Knaub, Maribeth Jill Hartwig. “Body mapping: An instructional strategy for teaching the Alexander 
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Rice,  Albert Richard. “ A HISTORY OF THE CLARINET TO 1820.” (D.M.A. Dissertation, The Claremont  
Graduate School, 1987). 

Wilson, Kenneth Adrian. “SPECIAL PROBLEMS IN CLARINET TECHNIQUE: A GUIDE FOR TEACHERS 
AND STUDENTS.” (D.M.A. Disertation, The Indiana University, 1971). 
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การแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลา 
The Banana Stalk Carving by Local Craftsmen in Songkhla Province 
 
ดํารงค ชีวะสาโร1 
Damrong Cheevasaro1 
 
บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลาและศึกษาแนวทางในการ
อนุรักษ  การสงเสริม  การพัฒนาการแทงหยวกใหเปนวัฒนธรรมสืบไป  ในการวิจัยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย    เชิง
คุณภาพ  ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ  การสังเกต  และถายภาพ
ประกอบ  จากกลุมชางแทงหยวกและบุคคลที่เกี่ยวของกับการแทงหยวก  ในพื้นที่ศึกษาจํานวน 8 อําเภอ ของจังหวัด
สงขลา แลวนําขอมูลมาศึกษาวิเคราะห นําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห   

ผลการวิจัยพบวา  การแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลาเปนผลงานศิลปหัตถกรรม พื้นบานที่
สรางสรรคขึ้นโดยชาวบานในจังหวัดสงขลา  มีการปฏิบัติงาน 2 ขั้นตอน ที่สําคัญ  คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  
ไดแก  การเตรียมหยวกกลวย  กระดาษสี  ไมไผ  และอุปกรณที่ใชในการเตรียมวัสดุ  การแทงหยวก   การประกอบ
หยวก  และการประกอบติดตั้ง 2) ขั้นตอนการแทงหยวก  ไดแก  การแทงหยวก  การประกอบหยวกหรือเรียกวาการ
คุมหยวก  การประกอบติดตั้ง และการประดับตกแตงเพิ่มเติม  โดยเฉพาะการแทงหยวกใหเปนลวดลายชางพื้นบานจะใช
วิธีการแทง โดยไมมีการรางแบบบนกาบกลวย  หรือสรางแบบแลวนํามาทาบบนกาบกลวย และใหความสําคัญกับเสน
โครงสรางรอบนอกตัวลายและชองไฟพื้นเปนสําคัญ  ไมนิยมการแรโดยการใชปลายมีดกรีดลงบนผิวหนาของกาบกลวย
แสดงรายละเอียดของลายและการยอมสี  ลวดลายที่ใชในการแทงหยวกจําแนกได 4 ประเภท  คือ  ลายเครื่อง ประกอบ  
ลายหนากระดาน  ลายเสา  และลายดอกลอย  รูปแบบของลวดลายมีทั้งแบบลายไทย  แบบลายธรรมชาติ และ
แบบผสมระหวางลายไทยกับลายธรรมชาติ  ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เหมือนกัน  และแตกตางกันในแตละทองถิ่น  การแทง
หยวกมีคุณคาตอผูคน  ตอชุมชนทั้งในจังหวัดสงขลาและประเทศชาติ  จําแนกได  4  ดาน  คือดานประโยชนใช
สอย  ดานความงาม  ดานเศรษฐกิจและสังคม  และดานประเพณีวัฒนธรรม  สงผลใหตระหนักถึงคุณคาความสําคัญ
ของภูมิปญญาทองถิ่น และกอให เกิดการอนุรักษ  การสงเสริม         การพัฒนาการแทงหยวก โดยใชแนวทางตาง ๆ ไดแก  การ
อนุรักษเทคนิค  วิธีการ  ลวดลาย  และการใชประโยชนแบบดั้งเดิม  สงเสริมโดยการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อให เปน
ที่รูจักแพรหลายยิ่งขึ้น  และพัฒนาชางแทงหยวกตลอดถึงรูปแบบลวดลายและการนําไปใชประโยชนใหเหมาะสม
กับยุคสมัย  เพื่อกอใหเกิดการสืบสานและนําไปสูการสืบทอดการแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลาใหดํารง
อยูคูชาติไทยสืบไป 
คําสําคัญ : การแทงหยวก  ชางพื้นบาน  จังหวัดสงขลา 

                                                            

1 สาขาวิชาไทยคดศีึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยทกัษิณ สงขลา 90000 ประเทศไทย 
  Department  of  Thai  Studies,  Faculty  of  Humanities  and  Social  Sciences,  Thaksin  University,  Songkhla 90000, Thailand. 
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Abstract 

The objectives of this research were to study the banana stalk carving by local craftsmen in 
Songkhla Province and to study ways of conserving, promoting and developing banana stalk carving as 
an aspect of culture for perpetuity. The researcher employed qualitative research methodology to study 
data from documents and related researchs as well as field data by means of interview,  observations, 
and photographic illustration involving a group of craftsmen of banana stalk carving and persons 
connected with banana stalk carving in a study area covering eight districts in Songkhla Province. The 
data were analyses in accordance with the scope of the contents. The findings of the study were reported 
by means of descriptive analysis. 
 The research findings were as follows. The banana stalk carving by local craftsmen in Songkhla 
Province was made up of local craft products created by local people in Songkhla Province, with two 
principal steps of operation: 1) The step of preparation of supplies and equipment involving the 
preparation of banana stalk, color paper, bamboo, along with equipment for preparation of supplies, 
banana stalk carving, fitting, and installation. 2) The step of banana stalk carving involving carving itself, 
banana stalk fitting and installation, and additional decoration, especially  banana stalk carving into local 
craftsmen’s patterns by means of free-hand impromptu carving without design sketching onto banana 
stalk. Emphasis was given to outer structural line and surface spaces. Not favored in drawing and 
coloring to show pattern details. Four patterns were distinguished for banana stalk carving: Khrueng 
Prakob pattern, Na Kradaan pattern, Sao pattern and Dok Loi pattern. The pattern designs were Thai and 
natural as well as a mixed Thai and natural design. Designs were similar or different by locality. Banana 
stalk carving was something of value to the people and communities in Songkhla Province as well as the 
entire nation in four ways: utility, beauty, economic and social impact, and custom and culture.  This 
made for an awareness of the value and significance of local wisdom, and led to conservation, 
promotion, as well as development of banana stalk carving by various means, namely, the conservation 
of techniques and patterns and the traditional way of utilization, the promotion by publicity in various 
forms for wider audience, the development of craftsmen of banana stalk carving as well as designs and 
patterns, and the utilization appropriate for days and ages, so as to effect  transmission and continuity of 
banana stalk carving by local craftsmen in Songkhla Province as a permanent heritage of the Thai nation. 
Keywords : Banana Stalk Carving, Local Craftsmen, Songkhla Province   
 
 คํานําและวัตถุประสงค 

การแทงหยวกเปนผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่เกิดจากภูมิปญญาการใชวัสดุทรัพยากรธรรมชาติมาสรางเปน
ผลงาน  เพื่อใชในงานพิธีอวมงคลและงานพิธีมงคล หรือกิจกรรมบางอยางในชีวิตประจําวัน  การแทงหยวกเปนการสรางสรรคผลงาน
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ศิลปะที่ชางจะตองอาศัยทักษะและความชํานาญอยางสูง เพราะในการแทงหยวกจะไมมี การรางแบบลายลงบนกาบ
กลวยหรือสรางแบบแลวนําไปทาบบนกาบกลวยแลวฉลุตามแบบ  แตชางจะแทงหยวกกันสด ๆ แบบฉับพลันทันใด
ดวยความสามารถอิสระทางฝมือ (Freehand)  โดยไมมีกฎเกณฑตายตัวมาจํากัดหรือกําหนด  เปนลวดลายตาง ๆ ตาม
ตองการ  ในประเทศไทยจําแนกชางไดเปน  2 ประเภท  คือ  ชางหลวงและชางพื้นบาน  สําหรับการแทงหยวกใน
จังหวัดสงขลาเปนชางพื้นบานที่อาศัยอยูในเขตอําเภอตาง ๆ การแทงหยวก ในจังหวัดสงขลาเปนผลงานที่มีเอกลักษณ
เฉพาะไมเหมือนกับที่อื่น ทั้งลวดลาย  การใชสี  เทคนิควิธีการ และการนําไปใชประโยชน ในการประดับตกแตงทั้งในงานพิธี
อวมงคลและงานพิธีมงคล  โดยเฉพาะงานพิธีมงคลจะมีการนํามาใชมากกวา เชน  การใชประดับตกแตงเบญจา
สําหรับสรงน้ําพระพุทธรูป  สรงน้ําประติมากรรมรูปเหมือนพระสงฆ หรือสรงน้ําพระสงฆหรือรดน้ําผูเฒาผูแกเนื่องใน
วันวาง  การใชประดับตกแตงมณฑปสําหรับแหผาหมเจดีย  การใชประดับตกแตงเรือพระบกและเรือพระน้ํา  เปน
ตน  สวนงานพิธีอวมงคลจะใชในการประดับตกแตงโลงศพ  ประดับตกแตงเมรุชั่วคราวหรือเมรุถาวรในการเผาศพ
เทานั้น  จากการสํารวจเบื้องตนเมื่อปพุทธศักราช  2551 พบวา  ชางแทงหยวก ในจังหวัดสงขลาสวนใหญจะอยูในวัย
สูงอายุถึงวัยชราและยังไมมีผูสืบทอดวิชาการแทงหยวกจากชางเหลานั้นเลย และยังไมเคยมีการศึกษาเรื่องการแทง
หยวกในจังหวัดสงขลาหรือรวบรวมบันทึกองคความรูเกี่ยวกับการแทงหยวกของชางพื้นบานในหลาย ๆ พื้นที่ของ
จังหวัดสงขลา  ที่เคยเรียนรูและสืบทอดกันมาดวยวิธีมุขปาฐะ  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการแทงหยวกของชาง
พื้นบานในจังหวัดสงขลา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลา และศึกษา
แนวทางในการอนุรักษ  การสงเสริม  การพัฒนาการแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลาใหเปนวัฒนธรรม
สืบไป             
วธีิดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ขอมูล
ภาคสนามโดยการสัมภาษณ  การสังเกต และถายภาพประกอบ  จากกลุมชางแทงหยวกและบุคคลที่เกี่ยวของ  ใน
พื้นที่ศึกษาจํานวน  8  อําเภอ  ของจังหวัดสงขลา  แลวนําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะหตามขอบเขตดานเนื้อหา  
นําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีพรรณนาวิเคราะหประกอบภาพ  เพื่อเปรียบเทียบและแสดงใหเห็นถึงการสังเคราะหที่มี
เอกลักษณเฉพาะในแตละทองถิ่น  
ผลการวิจัย 
    การแทงหยวก 
         การศึกษาการแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลา  ปรากฏผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ การแทงหยวก
ของชางพื้นบานมีกระบวนการและขั้นตอนในการแทงหยวกสรุปได 2 ขั้นตอน  ดังนี้ คือ ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ และขั้นตอนการแทงหยวก  
                   1.  ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  ชางพื้นบานในจังหวัดสงขลา มีการใชวัสดุ อุปกรณ และมี
กระบวนการในการเตรียม ดังนี้  

1.1  วัสดุ  ประกอบดวย  หยวกกลวย  กระดาษสี และไมไผ  มีขั้นตอนในการเตรียม ดังนี้  
1.1.1  หยวกกลวย  ปรากฏวา  หยวกกลวยที่ใชในการแทงหยวก คือ กลวยตานี หรือที่ชางพื้นบาน

เรียกวากลวยพังลา การเตรียมหยวกกลวยสรุปไดดังนี้  คือ   การคัดเลือกตนกลวย   การตัดตนกลวย  การลอกกาบ
กลวย และการคัดแยกกาบกลวยสําหรับใชในการแทงหยวก 
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1.1.2  กระดาษสี  ปรากฏวา นํามาใชรองเปนสีพื้นชองไฟ  ชางใชกันมี 3 ชนิด ไดแก  กระดาษ
ทองเกรียบ  กระดาษสีสะทอนแสง และกระดาษมันปู  ในการเตรียมจะตองคํานึงถึงสี  ความโดดเดนของลาย
หยวกและการใชงาน  สรุปไดดังนี้  คือ  การคัดเลือกชนิดและสีของกระดาษ  การพับกระดาษ  และการตัดกระดาษ  
ซึ่งกระดาษที่ชางพื้นบานนิยมใชมากที่สุด  คือ  กระดาษทองเกรียบสีแดงและสีชมพู 

1.1.3  ไมไผ  ปรากฏวาไมไผที่ใชในการแทงหยวกโดยนํามาใชทําตอกบิดทํา ไมตับ และทํา
หมุด  ไดแก  ไมไผสีสุก  ซึ่งจะใชทั้งไมไผออนและไมไผที่แก การเตรียมโดยคัดเลือกไมไผตามลักษณะที่ตองการสําหรับ
ใชงาน แลวใชมีดพราตัดและแตงใหเรียบรอย ลงมาจากกอเตรียมรอการแปรรูปตอไป 

1.2  อุปกรณ  ประกอบดวย  อุปกรณที่ใชในการเตรียมวัสดุ   อุปกรณในการแทงหยวก  อุปกรณในการ
ประกอบหยวก  และอุปกรณในการประกอบติดตั้ง  มีขั้นตอนในการเตรียมดังนี้ 

1.2.1  อุปกรณที่ใชในการเตรียมวัสดุ  ปรากฏวาไดแก  เล่ือย  มีดพรา  ตลับเมตร  และมีด
ปลายแหลม  ซึ่งเปนอุปกรณที่มีจําหนายมั่วไป การเตรียมจะตองเตรียมในเรื่องของความคมของเลื่อย มีดพรา และ
มีดปลายแหลม 

1.2.2  อุปกรณที่ใชในการแทงหยวก  ปรากฏวาไดแก  มีดแทงหยวกและหินลับมีด  มีดแทงหยวก
ชางจะตองเตรียมดวยตนเอง  โดยนําใบเลื่อยตัดเหล็กมาตัดใหไดความยาวที่ตองการ นํามาเจียรใหไดรูปคลายใบ
ขาวกวางประมาณ 0.4 – 0.8 เซนติเมตร  ยาวประมาณ 6- 10 เซนติเมตร ลับคมทั้ง 2 ดานใหมีความคมดวยหินลับ
มีด  แลวนําไปใสดามจับเพื่อเตรียมไวใชในการแทงหยวก ซึ่งดามมีดจะตองสัมพันธกับลักษณะอุงมือและการจับของชาง  
สวนหินลับมีดใชหินกากเพชร  การเตรียม โดยการหาซื้อตามรานขายอุปกรณกอสราง 

1.2.3  อุปกรณที่ใชในการประกอบหยวก ปรากฏวาไดแก  มีดปลายแหลม ไมตับ  ตอกบิด  
เชือกฟางและเข็ม  ในการเตรียมอุปกรณ  มีดปลายแหลม เชือกฟางและเข็ม  เปนอุปกรณที่มีจําหนายโดยทั่วไป  การ
เตรียมเพียงจัดซื้อตามแหลงจําหนาย  แตไมตับและตอกบิดจะตองอาศัยการเตรียม  การแปรรูปดังรายละเอียด  คือ 

 1.2.3.1  ไมตับ  มีขั้นตอนในการเตรียม  ดังนี้   นําไมไผสีสุกมาตัดทอนยาวประมาณ   
30 – 40 เซนติเมตร  ใชมีดพราผาไมไผสีสุกออกเปนซีก ๆ กวางประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร แลวใชมีดพราเหลาไมไผ
ใหกลมสวนปลายเรียวแหลม 

1.2.3.2  ตอกบิด  มีขั้นตอนในการเตรียมตามวัสดุที่นํามาใช  ดังนี้   
 1.  ตอกบิดไมไผ  มีขั้นตอนในการเตรียม คือ  ตัดไมไผเปนทอน ๆ ยาวประมาณ 60 

– 80 เซนติเมตร  แลวผาไมไผเปนซีก  กวางประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร  ผาใหมีความหนาประมาณ 0.3 – 0.5 
เซนติเมตร  จากผิวดานอกของไมไผ  ผาเปนซีกเล็ก ๆ กวางประมาณ 0.2 – 0.3เซนติเมตร  ใชมือดึงทีละเสนเพื่อใช
เปนเสนตอกบิดและเหลาปลายใหแหลม 1 ดาน 

2.  กานลาน  มีขั้นตอนในการเตรียม คือ  ตัดยอดลานมาจากตน ใชมือฉีกใบ
ลานแยกออกเปนใบแตละใบ  ใชมีดกรีดใหใบลานแยกจากกานลาน และใชมีดเหลาสวนโคนกานลานใหแหลม 

1.2.4  อุปกรณที่ใชในการประกอบติดตั้ง  ปรากฏวาไดแก  คอน  ตะปู  ลวด  คีมตัดลวด   มีด
ปลายแหลม  หมุดไมไผ  ในการเตรียมอุปกรณเหลานี้  สวนใหญเปนอุปกรณที่มีจําหนายทั่วไป  ยกเวนหมุดไมไผที่จะตอง
อาศัยกระบวนการแปรรูปวัสดุ  ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้  โดยนําไมไผสีสุกมาตัดเปนทอนยาวประมาณ 10 – 15  เซนติเมตร  
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ผาเปนซี่ ๆ กวางประมาณ 0.6 – 1 เซนติเมตร  และเหลาปลายใหแหลม 1 ดาน เพื่อความสะดวก และงายตอการแทง 
หรือ ตอกในการยึดหยวกกับโครงสราง 
      2. ขั้นตอนการแทงหยวก  จากการศึกษาปรากฏวา  ชางพื้นบานในจังหวัดสงขลามีขั้นตอน การแทงหยวก  
ตั้งแตเริ่มการแทงหยวกจนถึงการประกอบติดตั้งแลวเสร็จเรียบรอย  สรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้ คือ  การแทงหยวก การ
ประกอบหยวก(การคุมหยวก)  การประกอบติดตั้ง และการประดับตกแตงเพิ่มเติม 
           2.1  การแทงหยวก  ปรากฏวาชางพื้นบานในจังหวัดสงขลาจะแทงหยวกแบบสด ๆ จะไมมีการรางแบบ
ลวดลายลงบนกาบกลวยหรือใชแบบมาทาบกอนที่จะแทงหยวกเปนลวดลาย วิธีการแทงสรุปไดดังนี้ 
                      2.1.1  นํากาบกลวยที่คัดแยกไวสําหรับการแทงลายแตละประเภทมาวางคว่ํา บนพื้นเรียบ 

  2.1.2   เริ่มแทงหยวกโดยการปกมีดแทงหยวกใหทะลุกาบกลวยแลวจึงดันมือเดินมีดไป
ดานหนาหรือถอยหลังตามถนัดใหเกิดเปนลวดลายตามตองการ  ซึ่งในการแทงหยวกเปนการฉลุเพื่อเอาชองไฟพื้นออก
คงเหลือเฉพาะตัวลาย เถาลาย และในการเริ่มแทงลายแตละลายจะแตกตางกัน คือ  1)ลายกระจังฟนปลา  กระจัง
ฟนสาม  กระจังฟนหาจะเริ่มแทงที่สวนโคน หรือสวนปลายของกาบกลวยดานใดดานหนึ่ง  2) ลายนองสิงห  จะเริ่ม
แทงสวนโคนของกาบกลวย  3)ลายหนากระดาน จะเริ่มแทงที่ตรงกลางของกายกลวยโดนเริ่มแทงที่ตัวออกลายกอน
แลวจึงแทงลายดานซายและดานขวาตอไป  4)ลายเสาจะเริ่มแทงที่สวนโคนของกาบกลวยแลวเดินมีดขึ้นไปสวนปลาย
ของกาบกลวย 

  2.1.3  การแทงหยวก  จะตองจับมีดใหใบมีดตั้งฉากกับผิวหนาของกาบกลวยแลวเริ่มแทงหยวก
โดยการชักมีดขึ้นลงพรอม ๆ  กับการดันมือไปดานหนาหรือถอยหลัง และเมื่อแทงหยวกเสร็จแลวยังไมตองแกะสวนที่เปน
ชองไฟพื้นออกจากกาบกลวย 
           2.2  การประกอบหยวก  หรือเรียกวาการคุมหยวก เปนการประกอบหยวกเขาเปนชุด ลายนอ และชุด
ลายเสา เพื่อจะนําไปประกอบติดตั้งกับโครงสรางสถาปตยกรรมตอไป  วิธีการสรุปไดดังนี้ 
                     2.2.1  ชุดลายนอ  ประกอบดวยลายกระจังฟนปลา  กระจังฟนสามหรือกระจังฟนหาหรือกระจัง
รวน และลายหนากระดาน  สรุปเปนขั้นตอน  ดังนี้  1)นําลายหนากระดานที่แทงลายไวแลวมาวางหงายขึ้นนํา
กระดาษสีมาวางดานในแลวนํากาบกลวยมาวางซอนทับแลวจึงจับลายหนากระดานพลิกคว่ําลง  2)นําลายกระจังฟน
ปลาจํานวน 2 ชุด  มาวางขนาบดานซายละดานขวา  3)นําลายกระจังฟนสาม  หรือกระจังฟนหา  หรือกระจังรวน มา
วางขนาบทั้งซายและขวา ใหสวนยอดของลายหันออกดานนอก  4)จัดระเบียบความงาม ตําแหนงของลายขนาบ
ดานซายและดานขวา  นําไมตับมาเสียบยึดตรึงตําแหนงลายใหทะลุขอบหยวกทั้ง 2 ดาน  5)จับหยวกที่คุมแลวพลิก
วางหงายขึ้นใชมีดปลายแหลมตัดแตงริมดานในของกาบกลวยใหเสมอและเปนระเบียบเรยีบรอย 
6)นําตอกบิดมาเย็บตรึงหยวกแตละดาน  การเย็บอาจใชวิธีการเย็บแบบการเนา  และการเย็บแบบรอยพันริมหยวกตลอด
ความยาวของกาบกลวย  7)จับหยวกที่เย็บเสร็จแลวพลิกวางคว่ําลงดึงไมตับออกนําหยวกไปวางไวเพื่อเตรียมติดตั้ง
ตอไป 
                     2.2.2  ชุดลายเสา  ประกอบดวย  ลายกระจังฟนปลา  ลายนองสิงห และลายเสา  สรุปเปน
ขั้นตอนดังนี้  1)นําลายเสาที่แทงลายไวแลวมาวางหงายขึ้นนํากระดาษสีมาวางดานใน แลวนํากาบกลวยมาวาง
ซอนทับแลวจึงจับลายหนากระดานพลิกคว่ําลง  2)นําลายกระจังฟนปลาจํานวน 2 ชุด  มาวางขนาบดานซายละ
ดานขวา  3)นําลายนองสิงห มาวางขนาบทั้งซายและขวา  ใหสวนยอดของลายชี้ขึ้นไปดานบนไปในทิศทางเดียวกับลาย 
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4)จัดระเบียบความงาม ความสมดุลของลายดานซายและดานขวา  นําไมตับ มาเสียบยึดตรึงตําแหนงลายใหทะลุขอบ
หยวกทั้ง 2 ดาน  5)จับหยวกที่คุมแลวพลิกวางหงายขึ้นใชมีดปลายแหลมตัดแตงริมดานในของกาบกลวยใหเสมอ
และเปนระเบียบเรียบรอย  6)นําตอกบิดมาเย็บตรึงหยวกแตละดาน การเย็บใชวิธีเย็บเหมือนกัน กับลายนอ7)จับ
หยวกที่เย็บเสร็จแลวพลิกวางคว่ําลงดึงไมตับออก  นําหยวกวางไวเพื่อเตรียมติดตั้งตอไป 
           2.3  การประกอบติดตั้ง  เปนการนําลายแทงหยวกที่คุมเสร็จแลวทั้ง 2 ประเภท   คือ ชุดลายนอ และ
ชุดลายเสา ไปประดับตกแตงกับโครงสรางสถาปตยกรรมรูปแบบตาง ๆ ปรากฏวาชางพื้นบานในจังหวัดสงขลาใชวิธีการใน
การประกอบติดตั้งผลงานการแทงหยวกกับโครงสรางตาง ๆ   3 วิธี ดังนี้  1)การใชตะปูตอกยึด โดยการนําลายแทง
หยวกมาทาบกับโครงสราง จัดวางตําแหนงใหเรียบรอยใชคอน ตะปู ตอกยึดกับโครงสรางเปนระยะใหแข็งแรง  2)การ
ผูกยึดดวยวัสดุตาง ๆ  เชน  ตอกบิด  เชือกฟาง  ลวดเหล็ก  เปนตน  โดยการ นําลายแทงหยวกมาวางทาบกับโครงสราง
จัดวางตําแหนงใหเรียบรอย นําวัสดุมาผูกมัด เปนระยะ ๆ ใหแข็งแรง  3)การยึดดวยหมุดไมไผ  เปนวิธีการประกอบ
ติดตั้งที่มีขั้นตอนในการปฏิบัติ งานมากกวาวิธีอื่นโดยจะตองมีการประกอบติดไสหยวกกับโครงสรางกอนดวย
วิธีการผูกมัดดวยเสนลวดเหล็กและการตอกตะปูกอนแลวจึงนําลายแทงหยวกมาวางทาบกับโครงสรางจัดวางตําแหนง  
ใหเรียบรอย  นําหมุดไมไผที่เตรียมไวมาเสียบยึดบริเวณขอบแพหยวกทั้งดานบนและดานลางเปนชวง ๆ กับไสหยวกที่ผูกไว
ใหแข็งแรง 
          2.4  การประดับตกแตงเพิ่มเติม  ปรากฏวา ชางพื้นบานไดใชการประดับตกแตงเพิ่มเติมเพื่อให
เกิดความงาม  แตมีเพียงชางบางคนบางพื้นที่เทานั้นที่ใช  โดยแทงหยวกเปนลายดอกลอยรูปแบบตาง ๆ ใชปดมุม
ประกบ  การแกะสลักมะละกอเปนลายพุมทรงขาวบิณฑ  การตกแตง ดวยดอกไมสด  การจักสานใบมะพราว ใบตาล  
นํามาประดับตกแตง และการใชใบมะพราวมาตกแตงตามโครงสราง  การสลักลวดลายจากกระดาษ      ทองอังกฤษ
นํามาตกแตงเพิ่มเติมจะพบมากในงานพิธีมงคล 

    3.  ลวดลายการแทงหยวกสรุปไดดังนี้ 
     การแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลา  มีลวดลายที่ใชในการแทงหยวกจําแนก ตามลักษณะ

การนําไปใชประโยชนได 4 ประเภท  คือ 
 3.1  ลายเครื่องประกอบ หรือที่ชางพื้นบานเรียกวา  ลายเครื่อง ปรากฏวาประกอบดวยลายชนิดตาง ๆ
ไดแก  ลายกระจังฟนปลา  ลายกระจังฟนสาม  ลายกระจังฟนหา  ลายกลีบบัวเล็ก ลายกลีบบัวใหญ  ลายนอง
สิงหธรรมดา  ลายนองสิงหใบเทศน  ลายนองสิงหกระกนก  ลายกระจังปฏิญาณ  ลายกระจังรวน  และลายบัวนม
ยักษ 
          3.2  ลายหนากระดาน หรือที่ชางพื้นบานเรียกวา  ลายนอ ปรากฏวา  ประกอบดวยลายชนิดตาง ๆ  ไดแก 
    3.2.1  กลุมลายหนากระดาน  เชน  ลายลูกฟกกามปู  ลายประจํายามกามปู  ลายแกวเก็จ  
ลายดอกโบตั๋น  ลายดอกจันทร  ลายกานตอดอก  ลายลูกโซ  เปนตน 
    3.2.2  กลุมลายเครือเถา  เชน  ลายเขมขาบ  ลายมะลิเล้ือย  ลายเกลียว  ลายเครือวัลย รูปแบบตาง ๆ  เปนตน 
          3.3  ลายเสา  ปรากฏวาประกอบดวยลายชนิดตาง ๆ ไดแก  ลายเครือวัลย  เครือเถา  ลายเกลียว  
ลายเขมขาบ  ลายกานขดกานไขว  และลายรักรอยในรูปแบบตาง ๆ 
          3.4  ลายดอกลอย  ปรากฏวาประกอบดวยลายชนิดตาง ๆ ไดแก  ลายพุมทรงขางบิณฑ  ลายประจํายาม 
และลายชอกระหนกรูปแบบตาง ๆ 
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     รูปแบบของลวดลายการแทงหยวก แบงไดเปน  3 รูปแบบ คือ   รูปแบบลายไทย   รูปแบบลาย
ธรรมชาติ  และรูปแบบผสมระหวางลายไทยกับลายธรรมชาติ  ซึ่งเปนรูปแบบที่ชางแตละคนแตละกลุมสรางสรรค
ขึ้นใหมเปนเอกลักษณของตนเอง 

    4.  คุณคาของการแทงหยวก  สรุปไดดังนี้  
 การแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลา  กอใหเกิดคุณคาตาง ๆ ทั้งทางตรง และทางออมแก  บุคคล  
สังคม  และประเทศชาติ  ดังนี้ 
          4.1  คุณคาดานประโยชนใชสอย  เกิดจากการนําการแทงหยวกของชางพื้นบานไปใชประดับ
ตกแตงเพื่อใชประโยชนในงานพิธีอวมงคลและงานพิธีมงคล  ไดแก  การประดับตกแตงเมรุชั่วคราวและเมรุถาวร  การ
ประดับตกแตงรานมาสําหรับเผาศพ  การประดับตกแตงโลงศพ  การประดับตกแตงเรือพระทั้งเรือพระบกและเรือพระ
น้ํา  การประดับตกแตงเบญจาสําหรับสรงน้ําพระพุทธรูป  สรงน้ําพระสงฆ  หรืออาบน้ําผูเฒาผูแกในวันวาง  ฯลฯ 
          4.2  คุณคาดานความงาม  เปนคุณคาที่เกิดจากการสรางสรรค และทักษะเฉพาะของชางแตละคน เปน
ความงามที่เกิดจากกรรมวิธีในการสรางสรรค  การแทงลวดลาย  สีของหยวกและสีของชองไฟพื้น  โครงสราง
สถาปตยกรรมที่ใชการแทงหยวกประดับตกแตง และการประดับตกแตงเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความงามที่สมบูรณแบบ  อีก
ทั้งการจัดระเบียบความงามของหยวกในการประกอบเปนชุด  การเย็บหยวก  และการประกอบติดตั้งกับโครงสราง
สถาปตยกรรม  ที่ประสานสัมพันธกันสงผลใหการแทงหยวกมีคุณคาความงามละเอียดออน   
          4.3  คุณคาดานเศรษฐกิจและสังคม  เปนคุณคาที่เกิดจากผลของการปฏิบัติงานการแทงหยวก
และไดสงผลกระทบตอตัวบุคคลหลายกลุมตลอดถึงชุมชน  สังคมโดยรวมของทองถิ่น และประเทศชาติ  การแทงหยวกใน
ปจจุบันไดกอใหเกิดรายไดแกชางแทงหยวกและคณะทีมงาน  เจาของสวนกลวยและวัสดุอื่น ๆ  เจาของรานวัสดุ  
อุปกรณกอสราง  เจาของรานจําหนายกระดาษสีและผาสี  เจาของรานจําหนายดอกไมสด  เปนตน  ทั้งในรูปแบบ  
ของรายไดเสริมและรายไดหลักนํามาใชจายเลี้ยงชีพมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวมอีกทั้งใน
การแทงหยวกไดกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีขึ้นทั้งภายในครอบครัว  ภายในกลุมชาง  สังคมภายในและสังคมภายนอกชุมชน
หรือระหวางชุมชนดวยกันกอใหเกิดมิตรไมตรีตอกัน  ชวยเหลือเอื้อเฟอกัน  ทําใหสังคมสงบสุข 

         4.4  คุณคาดานประเพณีและวัฒนธรรม  เปนคุณคาที่เกิดจากการแทงหยวกและการใชประโยชน  มี
ความสําคัญทั้งในทองถิ่น  จังหวัด และประเทศชาติ  โดยการแทงหยวกถูกนํามาใชเปนองคประกอบหนึ่งในการสืบสาน  
อนุรักษขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมดั้งเดิมใหดํารงอยูและเสริมสรางจิตสํานึกแกคนปจจุบันใหตระหนัก       ถึงคุณ 
คาความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีตาง ๆ ในรอบป  

แนวทางการอนุรักษ  การสงเสริม  การพัฒนาการแทงหยวก  สรุปไดดังนี้ 
    1.  การอนุรักษ   ปรากฏวา  โดยการอนุรักษ  กระบวนการ  เทคนิค  วิธีการ  รูปแบบและลวดลายและ

การใชประโยชนจากการแทงหยวก  ในรูปแบบดั้งเดิมและประยุกตใชใหเหมาะสมกับยุคสมัย 
    2.  การสงเสริม  ปรากฏวา  โดยการเผยแพรการแทงหยวกใหเปนที่รูจักแพรหลายยิ่งขึ้นไดแก  การจัด

นิทรรศการ  การผลิตเปนส่ือการเรียนรู  จัดโครงการฝกอบรม  จัดการประกวดแขงขัน  จัดกิจกรรมสงเสริมการนําการ
แทงหยวกไปใชประโยชน และการยกยองเชิดชูเกียรติชางแทงหยวก เพื่อเปนการกระตุนใหสังคมตระหนักถึงคุณคา
และความสําคัญของการแทงหยวก อีกทั้งสงเสริมใหชางแทงหยวกไดฝกทักษะ แสดงฝมืออยางสม่ําเสมอ 
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    3.  การพัฒนา  ปรากฏวา  โดยการพัฒนา ทั้งรูปแบบลวดลาย  เทคนิค  วิธีการ  และการนําไปใชประโยชนที่
หลากหลายรูปแบบใหเหมาะสมกับยุคสมัย  ไมจํากัดเฉพาะการใชในงานพิธีอวมงคลและงานพิธีมงคลอยางเชนใน
อดีต  และการพัฒนาชางแทงหยวกใหมีทักษะในการแทงหยวกเปนลวดลายตาง ๆ มากขึ้นกวาในอดีต  และเรียนรู
จากสังคมภายนอกแลวนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน 
สรุปผลการวิจัย 
 การแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลาเปนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เปนไปเพื่อความอยูรอดและ
การดํารงอยูของการแทงหยวกและชางแทงหยวกเทานั้น  โดยเฉพาะชางแทงหยวกจะตองมีการพัฒนาตัวเอง  
เพื่อใหสัมพันธกับบริบทของสังคมเปลี่ยนไปในยุคปจจุบัน มิใชยึดติดอยูกับแนวความคิดเดิม ๆ ทั้งคติความเชื่อ  เทคนิค
วิธีการ  รูปแบบ และการใชประโยชนในการแทงหยวกซึ่งไดรับการเรียนรูถายทอดกันมา  ซึ่งบริบทของสังคมที่
เปล่ียนไป  ในปจจุบันจะมีอิทธิพลตอการดํารงอยูหรือสูญหายของการแทงหยวกไดทั้งการใชประโยชน  วัสดุอุปกรณ
รูปแบบของลวดลาย  เทคนิควิธีการ  ขนบธรรมเนียมและทัศนคติความเชื ่อของคนในยุคปจจุบัน และจาก
การศึกษาพบวา  การแทงหยวกไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากกวาในอดีต  และชางไดพยายามพัฒนาเปนระยะ ๆ 
เพื่อใหสามารถดํารงอยู ได  ซึ่งจะแตกตางจากจังหวัดอื่นที่ การแทงหยวกยังคงเปนไปดังเชนในอดีต   ทั้งเทคนิค
วิธีการ  ลวดลาย  วัสดุอุปกรณและการใชประโยชน โดยจะจํากัดการใชประโยชนเฉพาะในงานศพและงานขึ้นเบญจา
เทานั้น  จะไมสามารถนํามาใชกับงานอื่น ๆ ไดเลย  แตในจังหวัดสงขลาการแทงหยวกไดถูกนํามาใชประโยชนที่
หลากหลายมีการสับเปล่ียนหนาที่แตรูปแบบและกลวิธียังคงเดิม  การสรางสิ่งใหมจาก การแทงหยวกดวย  เปนตน  จึง
สงผลทําใหการแทงหยวกของชางพื้นบานยังคงมีอยูคูจังหวัดสงขลาตอไป  แมจะเปรียบไดกับลมหายใจที่แผวเบาของ
คนคนหนึ่งเทานั้นก็ตามที  การใชวัสดุอุปกรณสมัยใหมมาประยุกตใชรวมกันและทดแทนวัสดุดั้งเดิมบางอยางซึ่ง
จัดหาไดยากในยุคปจจุบัน  มีการแทงหยวกเปนลวดลายใหม ๆใหเหมาะสมกับยุคสมัย  อีกทั้งทําใหมีความรู  ใน
กระบวนการแทงหยวกของชางพื้นบานวามี  วัสดุ  อุปกรณ  มีขั้นตอนในการเตรียมการ  ขั้นตอนในการแทงหยวก  ลวดลายใน
การแทงหยวก  และคุณคาดานตาง ๆ ที่ไดจากการแทงหยวก  อีกทั้งยังทราบและเขาใจถึงแนวทางในการอนุรักษ  การ
สงเสริม  การพัฒนาการแทงหยวกของชางพื้นบานในจังหวัดสงขลาใหดํารงอยูเปนวัฒนธรรมสืบตอไปและมีการสืบ
ทอดจากคนในสมัยปจจุบัน  
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สถาปตยกรรมไรภาษา : ความเงียบผานองคประกอบและปจจัยพื้นฐาน 
Architecture without Rhetoric : The Tacit dimension of Fundamental elements 
 

ธนาคาร โมกขะสมิต1  
Tanakarn Mokkhasmita1 
    
บทคัดยอ 

สถาปตยกรรมถือกําเนิดขึ้นจากการสรางสมดุลระหวางขั้วของความตองการที่แตกตางกันสองขั้วหลักๆ   
คือ ความตองการที่เปนรูปธรรม ทางดานการใชสอย ตั้งแตความตองการพื้นฐานของการเปนที่พํานักพักพิง (Shelter) 
ไปจนถึงความตองการพื้นที่ประกอบ กิจกรรมที่มีความสลับซับซอน และความตองการที่เปนนามธรรมของการสื่อสาร 
การสรางภาษา และ การแสดงออกผานระบบ สัญลักษณ โดยความตองการทั้งสองขั้วนั้น แมจะมีความแตกตางกัน 
ก็มีความสัมพันธ เกี่ยวเนื่องกันอยางไมสามารถแยกออก จากกันได แตจากความตองการในขั้วที่แตกตางกันนี้ 
กอใหเกิดความแตกตาง ของการกอรูป การปรากฏตัวและการแสดงตัว ของงานสถาปตยกรรมในทุกยุคสมัย  

ในขั้วแรกของความตองการ ซึ่งเปนการตอบคําถามของการใชสอยนั้น เนื้อหาของงานสถาปตยกรรมจะถูก 
แสดงออกดวยลักษณะพื้นฐานของรูปทรง ที่ตอบคําถามความตองการของผูใชงานที่เรียกวา Basic Element 
ในขณะที่ในขั้วที่สองของความตองการ ซึ่งเปนการตอบคําถามของการสื่อสารและการสรางเอกลักษณนั้น เนื้อหาของ 
งานสถาปตยกรรมจะเปนการ สรางภาษาหรือระบบสัญลักษณ ที่ผูออกแบบเปนผูกําหนด ที่เรียกวา Rhetoric 
ในบางครั้งการออกแบบสถาปตยกรรม เปนการตอบคําถามในขั้วเดียว ซึ่งกอใหเกิดอาคารที่มีลักษณะ เปนวัตถุเพื่อ 
การใชสอยที่ขาดมิติของความตองการพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งความเปนตัวตนของอาคาร หรืออาคารที่มีลักษณะ 
เปนวัตถุเพื่อการสื่อสารและการแสดงออก โดยขาดมิติความสัมพันธกับชีวิตและกิจวัตรของมนุษย  

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสมดุลยระหวางสองขั้วของความตองการซึ่งสงผลตอการกอรูป 
ของงานสถาปตยกรรม เนื่องจากการตอบคําถามในขั้วใดขั้วหนึ่ง เปนการมองงานสถาปตยกรรมเพียงดานเดียวที่ไม 
สามารถกอให เกิดความเข า ใจในมิติอันซับซอนในการที่ งานสถาปตยกรรมถือกํ า เนิดขึ้ น ได  โดยมุ ง 
คนหาความเปนไปได ในการออกแบบสถาปตยกรรมผานประเด็นที่เรียกวาประเด็นพื้นฐาน หรือ  Basic Element 
ที่สามารถตอบคําถามการใชงานและการเกิดเอกลักษณโดยธรรมชาติของการใชสอยและความสัมพันธกับมนุษย 
โดยไมมุงเนนการสราง  สัญลักษณเพื่อการสื่อสาร  หรือ  Rhetoric โดยมีสมมติฐาน  ที่วา  เมื่องาน 
สถาปตยกรรมถูกออกแบบดวยพื้นฐานของ การใชสอยที่บริสุทธิ์โดยไมเปนการพยายามสรางภาษาและสัญลักษณ 

                                                            

1 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 
  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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งานสถาปตยกรรมที่ เกิดขึ้น จะเปนงานสถาปตยกรรมที่ไมพยายามแสดงออกดวยภาษา จะเปนงาน 
สถาปตยกรรมที่มีความเงียบ (Tacit) ซึ่งมีความหมายและ เนื้อหาของการทํางาน (Performance) 
ซึ่งตอบสนองความตองการดวยธรรมชาติของการใชงาน  เปนสถาปตยกรรมไรภาษา  ที่ เมื่อมีการส่ือสาร 
เกิดขึ้นจะเปนการสื่อสารดวยลักษณะทางกายภาพพื้นฐานที่สัมพันธกับสัญชาติญาณการดําเนินชีวิตของมนุษย 
ไมใชการสื่อสารดวยความตั้งใจสรางระบบสัญลักษณ  
คําสําคัญ : การสื่อสาร หรือ ภาษา (Rhetoric)  ความเงียบ (Tacit) 
 
Abstract 
 

Architecture was born out of the dichotomy of functional and symbolic dimensions. The two 
requirements, while residing within opposite spectrum, also closely related and cannot be separately 
determined for they play a vital role in the formation of all architecture.  

Within the first end of the spectrum, architecture answers to physical needs that translate into the 
basic functional elements of architecture.  On another end of the spectrum, architecture is seen as 
symbolic element that expresses either the narrative content or the communicative intentions or the 
designers, where rhetorical expressions dominate.  Yet, neither the basic functional nor the rhetorical 
dimension will suffice for architecture cannot be seen only as functional object without meaning, or 
rhetorical object without use.  
 This research aims to study the possible variations of architectural creation that reside within the 
two opposite poles for there might be architecture that answers to fundamental human needs without 
overstating its own characteristics. This architecture may be born out of natural or instinctive human 
requirements that results in its tacit performances, becoming both functional and symbolic within its 
silence.   
Keywords :  Rhetoric, Tacit 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสมดุลยระหวางสองขั้วของความตองการซึ่งสงผลตอการกอรูป 
ของงานสถาปตยกรรม เนื่องจากการตอบคําถามในขั้วใดขั้วหนึ่ง เปนการมองงานสถาปตยกรรมเพียงดานเดียวที่ไม 
สามารถกอใหเกิดความเขาใจในมิติอันซับซอนในการที่งานสถาปตยกรรมถือกําเนิดขึ้นได โดยมุงคนหา 
ความเปนไปได ในการออกแบบสถาปตยกรรมผานประเด็นที่เรียกวาประเด็นพื้นฐาน หรือ  Basic Element 
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ที่สามารถตอบคําถามการ ใชงานและการเกิดเอกลักษณ โดยธรรมชาติของการใชสอย และ ความสัมพันธกับมนุษย 
โดยไมมุ ง เนนการสราง  สัญลักษณเพื่อการสื่อสาร  หรือ  Rhetoric โดยมีสมมติฐานที่วา เมื่องาน 
สถาปตยกรรมถูกออกแบบ  ดวยพื้นฐานของ การใชสอยที่บริสุทธิ์โดยไมเปนการพยายามสรางภาษาและสัญลักษณ 
งานสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้น จะเปนงานสถาปตยกรรมที่ไมพยายามแสดงออกดวยภาษาจะเปนงานสถาปตยกรรม 
ที่มีความเงียบ (Tacit) ซึ่งมีความหมายและ เนื้อหาของการทํางาน (Performance) ซึ่งตอบสนองความตองการดวย 
ธรรมชาติของการใชงาน เปนสถาปตยกรรมไรภาษา ที่เมื่อมีการสื่อสารเกิดขึ้นจะเปนการสื่อสารดวยลักษณะทาง 
กายภาพพื้นฐานที่สัมพันธกับสัญชาติญาณการดําเนินชีวิตของมนุษย ไมใชการสื่อสารดวยความตั้งใจสรางระบบ 
สัญลักษณ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาการสื่อสารและการแสดงออก (Semantic Theory, Rhetoric) เพื่อวิเคราะหความหมาย 
วัตถุประสงค และความสําคัญของการสื่อสารทางสถาปตยกรรม   
  2. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของงานสถาปตยกรรมผานกรณีศึกษา โดยเนนการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางงานสถาปตยกรรมและความตองการทั้งสองขั้ว 
  3. เปนการออกแบบทดลอง เพื่อคนหาแนวทางและความเปนไปไดในการออกแบบสถาปตยกรรม ดวย
พื้นฐานของ การออกแบบสถาปตยกรรมผานประเด็นที่เรียกวาประเด็นพื้นฐาน หรือ  Basic Element สามารถตอบ 
คําถามการใชงาน และการเกิดเอกลักษณโดยธรรมชาติของการใชสอยและความสัมพันธกับมนุษย 
 
ผลการวิจัย 

ภาษาและการสื่อสารทางสถาปตยกรรม  
แนวทางหรือวิถีทางความคิดเปนส่ิงที่เกิดขึ้นในทุกสังคมวัฒนธรรม เปนลักษณะรวมของกลุมชนที่ยากจะ

ระบุวาเกิดขึ้นไดอยางไร มีที่มาที่แนชัดจากไหน แตอยางไรก็ตามเมื่อวิถีของความคิดไดถูกพัฒนาจนกลายเปนความ
เขาใจรวมกัน แนวทางหรือวิถีความคิดเหลานั้น ก็มักกลายเปนระบบการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งที่กลุมชนในสังคมมี
การรับรูและความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ระบบการสื่อสารเหลานี้ อาจเรียกไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของภาษา ที่แม
จะไมไดอยูในรูปของภาษาพูดหรือภาษาเขียน แตก็เกิดขึ้นเพื่อการสื่อสารทําความเขาใจรวมกัน  

สําหรับงานสถาปตยกรรมนั้น ภาษาที่ใชในการสื่อสารและเลาเรื่องราว ไมวาจะเปนการสื่อสารทางเทคนิค
หรือการสื่อสารทางแนวความคิด ภาษาที่ใชมักแบงไดเปนสองประเภทหลักๆ คือภาษาภาพ และภาษาพูดภาษาเขียน
ซึ่งภาษาทั้งสองแบบนั้น มีการใชงานตางวัตถุประสงคตางวาระกัน และภายใตการส่ือสารดวยภาษาทั้งสองประเภท
นั้น ลักษณะของการสื่อสารยังสามารถแบงไดเปนอีกสองประเภทยอยคือ การสื่อสารลักษณะทางกายภาพ และการ
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ส่ือสารคุณลักษณะทางจินตภาพ แมการสื่อสารทั้งสองแบบนี้แมจะมีความแตกตางกัน แตการสื่อสารทั้งสองลักษณะ 
ก็จําเปนจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่สมบูรณi    

สําหรับภาษาประเภทแรกคือภาษาภาพที่ใชในการสื่อสารงานสถาปตยกรรมนั้น ไดแกภาพวาดภาพเขียน
เพื่อแสดงความคิดและความตองการขั้นตน หรือรูปราง รูปทรง พื้นที่อาคาร ไปจนถึงแบบทางสถาปตยกรรมที่ใชใน
การกอสราง ที่เนนการอธิบายหรือบรรยายลักษณะทางกายภาพเปนหลัก เปนการสื่อสารที่สามารถเกิดขึ้นไดในทุก
ชวงของกระบวนการออกแบบ ภาษาดังกลาว แมจะยังไมมีลักษณะที่เปนรูปธรรมชัดเจน แตก็นับเปนการแสดงออก
ถึงลักษณะเฉพาะทางความคิด เชน บรรยากาศ หรือแมแตอารมณความรูสึกของผูออกแบบ ดังนั้นกอนที่ความคิด
ของผูออกแบบจะพัฒนาเปนอาคาร ภาษาภาพจึงเปนภาษาที่ใชส่ือสารต้ังแตความคิดแรกไปจนถึงการแสดงออกขั้น
สุดทายกอน โดยมีระดับของความเปนนามธรรมและรูปธรรมแตกตางกันออกไปแลวแตวัตถุประสงคและสถานการณ
ที่กอใหเกิดภาพเหลานั้นii  

สวนภาษาอีกประเภทหนึ่งนั้นเปนความพยายามที่จะส่ือสารหรือเลาเรื่องราวทางความคิดผานภาษาพูด
ภาษาเขียน    ซึ่งไมไดถูกจํากัดอยูเพียงตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ใชรวมกับภาษาภาพในการแสดงมิติและขนาดของ
แบบทางสถาปตยกรรม การสื่อสารในลักษณะนี้ แมบางครั้งจะเปนการเลาเรื่องหรือถายทอดลักษณะทางกายภาพ 
แต“ภาพ” ที่เกิดขึ้นจะเปนภาพปลายเปด ที่เปดโอกาสใหผูรับสามารถตีความและสรางความเขาใจไปตาม
ประสบการณของตน ซึ่งการตีความและความเขาใจที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะใกลเคียงกับส่ิงที่ผูส่ือสารตั้งใจหรือไมก็ได 
ดังนั้นการสื่อสารในลักษณะนี้จึงเปนการสื่อสารที่มีชองวางหรือระยะหางระหวางขอมูลที่ผูส่ือสารตองการเลา และ
ความเขาใจของผูรับ ลักษณะเฉพาะของภาษาและการสื่อสารในลักษณะนี้ จึงเอื้ออํานวยใหเกิดมิติทางจินตนาการ
จากการรับสงขอมูลที่ไมตายตัว แตจะถูกแปลงความหมายโดยผูรับเสมอiii  

ความหมายทางสถาปตยกรรม 
ทามกลางความพยายามที่จะส่ือสารความคิดตลอดจนลักษณะเฉพาะของงานออกแบบ ในชวงศตวรรษที่ 

20 ไดปรากฏมีทิศทางของความคิดที่ถูกพัฒนาอยางเปนระบบจนเรียกไดวาเปน school of thought ซึ่งทําหนาที่เปน
ตัวแทนของแนวทางการทํางานของยุคสมัยอยางชัดเจนอยูสามแนวทางดวยกัน โดยทั้งสามแนวทางความคิดนั้น มี
มุมมองเก่ียวกับการสื่อสารและความหมายของงานสถาปตยกรรมที่แตกตางกันiv ไดแก German School of 
Thought, Warburg School of Thought และ Venice School of Thought  

สําหรับวิถีทางความคิดแรกหรือ German School of Thought นั้น ไดถือกําเนิดขึ้นในกลุมประเทศที่พูด
ภาษาเยอรมัน ไดแกเยอรมันนีและออสเตรีย โดยพัฒนามาจากงานเขียนเชิงปรัชญาในชวงตนศตวรรษที่ 20 เปน
แนวทางของความคิดที่มุงทําความเขาใจและการสรางสรรคทางกายภาพของงานสถาปตยกรรมและองคประกอบ
ทางสถาปตยกรรม ไมวาจะเปนประเด็นเกี่ยวกับความงาม หรือการรับรู การศึกษาของแนวทางความคิดนี้จึงมักเปน
หัวขอเกี่ยงกับความงาม ความรูสึก รูปทรง พื้นที่ ที่วาง และรูปแบบทางสถาปตยกรรม มิไดมุงทําความเขาใจ
ความหมายเชิงสัญลักษณแตอยางใด งานสถาปตยกรรมจึงถูกมองเสมือนวัตถุทางศิลปะ ที่มีการสรางสรรคทาง
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กายภาพเพื่อการชื่นชมประทับใจ โดยประเด็นเกี่ยวกับประโยชนใชสอยหรือ function นั้นยังไมปรากฏเปนความคิด
หลักของการรับรูคุณคาทางสถาปตยกรรมv  เปนแนวทางที่เนนการรับรูความงามที่เรียกวา Aesthetic  

วิถีทางความคิดที่สองหรือ Warburg School of Thought นั้นถูกพัฒนาขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
โดยมีนักคิดและนักวิชาการจํานวนมากอพยพจากยุโรปตะวันออกไปยังประเทศอังกฤษ แนวความคิดนี้มีแกนนําเปน
นักวิชาการ Abbey Warburg ผูกอตั้ง Warburg Institute   มีทิศทางการทําความเขาใจงานสรางสรรคที่แตกตางไป
จากวิถีความคิดแรกโดยสิ้นเชิง คือเนนการสื่อสารและการทําความเขาใจมิติเชิงสัญลักษณของงานสรางสรรค ที่
นําเสนอผานเนื้อหา หรือความตั้งใจของผูสราง ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรูและประสบการณของผูอานเปนพื้นฐานวํา
คัญ เปนแนวทางความคิดที่เนนการเขาใจและการอานตลอดจนการสื่อสารที่เรียกวา Rhetoric  

นอกจากวถิีทางความคิดทั้งสองแลว ในชวงปลายศตวรรษที่ 20 ยังมีแนวความคิดอีกทางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ
สถาปนิก โดยเปนแนวความคิดที่มีความแตกตางจากสองแนวทางแรกโดยสิ้นเชิง โดยวิถีความคิดนี้ถือกําเนิดขึ้นที่
ประเทศอิตาลี โดยนักคิดและนักวิชาการในละแวกเมืองเวนิซ จึงมีชื่อเรียกวา Venice School of Thought ซึ่งมีความ
เชื่อวาสถาปตยกรรมไมใชส่ิงที่ถูกสรางเพื่อการรับรู ความงาม หรือการสื่อสารสัญลักษณ แตสถาปตยกรรมควรมี
หนาที่ทางสังคม เปนผลจากความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป ดังนั้นการใชงานจึงมาจาก
เงื่อนไขทางสังคมดังกลาว ไมใชการแสดงออกของผูสรางสรรค สถาปตยกรรมและการใชงานจึงถือเปนสาธารณะหรือ
วัตถุทางสังคมมากกวาการตอบวัตถุประสงคสวนตัว เปนแนวทางความคิดที่มุงตอบการใชงานและปจจัยพื้นฐานที่
เรียกวา Function หรือ Basic  

จากขั้วของความคิดที่แตกตางกันทั้งสามแนวทางนี้ ไดกอใหเกิดแนวทางการสรางงานสถาปตยกรรมที่
แตกตางกันมากมาย ระหวางขั้วเหลานั้น และเกิดเปนงานสรางสรรคในรูปแบบตางๆที่ไมไดจํากัดอยูเพียงการ
ออกแบบสถาปตยกรรมเทานั้น ตัวอยางที่เห็นไดชัด ไดแกการออกแบบผลิตภัณฑตางๆที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 ซึ่ง
หากจะจําแนกประเภทของความคิด ก็สามารถเรียงรอยลําดับของประเด็นสําคัญที่กอใหเกิดผลิตภัณฑเหลานั้น ตั้งแต
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการดานประโยชนใชสอยเพียงอยางเดียว ไปจนถึงผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบ
ตอบสนองการรับรูตลอดจนการสื่อสารความหมาย ไมวาจะเปนความหมายทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม หรือการ
เปล่ียนแปลงของความตองการ  
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เมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบสถาปตยกรรม ก็จะพบวิถีทางความคิดที่เปนตัวกําหนดทิศทางและรูปแบบ
ของงานสถาปตยกรรม ในลักษณะที่คลายคลึงกัน ตั้งแตงานสถาปตยกรรมที่เรียกวา อาคาร ตอบสนองการใชสอย
และความตองการของกลุมชนที่แตกตางกัน ไปจนถึงงานสถาปตยกรรมที่มีการสรางสรรคเพื่อความงามและการรับรู 
หรืองานสถาปตยกรรมที่มุงส่ือสารความหมายในเชิงนามธรรมเปนสําคญั  

 

 

 

 

 

 

แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในเชิงลึก จะพบวา ขั้วตางๆนั้นลวนมีขอบกพรองหรือจุดออนในตัวเอง มาร
คัส วิทรูเวียส โปลลิโอ (Marcus Vitruvius Pollio) สถาปนิกโรมันในชวงศตวรรษที่ 1 กอนคริสตกาล ผูเขียนตําราทาง
ทฤษฎีสถาปตยกรรมเลมแรกที่เกาแกที่สุดในประวัติศาสตร ชื่อ The Ten Books of Architecture พยายามอธิบายวา
สถาปตยกรรมคืออะไรโดยหลีกเลี่ยงการแบงขั้วของความคิด ที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยพยายามเนนวา
สถาปตยกรรมคือสวนผสมของวิทยาศาสตรและศิลปะ วิทรูเวียส กลับเนนความสัมพันธระหวางความรูทางทฤษฎี 
ปรัชญา และความรูทางปฏิบัติเชิงชางเปนสําคัญvi  โดยศาสตรทางดานมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และปรัชญานั้น
เปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหสถาปนิกเขาใจการทํางานของขั้วความคิดที่แตกตางสถาปนิกจึงตองเปนผูรอบรูทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติในหลายแขนง ตองเปนผูมีความรูทางวิชาการและทางชาง ตองเรียนรูความหมายและการสื่อ



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-23  

23 

ความหมายของสิ่งตางๆรอบตัว ตองมีความสามารถดานการมอง การวาดเขียนเพื่อส่ือสารความคิด ตองรูเรื่องราว
ประวัติศาสตรความเปนไปในโลก ตลอดจนความเปนไปของสังคม รวมทั้งความเชี่อ และยังตองเขาใจสภาพแวดลอม
ที่มีผลกับความเปนอยูและสุขภาพมนุษย vii  จากการทํางานรวมกันของของศาสตรดังกลาว งานสถาปตยกรรมและ
งานออกแบบ จะไมใชการตอบคําถามของความงามหรือ Aesthetic ความหมายหรือ Rhetoric การใชงานหรือ Basic 
Function เพียงอยางเดียว แตจะกลายเปน งานออกแบบที่ไมเนนการพูดหรือการสื่อสาร ไมเนนการใชงานที่มีความ
ดิบ เพียงดานเดียว แตจะเกิดเปนงานสถาปตยกรรมที่แสดงออกถึงความเขาใจพื้นฐานความตองการดานตางๆของ
คนอยางเงียบๆ สามารถเปนฉากหลัง (Tacit Background) ใหกับการดําเนินชีวิต 
 
สรุป 

จากการศึกษาความสัมพันธของความตองการในขั้วของการใชงานและในขั้วของการสื่อสาร ทําใหเกิดความ 
เขาใจวา การถือกําเนิดของงานสถาปตยกรรม เกิดจากความสัมพันธที่ซับซอนของความตองการทั้งสองขั้วนี้ แตความ 
แตกตางที่เกิดขึ้นในงานสถาปตยกรรมไมวาจะในยุคสมัยใด เกิดจากการใหความสําคัญหรือน้ําหนักแกขั้วของความ 
ตองการใดความตองการหนึ่ง จึงเกิดเปนงานสถาปตยกรรมที่มีการใชงานแตไมมีรูปที่ส่ือสาร และในทางกลับกันก็ 
เกิดเปนงานสถาปตยกรรมที่เปนรูปสัญลักษณแตไมสามารถรองรับการใชงานพื้นฐานได 

การออกแบบสถาปตยกรรมจึงจําเปนที่จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจในความสัมพันธและ 
น้ําหนักของความตองการในงานแตละงาน ซึ่งผันแปรไปตามสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม 
แตหากการออกแบบสถาปตยกรรมเกิดจากพื้นฐานของความเขาใจของการทํางาน (Performance) ไมวาจะเปนการ 
ทํางานของการใชสอยหรือของระบบสัญลักษณ การตอบความตองการทั้งสองดานจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ โดยที่ 
ไมมีน้ําหนักของความตองการดานใดรบกวนหรือทําลายเนื้อหาของกันและกัน ทําใหงานสถาปตยกรรมแสดงความ 
เปนตัวตนผานองคประกอบพื้นฐานที่สามารถเขาใจไดดวยสัญชาตญาณมนุษย เมื่อเราสามารถเขาใจงานสถาปตย- 
กรรมหรือวัตถุใชงานอื่นๆในลักษณะนั้นได  สถาปตยกรรมนั้นจะไมเรียกรองความเขาใจหรือความสนใจ ไมกอใหเกิด 
การสะดุด หรือปะทะกับกิจวัตรของมนุษย แตจะกลายเปนส่ิงที่นิ่งและเงียบ เอื้ออํานวยและเปนเพียงฐานของการ 
ดําเนินชีวิต รองรับและผลักดันใหเกิดความเปนไปไดที่หลากหลาย  
 
คําขอบคุณ 
ขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร. ตนขาว ปาณินท สําหรับบทสนทนาจุดเริ่มตนของความคิดและแรงผลักดัน 
 
 
 
 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-24  

24 

เอกสารอางอิง 
ตนขาว ปาณินท, คนและความคิดทางสถาปตยกรรม, สํานักพิมพสมมติ, 2010. 
 
ตนขาว ปาณินท, “School of Thought วิถีทางความคิด,” วารวาร อาษา, สมาคมสถาปนิกสยาม, 04:48-05:48,   
    หนา 103-106. 
Antonelli, Paola. Humble masterpieces : 100 everyday marvels of design / Paola Antonelli ; photographs   
   by Francesco Mosto. London : Thames and Hudson, c2006. 
Baker, Geoffrey Howard. Le Corbusier : an analysis of form / Geoffrey H. Baker . London : Van Nostrand  
   Reinhold (International), 1989 
Curtis, William J.R. Le Corbusier : ideas and forms / William J.R. Curtis . Oxford : Phaidon, 2003, c1986. 
Polanyi, Michael. The tacit dimension / Michael Polanyi. Garden City, N.Y. : Doubleday, c1986. 
Rykwert, Joseph. The Necessity of Artifice. New York: Rizzoli, 1998.  
 
 
 
                                                            

i ตนขาว ปาณินท, คนและความคิดทางสถาปตยกรรม, สํานักพิมพสมมติ, 2010, หนา 8-70.  
ii ตนขาว ปาณินท, คนและความคิดทางสถาปตยกรรม, สํานักพิมพสมมติ, 2010, หนา 8-70. 
iii ตนขาว ปาณินท, คนและความคิดทางสถาปตยกรรม, สํานักพิมพสมมติ, 2010, หนา 8-70. 
iv ตนขาว ปาณินท, “School of Thought วิถีทางความคดิ,” วารวาร อาษา, สมาคมสถาปนกิสยาม, 04:48-05:48, หนา 103-106. 
v ตนขาว ปาณินท, “School of Thought วิถีทางความคดิ,” วารวาร อาษา, สมาคมสถาปนกิสยาม, 04:48-05:48, หนา 103-106. 
vi ตนขาว ปาณินท, คนและความคิดทางสถาปตยกรรม, สํานักพิมพสมมติ, 2010, หนา 156-166.   
vii ดูบทวิเคราะหใน Indra Kagis McEwen. Vitruvius: Writing the Body of Architecture. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.  และ Marcus Vitruvius Pollio. 
The Ten Books on Architecture. Translated by Morris Hicky Morgan. New York: Dover Publications, 1960  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-25  

25 

การพัฒนาชดุการเรยีนการสอนดวยคอรสแวรอีเลรินนิง เรื่อง บรรยากาศของโลกสําหรบั
นักศกึษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
Development of the e-Learning Courseware Media on Atmosphere for Animal Sciences and 
Agricultural Technology students, Silpakorn University 
 

พิสิษฐ สุวรรณแพทย1 พิชญสิณี สุวรรณแพทย2 ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ1 ไพฑูรย กานตธัญลักษณ3  
และ ทรัพยศิริ คุมทองมาก4 
Phisit Suvarnaphaet 1, Phitsini Suvarnaphaet 2, Bhutharit  Vittayaphattananurak Raksasiri 1,  
Paitoon Kantunyaluk3 and Sapsiri Khumthongmak4    
บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องบรรยากาศของโลก 
โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผานการใชคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องบรรยากาศของโลก และศึกษา
ความพึงพอใจที่มีตอการใชคอรสแวรอีเลิรนนิง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 35 
คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ คอรสแวรอีเลิรนนิงรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เรื่องบรรยากาศของโลก 
พัฒนาโดยใชโปรแกรม Adobe Flash, Adobe Photoshop, Raptivity, Elicitus Content Publisher แบบทดสอบ
กอนและหลังเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เรื่องบรรยากาศของโลกและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใช
คอรสแวรอีเลิรนนิงรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เรื่องบรรยากาศของโลก วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะห
ทางสถิติ 
 ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบดวยแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบกอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และผลจากการประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจที่มี
ตอการใชคอรสแวรอีเลิรนนิงรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เรื่องบรรยากาศของโลกในดานเนื้อหา ดานการนําเสนอ 
ดานการใชงานและดานความพึงพอใจในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01, 3.81, 3.85 และ 3.89 ซึ่งอยูในระดับพึง
                                                            

1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
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2 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
  Department of Physics, Faculty of Sciences, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand. 
3 ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะครศุาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
  Department of Educational Communications and Technology, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of    
  Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand. 
4 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 
  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand. 
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พอใจมาก ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา ชุดการเรียนการสอนดวยดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องบรรยากาศของโลก 
มีคุณภาพดีมากทั้งในดานเนื้อหา ในดานการนําเสนอและดานการใชงานสามารถชวยพัฒนาความรู และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูดวยตนเอง ใหแกนักศึกษามากขึ้น 
คําสําคัญ : คอรสแวรอีเลิรนนิง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจของผูเรียน 
 

Abstract 
 The purposes of the study were to develop E-learning courseware for Agricultural Meteorology: 
Atmospherics, to study the learning achievement of students who learned by using this courseware and 
to study student’s satisfaction toward the e-Learning courseware. The samples in this study were 35 
Animal science and agricultural technology students who registered Agricultural Meteorology in Semester 
1 of the 2010 Academic year. The materials using in this study were (1) E-learning courseware for 
Agricultural Meteorology: Atmospherics developed by Adobe Flash, Adobe Photoshop, Raptivity and 
Elicitus Content Publisher, (2) examination paper on Atmospherics, Semester 1 of the 2010 Academic 
year, and (3) a questionnaire about students’ satisfaction. The data was analyzed by statistical program. 
 The data showed that the post-test scores were significantly higher than the pre-test scores at 
0.05 levels. The means of the students’ satisfaction on e-Learning courseware: Atmospherics in terms of 
course content, presentation, using and the whole satisfaction were figured up at 4.01, 3.81, 3.85 and 
3.89, respectively.  They were at a very satisfied level. It can be then concluded that this courseware on 
atmospherics is of good quality, helping students to develop knowledge and strengthen efficiency self-
directed learning. 
Keywords : Courseware, Learning Achievement, Students’ Satisfaction. 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในปจจุบันพบวา ผูเรียนมีความรูพื้นฐานที่แตกตางกัน และใช
เวลาในการเรียนรูไมเทากัน เพราะผูเรียนแตละคนมีความถนัด ความสามารถ ความรู ทักษะ เจตคติ บุคลิกภาพ
ประสบการณและรูปแบบการเรียนรู ที่แตกตางกัน จากความแตกตางของผูเรียนในเรื่องตางๆ เหลานี้ นําไปสูปญหา
ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากผูเรียนที่เรียนเกงจะสามารถเรียนเนื้อหาไดทันในเวลาที่กําหนดไวสวนผูเรียนที่
เรียนออน จะเรียนเนื้อหาไดไมทันตามเวลาที่กําหนดและอาจจะไมเขาใจในเนื้อหาที่เรียน ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนที่ไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลจะสงผลตอปญหาในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใหบรรลุตาม
จุดประสงคไดไมทันตามเวลาที่กําหนดไว การนําส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอนจึงมี
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ความสําคัญ เพื่อทําใหผูเรียนเกิดประสบการณและสามารถเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่ไดถูกกําหนดไว (รวมพร, 
2553) 
 พิสิษฐ และคณะ (2554) ไดวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องเทอรโม
ไดนามิกส ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิงมีคาระดับเฉล่ีย เทากับ 
3.93แสดงวานักศึกษามีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับดีมาก จึงทําใหเกิดแนวทางที่จะพัฒนาคอรสแวรอีเลิรนนิง 
ในรายวิชาอื่นๆ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นในแตละ
คณะวิชา ตลอดจนมีการจัดฝกอบรมอาจารยผูสอนใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบ e-
Learning ซึ่งการใช e-learning สามารถทําใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเองและสามารถโตตอบกับผูสอนได การพัฒนา
ชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิงที่อยูบนระบบ e-learning จึงจัดวาเปนส่ือการเรียนการสอนที่เปน
องคประกอบสําคัญที่ใชในการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning เพราะมีการถายทอดเนื้อหาผานสื่อมัลติมีเดีย 
ชวยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองไดตลอดเวลาสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ทักษะใหมๆ รวมทั้งเนื้อหาที่ทันสมัยทั้งยังชวยใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาเฉพาะบางสวนที่ตองการทบทวนได 
ดังนั้น การจัดทําชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิงเรื่องบรรยากาศของโลก ในรายวิชาฟสิกสพื้นฐาน จะ
เปนส่ือการสอนที่ผลิตขึ้นเพื่อการสนองตอบตอนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปนการพัฒนาอาจารยใหเกิดงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร เรื่องบรรยากาศของโลกของ
นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จากการใชชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องบรรยากาศของโลกของ
นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรหลังจากที่เรียนดวยชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง
เรื่องบรรยากาศของโลก ในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 35 คน โดย
กําหนดใหเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาทั้งหมด 
 2. ชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องบรรยากาศของโลก มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
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 • ศึกษาและจัดเตรียมเนื้อหาสําหรับพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องบรรยากาศ
ของโลก จากเอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียบเรียงโดยอาจารยพิสิษฐ สุวรรณแพทย    
 • กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรมของบทเรียน เรื่องบรรยากาศของโลก 
 • นําเนื้อหา แบบทดสอบกอนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนมาเขียน Script และ Story Board เปนไฟล
เอกสาร word (.doc) โดยออกแบบโครงสรางและการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบ Scripts และ Storyboard โดย
อาจารยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและการออกแบบการเรียนการสอน (instructional design) 
 • เตรียมรูปภาพ วิดีโอ และสราง Animation ดวยโปรแกรม Adobe Flash 
 • สรางสื่อคอรสแวรอีเลิรนนิง ตาม Script โดยผูเชี่ยวชาญจากศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย
ใชโปรแกรมหลัก คือ Adobe Flash, Adobe Photoshop, Raptivity, Elicitus Content Publisher โดย ส่ือคอรสแวรอี
เลิรนนิงประกอบดวยคําแนะนําการใชบทเรียน วัตถุประสงคบทเรียนคําแนะนํา การทําแบบทดสอบกอนเรียน 
แบบทดสอบกอนเรียนเนื้อหาพรอมตัวอยาง โจทยเสริมพรอมเฉลย คําแนะนําการใชแบบทดสอบหลังเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
 • นําส่ือมาทดลองใชกับนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตร โดยใหอาจารยผูสอนแนะนําการใชงานชุดการเรียนการสอนดวยคอรส
แวรอีเลิรนนิง 
 • ใหนักศึกษากลุมตัวอยางนําชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิงไปศึกษาดวยตนเองเปนเวลา 1 
สัปดาห  
 3. ศึกษาผลการใชชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องบรรยากาศของโลก โดย 
 • ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบความรูกอนและหลังการใชชุดการเรียนการสอนดวยคอรส
แวรอีเลิรนนิง เรื่องบรรยากาศของโลก 
 • ประเมินความพึงพอใจทางดานเนื้อหา ดานการนําเสนอและดานการใชงาน 
 4. วิเคราะหผลของการใชชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่องบรรยากาศของโลก 
 

เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง 
 เครื่องมือที่ใชในการผลิตชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง ไดแก 

 1. โปรแกรม Adobe Flash  
 2. โปรแกรม Adobe Photoshop  
 3. โปรแกรม Adobe Illustrator 
 4. โปรแกรม Raptivity  
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 5. โปรแกรม Elicitus Content Publisher 
 6. เครื่องคอมพิวเตอร Intel Pentium III Processor หรือสูงกวา 256 MB RAM เนื้อที่วางบนฮารดดิสค 100 

MB หรือมากกวา จอที่มีสีมากกวา 256 สี สามารถใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000, XP/NT4 SP6 หรือ
มากกวา ใชโปรแกรม Internet Explorer 5.5 หรือสูงกวา .NET Framework 1.1 หรือสูงกวา 
 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  
 1. ชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง บรรยากาศของโลกสําหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งประกอบดวยหนวยยอยทั้งหมด 7 หนวย ดังนี้ 
 หนวยที่ 1 สวนประกอบของบรรยากาศโลก 
 หนวยที่ 2 สวนประกอบของอากาศในดิน 
 หนวยที่ 3 ความดันหรือความกดอากาศ 
 หนวยที่ 4 การแลกเปลี่ยนถายเทระหวางอากาศในดินและอากาศใกลผิวดิน 
 หนวยที่ 5 บทบาทสําคัญของสวนประกอบของบรรยากาศที่มีตอการเกษตร 
 หนวยที่ 6 ไอน้ํา 
 หนวยที่ 7 ชั้นของบรรยากาศ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องบรรยากาศของโลก ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 49 ขอ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง 
บรรยากาศของโลกในดานเนื้อหา การนําเสนอ และการใชงาน โดยใชขอคําถามที่ดัดแปลงจากแบบสอบถามความพึง
พอใจของวัฒนา (2553) และกาญจนา (2551) ซึ่งใชในการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอชุดการเรียนการสอนดวย
คอรสแวรอีเลิรนนิงในรายวิชาวิทยาศาสตร 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 1. ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการ
เรียนการสอนเรื่องบรรยากาศ โดยใชการทดสอบคาที (Paired t-test) และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
วิเคราะหทางสถิติ 
 2. วิเคราะหความพึงพอใจของการใชชุดการเรียนการสอนโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สรุปผลตามเกณฑการใหคะแนน 
 ตัวอยางคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง บรรยากาศของโลก 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-30  

30 

 

  
 

ผลการวิจัย 
 ขอมูลที่นํามาวิเคราะห ไดแก คะแนนผลการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 
(Pre-test) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) เรื่องบรรยากาศของโลก จํานวน 49 ขอ และ
คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการเรียนรูโดยชุดการเรียนการสอนคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง บรรยากาศ
ของโลกจากจํานวน 16 ขอคําถาม ของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
อุตุนิยมวิทยาการเกษตร ในภาคการเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 35 คน จากการวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้ 
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 1. ผลคะแนนรวมของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจากกลุมตัวอยางจํานวน 35 คน โดยหาคาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชชุดการเรียนการสอน
คอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง บรรยากาศของโลกไดผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนโดยใชชุดการ 
                   เรียนการสอนคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง บรรยากาศของโลก 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t 
กอนเรียน 35 49 15.17 3.73 

19.578 หลังเรียน 35 49 38.34 6.19 
 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 35 คน ในการทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอชุดการเรียน
การสอนคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง บรรยากาศของโลก ไดผลดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอตอชุดการเรียนการสอนคอรสแวรอีเลิรนนิง  
                   เรื่อง บรรยากาศของโลก 
หัวขอการประเมิน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาระดับการประเมิน 
1. ดานเนื้อหา 4.01 0.771 ความพึงพอใจมาก 
2. ดานการนําเสนอ 3.81 0.721 ความพึงพอใจมาก 
3. ดานการใชงาน 3.85 0.776 ความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.89 0.758 ความพึงพอใจมาก 
 

เกณฑการวิเคราะหคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวม ตามเกณฑของกาญจนา (2551) กําหนดดังนี้ 
 ระดับคะแนน 
 คาเฉลี่ย 4.50-5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มีความพึงพอใจมาก 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มีความพึงพอใจนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
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สรุป 
จากงานวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง บรรยากาศของโลกสําหรับ

นักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอี
เลิรนนิงที่พัฒนาขึ้นนั้นไดนํามาทดลองใชกับกลุมตัวอยางนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยาเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 35 คน พบวาภายหลังจาก
นักศึกษาไดเรียนดวยชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิง เรื่อง บรรยากาศของโลก นักศึกษามีระดับคะแนน
เฉล่ียจากการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
(Pre-test) แสดงใหเห็นวาวาชุดการเรียนการสอนชุดนี้มีคุณภาพ สามารถชวยพัฒนาความรูและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรูดวยตนเองไดเมื่อประเมินความพึงพอใจทั้งในดานเนื้อหา ดานการนําเสนอและดานการใชงาน พบวา
ภาพรวมนักศึกษาที่มีตอชุดการเรียนการสอนในดานเนื้อหาอยูความพึงพอใจมาก สวนขอเสนอแนะจากการทําวิจัย
ควรพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยคอรสแวรอีเลิรนนิงในเรื่องอื่นๆในรายวิชาอุตุนิยมวิทยาการเกษตรหรือรายวิชา
อื่นๆใหมากขึ้นตอไป 
 

คําขอบคุณ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สนับสนุนการ
ทํางานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมาโดยตลอดและขอขอบคุณนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรที่ใหขอมูลสํารับงานวิจัยชิ้นนี้ 
 

เอกสารอางอิง 
กาญจนา จันทรประเสริฐ. 2551. การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอส่ือการเรียนอิเล็กทรอนิกส ชุด งาน พลังงาน และ

โมเมนตัม” วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2551 หนา 23-31. 
รวมพร มณีโรจน. 2553. การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง วิวัฒนาการ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2553 หนา 5-13. 
วัฒนา แซโหลว. 2553. การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง ระบบขับถาย. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยรังสิต ปที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2553 หนา 14-23. 
พิสิษฐ สุวรรณแพทย. 2554. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่อง เทอรโมไดนามิกส. The 7th 

National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2011) หนา 770-775.  
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การพัฒนารูปแบบเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาของ
โครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี  
Development of Community Enterprises Network Model for Increasing in Distribution 
Channel for the Royal Projects at Don Khun Huai, Phetchaburi Province 
 

เชิดชัย ธุระแพง1  
Chertchai Thurapaeng1   
 
บทคัดยอ 
 สภาพชุมชนที่มีอยูจริงทางเศรษฐกิจและสังคม ประชากรมีอาชีพหลักอันดับ 1 ทําไรเล้ียงสัตวคิดเปนรอย
ละ 65.65  อันดับ 2 คาขายคิดเปนรอยละ 22.76 และอันดับ 3     รับราชการ – แรงงานคิดเปนรอยละ 11.59   
สถานที่สําคัญในหมูบานไดแกวัดไรมะมวง โรงเรียนบานดอนขุนหวย สถานีอนามัยบานดอนขุนหวย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก พลับพลาที่ประทับ  และสหกรณการเกษตรดอนขุนหวย แหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา โปงทะเล ฝายน้ําลนดอน
ขุนหวย และน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 2 แหง ผลิตภัณฑชุมชนที่โดดเดนคือ ผลิตภัณฑที่ทําจาก
สับปะรด 
 สภาพปญหาและอุปสรรคของชุมชนแบงออกเปน ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ตนทุนสูงรายไดต่ําปญหา
ดานโครงสรางขั้นพื้นฐาน การเดินทางเพื่อจําหนายสินคาไมไดรับความสะดวก ปญหาดานแหลงน้ํา ขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภค ปญหาดานสาธารณสุข สารพิษตกคาง ปญหายุงลาย การฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา ถังขยะ 
ไมเพียงพอ ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  ขาดทุนการศึกษาและ ปญหาเรื่องที่อยูอาศัย และ
ปญหาครอบครัวออนแอ  ตางคนตางผลิตสินคาไมมีการปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
 การเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาของโครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
รูปแบบที่มีแผนงาน 5 ดาน คือ แผนงานสรางการเรียนรูและความสามารถในการจัดการของชุมชน แผนงานกําหนด
ตําแหนงการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาในการพัฒนาอาชีพของชุมชนภายใตแผนการตลาดวิสาหกิจชุมชน  
แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน แผนงานสนับสนุนชุมชนใหมีบทบาทรองรับความออนแอของระบบครอบครัวไทย 
และแผนงานดูแลความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนทําใหมีการปรับปรุง พัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีพรอมการใหบริการวิชาการแกประชาชน     โดยการจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแกชุมชนในหลายรูปแบบ 

                                                            

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 ประเทศไทย. 
  Faculty of Science and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University, Chom Bung District, Ratchaburi Province 70150, Thailand. 
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คําสําคัญ : เครือขายวิสาหกิจชุมชน  เพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา โครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวย 
Abstract 

The physical of community enterprises about economic and society the occupations of the 
people are 65.65 percent of farming, 22.76 percent of merchants, and 11.59 percent of officials and 
labors. The important places in the village include Wat Rai Mamuang, Ban Don Khun Huai School, Ban 
Don Khun Huai Health Station, Child Development Center, Pavilion, Agricultural Cooperatives of Don 
Khun Huai, and natural sources of water, reservoir, salty swellings, Don Khun Huai weirs, and 2 artesian 
wells of the Department of Water Resources. The outstanding local product is fresh pineapple. 

The problems and obstacles of the community enterprise have been included: Economic 
problems: high cost, low income.  Infrastructure issues: the travelling for selling is not uncomfortable. 
Water resources issues: a lack of water consumption. Health issues: toxin, common house mosquito, 
hydrophobia vaccine, a lack of bin. Education issues, religion and culture: to suffer a loss of 
education. Other issues: housing, and family problems. 
 Increasing in distribution channels of the royal thought project Don Khun Huai, Phetchaburi 
Province. There are 5 frameworks; the supporting for learning and ability in the management, the 
development programs for the careers in the community under the marketing systems and mechanisms, 
the development of community products, the supporting to be strong family structure, and the 
preservation of  natural resources and natural environment of the community. 
Keywords : The Network of Community Enterprises,  To Increase Distribution Channels, The Royal  
                      Projects Don Khun Huai 
 
คํานําและวัตถุประสงค 
  โครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวยที่มีการผลิตสินคา  การจัดจําหนายสินคาและการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ตางกันโดยสมาชิกแตละกลุมส่ังวัตถุดิบจากตางถิ่นและมุงขายสินคาดวยตนอง  ทําใหเพิ่มตนทุนในการ
ผลิตสินคาและการจําหนายสินคา จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดมีการผลิตสินคาและอาหารพื้นเมืองที่เกิดจากภูมิ
ปญญา มากมาย รัฐบาลชุดปจจุบันไดมีการปลุกกระแสใหประชาชนในจังหวัดตาง ๆ รวมกลุมพัฒนาสินคาใน
ทองถิ่น  ออกมาจําหนายโดยคํานึงถึงคุณภาพแตคงไว ซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น  จากการสํารวจเบื้องตนพบวา  กลุม
วิสาหกิจชุมชนในแตละกลุมมีระบบการจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑที่ตางกัน ซึ่งเกิดจากปจจัยหลายประการ  การ
ปรับปรุง พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี และการใหบริการวิชาการแกชุมชน     โดยการจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแกชุมชนในหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงควรศึกษาและสํารวจสภาพที่มีอยูจริง รวมทั้งรูปแบบการดําเนินงาน  
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ระบบการจัดการผลิต  การตลาด  การเงินและการบัญชี  เพื่อนําผลวิจัยมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาความรู และ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนทางดานวิชาการและวิชาชีพ ใหเห็นความสําคัญในความรวมมือของชุมชน  มีการสรางและ
พัฒนาแผนธุรกิจแบบเครือขายการตลาดวิสาหกิจชุมชน กลยุทธการประชาสัมพันธขึ้น ชุมชนใชเปนเครื่องมือในการ
เพิ่มชองทางในการจัดจําหนายสินคา พัฒนาคุณภาพของสินคาที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและชวยลด
รายจาย เพิ่มรายได  ดวยการผลิตสินคาที่ใชทรัพยากรในทองถิ่นและภูมิปญญาของตน ใหดําเนินการไดอยางยั่งยืน
และเขมแข็ง โดยมี 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาสภาพวิสาหกิจชุมชนที่มีอยูจริงทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการตามพระราชประสงค
ดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปญหา อุปสรรคของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอแนะในการดําเนินงานของโครงการ
ตามพระราชประสงคดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี 
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบเครือขายวิสาหกิจชุมชน เพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา ของโครงการตามพระ
ราชประสงคดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ประชากรเปนประชาชน ผูที่สนใจ และสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 108 คน กลุม
ตัวอยางเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 6 กลุมไดแก 1) กลุมการแปรรูปสับปะรด  2) กลุมโครงการศิลปาชีพเลี้ยง
ไหม 3) กลุมการแปรรูปขนุน 4) กลุมสมุนไพร 5) กลุมปุยชีวภาพ  6) กลุมแปลงผักเกษตร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) โดยจัดเวทีชาวบาน ประกอบดวยการ
อภิปราย  กิจกรรมสนทนากลุมและเชิญวิทยากรมาบรรยายสง เสริมกระบวนการเรียนรู การทําแผน
วิส าหกิจ แบบ เค รือ ขา ยก า รตลาดวิส าหกิจ ชุม ชนกา รปฏิบัติก า ร เ ขีย นแผนธุร กิจ แบบ เค รือ ขา ย
การตลาดวิสาหกิจชุมชนของแตละกลุมพรอมจัดประชุมวิพากษแผนวิสาหกิจของแตละกลุม  และ
นําแผนวิสาหกิจไปทดลองปฏิบัติ  เมื่ อ เสร็จ ส้ินการทดลองปฏิบัติ  แตละกลุมมีการประชุมสะทอนผล
ที่ ไ ดจากกิจการนําแผนวิสาหกิจ ไปทดลองปฏิบัติแลวชวยกันปรับปรุ ง ใหเปนแผนที่สมบูรณยิ่งขึ้นและ
สรางเครือขายภายในกลุมเครือขายระหวางกลุม  เพื่อนํา ไปประยุกต ใช ในในการประชาสัมพันธ   โดยใช สื่อ
ปายโฆษณา  แผนพับ  
 
ผลการวิจัย 
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 ผลจากการพัฒนารูปแบบเครือขายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาในการ
ดําเนินการของโครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. สภาพวิสาหกิจชุมชนที่มีอยูจริงทางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพปญหา  อุปสรรคของวิสาหกิจชุมชน 
ในพื้นที่ดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 6 กลุมไดแก  
 กลุมการแปรรูปสับปะรดดอนขุนหวย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ไดรวมกลุมกัน     แปรรูปสับปะรดโดย
การใชวัตถุดิบในทองถิ่นที่แทบไมมีราคาหรือราคาถูกมากมาแปรรูปเปนอาหารที่สรางรายไดใหกับทางกลุมพอสมควร 
สับปะรดเปนผลไมอีกชนิดหนึ่งที่มีทุกชวงฤดูกาล เกษตรกรที่ปลูกจึงมักประสบปญหาสับปะรดลนตลาด ชองทางหนึ่ง
ที่จะชวยแกปญหานี้ได คือ  การแปรรูปสับปะรดใหเปนสับปะรดกวน วิธีการดังกลาว นอกจากจะชวยลดปริมาณ
สับปะรดในตลาดแลวยังชวยเพิ่มรายไดใหกับผูปลูกสับปะรดอีกดวย สับปะรดกวนที่ดีตองมีสีเหลืองสวย รสชาติ
หวานอมเปรี้ยว เนื้อหยาบเล็กนอย แหง เหนียว กล่ินหอม ลักษณะของสับปะรดที่ดีที่จะนํามาทําทอฟฟสับปะรด ควร
มีสีเหลืองอมน้ําตาล  รสหวานอมเปรี้ยว เนื้อละเอียด เนียน เหนียว กล่ินหอม สับปะรดแชอิ่ม ลักษณะของสับปะรด
แชอิ่มที่ดีมีสีเหลือง ใสผิวแหง รสชาติหวานอมเปรี้ยว    
 กลุมโครงการศิลปาชีพเลี้ยงไหม สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดําริใหกอตั้ง
โครงการปลูกหมอนเลี้ยงไหมดอนขุนหวยขึ้น เพื่อเปนอาชีพเสริมและเพิ่มรายไดใหกับราษฎร และใหนําไปจําหนายที่
ศูนยศิลปาชีพ  เพื่อสงเสริมงานฝมือภูมิปญญาไทย นอกจากนี้ สมเด็จฯ ทานยังทรงเปนแบบอยางในการ เผยแพร
ชื่อเสียงของผาไหมไทยโดยการที่ทรงฉลองพระองคดวยผาไหมไทย ผาไหมใหเห็นกันอยูบอย ๆ ซึ่งผาไหม 2 เสน นิยม
ตัดชุดสําหรับสุภาพสตรี สวนของผาไหม 4 เสน นํามาตัดเปนเสื้อพระราชทาน สําหรับสุภาพบุรุษหรือ ตัดชุดสูทเปน
การออกแบบผสมผสานความงามของผาไหมไทยกับการตัดเย็บอยางประณีตในรูปแบบสากล เพื่อชวยเสริมใหบุคลิก
ของ ผูสวมใสดูสวยงามไมลาสมัย เหมาะสมกับคนทุกวัยและทุกโอกาส 
 กลุมการแปรรูปขนุนขนุน  คิดคนนําขนุนมาแปรรูปขาย โดยใชวัตถุดิบในทองถิ่นมาดัดแปลงและเพิ่มคา 
ทําใหทําขายกันทั้งป ไมวาขนุนจะมีราคาถูกหรือแพง ขนุนทอด เปนอาหารพรอมบริโภค การนําขนุนดิบที่แก
พอเหมาะมาฝานบางๆ แลวนํามาทอดอาจผสมสวนผสมอื่น ๆ ในน้ํามันที่ใชทอด เชน น้ําตาล เกลือ เนย อาจคลุก
ดวยเครื่องปรุงรส เชน น้ําผ้ึง เกลือ  ในถุงเดียวกัน ขนุนทอดควรมีลักษณะและขนาดใกลเคียงกัน มีสีตามธรรมชาติ 
ไมไหมเกรียม ปราศจากกลิ่นอับ เหม็นหืน ไมมีส่ิงแปลกปลอม ปลอดจากเชื้อจุลินทรีย  ขนุนทอดมีอายุการเก็บส้ัน สี
เปล่ียนจากสีเหลืองเปนสีเหลืองซีด มีกล่ินเหม็นหืน รสชาติเปล่ียนแปลงเนื่องจากภาชนะบรรจุไมเหมาะสม  ทําให
ผลิตภัณฑสัมผัสกับอากาศและแสง นอกจากนั้นหากมีการปนเปอนเล็กนอยของโลหะ จะยิ่งเปนตัวเรงในการเกิดการ
เหม็นหืนดวย ควรปรับปรุงบรรจุภัณฑ ใหสามารถปองกันแสงได โดยการอัดแกสไนโตรเจน และควรปรับปรุงการทอด 
เปน 2 ครั้ง คือเมื่อทอดเสร็จแลว ใหบรรจุ   ในกลองพลาสติกปดสนิท ทึบแสง หลังจากนั้นกอนจําหนายจึงนํามา
เคลือบน้ําเชื่อมทอด อีกครั้ง 
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 กลุมสมุนไพรผลิตภัณฑที่นาสนใจของกลุมไดแก ชาสมุนไพรชา ชาเขียวใบหมอน  ชาไมยราพย ชา
แปะกวย ชาตะไคร ชาอัญชัญ ยาสมุนไพรเม็ดชนิดตาง ๆ ซึ่งแตละชนิดจะมีประโยชนและสรรพคุณตอรางกาย 
สมุนไพร, พิมเสน, ยาหมอง ยาบํารุงจากสมุนไพร ผลิตภัณฑของทางกลุมหลายชนิด เชน สตรีวัยทอง รางแดง สตรี
สาวเสมอ สมุนไพรลดหนาทอง ลูกใตใบ   ฟาทะลายโจร โสมแดง สมแขก สมุนไพรลดความอวน สมุนไพรลูกยอ วาน
ชักมดลูก   หญาหนวดแมวและ พริกไทยดํา 
 กลุมปุยชีวภาพเกษตรกรรมยังจัดเปนอาชีพหลักที่สําคัญของประชากรไทย ซ่ึงปุย เปนปจจัยในการทํา
เกษตรกรรมที่สําคัญ ขณะนี้เกษตรกรหันมาใชปุยอินทรียมากขึ้น ทําใหตลาดปุยอินทรียขยายตัวสูงมาก  จึงกอใหเกิด
กลุมผลิตปุยอินทรียดอนขุนหวยขึ้น  โดยมีหมอดินแอว ลักษณะภู  หมอดินอาสาดีเดนจังหวัดเพชรบุรี การใสปุยใหแก
พืชทุกครั้งควรมีการใหน้ําแกพืชอยางเหมาะสมเพื่อทําใหดินมีความชื้นที่เพียงพอกับการละลายและลําเลียงธาตุ
อาหารพืชทําใหพืชสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น การใชปุยในดินเนื้อหยาบ เชน ดินทราย ควรใสอัตรานอย แต
ใสบอยครั้ง เพื่อลดการสูญเสียของธาตุอาหารพืชโดยการชะลาง  ควรมีการจัดทําแปลงสาธิตการใชปุยในชุมชน  โดย
การจัดทําแปลงสาธิต 
 กลุมแปลงผักเกษตร ดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยของหมอดินแอว หมอดินอาสาประจําอําเภอ
ชะอํา และไดปลูกพืชหลายชนิดตามแนวทางการพัฒนาที่ดินในแปลงพื้นที่ พืชสวนซึ่งมีพืชหลัก ไดแก ชมพู 
ฝร่ัง  ละมุด  องุน สมโอ  มะนาว พุทรา สมเขียวหวาน เปนตน พืชรองไดแก แคเตี้ย มะละกอ พืชเสริม 
ไดแก  ขาวโพด  พริก  ฟกทอง  วานหางจรเข  ตะไคร หรือผักกะเฉด ตามความเหมาะสมกับฤดูกาล สําหรับแปลง
พื้นที่ปลูกขาว  ไดกําจัดวัชพืช เพื่อดําเนินการทําเปน ปุยหมัก และปรับปรุงพื้นที่ดินใหเรียบเสมอกัน จึงเกลี่ยปุยหมัก
ทั่วทั้งแปลงและปลูกโสนอัฟริกันเพื่อปรับปรุงบํารุงดินกอนการดําเนินการปลูกขาว สวนแปลงพื้นที่พืชผักและไมดอก 
ไดปลูกพืชชนิดตางๆ  ไดแก  พริก  มะเขือเปราะ  มะเขือยาว มะเขือพวง ผักคะนา ผักกวางตุง ผักบุง ถั่วฝกยาว 
ถั่วพู  มะลิ ดาวเรือง เยอรบิรา  นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่คันกั้นน้ํารอบแปลงพื้นที่ไดมีการใชประโยชนพื้นที่คือ ปลูก
ไมยืนตนตาง ๆ  เชน สะเดา มะพราว ขี้เหล็ก มะกอกน้ํา ชวยปองกันลมได 
 2. ผลการพัฒนาการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา ของโครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวย 
จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา ของโครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี
จํานวน 6 กลุมมีกรอบแผนงาน 5 ดาน คือ แผนงานสรางการเรียนรูและความสามารถในการจัดการของชุมชน 
แผนงานกําหนดตําแหนงการพัฒนาอาชีพของชุมชน ภายใตระบบและกลไกการตลาดวิสาหกิจชุมชน  แผนงาน
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน แผนงานสนับสนุนชุมชนใหมีบทบาทรองรับความออนแอของระบบครอบครัวไทย และ
แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนปรากฏ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสมภพ สุกชวงและคณะที่ไดศึกษาเรื่องการสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนในเขต
พื้นที่หุบกะพง อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี ไดสรุปผลการสรางรูปแบบเครือขายวาสมาชิกแตละกลุมมีความตื่นตัว
ในการสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มชองทางในการจัดจําหนายและกระจายสินคาออกไปยังตลาดใน
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ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค  ซึ่งกลุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถเปนเครือขายซึ่งกันและกัน  และไดขยายการ
สรางเครือขายรอบนอกออกไปเพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย  โดยมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมมือ
และสนับสนุน  
 3. ผลการขยายผลการพัฒนาการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา ของโครงการตามพระราชประสงค
ดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาของโครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวย 
จังหวัดเพชรบุรีโดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนวิสาหกิจชุมชนของกลุมวิสาหกิจทั้ง 6 กลุมไดแก 1) 
กลุมการแปรรูปสับปะรด  2) กลุมโครงการศิลปาชีพเลี้ยงไหม 3) กลุมการแปรรูปขนุน 4) กลุมสมุนไพร 5) กลุมปุย
ชีวภาพ   6) กลุมแปลงผักเกษตรแลวนําปฏิบัติจริงในพื้นที่ของกลุมที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเชิดชัย 
ธุระแพง ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาแผนธุรกิจแบบเครือขายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อแกความ
ยากจนในเขตพื้นที่อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรีไดสรุปผลการสรางและพัฒนาแผนธุรกิจแบบเครือขายการตลาด
วิสาหกิจชุมชนวาการสรางและพัฒนาแผนธุรกิจแบบเครือขายการตลาดวิสาหกิจชุมชน โดยจัดเวทีชาวบาน
ประกอบดวยการอภิปราย การสนทนากลุมการเชิญวิทยากรมาบรรยาย การปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจไปทดลอง
ปฏิบัติ การสะทอนผลที่ไดจากการนําแผนธุรกิจไปปฏิบัติ การปรับปรุงแผนธุรกิจใหสมบูรณ  
 
สรุป 
 วิสาหกิจชุมชนมี 6 กลุม มีการดําเนินงานของกลุมที่ตางกันคือกลุมการแปรรูปสับปะรดใชวัตถุดิบใน
ทองถิ่นที่ราคาถูกมาแปรรูป สรางรายไดใหกับกลุม โดยการแปรรูปสับปะรดใหเปนสับปะรดกวน วิธีการนี้ชวยลด
ปริมาณสับปะรดในตลาดและเพิ่มรายไดใหกับผูปลูกสับปะรด  กลุมโครงการศิลปาชีพเลี้ยงไหมชวยสงเสริมงานฝมือ
ภูมิปญญาไทย นิยมนํามาตัดชุดสําหรับสุภาพสตรี เส้ือพระราชทาน กลุมการแปรรูปขนุนคิดคนนําขนุนมาทอดโดย
ผสมสวนผสมอื่น ๆ ในน้ํามันที่ใชทอด เชน น้ําตาล เกลือ เนย หลังจากนั้นคลุกดวยเครื่องปรุงรส เชน น้ําผ้ึง เกลือ   
กลุมปุยชีวภาพทําโดยรวมกลุมสมาชิกใหใชปุยอินทรียมากขึ้น ดวยการรวมคิด รวมทํา และแบงปนปุยที่ผลิตขึ้นมา  
และกลุมแปลงผักเกษตร ดําเนินการปรับปรุงบํารุงดิน สงเสริมใหสมาชิกปลูกพืชที่มีในชุมชนโดยใชปุยอินทรีย  
 ผลการสรางรูปแบบเครือขายแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนโดยเพิ่มกลยุทธการประชาสัมพันธทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อรวมกันนําสินคาออกจัดจําหนายเพิ่มชองทางในจําหนายและกระจายสินคาออกไปยังตลาดในระดับ
จังหวัดและระดับภูมิภาค โดยมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมมือและสนับสนุนสมาชิกแตละกลุมมีความ
ตื่นตัวในการรวมกลุมในการจําหนายสินคาของโครงการตามพระราชประสงคดอนขุนหวย จังหวัดเพชรบุรี 
 
คําขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณคณะทํางานเครือขายภาคกลางตนลางมหาวิทยาลัยศิลปากร  สถาบันวิจัยและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง    
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ปราชญชาวบานสุธรรม  จันทรออนและกลุมผูรูในทองถิ่น วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรียภาคกลางตอนลาง  นักวิชาการ
เกษตร     เจาพนักงานการเกษตร   เจาหนาที่บริหารงานเกษตร หมอดินอาสาประจําตําบล หมอดินอาสาประจํา
อําเภอ  หมอดินอาสาประจําจังหวัด     ศาสตราจารย ดร.สิน   พันธุพินิจ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองประวิตร   
จําปาเงิน ผูชวยศาสตราจารยดร.นรินทร  สังขรักษา ผูชวยศาสตราจารยทองแทง ทองลิ่ม  ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมณเลิศ
และอาจารยนวลสมร  เผ่ือนปฐม ที่ใหคําปรึกษาชี้แนะ 
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ปจจัยที่เปนอุปสรรคของการนําหลักการเปดเผย พยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีอาญามาใช
ในชั้นสอบสวน  
Obstruction Factors of Pre-trial Discovery Practice in Criminal Cases in Inquiry Level 
  
ปยะพร ตันณีกุล1 และ ลาวัลย ศรัทธาพุทธ2  
Piyaporn Tunneekul1 and Lawan Sratthaphut2 
    
บทคัดยอ 

ในปจจุบันนี้  มีคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดมากมายหลายประเภท ทําใหคดีลนศาลการเปดเผย
พยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีเปนวิธีการหนึ่งที่รัฐพยายามนํามาใช เพื่อลดปริมาณของคดีที่จะขึ้นสูศาล ซึ่งปจจุบัน
นี้ มีการนําหลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการพิจารณาคดีอาญามาใชในชั้นพิจารณาคดีแลว แตสวนในชั้น
สอบสวนนั้นยังไมมีกฎหมายระบุใหนํามาใช การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการ
นําหลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีอาญามาใชในชั้นสอบสวน โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
องคประกอบ (Pricipal component analysis, PCA) จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจเชิงปริมาณโดยการแจก
แบบสอบถามแกกลุมประชากร ไดแก บุคคลผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายอาญาในชั้นสอบสวน 
เฉพาะในเขตกรุงเทพ มหานคร คือ พนักงานอัยการ เจาหนาที่ตํารวจ และ ทนายความ จํานวนรวมทั้งส้ิน 287 คน 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 50.52 ไมเห็นดวยกับการนําหลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอน
พิจารณาคดีอาญามาใชในชั้นสอบสวน โดยกลุมตัวอยางที่ไมเห็นดวยมากที่สุด คือ กลุมตํารวจ และรองลงมาคือ 
กลุมอัยการ  และจากการวิเคราะหองคประกอบที่ 1 (PC1) และ 2 (PC2) พบวา การนําหลักการเปดเผย
พยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีอาญามาใชในชั้นสอบสวนมีปจจัยโดดเดนที่ทําใหกลุมตัวอยางไมเห็นดวย 5 ขอ คือ 
1) กฎหมายเกี่ยวกับการเปดเผยพยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีในชั้นสอบสวนยังไมมีกําหนดไวชัดเจน 2) 
พยานหลักฐานในชั้นสอบสวนเกิดจากการคนหาความจริงซึ่งเจาหนาที่รัฐตองใหความเปนธรรม ถาเปดเผยไป จะ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมกับคูความ 3) จะเกิดปญหาการสรางพยานเท็จ  4) เกิดอันตรายตอพยาน และ 5) จะทํา
ใหขอมูลที่เปนความลับร่ัวไหล  สรุปไดวากลุมประชากรสวนใหญมีความเห็นวา หากจะนําหลักการเปดเผย

                                                            

1 โปรแกรมวิชานติิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Law Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University,  Nakhon Pathom 73000, Thailand 
2 ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Health-Related Informatics, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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พยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีมาใชในชั้นสอบสวน รัฐควรจะมีกฎหมายระบุชัดเจนวา จะตองมีการเปดเผย
พยานหลักฐานกอนการพิจารณาคดีอาญาในชั้นสอบสวนเพื่อปองกันการใชดุลพินิจ รวมถึงหาวิธีการปองกัน
พยานหลักฐานตางๆไมใหสูญหาย เสียหาย หรือร่ัวไหลกอนคดีจะเสร็จส้ิน หรือไมใหพยานบุคคลไดรับอันตรายจาก
การเปดเผยนั้น   ซึ่งถาสามารถแกปญหาเหลานี้ได การนําหลักการเปดเผยพยาน หลักฐานกอนการพิจารณา
คดีอาญามาใชในชั้นสอบสวนก็อาจนํามาใชในทางปฏิบัติไดจริง   
คําสําคัญ : การวิเคราะหองคประกอบ  การเปดเผยพยานหลักฐานคดีอาญา  
 
Abstract 
 In present, cases pending in court are too much. Pretrial discovery is one of popular techniques 
to use for reduce cases overload. Pretrial discovery was used at the trial level but there is on stipulation to 
used at the inquiry level. The objective of this study is to identify the importance obstruction factors of 
pre-trial discovery practice in criminal cases in inquiry level with principal component analysis (PCA). 
Sample of the survey are public prosecutors, police and lawyers in Bangkok (total = 287 samples). 
Results showed that 50.52% of the samples disagree to adopt pretrial discovery at the inquiry level. 
Police have the most disagree, followed by public prosecutors. The two principal components (PC1 and 
PC2) illustrated that an obstruction factors of pre-trial discovery practice in criminal cases in inquiry level 
had five points. Obstruction factors are 1) no stipulation of pretrial discovery in inquiry level 2) evidence 
at the inquiry level are gained from fact finding of officers for fairness of all parties; therefore, they are 
undiscloseable 3)  lead to fabrication false 4) harm to witnesses and 5) leak of confidential information.  
So, the state should be find the best way to protect the witnesses and the evidences. If the state can do 
that, the pretrial discovery may be used at the inquiry level. 
Keywords :  Principal Component Analysis, Pre-Trial Discovery, Criminal Case 
 
คํานําและวัตถุประสงค 

ในปจจุบันนี้  มีคดีเกี่ยวกับการกระทําความผิดมากมายหลายประเภท ทําใหคดีลนศาล รัฐพยายามหา
วิธีการตางๆที่จะนํามาใชเพื่อลดปริมาณของคดีที่จะขึ้นสูศาล แตคดีที่มีอยูก็ยังคงปริมาณที่มากเกินไป การเปดเผย
พยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีเปนอีกวิธีการหนึ่งที่รัฐพยายามนํามาใช ซึ่งวิธีการเปดเผยขอเท็จจริงกอนการ
พิจารณาคดีนั้นไดนํามาใชในคดีแพงอยางแพรหลาย แตยังไมนิยมนํามาใชในคดีอาญาเพราะมีขอจํากัดมากกวาคดี
แพง เนื่องจากคดีอาญาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและเสรีภาพของบุคคลที่ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบ และตองให
สิทธิจําเลยไดตอสูอยางเต็มที่  ปจจุบันนี้ มีการนําหลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการพิจารณาคดีอาญามาใชใน
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ชั้นพิจารณาคดีแลว แตยังไมไดรับความนิยมเทาที่ควร สวนในชั้นสอบสวนนั้นยังไมมีกฎหมายระบุใหนํามาใช มีเพียง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 เทานั้น โดยมีหลักวา ประชาชนสามารถลวงรู
ขอมูลขาวสารของรัฐได หากประชาชนรองขอรัฐมีหนาที่ตองเปดเผย แตในพระราชบัญญัติการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ทางราชการนั้นมีขอยกเวนวา หากขอมูลขาวสารนั้นเปนขอมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของราชอาณาจักร หรือ
การเปดเผยนั้นกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ รัฐไมจําตองเปดเผยแม
จะมีการรองขอก็ตาม ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อหาปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการนําหลักการ
เปดเผยพยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีอาญามาใชในชั้นสอบสวน โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบ (Principal 
Component Analysis, PCA) ซึ่งเปนวิธีที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรในรูปของตัวแปรแฝงที่เรียกวา
องคประกอบ และการฉายขอมูลลงบนแผนภาพของกลุมขององคประกอบที่ถูกสรางขึ้นใหมนั้น ทําใหมองเห็น
ความหมายที่แฝงซอนอยูไดอยางชัดเจน ชวยใหสามารถวิเคราะหปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการนําหลักการ
เปดเผยพยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีอาญามาใชในชั้นสอบสวนได  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําปจจัยที่เปน
อุปสรรค อันไดมาจากการวิจัย มาปรับปรุงแกไข ใหมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในชั้นสอบสวน และกําหนด
แนวทางในการจัดทํานโยบายกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนตอไป  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมประชากรที่ใช
ในการสํารวจเชิงปริมาณ ไดแก บุคคลผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายอาญาในชั้นสอบสวน เฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก   พนักงานอัยการ เจาหนาที่ตํารวจ และ ทนายความ และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้น
ภูมิ(Stratified sampling)  ไดจํานวนกลุมตัวอยางรวมทั้งส้ิน 287 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหองคประกอบ
ดวยเทคนิค PCA โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Scicraft เวอรชัน 1.0.2 เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรที่เปนปจจัย
ทั้งหมดในรูปขององคประกอบ (Principal component, PC) และแสดงภาพฉายลงบนแผนภาพ จากนั้นอภิปรายเพื่อ
สรุปและเปรียบเทียบตัวแปรปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางเห็นดวยและไมเห็นดวยตอการนําหลักการเปดเผย
พยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีอาญามาใชในชั้นสอบสวน ที่ไดจากขอมูลแบบสอบ ถามดังกลาว  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางอันประกอบดวย พนักงานอัยการ เจาหนาที่ตํารวจ และทนายความ สวน
ใหญ ไมเห็นดวยกับการนําหลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีอาญามาใชในชั้นสอบสวน รอยละ 50.52 
โดยแบงเปนพนักงานอัยการรอยละ 64.10 เปนเจาหนาที่ตํารวจรอยละ 68.32 และเปนทนายความรอยละ 24.07 
และเห็นดวยรอยละ 49.48 โดยแบงเปนพนักงานอัยการรอยละ 35.90 เปนเจาหนาที่ตํารวจรอยละ 31.68 และเปน
ทนายความรอยละ 75.93 ซึ่งผลการวิจัยที่ไดมีความก้ํากึ่งกันระหวางไมเห็นดวยและเห็นดวย โดยกลุมตัวอยางสวน
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ใหญไมเห็นดวย เพราะเกรงวาหากเปดเผยไปแลวจะทําใหเกิดอันตรายตอพยาน ขอมูลที่เปนความลับอาจรั่วไหลและ
นําไปสูการสรางพยานเท็จ สวนกลุมที่เห็นดวยใหนําหลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีอาญามาใชใน
ชั้นสอบสวนสวนใหญ คือ กลุมทนายความ โดยเห็นวา ถานําหลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีอาญา
มาใชในชั้นสอบสวนจะกอใหเกิดความเปนธรรมตอจําเลย เพราะจําเลยมักอยูในฐานะเสียเปรียบ เนื่องจากฝายโจทก
เปนเจาหนาที่ของรัฐ ยอมเขาถึงพยานหลักฐานไดงายกวาฝายจําเลยซึ่งเปนประชาชน ถาฝายรัฐเปดเผย
พยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองของรัฐใหฝายจําเลยทราบ จะทําใหจําเลยสามารถเตรียมตัวสูคดีไดอยางเปน
ธรรม แสดงใหเห็นวาหากมีการแกไขอุปสรรคตางๆที่กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาเปนอุปสรรคตอการเปดเผย
พยานหลักฐานในชั้นสอบสวนได จะทําใหมีผูเห็นดวยตอการนําหลักการเปดเผยพยานหลักฐานมาใชในชั้นสอบสวน
มากขึ้น ปรากฎตามรูปที่ 1 โดยกลุมตัวอยางที่ไมเห็นดวยมากที่สุด คือ กลุมตํารวจ และรองลงมาคือ กลุมอัยการ   
                                

                               

                        รูปที่ 1 ภาพแสดงจํานวนรอยละความเห็นของแตละกลุมตัวอยาง 
 

เมื่อนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 287 ชุดซึ่งแตละชุดมี 16 ตัวแปร มาทําการวิเคราะหองคประกอบดวย
เทคนิค PCA (ขนาดขอมูลคือ 287x16) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Scicraft เวอรชัน 1.0.2 และพิจารณาจากแผนภาพ 
Score plot ดังรูปที่ 2 พบวา องคประกอบที่ 1 (PC1) และ 2 (PC2) สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอมูลได  
34.23% และ 13.00% ตามลําดับ โดยขอมูลมีแนวโนมการกระจายแยกออกจากกันเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ไมเห็นดวย 
และกลุมที่เห็นดวย และเมื่อพิจารณาจากแผนภาพ Loading plot ดังรูปที่ 3 แสดงใหเห็นวามีตัวแปรใดบางที่เปน
ปจจัยโดดเดนในกลุมที่ไมเห็นดวย และ มีตัวแปรใดบางที่เปนปจจัยโดดเดนในกลุมที่เห็นดวย ซึ่งตัวแปรที่เปนปจจัย
โดดเดนในกลุมที่ไมเห็นดวยนี้เองที่จัดเปนอุปสรรคสําคัญตอการนําหลักการเปดเผยพยานหลักฐานกอนพิจารณา
คดีอาญามาใชในชั้นสอบสวน  ปจจัยดังกลาวมี 5 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 1 ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับการเปดเผย
พยานหลักฐานกอนพิจารณาคดีในชั้นสอบสวนยังไมมีกําหนดไวชัดเจน  ตัวแปรที่ 2 ไดแก พยานหลักฐานในชั้น
สอบสวนเกิดจากการคนหาความจริงซึ่งเจาหนาที่รัฐตองใหความเปนธรรม ถาเปดเผยไป จะกอใหเกิดความไมเปน
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ธรรมกับคูความ  ตัวแปรที่ 11 ไดแก จะเกิดปญหาการสรางพยานเท็จ  ตัวแปรที่ 12 ไดแก เกิดอันตรายตอพยาน และ 
ตัวแปรที่ 13 ไดแก จะทําใหขอมูลที่เปนความลับร่ัวไหล  
 
สรุป 

จากการวิจัยนี้ จะเห็นไดวา กลุมประชากรสวนใหญมีความเห็นวาไมควรนําหลักการเปดเผยพยานหลักฐาน
กอนพิจารณาคดีมาใชในชั้นสอบสวน  หากจะนํามาใชในชั้นสอบสวนเฉกเชนเดียวกับที่นํามาใชในชั้นพิจารณา รัฐ
ควรจะมีกฎหมายระบุชัดเจนวาจะตองมีการเปดเผยพยานหลักฐานกอนการพิจารณาคดีอาญาในชั้นสอบสวนเพื่อ
ปองกนัการใชดุลพินิจ รวมถึงหาวิธีการปองกันพยานหลักฐานตางๆไมใหสูญหาย เสียหาย หรือร่ัวไหลกอนคดีจะเสร็จ
ส้ิน หรือไมใหพยานบุคคลไดรับอันตรายจากการเปดเผยนั้น   ซึ่งถาสามารถแกปญหาเหลานี้ได การนําหลักการ
เปดเผยพยานหลักฐานกอนการพิจารณาคดีอาญามาใชในชั้นสอบสวนก็อาจนํามาใชในทางปฏิบัติไดจริง 

       

รูปที่ 2 ภาพแสดง Score plot ของขอมูลกลุมตัวอยาง  
(โดยสัญลักษณ  แทน “เห็นดวย” และสัญลักษณ  แทน “ไมเห็นดวย”) 
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รูปที่ 3 ภาพแสดง Loading plot ของตัวแปร 
 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบคุณผูเขารวมการวิจัยทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี อีกทั้ง
ยังใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการวิจัยเปนอยางมาก สุดทาย ผูวิจัยขอขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวของผูวิจัย
ที่คอยใหกําลังใจในการทํางานเสมอมา 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจงใจู ด้านสวัสดิการ ด้านผลตอบแทนด้านวัตถุและ
ผลประโยชน์เกือกล ด้านลักษณะงานทีปฏิบัติ และด้านนโยบายและการบริหารจัดการู        
ในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏิบัตกิารของสถานีโทรทศัน์แห่งหนึง 
A Study of Relationship of Employees’ Work Motivation on Welfare, Intrinsic and Extrinsic 
Rewards, Work Itself, and Administration Policy Factors in the Television Company. 
 
สทุธินนัทน์ พรหมสวุรรณ1  

Suthinan Pomsuwan1

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมีจดุมุง่หมายเพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจด้านสวสัดิการ ด้านผลตอบแทนด้านวตัถ ุ

และผลประโยชน์เกือกลู ด้านลกัษณะงานทีปฏิบตัิ และด้านนโยบายและการบริหารจดัการในการทํางานของพนกังาน 

ระดบัปฏิบตัิการของสถานีโทรทศัน์แหง่หนงึ โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม 

ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งซงึเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการ จํานวน 200 คน วิเคราะห์     และรายงานผลด้วยสถิติเชิง 

พรรณนา ประกอบด้วย คา่ร้อยละ คา่เฉลีย และคา่สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนมุาน ด้วยการวิเคราะห์ 

สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation Coefficient) เพือทดสอบสมมตุิฐาน พบวา่ ปัจจยัแรงจงูใจทกุด้าน   

คือด้านสวสัดิการ ด้านผลตอบแทนด้านวตัถแุละผลประโยชน์เกือกลู ด้านลกัษณะงานทีปฏิบตัิ และด้านนโยบายและ 

การบริหารจดัการในการทํางานมีความสมัพนัธ์กนั อยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.001 

คาํสาํคัญ: แรงจงูใจในการทํางาน  พนกังานระดบัปฏิบตัิการ  สถานีโทรทศัน์ 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the relationship of employees’ work motivation to 

welfare, intrinsic and extrinsic rewards, work Itself, and administration policy factors in a television 

company. The two hundred employees, who participated in this study, were asked to complete all 

questions in the closed-end questionnaire. Both data analysis and data report were described in a 

descriptive statistics, reported in percentage, mean, and standard deviation as well as in inferential 

                                                            

1 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

  Graduate School, Bangkok University, Rama 4 Road, Klong-toey, Bangkok 10110, Thailand. 
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statistics, reported in Pearson correlation coefficient method. The Pearson correlation coefficient 

method’s result showed that all factors were correlated with a level of significance of 0.001 for welfare, 

intrinsic and extrinsic rewards, work itself, and administration policy, respectively. 

Keywords Work Motivation,  Employee, Television Company. 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
การเผชิญปัญหาในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันเป็นเรืองทีต้องอาศัยภาวะผู้ นําของผู้บริหารในการ

บริหารจดัการให้ผ่านพ้นปัญหาและอปุสรรคภายใต้สถานการณ์การแข่งขนัหรือสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ จนถึงไปสู่

ความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้ทีวางไว้ (สมคิด บางโม (2538) และ Graen and Cashman 1975)) แต่ทงันี     

กล่าวว่าผู้บริหารฝ่ายเดียวอาจจะทําให้องค์ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ยาก หากขาดการร่วมมือร่วมใจจาก

ทีมงานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการในการผลกัดนัให้เป็นกระบวนการการทํางานทีมุ่งสูค่วามสําเร็จของจดุมุ่งหมาย 

หรือวตัถปุระสงค์ทีองค์กรได้วางไว้  ทงันีจากการศกึษาของสร้อยตระกลู อรรถมานะ (2542) และ Gass และ Seiter 

(1999) พบว่าการมุ่งสู่ความสําเร็จของการบริหารจดัการของผู้บริหารทีเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดความร่วมมือของ

พนักงานระดับปฏิบัติการในทุกสถานการณ์จําเป็นต้องอาศัยแนวทางของทฤษฎีตาข่ายแห่งความสําเร็จ (The 

Managerial Grid) ของ Blake และ Mouton (1985) ทีให้ความสําคญัทงัในส่วนของผลผลิตของงานและ

ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานระดบัปฏิบตัิการสงูสดุ ในลกัษณะเดียวกนัในแนวคิดและทฤษฎีของ  Lewin (1947) 

และ Taylor และ Koivumaki (1976)  ทีอธิบายในเรืองสถานการณ์แบบชนะ-ชนะ (Win-Win Situation) ทีทงัองค์กร

และพนักงานระดบัปฏิบตัิการเป็นฝ่ายทีอยู่ในสถานการณ์ชนะ-ชนะด้วยกันทงัสองฝ่าย  ซึงเรืองดงักล่าว  Adams 

(1963 ) และ Walster  Walster และ Berscheid (1978)  สามารถอธิบายได้เป็นรูปธรรมได้โดยแนวคิดเกียวกบั

แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ ซึงจะต้องมีความเพียงพอและอยู่ในปริมาณทีสอดคล้องกับ

สถานการณ์ทีมีความรู้สกึว่าตนเองไม่ได้เสียเปรียบเมือเทียบกบัผลประกอบการทีบริษัททีได้รับและตนเองได้รับจาก

การดําเนินธุรกิจ โดยผลประกอบการเหล่านนัส่วนหนึงเกิดขึนจากผลการปฏิบตัิงานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ 

โดยจะต้องมีการแบง่ปันผลประกอบการนนัด้วยความเหมาะสม ต่างฝ่ายต่างมีความพงึพอใจในลกัษณะสถานการณ์

แบบชนะ-ชนะ   

จากการศกึษาของ  Vroom (1964)  และ Deci (1975) Steers และ Porter (1978.) และ Deci  and Ryan 

(1985)  ระบวุา่ผลประโยชน์ทีพนกังานระดบัปฏิบตัิการได้รับจากองค์กรทีตนเองทํางานอยู่เป็นองค์ประกอบสําคญัใน

การทําให้พนกังานระดบัปฏิบตัิการมีขวญัและกําลงัใจในการทํางาน ถ้าพนกังานระดบัปฏิบตัิการมีขวญัและกําลงัใจ

ทีดี ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการโดยตรง ผลประโยชน์ทีพนักงานระดับ

ปฏิบตัิการมีความต้องการจะเป็นผลประโยชน์ทีเป็นวตัถ ุ(Extrinsic Rewards) และผลประโยชน์ด้านจิตใจ (Intrinsic 

Rewards) โดยผลประโยชน์เป็นวตัถจุะเป็น เงินเดือน เงินสมนาคณุ สิงของทีมีมลูค่า เป็นต้น ส่วนผลประโยชน์ด้าน
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จิตใจจะเป็น คําสรรเสริญเยินยอ คําชม การแสดงความชืนชม เป็นต้น ดงันนัองค์กรธุรกิจจําเป็นต้องให้ความสําคญั

กบัประเดน็ดงักลา่ว ตลอดทงัตรวจสอบระดบัแรงจงูใจของพนกังานระดบัปฏิบตัิการอยู่ตลอดเวลาว่ามีระดบัแรงจงูใจ

มากน้อยเพียงใด เพือเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง ตลอดทงัชีแจงในบางประเด็นทีอาจมีข้อสงสยั ทังนีเพือ

รักษาระดบัแรงจงูใจของพนกังานระดบัปฏิบตัิการในการทํางานให้ได้อยู่ในมาตรฐานทีพนกังานระดบัปฏิบตัิการจะมี

ทศันคติทีดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากแรงจูงใจภายนอกและภายในแล้ว  สมยศ นาวีการ 

(2545) Herzberg (1966) และ Arkes และ Blumer (1985) และ Luthans (1998)  กลา่วว่าลกัษณะการทํางานที

พนกังานระดบัปฏิบตัิการปฏิบตัิต้องมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีพนกังาน

ระดบัปฏิบตัิการมีอยู่ ซึงจะทําให้พนกังานระดบัปฏิบตัิการมีแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน ซึงต้องอาศยัความชดัเจนใน

เรืองของแนวนโยบายขององค์กรว่ามีความชัดเจนมากเพียงใด เนืองจากแนวนโยบายของบริษัทเปรียบเสมือน

แนวทางทีพนกังานระดบัปฏิบตัิการทกุ ๆ คนต้องปฏิบตัิ ถ้าองค์กรมีแนวนโยบายทีมีความชดัเจน และสามารถแบ่ง

ภาระหน้าทีได้เหมาะสมตรงกับพนักงานระดับปฏิบตัิการในแต่ละคน ก็จะทําให้พนักงานระดบัปฏิบตัิการมีความ

มนัใจ และมีแรงจงูใจในการทํางานนนัเป็นอย่างดีสง่ผลต่อปริมาณและคณุภาพของผลงานการปฏิบตัิงาน ซึงจะเป็น

มาตรฐานในการปฏิบตัิงานทีสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินในส่วนของการประเมินผลงานได้เป็นอย่างดี รวมถึง

สามารถตอบคําถามของพนกังานระดบัปฏิบตัิการได้ในส่วนของผลประโยชน์ทีพนกังานระดบัปฏิบตัิการแต่ละคนจะ

ได้รับอีกด้วย    

จากประเด็นในเรืองของแรงจงูใจดงักล่าวข้างต้นสอดคล้องกบัการศึกษาของสนุทร วงศ์ไวยวรรณ (2540) 

และ วนัชยั มีชาติ (2548) และ Deci  (1971) และ Weiner (1986) และ Deci และ  Ryan (1991) และ Maslow และ 

Lowery (1998) ทีพบวา่ผู้บริหารจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในแรงจงูใจของพนกังานระดบัปฏิบตัิการเป็นอย่างดี 

ซงึจะเป็นองค์ประกอบของความสําเร็จขององค์กร ทงันีการพิจารณาเรืองแรงจงูใจของพนกังานระดบัปฏิบตัิการด้าน

สวัสดิการ ซึงถือว่าเป็นแรงจูงใจประเภทหนึงทีทําให้พนักงานระดบัปฏิบัติการมีความรู้สึกมันคงและมันใจในการ

ทํางาน รวมถึงทําให้เป็นหลกัประกนัทีดีในการทํางานให้กบัองค์กรได้เป็นอย่างดี  ในส่วนของผลตอบแทนด้านวตัถุ

และผลประโยชน์เกือกลู เป็นเรืองของการทีพนกังานระดบัปฏิบตัิการพิจารณาถึงการทําให้ตนเองสามารถอยู่รอดได้

ในการดํารงชีวิตในปัจจุบนัจากการสิงตอบแทนทีเป็นวตัถ ุซึงได้แก่ เงินเดือน เงินโบนสั นํามาแลกกบัปัจจยัสีทีเป็น

ปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต  ด้านลักษณะงานทีปฏิบัติ ถือได้ว่าเป็นแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบตัิการทีตอบสนองต่อความรู้ ความสามารถและทกัษะโดยตรงของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ และด้านนโยบาย

และการบริหารจดัการทีจะทําให้พนกังานระดบัปฏิบตัิการรู้สกึการเป็นสว่นหนึงขององค์กรและจงูใจให้พนกังานระดบั

ปฏิบตัิมีแรงจูงใจทีจะอยู่กบัองค์กรต่อไป รวมถึงการมีความจงรักภกัดีกบัองค์กรอีกด้วย ซึงจากประเด็นดงักล่าว

สามารถนํามาสู่การกําหนดเป็นวัตถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านสวัสดิการ ด้าน

ผลตอบแทนด้านวตัถแุละผลประโยชน์เกือกลู ด้านลกัษณะงานทีปฏิบตัิ และด้านนโยบายและการบริหารจดัการใน
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การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึง เพือเป็นแนวทางการพัฒนาเรืองแรงจูงใจ

ดงักลา่วให้มีประสทิธิภาพประสทิธิผลมากขนึ 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรืองความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านสวัสดิการ ด้านผลตอบแทนด้านวัตถุและผลประโยชน์

เกือกลู ด้านลกัษณะงานทีปฏิบตัิ และด้านนโยบายและการบริหารจดัการในการทํางานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ

ของสถานีโทรทศัน์แห่งหนึงเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-

end Questionnaire) เป็นเครืองมือในการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจด้านสวสัดิการ ด้านผลตอบแทนด้านวตัถุและ

ผลประโยชน์เกือกูล ด้านลกัษณะงานทีปฏิบตัิ และด้านนโยบายและการบริหารจดัการในการทํางานของพนักงาน

ระดบัปฏิบตัิการของสถานีโทรทศัน์แหง่หนงึ  
  

      การวัดระดับแรงจงใจในการปฏบัิตงิานโดยมีระดับที ู 1 ถงึ 5 ซงึมีความหมาย ดังนี 
1 หมายถงึ มีผลตอ่แรงจงูใจน้อยทีสดุ 

2 หมายถงึ มีผลตอ่แรงจงูใจน้อย 

3 หมายถงึ มีผลตอ่แรงจงูใจปานกลาง 

4 หมายถงึ มีผลตอ่แรงจงูใจใจมาก 

5 หมายถงึ มีผลตอ่แรงจงูใจมากทีสดุ 
การแปลผลของการให้ระดับแรงจงใจเป็นดังนีู  

 1.00-1.79 หมายถงึ  มีผลตอ่แรงจงูใจน้อยทีสดุ 

 1.80-2.59 หมายถงึ  มีผลตอ่แรงจงูใจน้อย 

  2.60-3.39 หมายถงึ  มีผลตอ่แรงจงูใจปานกลาง 

 3.40-.4.19 หมายถงึ  มีผลตอ่แรงจงูใจมาก 

  4.20-5.00 หมายถงึ  มีผลตอ่แรงจงูใจมากทีสดุ 

      การตรวจสอบความถกูต้องของเนือหาแบบสอบถามดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิทีมีความ

เชียวชาญในหวัข้อการวิจยันี จํานวน 3 ท่าน เพือทําให้แบบสอบถามมีความถกูต้องและมีความสมบรูณ์ในเนือหาใน

แบบสอบถามนนั และทดสอบความน่าเชือถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถามดําเนินการโดยการทดสอบกบักลุม่

ตวัอย่าง จํานวน 30 คน เพือตรวจสอบความน่าเชือถือโดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าสมัประสิทธิ แอลฟ่า ของครอน

บาร์ค (Cronbach’s  Alpha Coefficient)  ซงึได้คา่เทา่กบั 0.78 

   กลุม่ประชากรเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการของสถานีโทรทศัน์แห่งหนึง ซงึมีจํานวน  380 คน ทงันีผู้วิจยัได้

กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างทีจะใช้ในการวิจยั โดยการเปิดตารางการคํานวณสําเร็จรูปของ  Krejcie  และ  Morgan 

(Krejcie and Morgan, 1970)  ได้จํานวนขนาดกลุม่ตวัอย่างทงัหมด 191 คน เพือให้กลุม่ตวัอย่างมีจํานวนมากขึน

ตอบสนองตอ่ความถกูต้องและน่าเชือถือ ผู้วิจยัได้กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างจํานวนทงัหมด 200 คน จากพนกังาน
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ระดบัปฏิบตัิการของสถานีโทรทศัน์แห่งนนั โดยการสุม่กลุม่ตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย

วิธีการจบัฉลาก (Lottery Method) รายชือพนกังานระดบัปฏิบตัิการในการวิจยัครังนี จนครบตามจํานวน 200 คน และ

นํากลุม่ตวัอยา่งเข้าสูก่ระบวนการวิจยัในขนัตอนตอ่ไป    

การวิเคราะห์ข้อมูลทีใช้สําหรับงานวิจัยนีวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย คา่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ด้วยการวิเคราะห์สมัพนัธ์สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson 

Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรืองการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านสวสัดิการ ด้านผลตอบแทนด้านวัตถุและ

ผลประโยชน์เกือกูล ด้านลกัษณะงานทีปฏิบตัิ และด้านนโยบายและการบริหารจดัการในการทํางานของพนักงาน

ระดบัปฏิบตัิการของสถานีโทรทศัน์แห่งหนึง  สามารถแสดงเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  ด้านข้อมลูสว่นบคุคลของ

พนกังานระดบัปฏิบตัิการได้ดงันี ด้านเพศ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศ คิดเป็นร้อยละ 50.00  ด้านอาย ุตํ

กว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00  30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00  41 ปีขนึไป คิดเป็นร้อยละ 45  ด้านรายได้ รายได้ 

5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00   10,001-15,000บาท คิดเป็นร้อยละ 32.50 และมากกว่า 15,001 บาทขึน

ไป คิดเป็นร้อยละ 57.50  ด้านระดบัการศกึษา ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.00 และปริญญาโทหรือสงู คิด

เป็นร้อยละ 40.00 และด้านระยะเวลาทีปฏิบตัิงาน น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00  1-2 ปี  คิดเป็นร้อยละ 20.00  

3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 และมากกว่า 5 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 42.5 และสามารถแสดงค่าเฉลีย (Mean) และค่า

สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ของแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการของสถานี 

โทรทศัน์แหง่หนงึตามตารางดงันี 

ตาราง ที 1:  แสดงปัจจยัแรงจงูใจ ด้านสวสัดิการ ด้านผลตอบแทนด้านวตัถแุละผลประโยชน์เกือกลู ด้านลกัษณะ 

      งานทีปฏิบตัิ และด้านนโยบายและการบริหารจดัการในการทํางานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของ 

   สถานีโทรทศัน์แหง่หนงึ ในรูปของคา่เฉลีย (Mean) และคา่สว่นเบียงมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ปัจจัย ค่าเฉลีย 
(Mean) 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 
(Standard 
Deviation) 

การแปร
ผล 

อันดับ 

1. ด้านสวสัดิการ  3.04 0.87 ปานกลาง       3 
2 .ด้านผลตอบแทนด้านวตัถ ุ
    และผลประโยชน์เกือกลู  

2.87 0.88 ปานกลาง 
 

      4 

3. ด้านลกัษณะงานทีปฏิบตัิ   3.14 0.89 ปานกลาง       1 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-52  

52 

4.ด้านนโยบายและการบริหารจดัการ 3.10 0.85 ปานกลาง       2 
 

ตารางที 2:  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจด้านสวสัดิการ ด้านผลตอบแทนด้านวตัถแุละผลประโยชน์เกือกลู  
      ด้านลกัษณะงานทีปฏิบัติ และด้านนโยบายและการบริหารจัดการในการทํางานของพนักงานระดับ 
      ปฏิบัติการของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึง ในรูปของความสมัพันธ์สมัประสิทธิสหสมัพันธ์ (Pearson 
                      Correlation Coefficient)  
 

ปัจจัย สัมประสทิธิสหสัมพันธ์ 
(Pearson  Correlation Coefficient) 

ค่า P-Value 

ด้านสวัสดิการ กับด้านผลตอบแทนด้านวัตถุและผลประโยชน์
เกือกลู 

.643 .000*** 

ด้านสวสัดิการ กบัด้านลกัษณะงานทีปฏิบตัิ   .709 .000*** 
ด้านสวสัดิการ กบัด้านนโยบายและการบริหารจดัการ .725 .000*** 

ด้านผลตอบแทนด้านวัตถุและผลประโยชน์เกือกูล กับด้าน
ลกัษณะงานทีปฏิบตัิ   

.679 
 

.000*** 

ด้านผลตอบแทนด้านวตัถแุละผลประโยชน์เกือกลู กบั 
ด้านโยบายและการบริหารจดัการ 

.691 .000*** 

ด้านลกัษณะงานทีปฏิบตัิ กบัด้านนโยบายและการบริหารจดัการ  .735 .000*** 
P-Value  ≤ 0.001*** 
 

สรุป 
การศึกษาเรืองความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านสวสัดิการ ด้านผลตอบแทนด้านวตัถุและผลประโยชน์

เกือกลู ด้านลกัษณะงานทีปฏิบตัิ และด้านนโยบายและการบริหารจดัการในการทํางานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ

ของสถานีโทรทศัน์แห่งหนึงทําให้ทราบว่าสิงตอบแทนทีเป็นสวสัดิการ ผลตอบแทนด้านวตัถแุละผลประโยชน์เกือกลู 

มีผลโดยตรงในการสร้างแรงจงูใจกบัพนกังานระดบัปฏิบตัิการซงึสอดคล้องกบัสร้อยตระกลู อรรถมานะ (2542) และ 

Gass และ Seiter (1999) พบว่าการมุ่งสูค่วามสําเร็จของการบริหารจดัการของผู้บริหารทีเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิด

ความร่วมมือของพนกังานระดบัปฏิบตัิการในทกุสถานการณ์ต้องคํานึงถึงแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานระดบั

ปฏิบัติการ ซึงจะต้องมีความเพียงพอและอยู่ในปริมาณทีสอดคล้องกับสถานการณ์ทีมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้

เสียเปรียบเมือเทียบกบัผลประกอบการทีองค์กรได้รับและตนเองได้รับจากการดําเนินธุรกิจ  และอยู่ในสถานการณ์

ของการทํางานแบบชนะ- ชนะ โดยคํานึงถึงผลผลิตและความสมัพนัธ์ของเพือนร่วมงานตามแนวคิดของ Lewin 

(1947) และ Taylor และ Koivumaki (1976) และ Blake และ Mouton (1985)   

นอกจากนียงัมีสว่นสอดคล้องกบั Lewin (1947) และ Adams (1966) Taylor และ Koivumaki (1976) และ 

Walster  Walster และ Berscheid (1978) และ Mouton (1985) จากการศกึษาของ  Vroom (1964)  และ Deci 
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(1975) Steers และ Porter (1978) และ Deci  and Ryan (1985)  ระบวุ่าผลประโยชน์ทีพนกังานระดบัปฏิบตัิการ

ได้รับจากองค์กรทีตนเองทํางานอยู่เป็นองค์ประกอบสําคญัในการทําให้พนกังานระดบัปฏิบตัิการมีขวญัและกําลงัใจ

ในการทํางาน ถ้าพนักงานระดับปฏิบัติการมีขวัญและกําลงัใจทีดี ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนกังานระดบัปฏิบตัิการโดยตรง ผลประโยชน์ทีพนกังานระดบัปฏิบตัิการมีความต้องการจะเป็นผลประโยชน์ทีเป็น

วตัถ ุ(Extrinsic Rewards) และผลประโยชน์ด้านจิตใจ (Intrinsic Rewards) และสอดคลอังกบัแนวคิดของ สมยศ 

นาวีการ (2545) Herzberg (1966) และ Arkes และ Blumer (1985) และ Luthans (1998)  กลา่วว่าลกัษณะการ

ทํางานทีพนกังานระดบัปฏิบตัิการปฏิบตัิต้องมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ที

พนกังานระดบัปฏิบตัิการมีอยู่ ซึงจะทําให้พนกังานระดบัปฏิบตัิการมีแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน ซึงต้องอาศยัความ

ชัดเจนในเรืองของแนวนโยบายขององค์กรว่ามีความชัดเจนมากเพียงใด และมีการสร้างแรงจูงใจในการทํางานที

สง่ผลต่อปริมาณและคณุภาพของผลงานการปฏิบตัิงานอย่างไร  เพราะจะเป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิงานทีสามารถ

ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจในการประเมินผลงานและสร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดี  จากประเด็นในเรืองแรงจูงใจ

ดงักล่าวข้างต้นมีสอดคล้องกบัการศึกษาของสนุทร วงศ์ไวยวรรณ (2540) และ วนัชยั มีชาติ (2548) และ Deci  

(1971) และ Weiner (1986) และ Deci และ  Ryan (1991) และ Maslow และ Lowery (1998) ทีพบว่าผู้บริหาร

จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการเป็นอย่างดีในส่วนของสวัสดิการ 

ผลตอบแทน วตัถแุละผลประโยชน์เกือกลู ลกัษณะงานทีปฏิบตัิ และนโยบายและการบริหารจดัการในการทํางานของ

พนกังานระดบัปฏิบตัิการ ซงึเป็นองค์ประกอบแห่งความสําเร็จในการบริหารจดัการแรงจงูใจของพนกังานและความ

เจริญก้าวหน้าขององค์กร 
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การศึกษาปัญหา และตัวแบบการจัดการขนส่งสินค้าทางบกของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีด
ร้อน กรณีศึกษา ภาคตะวันออกของประเทศไทย 
การศึกษาปัญหาและตัวแบบการจัดการขนส่งสินค้าทางบกของอุตสาหกรรมเหล็ก          
แผ่นรีดร้อน กรณีศึกษาภาคตะวันออกของประเทศไทย 
A Study of Problem and Land Transportation Management Model for  
Hot Rolled Steel Plate Industry A Case Study: East of Thailand 
 

ธนพล โชติวรสกลุ1

Thanapon Chotiwaraskul1

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณมีวตัถุประสงค์เพือสร้างตวัแบบหรือรูปแบบการ
จดัการขนสง่สินค้าทางบกของอตุสาหกรรมเหลก็แผ่นรีดร้อน กรณีศกึษา ภาคตะวนัออกของประเทศไทย และเพือวดั
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตวัแบบหรือรูปแบบการจดัการขนส่งสินค้าทางบกของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีด
ร้อน โดยทําการสมัภาษณ์จากกลุม่ตวัอย่างทีเกียวข้องในซพัพลายเชน ทงัผู้ผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อน ผู้ขนสง่ และลกูค้า
ทีเป็นผู้ ซือทีเป็นภาคอตุสาหกรรม จํานวน 30 องค์กร และใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) 
ในการวิเคราะห์ปัญหาของการจดัการขนสง่สนิค้าทางบกของอตุสาหกรรมเหลก็แผ่นรีดร้อนของประเทศไทยเพือนํามา
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตทีจะเกิดขนึในอนาคตเพือสร้างตวัแบบหรือรูปการจดัการด้านการขนสง่ในรูปเชิงคณุภาพ 
 ผลการวิจยัพบว่า วิสยัทศัน์ของผู้ นําทีขาดมมุมองด้านโลจิสติกส์ และวฒันธรรมทีเข้มงวดเกินความจําเป็น  
ตลอดจนมมุมองระหว่างองค์กรผู้ผลิต และผู้ขนสง่ทีมีต่อกนัในภาพลบ และมุ่งการเป็นผู้ชนะและให้ฝ่ายตรงข้ามเป็น
ผู้แพ้ (Win-Lose) เป็นปัจจยัทีก่อให้เกิดปัญหาด้านการขนสง่ และเมือทําการวิเคราะห์คาดการณ์ในอนาคต จึงพบว่า
การนําคลงัสินค้าแบบ Cross Dock เข้ามาสนบัสนนุการดําเนินงานจะก่อให้เกิดประโยชน์ทีคุ้มค่า และเมือทําการวดั
ประเมินจะพบว่า สามารถสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ และสามารถสร้าง
ความพงึพอใจของลกูค้าทีมีตอ่การบริการในมมุมองโลจิสติกส์ทีสงูขนึ 
คาํสาํคัญ : ตวัแบบการจดัการด้านการขนสง่ทางบก แผน่เหลก็รีดร้อน โลจิสติกส์ 
 

Abstract 
This study are the qualitative research and quantitative research and there is the objective to 

create or build the Land Transportation Management model for Hot Rolled Steel Plate Industry, a case 
study Eastern Thailand and to evaluate the efficiency and effectiveness of model or Land Transportation 

                                                            

1 แผนกพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง สํานกังานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
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Management model for hot rolled steel plate industry. The evaluated tools are interviewing the 30 random 
samples which relate to the supply chain that includes Hot Rolled Steel Plate manufacturers, Shippers, 
and Customers within this industry. Moreover, Delphi Techniques Analysis is the one of tool for analyzing 
the problems of Land Transportation Management for hot rolled steel plate industry in Thailand and then 
uses them for forecasting the future trend and to create the model and the land transportation model in 
qualitative model. 

The research result indicates that the lack of leaders’ visions in Logistics and too strict culture as 
well as the negative visions between the manufacturers and shippers, including Win-Lose vision which 
are the factors of transportation problems. When they forecast the future trend, they find that Cross Dock 
warehouse is very useful. The evaluation indicates that the above results can help to make the efficiency 
and effectiveness of Logistics process and can make the customer’s satisfaction to the service of 
Logistics vision which is higher. 
Keywords : Land Transportation Management Model, Hot Rolled Steel Plate, Logistics. 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
การขนส่งทางบกหรือการขนส่งทางถนน เป็นการขนส่งหลกัทีใช้ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ซึงมี

ปริมาณการขนสง่สนิค้าในประเทศสงูสดุเมือเปรียบเทียบกบัการขนสง่สินค้ารูปแบบอืนถึงร้อยละ 88 หรือประมาณ 428 
ล้านตัน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2550) เนืองจากประเทศไทยมีระบบสาธารณูโภคทางบกทีดีและสะดวกกว่า 
โดยเฉพาะการขนส่งด้วยรถบรรทกุมีความสําคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย รถบรรทกุมีบทบาทต่อการ
ผลิตและการค้าอีกทังยังสนับสนุนการกระจายแหล่งผลิตไปตามภูมิภาคทางด้านอุตสาหกรรมและกระจายสินค้า
สําเร็จรูปไปยงัผู้บริโภค ถึงแม้การขนส่งทางถนนจะบรรทุกสินค้าได้ในปริมาณทีน้อย ส่งผลให้มีต้นทุนการขนส่งต่อ
หน่วยสินค้าสงูกว่าระบบขนสง่แบบอืน แต่ก็เป็นรูปแบบการขนสง่ทีมีความคลอ่งตวัสงู สะดวก รวดเร็ว สามารถทําการ
ขนส่งทีเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบ และมีบทบาทสําคญัในการเชือมโยงกบัการขนส่งต่อเนืองหลาย
รูปแบบเพือการส่งมอบสินค้าได้อย่างทันเวลา (Just in time Delivery) สําหรับอุตสาหกรรมเหล็กถือเป็น
อุตสาหกรรมหลกัทีสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนืองจากเป็นอุตสาหกรรมขันพืนฐานในการพัฒนา
ประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมทีเป็นต้นนํา หรือวตัถดุิบให้กบัอตุสาหกรรมอืนๆ จํานวนมาก อตุสาหกรรมเหลก็ใ
ปัจจบุนัจะถกูแบง่ตามจํานวนชนิดของเหลก็ โดยอตุสาหกรรมเหลก็ทีมีความสําคญัคือ อตุสาหกรรมเหลก็แผ่นรีดร้อน  
ซงึเป็นอตุสาหกรรมเหลก็ขนัปลายทีมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนือง ซงึเป็นผลมาจากการขยายตวัของการลงทนุใน
ภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ และการบริโภคภายในประเทศทีเพิมสงูขึนตามลําดบั โดยปัจจบุนัเหล็กแผ่นรีดร้อนถกู
นํามาใช้ประโยชน์จํานวนมาก เช่น  วตัถดุิบสําหรับการก่อสร้างสะพาน เหล็กโครงสร้างลําตวัเรือ โครงสร้างรถยนต์ 
โครงสร้างอาคาร เครืองจกัร ถงัก๊าซ ถงันํา ทอ่นํามนั เป็นต้น จากการทีแผน่เหลก็รีดร้อนสามารถนาไปใช้ในอตุสาหกรํ

ต่างๆ ได้จํานวนมาก เท่ากบัว่าปริมาณความต้องการสินค้า (Demand) ชนิดนีมีสงู ความต้องการขาย (Supply) จึง
เพิมขึนสง่ผลให้เกิดการแข่งขนัสงูทงัในด้านราคาและคณุภาพ เมือพิจารณาข้อมลูระดบัประเทศ พบว่า ประเทศไทย
สง่ออกผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นจํานวน 1.93 ล้านตัน โดยเป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน 1.13 ล้านตัน 
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หรือคิดเป็นร้อยละ 58.54 จากปริมาณทังหมด จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบ ันทีมีการเปลียนแปลงได้สร้าง
ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน ทําให้ต้องเผชิญกบัต้นทนุค่าขนส่งทีเพิมสงูขึน อนัเนืองมาจากการผนั
ผวนของราคานํามนัในตลาดโลกทีได้รับผลกระทบจากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และภยัธรรมชาติ เมือผนวกเข้ากบั
ศกัยภาพของการบริหารจดัการของธุรกิจทีขาดความรู้ในการบริหารงานด้านการขนส่งสินค้าแบบโลจิสติกส์ ที
ต้องสร้างระบบ และแบบแผน ให้มีความเชือมโยงในภาคการขนส่งเข้าด้วยกนั และสร้างระบบเครือข่ายทีจะ
เข้ามาสนบัสนนุให้เกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจของลกูค้าได้อยา่งเหมาะสม จาก
ปัญหาดงักล่าวผู้วิจยัจึงทําการศึกษาวิจยัในครังนี เพือสร้างการพฒันากระบวนการจัดการขนส่งสินค้าทางบกของ
อตุสาหกรรมเหลก็แผ่นรีดร้อนของประเทศไทย   เพือให้เกิดความเข้าใจและเกิดประโยชน์กบัธุรกิจ ผู้ ให้บริการขนส่ง 
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน ฝ่ายการขนส่งของอตุสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน และผู้ประกอบการ
ให้บริการขนส่งอืนๆ  ในการนําตวัแบบและวิธีการจดัการใหม่ทีได้จากการศึกษาวิจยันีไปเป็นแนวทางเพือ
ประยกุต์ใช้กบัองค์การของตนในการบริหารจดัการขนสง่สินค้าต่อไป   อีกทงัเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ผู้ประกอบการขนสง่สินค้าและนําไปสูค่วามสําเร็จตามเป้าหมายหรือภารกิจทีตงัไว้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพือศึกษาปัญหา และตวัแบบการจัดการขนส่งสินค้าทางบกของอตุสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน 

กรณีศกึษา ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
2. เพือสร้างตวัแบบหรือรูปแบบการจัดการขนส่งสินค้าทางบกของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน 

กรณีศกึษา ภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
3. เพือวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตวัแบบหรือรูปแบบการจัดการขนส่งสินค้าทางบกของ

อตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดร้อน  
วรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 จากการศึกษาค้นคว้าจะพบว่ามีผู้ประกอบการทีผู้วิจยัเข้าไปดําเนินการสมัภาษณ์พดูคยุและเปลียนทศันะ
เบืองต้นพบว่าเมือนําตวัแบบการจดัการด้านขนส่งในรูปแบบเชิงปริมาณ ไปใช้กลบัพบว่าไม่เหมาะสมและไม่ประสบ
ความสําเร็จเท่าทีควรเนืองจากข้อมลูทีจะนํามาใช้วิเคราะห์ยงัไม่มีความพร้อมทีจะนํามาใช้ได้ ตลอดจนขาดการวาง
นโยบายทีชดัเจนทําให้ตวัแบบไม่สามารถนํามาใช้ได้ ผู้วิจยัจึงต้องทําการศกึษาการสร้างตวัแบบขึนใหม่ทีจะสามารถ
นํามาประยกุต์ใช้ได้จริงอย่างเหมาะสม ซึงพบว่าการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเป็นประเด็นทีสามารถพฒันาลดต้นทนุ
การขนสง่ การปลอ่ยมลภาวะในชนับรรยากาศ ตลอดจนการเพิมประสิทธิภาพด้านการขนสง่อย่างมีประสิทธิภาพ ซงึ
เป็นแนวทางทีบริษัทในประเทศญีปุ่ นกําลงัให้ความสําคญั และได้รับการสนบัสนนุจากการดําเนินงานของ Kyoto 
Protocol (Logistics Digest, 2552) นอกจากนีผู้วิจยัจงึได้ทําการสมัภาษณ์เบืองต้นถงึปัจจยัทีผู้ประกอบการขนสง่ให้
ความสําคญั และมีโอกาสทีจะเป็นตวัขบัเคลือนไปสู่การสร้างความร่วมมือและตวัแบบการจดัการด้านการขนส่งทีมี
ประสทิธิภาพ และประสทิธิผลในการนําไปประยกุต์ใช้จริง โดยพบวา่มีดงันี 
 1. วิสยัทศัน์ของผู้ นํา  
 2. วฒันธรรมขององค์กร  
 3. กลยทุธ์การจดัการความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์  

http://www.logisticsdigest.com/
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 4. มมุมองของซพัพลายเออร์ทีมีตอ่ผู้ ซือ  
จากการค้นคว้างานวิจยัทีผา่นมาสําหรับการวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีดีควรวดัด้วยเชิงปริมาณของ

การเปลียนแปลงด้านคณุภาพการทํางานทีสงูขึน และวดัด้วยความพึงพอใจของลกูค้าทีเป็นผู้ ซือแผ่นเหล็กรีดร้อนที
นําไปใช้ในภาคอตุสาหกรรม โดยสามารถสรุปได้ดงันี 
 1. แนวคิดเกียวกบัความถกูต้องทงั 6 ประการของโลจิสติกส์ (6’s Right of Logistics System) เป็นแนวคิด
ทีได้รับการยอมรับในการวดัประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ ซงึมีนกัวิชาการหลายท่านที
ได้นําเสนอไว้ เช่น Christopher (2011), Stock (2001), รุธีร์ พนมยงศ์ และคณะ (2550) ซงึสามารถสรุปแนวคิดได้
ดงันี (1) ความถกูต้องของสถานทีทําการขนส่ง (Right Place) (2) ความถกูต้องของระยะเวลาการขนส่ง (Right 
Time) (3) ความถกูต้องของคณุภาพด้านการขนสง่ (Right Quality) (4) ความถกูต้องของปริมาณการขนสง่ (Right 
Quantity) (5) ความถกูต้องของต้นทนุการขนสง่ (Right Cost) และ (6) ความถกูต้องของราคาคา่ขนสง่ (Right Price)  
 2. แนวคิดคณุภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Quality Model: LSQ) Mentzer, Flint & 
Hult (2001) ได้นําเสนอคณุภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ทีถกูนําไปอ้างอิงในงานวิจยัต่อๆ มา และใช้เพือการวดั
ความพึงพอใจของลูกค้าทีมีต่อผู้ ให้บริการด้านการขนส่ง โดยสามารถสรุปคุณภาพของบริการทางโลจิสติกส์ 
(Logistics service quality) ได้ว่าประกอบไปด้วย 9 ปัจจยั ดงันี (1) ความเชียวชาญและความเข้าใจในความ
ต้องการของลกูค้า (Personnel contact quality) (2) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า (Order 
release quantities) (3) ความสามารถในการเตรียมข้อมลูเพือให้ลกูค้าประกอบการตดัสินใจ (Information quality)  
(4) ประสิทธิภาพกระบวนการและขนัตอนการทํางาน (Ordering procedures) (5) การจดัสง่สินค้าได้ถกูต้องตามคํา
สงัซือ (Order accuracy) (6) การจดัสง่สินค้าทีปลอดภยั ปราศจากความเสียหาย (Order condition) (7) ความมี
คณุภาพของสินค้า และบริการ (Order quality) (8) ความสามารถในการจดัการแก้ไขปัญหา (Order discrepancy 
handling) (9) ความสามรถในการบริหารเวลา (Timeliness)  ดงันนัจากการค้นคว้า และทําการสมัภาษณ์เพือสร้าง
กรอบแนวคิด จงึกําหนดกรอบแนวความคิดดงัภาพ 1  
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั 
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1. ประสทิธิภาพและประสทิธิผลระหวา่งผู้ขนสง่

และผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดร้อน 

(6’s Right of Logistics System) 

2. ความพงึพอใจของลกูค้า (Logistics Service 

Quality Model: LSQ) 

การจดัการความสมัพนัธ์

กบัซพัพลายเออร์  

หรือ มมุมองของ          

ซพัพลายเออร์ทีมีตอ่ผู้ ซือ  

การพฒันาตวัแบบ

การจดัการขนสง่

สนิค้าทางบกของ

อตุสาหกรรมเหลก็

แผน่รีดร้อน 

ปัญหาของการจดัการขนสง่

สนิค้าทางบกของอตุสาหกรรม

เหลก็แผน่รีดร้อน 

 

 

วฒันธรรม

องค์กร 

วิสยัทศัน์ของผู้ผลติ

แผน่เหลก็รีดร้อน 

และผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนสง่ 

http://www.amazon.com/Martin-Christopher/e/B001H6Q9AQ/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1319120571&sr=8-2
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วิธีการดาํเนินงานวิจัย 
 กลุม่ประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีทําการศึกษาวิจยั คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง จํานวน 10 ราย ผู้ผลิตแผ่น
เหลก็รีดร้อน จํานวน 10 ราย ผู้แปรรูปแผ่นเหลก็ทีเป็นผู้ ซือ จํานวน 10 ราย ทีตงักิจการอยู่ในพืนทีภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย ซึงการกําหนดกลุ่มตวัอย่างนีใช้หลกัการกําหนดกลุ่มตวัอย่างของ Macmillan (1971, อ้างถึงใน 
Zikmund, 2003) ซงึจะต้องมีกลุ่มตวัอย่างจํานวนอย่างตํา 17 คน สําหรับวิธีสุ่มกลุ่มตวัอย่างผู้วิจยัได้ใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธี การสมุกลุม่ตวัอย่างตามสะดวก 
(convenience sampling) โดยเลือกกลุม่ตวัอยา่งทีพร้อมให้ข้อมลูเพือให้ผลการศกึษามีความสมบรูณ์มากทีสดุ 
 เครืองมือทีใช้ในการศกึษา 
 1. แบบสมัภาษณ์ สําหรับการพฒันากรอบแนวความคิดคือ เครืองมือแบบสมัภาษณ์เชิงลึกกึงโครงสร้าง 
เพือใช้ในการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งเพือนําผลการสมัภาษณ์มาสร้างกรอบแนวคิด 
 2. แบบสมัภาษณ์ สําหรับผู้ผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อน และผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง ประกอบด้วยส่วนที 1  
วิสยัทศัน์ของผู้ผลติแผน่เหลก็รีดร้อน และผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่ สว่นที 2 วฒันธรรมองค์กรของผู้ผลิตแผ่นเหลก็รีด
ร้อน และผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่ สว่นที 3.1 การจดัการความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ (เฉพาะผู้ผลิตแผ่นเหลก็รีด
ร้อน) สว่นที 3.2 มมุมองของซพัพลายเออร์ทีมีตอ่ผู้ ซือ (เฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจขนสง่) และสว่นที 4 ปัญหาของการ
จดัการขนสง่สนิค้าทางบกของอตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดร้อนของประเทศไทย 
 3. แบบสอบถาม เพือวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลระหว่างผู้ขนสง่และผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเหล็ก
แผ่นรีดร้อน ประกอบด้วย สว่นที 1 สําหรับผู้ผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อน และผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง ข้อคําถามเกียวกบั
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลระหว่างผู้ขนส่งและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน โดยใช้ตวัแบบ 6’s 
Right of Logistics System เป็นตวัวดัประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (รุธีร์ พนมยงศ์ และคณะ, 2550) และสว่นที 2 
สําหรับผู้แปรรูปแผ่นเหล็กทีเป็นผู้ ซือ ข้อคําถามเกียวกบัความพึงพอใจ โดยใช้ตวัแบบคณุภาพการบริการด้านโลจิ
สติกส์ (Logistics Service Quality Model: LSQ) เพือวดัความพงึพอใจ (Mentzer, Flint, & Hult, 2001) โดยมี
ลกัษณะข้อคําถามแบบอตัราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั โดย 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยทีสดุ และ 5 หมายถึง เห็นด้วย
มากทีสดุ มีการวดัรับข้อมลูดงันี 

การพฒันาเครืองมือผู้ วิจัยได้นําแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ซึงเป็นเครืองมือในการวิจัยส่งมอบให้
ผู้ เชียวชาญด้านภาวะผู้ นํา และการบริหารจดัการองค์กร จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบเพือพิจารณาความเหมาะสมตรง
ตามเนือหา (Content Validity) โดยหาดชันีความสอดคล้องของข้อคําถาม (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยเลือกข้อคําถามทีมีคา่ตงัแต ่0.50 ขนึไป และทําการทดสอบ (Pre-test) แบบสอบถามทีเป็นแบบมาตราสว่น
ประเมินค่า ไปทําการเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างทีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัประชากรทีศึกษา จํานวน 30 ชดุ 
แล้วนํากลบัมาหาคา่สมัประสทิธิ Cronbach Alpha (α) โดยได้คา่มากกวา่ 0.07 (Zikmund, 2003)  
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การวิเคราะห์ข้อมลู สําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Techniques) ในการวิเคราะห์ปัญหาของการจดัการขนสง่สนิค้าทางบกของอตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดร้อนของประเทศ
ไทยเพือนํามาคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตทีจะเกิดขนึในอนาคตเพือสร้างตวัแบบหรือรูปการจดัการด้านการขนสง่ในรูป
เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณจะใช้สถิติเชิงพรรณนาในการบรรยายข้อมลูประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระหวา่งผู้ขนสง่และผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเหลก็แผน่รีดร้อน และความพงึพอใจของผู้แปรรูปแผน่เหลก็ทีเป็นผู้ ซือ  
 

ผลการวิจัย 
ปัญหาของการจดัการขนสง่สินค้าทางบกของอตุสาหกรรมเหลก็แผ่นรีดร้อนเกิดขึนจากการขาดวิสยัทศัน์ใน

มุมมองด้านโลจิสิตกส์ของผู้ ประกอบการ และวัฒนธรรมองค์กรทีไม่ยืดหยุ่นต่อการพัฒนาร่วมกันกับคู่ค้าทีเป็น
พนัธมิตร และพบว่าปัญหาทีน่าวิตกของการจดัการขนส่งสินค้าทางบกของอตุสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน คือการที
ผู้ผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อน มองว่าผู้ขนส่งไม่ใช่พนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นแค่ผู้ ให้บริการตามสญัญาทีตกลงกนัเท่านนั ซึง
มุมมองตรงนีทําให้ผู้ผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อนใช้หลักการบริหารแบบผิดวิธีในการลดต้นทุน และสร้างคุณค่าในการ
ดําเนินงาน โดยส่วนใหญ่จะผลกัภาระไปทีผู้ขนส่ง หากกระบวนการผลิตของตนมีต้นทนุทีเพิมขึน ผู้ผลิตจะพยายาม
ในการกดดนัผู้ขนส่งให้ดําเนินกิจกรรมให้ในระดบัราคาทีตําลง และผู้ขนสง่รายนนัจะต้องไมรั่บงานจากองค์กรอืน ซึ
แนวคิดนีของผู้ผลิต เป็นปัญหาทีสําคญัของผู้ขนสง่ โดยผู้ขนส่งมองว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ขนส่ง แต่เนืองจากตนเอง
เป็นองค์กรขนาดเล็กจําเป็นต้องพึงพาผู้ผลิตจึงต้องยอมรับเงือนไข และราคา ดงักล่าวทีผู้ผลิตกําหนด ลกัษณะนีจึง
เหมือนกบัถกูผกูขาด และเป็นความสมัพนัธ์แบบผู้ชนะ และผู้แพ้ (Win-Lose) ซึงผู้ผลิตเป็นผู้ชนะ และผู้ขนส่งเป็นผู้
แพ้ แนวทางการทํางานระหวา่งกนัของผู้ผลติ และผู้ขนสง่จงึมีลกัษณะดงัภาพ 2  
ภาพ 2 รูปแบบหรือตวัแบบการขนสง่ในปัจจบุนัของอตุสาหกรรมแผน่เหลก็รีดร้อนในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 

 
A-D หมายถงึ ผู้ผลติแผน่เหลก็รีดร้อน บริษัท A, B, C, D และ E-H หมายถงึ ผู้ ซือ บริษัท E, F, G, H 

 
 จากภาพเนืองจากไม่มีการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกนัในอตุสาหกรรม และกบัผู้ขนส่ง ดงันนัการดําเนิน
ขนส่งจึงเป็นการดําเนินกิจกรรมทีแต่ละองค์กรดําเนินการขนส่งตรงไปยังผู้ ซือ ซึงทําให้เกิดการขนส่งทีสินเปลือง
พลงังานเชือเพลิง ตลอดจนทรัพยากร ในมมุมองโลจิสติกส์จึงแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการขนส่ง
รูปแบบนี  
 ด้านการพัฒนาตัวแบบการจัดการขนส่งสินค้าทางบกของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน ภายหลังการ
สมัภาษณ์ผู้วิจยัจงึได้รวบรวมข้อมลูจากการศกึษาวิจยั ค้นคว้า เพือสร้างตวัแบบหรือรูปแบบการขนสง่ทีเหมาะสม ซงึ
ผู้วิจยัได้นําหลกัการพฒันาเครือข่ายทางธุรกิจในระบบซพัพลายเชนมาเป็นแนวทางในการพฒันา โดยเน้นการสร้าง
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ความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ เพือให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อลูกค้า ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานด้านคณุภาพ และด้านต้นทนุ ทําให้สามารถออกแบบตวัแบบหรือรูปแบบการขนสง่ได้ดงัภาพ 3  
ภาพ 3 รูปแบบหรือตวัแบบการขนสง่ในอนาคตของอตุสาหกรรมแผน่เหลก็รีดร้อนในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

 
X และ Y หมายถงึ Cross-dock หรือคลงัสนิค้าใช้สําหรับในการรับสนิค้าและสง่สินค้าในเวลาเดียวกนั

 

 การศกึษาครังนีได้ทดลองนําตวัแบบดงักลา่วมาใช้ โดยการตงั Cross Dock โดยใช้คลงัสินค้าทีมีพืนทีว่าง
ของตวัแทนฝ่ายผู้ผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อน กบัของผู้ ซือ เพือจําลองสถานการณ์จริง โดยทดสอบดําเนินการเป็นเวลา 6 
เดือน และวดัผลประเมินตวัแบบหรือรูปแบบการขนสง่ดงักลา่ว ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลระหว่างผู้ขนสง่และ
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเหลก็แผ่นรีดร้อน (6’s Right of Logistics System) เป็นการวดัประเมินหลงัการทดสอบ
ดําเนินการเป็นเวลา 6 เดือน โดยเปรียบเทียบกบัข้อมลูจริงในอดีตก่อนการนําตวัแบบหรือรูปแบบใหมม่าทดลองใช้ 
(1) ประเด็นความถกูต้องของสถานทีทําการขนสง่ (Right Place) จากเดิมมีความผิดพลาดของการสง่ผิดสถานทีร้อย
ละ 3-5 ภายหลงัการทดลองพบว่า ความผิดพลาดดงักลา่วอยู่ที ร้อยละ 0 เนืองจาก Cross Dock ได้ช่วยให้เกิดการ
ตรวจสอบอีกครังเพือให้เกิดความถกูต้อง (2) ประเด็นความถกูต้องของระยะเวลาการขนสง่ (Right Time) จากเดิมมี
ความผิดพลาดทีร้อยละ 10-12 ภายหลงัการทดลองพบว่า ความผิดพลาดดงักลา่วอยู่ที ร้อยละ 0-3 เนืองจาก Cross 
Dock ทําให้เกิดลดปัญหาคอขวดของการขนสง่ ผู้ผลิตและผู้ขนสง่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
ในระยะเวลาทีตําลง (3) ประเด็นความถกูต้องของคณุภาพด้านการขนสง่ (Right Quality) จากเดิมมีความผิดพลาด
ไม่เกินร้อยละ 18 ภายหลงัการทดลองพบว่า ความผิดพลาดดงักล่าวอยู่ที ร้อยละ 4 เนืองจาก Cross Dock ได้ลด
ปัญหาด้านคอขวด ทําให้มีเวลาในการขนย้ายทีเพิมมากขึน การเฝ้าระวงัและใสใ่จในการขนสง่จึงทําได้ดีขึน ความเร่ง
รีบทีลดลงจึงทําให้เกิดการขนส่งทีระมดัระวงัมากขึน (4) ประเด็นด้านความถกูต้องของปริมาณการขนส่ง (Right 
Quantity) จากเดิมมีความผิดพลาดไมเ่กินร้อยละ 5 ภายหลงัการทดลองพบวา่ ความผิดพลาดดงักลา่วอยู่ที ร้อยละ 0 
เนืองจาก Cross Dock ได้ช่วยให้เกิดการคดัแยกสินค้าทีจะทําการสง่และจดัรวมหมวดหมู่ได้ถกูต้อง (5) ประเด็น
ความถกูต้องของต้นทนุการขนสง่ (Right Cost) ด้านต้นทนุการขนสง่ของผู้ผลิต อยู่ทีประมาณร้อย 30 โดยเฉลียของ
ราคาสินค้า และผู้ขนส่งมีต้นทนุการดําเนินงานด้านขนส่งทีเป็นกิจกรรมหลกัอยู่ทีอยู่ทีร้อยละ 60 โดยเฉลีย ภายหลงั
การทดลองพบว่าต้นทนุของแต่ละองค์กรลดลงโดยเฉลียร้อยละ 15-30 (6) ประเด็นความถกูต้องของราคาค่าขนส่ง 
(Right Price) การทดลองตวัแบบหรือรูปแบบการขนส่งใหม่โดยใช้ Cross Dock ครังนีได้ทําให้ราคาค่าบริการใน
สญัญาระหว่างมีแนวโน้มลดลง 15% ซึงผู้ขนส่งมีความพร้อมใจทีจะลดราคาลงเนืองจากต้นทนุของผู้ขนส่งตําลง จึ
สามารถเสนอราคาทีตําลงได้อยา่งมีคณุคา่ จงึทําให้เกิดความสมัพนัธ์แบบผู้ชนะทงัคู ่(Win-Win) ด้านความพงึพอใจ
ของลกูค้า (Logistics Service Quality Model: LSQ) นําเสนอตามตารางที 1  
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ตารางที 1 ความพงึพอใจของลกูค้า (Logistics Service Quality Model: LSQ) 
ก่ อนกา ร
ทดลอง 

หลงัการ
ทดลอง ความพงึพอใจของลกูค้า (Logistics Service Quality Model: LSQ) 

x̄  x̄  
ความเชียวชาญและความเข้าใจในความต้องการของลกูค้า (Personal Contract Quality)   3.36 4.02 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า (Order Release Quantities) 3.40 4.15 
ความสามารถในการเตรียมข้อมลูเพือให้ลกูค้าประกอบการตดัสนิใจ (Information Quality) 3.78 4.07 
ประสทิธิภาพกระบวนการและขนัตอนการทํางาน (Ordering Procedures) 3.14 4.36 
การจดัสง่สนิค้าได้ถกูต้องตามคําสงัซือ (Order Accuracy) 3.26 4.45 
การจดัสง่สนิค้าทีปลอดภยั ปราศจากความเสียหาย (Order Condition) 3.19 4.40 
ความมีคณุภาพของบริการ (Order Quality) 3.47 4.21 
ความสามารถในการจดัการแก้ไขปัญหา (Order discrepancy handling) 3.49 4.17 
ความสามรถในการบริหารเวลา (Timeliness) 3.18 4.44 

 

จากตารางจะพบว่าการวดัความพงึพอใจก่อนและหลงัการทดลองด้วยตวัแบบหรือรูปแบบการจดัการขนสง่
แบบใหม ่พบวา่ความพงึพอใจของลกูค้าเป็นผู้ ซือในประเดน็ตา่งๆ ทีมีอตัราสว่นทีสงูขนึ ประเดน็อนัดบัหนงึ ทีสงูทีสดุ 
คือ การจดัส่งสินค้าได้ถกูต้องตามคําสงัซือ (Order Accuracy) ทีเพิมขึนมาอยู่ทีค่าเฉลีย 4.45 รองลงมา คือ ความ
สามรถในการบริหารเวลา (Timeliness) มีค่าเฉลีย 4.44 และอนัดบัสาม คือ การจดัส่งสินค้าทีปลอดภยั ปราศจาก
ความเสียหาย (Order Condition) มีคา่เฉลีย 4.40 
 

สรุป 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาทีเกิดขึนและสําคญัคือการทีผู้ นําองคืกรไม่มีวิสยัทศัน์ในมมุมองด้านโลจิ
สติกส์โดยให้ความสําคัญกับการมุ่งไปสู่การเป็นผู้ นําทางธุรกิจ โดยไม่ได้ให้ความสําคัญ หรือสนใจกับการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรเพือให้เกิดพนัธมิตรทางธุรกิจในซพัพลายเชนขององค์กร ซงึสง่ผลไปยงัวฒันธรรมองค์กร
ทีเข้มงวด และมุ่งหวงัเพียงผลลพัธ์ทางการเงิน การพฒันาการร่วมกนัระหว่างองค์กรผู้ผลิตแผ่นเหล็กรีดร้อน และผู้
ขนส่งจึงไม่พบเห็นในปัจจบุนั และรูปแบบหรือตวัแบบการขนส่งทีมีประสิทธิภาพจึงยงัไม่เกิดขึน ผู้วิจยัจึงได้ทําการ
กําหนดตวัแบบหรือรูปแบบการขนส่งสินค้าแบบใหม่ โดยมีการรวบรวมเป็นจดุศนูย์กลางระหว่างช่วงการขนส่งของ
ผู้ผลิตไปยงัลกูค้าด้วยคลงัสินค้าแบบ Cross Dock และทดลองใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซงึพบว่าประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานสงูขึน โดยพบว่า (1) ด้าน Right Place ความผิดพลาดดงักล่าวอยู่ที ร้อยละ 0                     
(2) ด้าน Right Time ความผิดพลาดดงักลา่วอยู่ที ร้อยละ 0-3 (3) ด้าน Right Quality ความผิดพลาดดงักลา่วอยู่ที 
ร้อยละ 4 (4) ด้าน Right Quantity ความผิดพลาดดงักลา่วอยู่ที ร้อยละ 0 (5) ด้าน Right Cost ต้นทนุของแต่ละ
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องค์กรลดลงโดยเฉลียร้อยละ 15-30 และ (6) ด้าน Right Price ราคาค่าบริการในสญัญาของผู้ผลิตและผู้ขนส่ง
ระหว่างมีแนวโน้มลดลง 15% ซงึผู้ขนส่งมีความพร้อมใจทีจะลดราคาลงเนืองจากต้นทนุของผู้ขนสง่ตําลง จงึสามาร
เสนอราคาทีตําลงได้อยา่งมีคณุคา่ จงึทําให้เกิดความสมัพนัธ์แบบผู้ชนะทงัคู ่(Win-Win) และการวดัประสิทธิภาพ
ด้านความพึงพอใจของลกูค้าทีเป็นผู้ ซือสินค้า พบว่าการวดัความพึงพอใจก่อนและหลงัการทดลองด้วยตวัแบบหรือ
รูปแบบการจดัการขนสง่แบบใหม่ พบว่าความพงึพอใจของลกูค้าเป็นผู้ ซือในประเด็นต่างๆ ทีมีอตัราสว่นทีสงูขึน โดย
ประเดน็อนัดบัหนงึ ทีสงูทีสดุคือ การจดัสง่สินค้าได้ถกูต้องตามคําสงัซือ (Order Accuracy) ทีเพิมขึนมาอยู่ทีค่าเฉลีย 
4.45 รองลงมา คือ ความสามรถในการบริหารเวลา (Timeliness) มีคา่เฉลีย 4.44 และอนัดบัสาม คือ การจดัสง่สินค้า
ทีปลอดภยั ปราศจากความเสียหาย (Order Condition) มีคา่เฉลีย 4.40 
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การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรืองสีวชัิยชาดก 
An Analytical Study of Sivijayajataka, a Lanna Thai Literary work 
 

พรพรรณ แก้วประเสริฐ1

Pornpan Kaewprasert1 

 

    

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีนีมีจดุมุ่งหมายเพือศึกษาวรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดกจากเอกสารใบลาน ทีจารด้วยอกัษร
ธรรมล้านนา   มีจํานวน 9 ผกู 458 หน้า อาย ุจ.ศ.1183 (พ.ศ. 2364)   
 การศึกษาลกัษณะทวัไปของวรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดกพบว่า เป็นวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตทีมี
นิทานแทรกถึง 26 เรือง ซงึหลายเรืองมีเนือหาคล้ายกบัเรืองในอรรถกถาธรรมบถและอรรถกถาชาดก และปกรณัมต่างๆ 
ทีมีทีมาจากตนัโตรปาขยาน และนิทานเรืองอืนๆ  
 การแต่งวรรณกรรมเรืองนีมีจุดมุ่งหมายเพือใช้สอนศีลธธรรมแก่คนในสังคมทุกระดับชัน ด้วยข้อธรรม
พืนฐานทีเข้าถึงได้ง่าย  เพือให้คนในสงัคมรู้หน้าทีของตวัเองและการปฏิบตัิต่อผู้ อืน อนัจะนํามาซึงความสงบสขุ 
และดํารงอยู่ได้บนพืนฐานของคณุธรรมและจริยธรรมอนัดีงามตามหลกัธรรมของพทุธศาสนา  
  การศกึษาทางด้านวรรณศิลป์ พบวา่โครงเรืองของวรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดกมีความซบัซ้อน  มีตวัละคร
และเหตกุารณ์ในเรืองมาก ผู้แตง่ใช้วิธีการเลา่เรืองซ้อนเรืองในลกัษณะนิทานอทุาหรณ์ และนิทานปริศนา เป็นต้น  
  เกียวกบัการใช้ภาษานนั พบว่าผู้แต่งได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยล้านนาได้อย่างสละสลวย 
และสามารถแปลร้อยภาษาบาลีได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  รวมถึงการเลือกใช้ถ้อยคําและโวหารภาพพจน์ทีช่วยให้
เกิดจินตภาพแก่ผู้อา่น 
 การศกึษาวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดกทางด้านสงัคม ได้สะท้อนให้เห็นหลกัในการดําเนินชีวิต 
หลกัในการปฏิบตัิตนตอ่ผู้ อืน หลกัในการครองเรือนและหลกัในการปกครอง ตลอดจนค่านิยม ความเชือและประเพณี 
อนัแสดงให้เหน็อิทธิพลของพระพทุธศาสนาทีมีสว่นช่วยในการขดัเกลาผู้คนในสงัคมล้านนา  
คาํสาํคัญ :  การศกึษาวิเคราะห์  สีวิชยัชาดก  วรรณกรรมล้านนา 
 

Abstract 
 The objectives of this research is to study  Sivijaya Jataka by the analytical method.  It is a Lanna Thai 
literary work written on palm–leaf in the Dhamma Lanna Script. It is 458 pages and is dated to 1821 A.D. 

                                                            

1 สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพ 10200 ประเทศไทย 

  Department of Oriental Language, Faculty of Archeology, Silpakorn University, Wang Tha Phra Bangkok 73000, Thailand. 
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 The content of the Lanna version of  Sivijaya Jataka is non-cannonical and there are 26 tales from 
multiple sources similar to some Jataka, some commentaries (Atthakatha), the Tantropakhyana, as well as 
other fables. 
 The purpose of this Jataka is to teach the basic Dhamma in everyday life and to teach people to know 
their own duties and simple social principles, as taught in Buddhism. 
 From the point of view of the literary aesthetics, the plot of the story is very complex.  There are many 
characters, situations and events expressed in the story by using fables and rhetoric, etc.   
 The author used the Lanna language beautifully and could use the Pali language suitably, as well.  
The author also selected to use special words and figure of speech which evoked the audiences’ imaginations.   
 As for the social aspects, this text showed Dhamma or the Buddha’s teachings that people could use 
in their daily lives for themselves, towards others, and to the governor.  Also, it dealt with beliefs, traditions, 
which were influenced by Buddhism. 
Keywords :  Analytical Study of Sivijayajataka,  Lanna Thai literar y work 

คาํนําและวัตถุประสงค์  
 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรืองสีวิชยัชาดก มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาความรู้ทวัไปเกียวกบั
วรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดกประกอบด้วยชือเรือง ทีมาของวรรณกรรม ผู้แต่งและสมยัทีแต่ง ผู้คดัลอก 
จดุมุ่งหมายในการแต่ง การแพร่หลายของต้นฉบบั ตวัอกัษรทีใช้ในการบนัทึก รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ด้านวรรณศิลป์
และด้านสงัคม    

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการวิจยัจากเอกสารเป็นหลกั โดยใช้หลกัการและทฤษฎีความรู้ทีเกียวข้องมาวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี  
 1. สํารวจและรวบรวมข้อมลูเบืองต้นเกียวกบัวรรณกรรมเรืองสีวิชยัชาดก  
 2. ศกึษาและปริวรรตวรรณกรรมฉบบัทีใช้ในการวิจยั  
 3. ศกึษาและวิเคราะห์ระบบอกัษร อกัขรวิธี ภาษาและเนือหาของวรรณกรรมเรืองสีวิชยัชาดกตามวตัถปุระสงค์  
 4. เรียบเรียงและเขียนรายงานการศกึษาค้นคว้าในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัย 
 วรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชัยชาดกทีนํามาใช้เป็นฉบับหลักในการศึกษา เป็นเอกสารถ่ายสําเนาจาก
ไมโครฟิล์ม หมายเลข 78 005 01 D 033–041ของสถาบนัวิจยัสงัคม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต้นฉบบัวดัหมืนล้าน อ.
เมือง จ.เชียงใหม ่มีจํานวน 9 ผกู 458 หน้า   ใช้ตวัอกัษรธรรมล้านนาจารึกลงบนใบลาน ตงัแต่ต้นจนจบ  ข้อมลูจากปี
ศกัราชทีเขียนไว้ในเอกสาร ทําให้ทราบว่า  ต้นฉบบันีคดัลอกเสร็จเมือปี  จ.ศ. 1183 (พ.ศ. 2364) ตรงกบัปีสดุท้ายใน
สมยัของพระยาธรรมลงักา หรือชาวเมืองเรียกว่า “เจ้าช้างเผือก”  เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลําดบัที 2(พ.ศ..2358-
2364)  ซงึตรงกบัรัชสมยัของสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที 2  พบชือผู้คดัลอกหรือผู้จารตอนท้ายหน้าใบ
ลาน เป็นภิกษุ 3 รูป ได้แก่ โพธิภิกข ุบาฬภิกขุี  นนัทาภิกข ุและสามเณร 3 รูป  ได้แก่ สามเณรจนัทวงัโส  สามเณรชยั
วงษ์ และสามเณรมหาวนั  ขณะทีจารจําพรรษาอยู ่ณ วดัหมืนล้าน  ผลการวิจยัปรากฏดงันี 
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 ชือเรือง 
 ชาดกหมายถึง เรืองทีพระพุทธเจ้ามีมาในชาติก่อนๆ หรือชือคมัภีร์ในพระไตรปิฎกอนัเล่าเรืองพระชาติ 
ในอดีตของพระพุทธเจ้าเมือยังเป็นพระโพธิสัตว์ซึงกําลังทรงบําเพ็ญบารมี2 วรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชัยชาดก    
ฉบบัวดัหมืนล้าน ทีนํามาศกึษานนั ในฉบบัเดียวกนัพบว่ามีการเรียกชือหลายชือ  เช่น สีวิชยัชาดก โวหารสีวิชยั  และ
สีวิชยัยนต์หงส์  ทงันีผู้วิจยัเรียกชือตาม ทีปรากฏในปัจจุบนัวตัถ ุกล่าวถึงพระพทุธเจ้าตรัสเทศนาสีวิชยัชาดก มีตวั
ละครเอกของเรืองคือ พระโพธิสตัว์นามว่า “สีวิชยั” สีวิชยัชาดกจึงหมายถึง วรรณกรรมทีเลา่เรืองราวพระชาติในอดีต
ของพระพทุธเจ้าเมือยงัเป็นพระโพธิสตัว์นามวา่พระสีวิชยั   
 ทีมาของวรรณกรรม  
 วรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดกเป็นชาดกนอกนิบาตทีมีลกัษณะการเลา่เรืองเหมือนชาดก คือ มีปัจจบุนั
วตัถ ุ อดีตวตัถ ุมีคาถา โดยแปลคาถาภาษาบาลีจากร้อยกรองมาเป็นภาษาไทยล้านนา ใช้รูปแบบคําประพนัธ์แบบ
ร้อยแก้วและตอนท้ายเรืองมีประชมุชาดก จากการศกึษาพบวา่ นิทานอทุาหรณ์  นิทานปริศนา และเรืองแทรกทีพบใน
วรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดกนี หลายเรืองมีเนือหาคล้ายกบัเรืองในอรรถกถาธรรมบท อรรถกถาชาดก  รวมถึง
เรืองในปกรณมัตา่งๆ ทีมีทีมาจากตนัโตรปาขยาน ดงันี  
 1. เรืองทีมีนิทานอทุาหรณ์และนิทานแทรกบางเรืองคล้ายกบัเรืองใน อรรถกถาธรรมบท  เช่น  ปริศนาเรือง
มาจากทีใดและจะไปทีใด คล้ายกบัความตอนที พระศาสดาตรัสถามปัญหากะธิดาช่างหกูในเรือง ธิดานายช่างหูก 
(ลําดบัที 143)  เรืองนนัทเสน บางส่วนคล้ายกบัความตอนทีพนัธุละพาภรรยาผู้แพ้ท้องอาบนํา พวกเจ้าลิจฉวีติดตาม   
อํานาจลกูศรของพนัธุละ และพนัธุละมีบตุร 32 คน  ในเรืองพระเจ้าวิฑฑูภะ (ลําดบัที35)  เป็นต้น 
  2. เรืองทีมีนิทานอทุาหรณ์และนิทานแทรกบางเรืองคล้ายกบัเรืองในอรรถกถาชาดก เช่น  เรืองเศรษฐีลกัไถ
พ่อค้าคล้ายกบักฏูวาณิชชาดก (ลําดบัที 218) นิทานอทุาหรณ์เรืองโทษของมานะคล้ายกบัสพัพทาฐิชาดก (ลําดบัที 
241)  นิทานอทุาหรณ์เรืองโทษแหง่ความตระหนีคล้ายกบัอภุโตภฏัฐชาดก (ลําดบัที 139) เป็นต้น 
 3. เรืองทีมีนิทานอทุาหรณ์และนิทานแทรกบางเรือง คล้ายกับปกรณัมต่างๆ ทีมีทีมาจากตนัโตรปาขยาน 
เช่น  นิทานปริศนาเรืองลกูเศรษฐีได้เค้าเรืองบางสว่นจากนนทกุปกรณมั (นิทานเรืองที 4 บตุรีขนุเมือง)  เรืองพรานนก 
คล้ายกบันิทานเรืองที 8 ในเวตาลปกรณมั   ประวตัิของนกแขกเต้าสญัชิวะ คล้ายกบันิทานเรืองอบุายนกแขกเต้าใน
ปักษีปกรณมัฉบบัล้านนาและในนิทานลาวเรืองนางตนัไต(สกณุาปกรณ์) เป็นต้น  
 ผ้แต่งและสมัยทีแต่งู  
 วรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดก ไม่พบชือผู้แต่ง และสมยัทีแต่งจารึกไว้   เช่นเดียวกบัวรรณกรรมล้านนา
เรืองอืนๆ ทีแต่งเป็นภาษาไทย ชึงประเสริฐ ณ นคร ได้ให้ข้อสงัเกตไว้

                                                           

ว่า “วรรณกรรมพุทธศาสนาทีเป็นภาษา ไทย 
มกัจะไม่ปรากฏชือผู้แต่ง”3  สภุาพรรณ  ณ บางช้าง  ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า  สีวิชยัชาดกน่าจะเป็นผลงานทีแต่งขึนใน
ประเทศไทย เนืองจากพบต้นฉบบั คมัภีร์สีวิชยัชาดกในประเทศไทยหลายฉบบั ทงัทีเป็นภาษาบาลี และทีได้เรียบเรียง
เป็นภาษาไทย  ถือได้วา่เป็นพฒันาการสดุท้ายหรือสงูสดุของชาดกบาลีทีแต่งในประเทศไทย เมือเปรียบเทียบกบัสมยั
การแตง่ของชาดก สว่นที 3 ของปัญญาสชาดก ซงึประมาณวา่แตง่ระหวา่ง พ.ศ. 2000 – 2300 แล้ว สีวิชยัชาดกก็ควร

 

2 พระพรมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พ.ศ.2551, พิมพ์ครังที 11 (กรุงเทพฯ: จนัทร์เพญ็, 2551), 83. 
3 ประเสริฐ ณ นคร  “ข้อสงัเกตบางประการเกียวกบัวรรณกรรมพทุธศาสนาในล้านนา” ใน วรรณกรรม พุทธศาสนาในประเทศไทย (เชียงใหม ่: สริุวงศ์บุ๊คเซนเตอร์), 27. 
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จะแต่งในช่วงระหว่างนนั4 และเมือได้ตรวจสอบวรรณกรรมเรืองสีวิชยัชาดก ทีเขียนด้วยตวัอกัษรชนิดอืน เช่น  เขียน
ด้วยตวัอกัษรธรรมอีสานจํานวน 3 ฉบบั5    ฉบบัอกัษรขอม ภาษาบาลี จํานวน 3 ฉบบั6  เอกสารทงัหมดมิได้ระบุผู้
แต่งและสมยัทีแต่งเช่นกนั  ทงันีผู้วิจยัให้ข้อสนันิษฐานว่า วรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดกนีผู้แต่งน่า จะ เป็น
พระภิกษุ ด้วยเหตผุล คือ  1. การแปลภาษาบาลี สามารถแปลได้อย่างถกูต้องสละสลวย 2. นิทานอทุาหรณ์  นิทาน
ปริศนาทีเป็นนิทานแทรกในเรืองมีทีมาจากในพระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท รวมถึง พระสตูรและอรรถ
กถาแปล ซงึผู้ ทีมีความรู้ในเรืองเหลา่นี น่าจะเป็นผู้ ทีได้ศกึษาพระไตรปิฎกมาแล้วเป็นอยา่งดี 
 ความแพร่หลาย 
 จากการตรวจดูบัญชีรายชือเอกสารโบราณทีจัดทําขึนโดยหน่วยงานต่างๆ พบต้นฉบับสีวิชัยชาดกเป็น
จํานวนมากถึง 37 ฉบบั ในดินแดนภาคเหนือ จงัหวดัทีพบมากทีสดุ คือจงัหวดัลําปางและอนัดบัรองลงมาคือจงัหวดั
เชียงใหม ่เอกสารเขียนด้วยอกัษรธรรมล้านนาทงัภาษาบาลีและภาษาไทยแสดงถึงความแพร่หลายและความนิยมใน
วรรณกรรมเรืองนี  สว่นในภาคกลางพบเอกสารใบลานอกัษรขอมในหอสมดุแหง่ชาติ จํานวน 3 ฉบบั    คือ 
 เลขที  5560  มี 7 ผกู , ผกูที 1-7  ฉ.ลอ่งชาด  อกัษรขอมไทย ภาษาบาลี   หน้าปกทกุผกูมีชือผู้สร้างจาร
วา่  "พฺรสีวิชยชาตก    พยาสีสหเทพยทราง"  (พระยาศรีสหเทพ (เพง็) สร้าง) 
 เลขที  5565  มี  7  ผกู,  ผกูที 1-7  ฉ.ทองทบึ  อกัษรขอมไทย  ภาษาบาลี ชือหน้าปกจารว่า   "พฺรสิวิชยฺยกมฺ
พชฺุชกฺษรฉฺวาต" 
 เลขที  10808  มี 4 ผกู , ผกูที 2, 4, 5, 6  ฉ.ลอ่งชาด  อกัษรขอมไทย  ภาษาบาลี  ผกูที  4 มีชือผู้จารว่า  
พฺรสวิเชยฺยชาฏก  ผกู 4  มหาชเูขิยนทานแลว   ll หนงัสือนิมหาชจูารทานตามชบบั  พํนิตฺถิตํ ll 
        และยงัมีหลกัฐานเกียวกบัสีวิชยัชาดกในภาคกลาง   ได้แก่  เจ้าพระยาพระคลงั(หน) นําชาดกเรืองนีมาแต่ง
เป็นลิลิตในชือลิลิตพระศรีวิชยัชาดก ซึงนิยะดา สาริกภูติได้ให้ข้อสนันิษฐานไว้สรุปได้ว่า “ลิลิตพระศรีวิชยัชาดก
สํานวนนีเข้าใจว่าคงจะเป็นพระนิพนธ์ทีเจ้าพระยาพระคลงั(หน)แต่งในสมยัรัตนโกสินทร์มากกว่าสมยัธนบรีุ  ทีมาของ
ลิลิตศรีวิชยัไม่ได้แจ้งไว้  แต่เมือศึกษากลวิธีในการแต่ง มีการยกภาษาบาลีประกอบในตอนขึนต้นบท หรือแทรกอยู่
ตอนกลางของคําประพนัธ์ประเภทร่ายเสมอไป แสดงให้เห็นว่าเรืองนีคงมีทีมาจากภาษาบาลี” 7  และยงัได้กล่าวถึง     
”ศรีวิชยัอีกสํานวนหนงึทีได้มาจากสมดุฝรัง  แตง่เป็นลิลิตพิเศษทีมีกาพย์ปน มีเนือความแจ้งว่าได้คดัลอกมาจากสมดุ
ไทยดําเป็นงานนิพนธ์ฝีปากของขุนทองอธิการ สมัยทีแต่งไม่ได้แจ้งไว้ กลวิธีในการแต่งคล้ายกับสํานวนทีเป็นงาน
นิพนธ์ของเจ้าพระยาพระคลงั (หน)  แต่เนือความยาวกว่า สนันิษฐานว่าศรีวิชัยชาดกสํานวนนีคงได้ทีมาจากฉบับ
ชาดก”8

                                                            

4 สภุาพรรณ  ณ บางช้าง, ววัิฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกทีแต่งในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 124. 
5 จากข้อมลูคมัภีร์ใบลาน :  โครงการอนรัุกษ์ใบลานภาคตะวนัออกเฉียงหนือ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
6 ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูที่หอสมดุแห่งชาต ิ
7 นิยะดา สาริกภตูิ, “ปัญญาสชาดก : ประวตัิและความสําคญัทีมีต่อวรรณกรรมร้อยกรองของไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิา

ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524),  216 -217. 
8
เรืองเดียวกนั, 219 
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 นอกจากนียงัมีศีวิชัย9 ฉบบั พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระ สงัฆราชเจ้า ในคํานํา
กลา่วไว้ว่า เมือครังดํารงพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าสถาพรพิริยพรต ทรงแปลศีวิชยัชาดกจากภาษาบาลีมาเป็น
ภาษาไทย ในส่วนนีผู้วิจยัให้ข้อสนันิษฐานว่าน่าจะทรงรับทงัฉบบัภาษาบาลีและฉบบัแปลมาจากล้านนาเนืองจาก 
เมือพิจารณาดจูากนิทานอทุาหรณ์บางเรืองพบวา่ เนือเรืองมีรายละเอียดใกล้เคียงกบัฉบบัล้านนามากกวา่   
 จากข้อมลูคมัภีร์ใบลาน : โครงการอนรัุกษ์ใบลานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบ
รายชือวรรณกรรมอีสานทีมีเนือหาตรงกนักบัฉบบัภาคเหนือเขียนด้วยอกัษรธรรมอีสาน ภาษาไทยอีสานจําหนวนหนึง 
โดยใช้ชือเรียกต่างๆ กนัคือ ศรีวิชยัปัญหาฉบบัรักชาด วดัหอไตร(เหล่าใหญ่) จ.กาฬสินธุ์  วิชยัปัญหา ฉบบัล่องชาด 
วดักลางโคกค้อ จ.กาฬสนิธุ์  ศรีวิชยั ฉบบัวดับ้านดอนก่อ  จ.มหาสารคาม  วิชยัปัญหา ฉบบัลอ่งชาด วดัป่าศกัดาราม  
จงัหวดัร้อยเอด็  เป็นต้น 
  นอกจากนียงั พบหลกัฐานวรรณกรรมเรืองสีวิชยัชาดกในประเทศลาว จากการศกึษาเอกสารสมัมนาใบลาน
ทวัประเทศ  ครังที 1 วนัที10 -13 มีนาคม ค.ศ.1988  ทีนครหลวงเวียงจนั ประเทศลาว โดยพบรายชือวรรณกรรมลาว ใน
สว่นทีรวบรวมโดยราชบนัดิตสะพาลาวใช้ชือว่า สิวิไชยกมุาน (ลําดบัที1014/-)  ระบวุ่าเป็นวรรณคดีทางศาสนาทีมา
ในชาดกออกจาก 500 ชาติ10 และวิชยัชาดก(หรือ)สีวิชยั (ลําดบัที1095/-) วดัวิชุน เมืองหลวงพระบาง ความยาว 8 
ผูก11 นอกจากนียกพบรายชือวรรณกรรมเรืองนีจากบญัชีรายชือฉบบัอืน เช่น สีวิชัยหง ฉบบัวดัดงใจ  สีวิชัยกุมาร 
ฉบบัวดัพระแก้ว เป็นต้น    นอกจากนีในปี ค.ศ. 2006 สถาบนัค้นคว้าวฒันธรรม กะซวงถะแหลงข่าวและวดัทะนะทํา ได้มี
การพิมพ์เผยแพร่เป็นหนงัสือชือ สีวิไช12 โดยบวัไล  เพ็งแสงคํา เป็นผู้ เขียนและได้กล่าวไว้ในคํานําว่า พืนสีวิไชฉบบั
เดิมเป็นหนงัสือผกูใบลาน มีอยู่ 322 ใบลาน เขียนเป็นตวัอกัษรลาวเดิมไม่พบชือผู้แต่ง  เมือพิจารณาดจูากเนือเรือง
พบวา่มีโครงเรืองและนิทานอทุาหรณ์ทีแทรกอยู่ในเรืองตรงกนั เช่น ยิงนกโตเดียวกนัตรงกบัเรืองพรานนก นายเกวียน
ช่วยแข้ตรงกบัเรืองคนขายฟืนกบัจระเข้ นายสะเพาฝากแก้วนําเสียวตรงกบัเรืองเศรษฐีลกัแก้ว  นกหงคําตรงกบันิทาน
อทุาหรณ์แสดงโทษแหง่ความโลภ เป็นต้น  แสดงให้เหน็ถงึความแพร่หลายของวรรณกรรมเรืองนี ในประเทศลาว 
 จากข้อมลูทีกล่าวมาทงัหมดทําให้วิเคราะห์ได้ว่า วรรณกรรมเรืองสีวิชยัชาดกทีได้แพร่หลายทงัในดินแดน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี คงจะเป็น
เรืองทีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีและคงจะเป็นวรรณกรรมเรืองหนงึทีได้รับความนิยมในการคดัลอกตอ่ๆ กนัมาด้วย 
 โครงเรืองวรรณกรรมล้านนาเรืองสีวชัิยชาดก 
 วรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดกนําเสนอเรืองด้วยการพรรณนาเลา่เรืองตามลําดบั  โครงเรืองมีลกัษณะ
ค่อนข้างซบัซ้อน โดยในระหว่างโครงเรืองหลกัจะมีเรืองเล็กๆ แทรกเข้ามา ซึงสว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นนิทานอทุาหรณ์
และนิทานปริศนา รวมถงึเรืองแทรกทีเลา่ประวตัิความเป็นมาของตวัละครในโครงเรืองหลกั โดยพบว่ามีจํานวนมากถึง 
26 เรือง นิทานปริศนาและเรืองแทรกทีพบในวรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดกนี มีทงัเรืองทีมีโครงเรืองสมบรูณ์ใน

                                                            

9 สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า กรมหลวง ชินวร สริิวฒัน์, ศีวชัิย(กรุงเทพฯ : มหามกฏุราชวิทยาลยั, จดัพิมพ์เป็นทีระลกึในงานฌาปนกิจศพ มล.หญิงนวม  สนิทวงศ์ , 

2510), 2. 
10คําแพง เกดตะวง. “รายชือวรรณกรรมลาว”  เอกสารในการสมัมนาใบลานทวัประเทศ ครังที 1 วนัที 10-13 มีนาคม 1988  เสนอทีนครหลวงเวียงจนั ประเทศลาว 

อปุถมัภ์โดยมลูนิธิโตโยต้า ประเทศญีปุ่ น, 2531, 437. 
11เรืองเดียวกนั, 202. 
12บวัไล เพ็งแสงคํา. สีวไิช (กะซวงถะแหลงข่าวและวดัทะนะทํา สะถาบนัค้นคว้าวดัทะนะทําเวียงจนั : โรงพิมหนุ่มลาว, 2006). 
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ตวัเองโดยมีตวัละครขึนมาอีกชดุหนึง และมีบางเรืองทีตวัละครของเรืองหลกั เข้าไปมีบทบาทเป็นตวัละครตวัหนึงใน
เรืองแทรกนนัด้วย   ดงันี 
 ช่วงที 1  พระสีวิชัยจุติจากสวรรค์มาปฏิสนธิในครรภ์ของนางวิมาลาเทวี มเหสีของพระยาอทิจจวังโส 
กษัตริย์ครองเมืองวิเทหนคร ประสตูิแล้วได้นามว่าสีวิชยักุมาร เมือศึกษาความรู้จนแตกฉานแล้วก็ออกเดินทางเพือ
แสวงหาคนรัก จนได้พบกับนางสีไวยกา ธิดาของพระยาสีวิราฐ กษัตริย์แห่งสีวิรัฐนคร ได้ลักลอบอยู่กับนางบน
ปราสาท เมือพระยาสีวิราฐทราบความจึงให้ล้อมปราสาทเพือจะจบัพระสีวิชยั พระสีวิชยัได้พานางสีไวยกานงัใน หงส์
ยนต์ทีสร้างขนึด้วยไม้ แล้วเหาะหนีไปในอากาศ ในตอนนีได้แทรกนิทานปริศนา 2 เรือง คือ  
  1.1 ปริศนาเรืองมาจากทีใดและจะไปทีใด 
  1.2 นิทานปริศนาเรืองลกูเศรษฐี  
 ช่วงที 2 พระสีวิชยัและนางสีไวยกาใช้ชีวิตในป่า มีเหตกุารณ์ทีต้องพลดัพรากจากกนัและได้พบกนัในทีสดุ 
  2.1 พระสีวิชยัและนางสีไวยกาแวะพกักบัฤาษี หงส์ยนต์เกิดไฟไหม้จงึเดินทางตอ่ด้วยพระบาท    
 2.1.1 พระสีวิชยัช่วยพราหมณ์ตอบปัญญาเทวธรรมแก่ยกัษ์ พราหมณ์บอกทางไปเมืองวิเทหะ 
  2.2 ระหวา่งเดินทางพกัอยูที่หมูบ้่าน พระสีวิชยัได้ใช้ปัญญาแก้ปัญหาและตดัสนิความ 3 เรือง คือ  
 2.2.1 เรืองพรานนนก 
 2.2.2 เรืองขมุทรัพย์ 
 2.2.3 เรืองโจรลกัโค 
 2.3 พระสีวิชยัออกเดินทางต่อ ระหว่างทางนางสีไวยกาเจ็บเท้าทําให้ไม่สามารถเดินทางต่อได้จึง
แวะพกัและสร้างศาลาขนึ พระสีวิชยัถกูยกัษ์จบัเป็นเหตใุห้พลดัพรากจากนางสีไวยกา 
 2.4 นางสีไวยกาพลัดพรากจากพระสีวิชัยจึงตามหาและได้พบนารทฤาษี นางได้ฝากเครือง 
ประดบัและผ้าสไบไว้ ระหว่างทางได้รับการช่วยเหลือจากนกแขกเต้าสญัชิวะ โดยบอกทางแล้วนํานางไปฝากไว้กบั
นายบ้าน 
 2.4.1 แทรกประวตัิของนกแขกเต้าสญัชิวะ   
 2.5 นายบ้านได้ดแูลนางสีไวยกาประดจุเป็นธิดาตน นางได้แนะนําให้นายบ้านตงัตลาดไว้เพือว่า
หากพระสีวิชยัผา่นมาจะได้พบกนั 
 2.6  พระสีวิชยัเดินทางตอ่ พบนายพรานบอกหนทางไปเมืองวิเทหนคร 
 2.6.1  แทรกนิทานอทุาหรณ์เรืองนายพรานลา่สตัว์แสดงเรืองโทษของความโลภ  
 2.7 พระโพธิสตว์เดินทางมาพบนารทฤาษี ได้เครืองประดบักบัผ้าสไบทีนางสีไวยกาฝากไว้ นารท
ฤาษีแสดงสจัธรรมเรืองความไมเ่ทียง 
 2.8 นายสีไวยกาฝันว่ามีเทวบตุรนําแก้วมาวางไว้ทีอกนางแล้วจากไป ก็รู้ว่าจะได้พบกบัพระสีวิชยั
จงึตงัตาคอย 
 2.9 พระสีวิชยัออกเดินทางตอ่จนกระทงัมาถงึหมูบ้่านทีนางสีไวยกาอยู ่
 2.9.1 แทรกเรืองพระโพธิสตัว์ช่วยตัดสินความระหว่างคนขายฟืนกับจระเข้ เป็นนิทาน
อทุาหรณ์แสดงโทษของความอกตญั ไูมรู้่คณุทา่น 
 2.10 พระสีวิชยัได้พบนางสีไวยกา 
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 ช่วงที 3 พระสีวิชยัเข้าสูเ่มืองวิเทหนคร 
  3.1 พระสีวิชยัเดินทางถงึเมืองวิเทหนคร พระยาอทิจจวงัโสให้ปโุรหิตไปถามดวูตัรปฏิบตัิแหง่ 
ลกูสะใภ้ 10 ประการ นางสีไวยกาตอบวตัรอนันนั พระยาอทิจจวงัโสพอพระทยัรับพระสีวิชยั เข้าเมือง 
  3.2 พระสีวิชยัทรงทํานบํุารุงบ้านเมือง ทรงปกครองบ้านเมือง ด้วยหลกัอปริหานิยธรรม 7  
  3.3 พระสีวิชยัทรงตดัสนิคดี  
 3.3.1 เรืองเศรษฐีลกัแก้ว 
 3.3.2 เรืองคนกลายเป็นววั 
 3.3.3 เรืองเศรษฐีลกัไถพอ่ค้า 
 3.3.4 เรืองลกูเครือเขา 
 3.3.5 เรืองหนกิูนดาบ 
 3.3.6 เรืองลกักกลนิอาหาร 
 3.3.7 เรืองทองคําโตเทา่ภเูขา 
 3.3.8 เรืองมกุดาหาร 
 3.3.9 เรืองนนัทเสน 
 3.3.10 เรืองพลเทวอํามาตย์ 
 ช่วงที 4  พระยาสีวิราฐ ยกทพัมาตีกรุงวิเทหนคร 2 ครัง  พระสีวิชยัทําสงครามและในทีสดุสามารถสร้าง
ไมตรีกบัพระยาสีวิราฐได้ 
 4.1 พระยาสีวิราฐคิดจะยกทพัมาตีกรุงวิเทหนคร พระสีวิชยัทราบเรืองโดยส่งนกแขกเต้าสรุเสนา
ไปสืบความ จงึสง่สญัชยัอํามาตย์ไปเป็นไส้ศกึในเมืองสีวิรัฐนคร 
 4.1.1 แทรกเรืองประวตัิของคณุพลสญัชยั 
  4.2 ทําสงคราม ครังที 1 พระยาสีวิราฐยกทพักลบั 
 4.2.1 แทรกประวตัิช้างกมัพลคชราชและสโุภคฤาษีน้อย 
   4.2.1.2 แทรกนิทานปริศนาเรืองมานวก 5 คน 
  4.3 ทําสงครามครังที 2 พระสีวิชยัไม่ประสงค์จะให้เสียเลือดเนือจึงให้ขุนพลออกไปแสดงความ 
สามารถเพือข่มขวญัข้าศกึ แล้วพระสีวิชยัขึนขีช้างกมัพลคชราช เสด็จออกไปยงัทพัของพระยาสีวิราฐ  ด้วยบารมีของ
พระสีวิชยัและช้างกมัพลคชราช ทําให้กองทพัของพระยาสีวิราฐยอมแพ้  และสามารถสร้างไมตรีกบัพระยาสีวิราฐได้ 
  4.4 พระสีวิชยัสอนให้เจ้าเมืองทงัหลาย ร้อยเอด็เมืองตงัอยูใ่นราชธรรม 10 ประการ          
   4.4.1 นิทานอทุาหรณ์แสดงโทษแหง่ความโลภ 
 4.4.2 นิทานอทุาหรณ์แสดงโทษของโทสะ 
 4.4.3 นิทานอทุาหรณ์เรืองโทษของมานะ 
   4.4.4 นิทานอทุาหรณ์สดงโทษแหง่การหลอกลวง 
 4.4.5 นิทานอทุาหรณ์แสดงโทษแหง่การทะเลาะวิวาท 
 ช่วงที 5 พระสีวิชยัทรงกระทํามหาทานประทานช้างกมัพลคชราชแก่เมืองกลิงคราษฎร์ ประชาชนไม่พอใจขบั
พระสีวิชยัออกจากเมือง พระสีวิชยัจงึออกบวชพร้อมพานางสีไวยกาและกมุารทงัสองไปอยูที่เขาวงกต ได้ยกพระกมุาร



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-71  

71 

ทงัสอง และนางสีไวยกาให้กบัพระอินทร์ ทีแปลงเป็นพราหมณ์มาขอ ภายหลงัพระยาอทิจจวงัโสพร้อมด้วยท้าวพระยา
ทงัหลายเดินทางมาเชิญเสดจ็กลบั สูว่ิเทหนคร  
 การศกึษาด้านวรรณศลิป์ 
 จาการศกึษาพบวา่ ผู้แตง่ใช้ภาษาไทยล้านนาในการบรรยายและพรรณนาความได้อยา่งดี รวมทงัใช้ภาษาที
คนทวัไปสามารถเข้าใจได้ง่าย ได้แสดงความสามารถในการแปลร้อยภาษาบาลีด้วยภาษาล้านนาได้อย่างสละสลวย 
ใช้คําศพัท์ถกูต้องและเหมาะสมกบัสถานะของบคุคลในเรือง   มีการใช้คําซ้อน คําซํา คําคล้องจอง รวมถงึการใช้โวหา
ภาพพจน์ทีช่วยให้เกิดจินตภาพแก่ผู้อ่าน  ทงันีในสว่นของการวิเคราะห์รสวรรณคดีพบว่า มีรสวรรณคดีให้ผู้อ่านได้รับ
รู้และเกิดความรู้สึก 6 รส คือ วีรรส ศฤงคารรส กรุณารส เราทรส ศานตรส และอทัภตุรส โดยมีวีรรสเป็นรสเด่นของ
วรรณกรรมเรืองนี โดยรวมแล้วผู้แต่งวรรณกรรมเรืองนีจึงเป็นผู้ ทีมีความรู้ในการใช้ภาษา ทงัภาษาไทยและภาษาบาลี
อยา่งดียิง วรรณกรรมเรืองนีจงึมีคณุคา่สมกบัเป็นวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาทีใช้สอนธรรมแก่บคุคลในสงัคม 
 การศกึษาด้านสังคม 
 จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาเรืองสีวิชยัชาดกทางด้านสงัคม พบว่า  เหตกุารณ์ต่างๆ ในเรือง
พฤติกรรมของตวัละคร  ตลอดจนบทสนทนาในเรือง สะท้อนให้เหน็ถงึหลกัธรรมคําสอน เช่น 1.หลกัในการดําเนินชีวิต 
ได้แก่  ธรรมปฏิบตัิพืนฐาน มี ทาน ศีล เป็นต้น การมีปัญญา โทษของมานะ โทษของโทสะ  โทษของความโลภในเรือง
ต่างๆ  2.หลกัในการปฏิบตัิตนต่อบุคคลอืนๆ ได้แก่ การให้ทาน  การมีความกตญั กูตเวที การมีความสามคัคี  3. 
หลกัในการครองเรือน ได้แก่  ลกัษณะของการเป็นภรรยาทีดี   4. หลกัในการปกครอง ได้แก่ ธรรมะของพระราชา และ  
หลกั อปริหานิยธรรม 7 เป็นต้น   โดยใช้วิธีการยกหลกัธรรมขึนมาเพือสงัสอนโดยตรง และในบางครังเพือให้สามารถ
เข้าใจหลกัธรรมได้ง่ายขนึ ก็จะใช้วิธีการให้เหตผุลและยกข้อพิสจูน์ด้วยการยกอทุาหรณ์มาอธิบายให้เข้าใจ   
 ผลการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรืองสีวิชัยชาดกทังคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ และคุณค่า
ทางด้าน สงัคม ตลอดจนความเป็นมาและความแพร่หลายของวรรณกรรมเรืองนี ได้แสดงให้เห็นว่า วรรณกรรมล้านา
เรืองสีวิชยัชาดกมีคณุค่าสมกบัเป็นวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาทีใช้สอนธรรมแก่บุคคลในสงัคม อนัจะนํามาซึง
ความสงบสุขและดํารงชีวิตอยู่บนพืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามและยังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
พระพทุธศาสนาทีมีสว่นช่วยในการขดัเกลาผู้คนในสงัคมล้านนา 

คาํขอบคุณ 
 กราบขอบพระคุณ รศ.กรรณิการ์ วิมลเกษม อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร และ  
ผศ.ดร.สมบตัิ มงัมีสขุศิริ ทีกรุณาให้โอกาส ให้คําแนะนําและตรวจแก้ต้นฉบบั รวมถึงเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
จนสําเร็จลลุว่งด้วยดี 
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การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านผลตอบแทนทีเป็นวัตถุ ด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ ด้าน
สภาพแวดล้อมของสถานทีทํางาน และด้านเพือนร่วมงานและหัวหน้างานทีมีต่อความพึง
พอใจของพนักงานระดบัปฏิบัตกิารบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึงในเขตกรุงเทพมหานคร 
A Study of Influence of Extrinsic Reward, Intrinsic Reward, Work Atmosphere, and Peer 
and Supervisor on Employees’ Satisfaction in the Assurance Company in Bangkok.  
 
สทุธินนัทน์ พรหมสวุรรณ1  

Suthinan Pomsuwan1

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมีจดุมุ่งหมายเพือศึกษาอิทธิพลของปัจจยั ด้านผลตอบแทนทีเป็นวตัถ ุด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ 

ด้านสภาพแวดล้อมของสถานทีทํางาน และด้านเพือนร่วมงาน และหวัหน้างานทีมีความพึงพอใจของพนกังานระดบั
ปฏิบตัิการของบริษัทจํากดัมหาชนแหง่หนงึ ณ สํานกังานใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามแบบปลาย 
ปิดเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึงเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 400 คน  
วิเคราะห์ และรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
และสถิติเชิงอนมุาน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) เพือทดสอบสมมตุิฐาน 
พบว่าปัจจัยทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยสามารถเรียงลําดับปัจจัยทีมี
อิทธิพลมากทีสดุจนถึงน้อยทีสดุดงันี ด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ  ด้านผลตอบแทนทีเป็นวตัถ ุด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานทีทํางาน และด้านเพือนร่วมงานและหวัหน้างานทีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.01 และ 0.001 ตามลําดบั 
คาํสาํคัญ:  แรงจงูใจ  ความพงึพอใจ  พนกังานระดบัปฏิบตัิการ  บริษัทประกนัชีวิต 
 

Abstract 
 The objective of this research focused on the Influence of extrinsic reward, intrinsic reward, work 
atmosphere, and peer and supervisor on employees’ satisfaction in the assurance company in Bangkok 
metropolitan area . The closed-end questionnaire was distributed to four hundred participants, who were 
asked to complete its request questions. The data analysis and data report were described in two 
categories; one was descriptive statistics, reported in percentage, mean, and standard deviation; and 
another was inferential statistics, reported in multiple regression analysis method. The multiple regression 
                                                            

1 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
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analysis method’s result showed that all factors influenced employees’ satisfaction with a level of 
significance of 0.01 and 0.001 on extrinsic reward, intrinsic reward, work atmosphere, and peer and 
supervisor factors, respectively. 
Keywords :  Motivation, Satisfaction, Employee, Assurance Company. 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์  
การทีองค์กรตา่ง ๆ จะสามารถบรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ทีวางไว้ได้นนัขึนอยู่กบัการบริหารทรัพยากร

ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จนทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการบริหารจดัการขององค์กร   ซึง
หนึงในทรัพยากรเหลา่นนั คือ ทรัพยากรมนษุย์ ทงันี Fiedler (1967) และ Bandura (1969) และ Lock และ Latham 
(1990) เสนอว่าทรัพยากรมนษุย์ทีอยู่ในองค์กรเป็นพนกังานระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ  ซึงพนกังานทงัสอง
ระดบัจําเป็นต้องมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามบทบาทหน้าทีทีตนเองรับผิดชอบ และถ้าหาก
แสดงบทบาทหน้าทีได้เป็นอย่างดี ตรงตามมาตรฐานและเป้าหมายขององค์กร ความสําเร็จขององค์กรย่อมเกิดขึนได้
อย่างไม่ต้องสงสยั สอดคล้องกบั Petri (1991) และ Towers (2003) และ Grates (2006) ทีกลา่วว่าทรัพยากรมนษุย์
เป็นปัจจยัทีมีความสําคญัต่อความสําเร็จขององค์กร เนืองจากทรัพยากรมนษุย์เป็นผู้ ทีมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
ผลิตสินค้าและบริการได้ตามศักยภาพทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงเป็นภาพลกัษณ์ให้กับองค์กรอีกด้วย 
ทรัพยากรมนษุย์ทีเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการซึงถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ในองค์กร จึงต้องได้รับการเอาใจใส่ดแูลอย่าง
ใกล้ชิดเพือทําให้เป้าหมายในด้านการบริหารจดัการประสบความสําเร็จ  และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัทางธุรกิจได้ 
การพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัพนกังานระดบัปฏิบตัิการจึงเป็นเรืองสําคญัในการทําให้เป้าหมายนนัประสบ
ความสําเร็จ ความพยายามสร้างความพึงพอใจในการทํางานและอยู่ร่วมกบัองค์กรได้นานนนั องค์กรจําเป็นต้องให้
ความเอาใจใส่ด้านผลตอบแทนทีเป็นวตัถุ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัสประจําปี งานล่วงเวลาในการทํางาน เป็นต้น 
Herzberg Mausner และ Snyderman (1959) และLawler และ Suttle (1972) กลา่วว่าผลตอบแทนทีเป็นวตัถจุะ
สง่ผลโดยตรงตอ่พนกังานระดบัปฏิบตัิการ ด้วยเหตผุลของการต้องดําเนินชีวิตด้วยการนําผลตอบแทนทีเป็นวตัถ ุเช่น 
เงินเดือนจากการปฏิบตัิงานไปซือสินค้าหรือบริการทีจะทําให้ชีวิตสามารถดําเนินต่อไปได้ ตลอดทงันําไปสร้างความ
ปลอดภยัให้กบัชีวิตของตนเองและครอบครัว เช่น การผ่อนบ้าน การผ่อนเครืองใช้อปุกรณ์ในบ้าน เป็นต้น แต่การที
พนักงานระดับปฏิบัติการให้ความสําคัญผลตอบแทนทีเป็นวัตถุเป็นอันดับต้น ๆ นันก็ไม่ได้แสดงว่าไม่ต้องการ
ผลตอบแทนด้านจิตใจ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สงัคมทีต้องการความผูกพัน การแสดงความยินดีซึงกันและกันเมือ
ประสบความสําเร็จ หรือการแสดงความเสียใจเมือมีการสญูเสียสิงทีรัก การสรรเสริญเยินยอ การได้รับความชืนชม
จากบคุคลหรือกลุ่มบุคคลรอบข้าง สิงเหล่านีจะทําให้ชีวิตมีความสขุควบคู่กบัการได้รับผลตอบแทนทีเป็นวตัถ ุจาก
เหตผุลดงักล่าวข้างต้นเป็นไปตามแนวคิดของ ชชูยั สมิทธิไกร (2540) ดนยั เทียนพฒุ (2540) และ Hall และ 
Nougaim (1968) และ Alderfer (1972) และ Lawler และ Suttle (1972) และ  Salancik และ Pfeffer(1977) 
นอกจากความพึงพอใจในเรืองของผลตอบแทนทีเป็นวตัถุแล้ว และผลตอบแทนด้านจิตใจแล้วของ ประเวศน์ มหา
รัตน์สกลุ (2543) และสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ  (2546)  และ พฒันิจ  โกญจนาท  (2547) และ  Von Onciul 
(1996) และ  Danna และ  Griffin(1999) และ Shapiro (2004) และ Chen และ Fang (2008) องค์ประกอบอืนทีมี
ผลต่อความพึงพอใจจะเป็นเรืองของสภาพแวดล้อมของสถานทีทํางานทีจะทําให้พนกังานมีความมนัใจในระหว่าง
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ปฏิบตัิงานในองค์กรว่ามีความปลอดภัยต่อการปฏิบตัิงานเพียงพอ ตลอดทังเรือง ความสะอาด แสง สี เสียง และ
อณุหภมิูในสถานทีทํางานมีความเหมาะสมได้มาตรฐานทีอตุสาหกรรมกําหนด  ในสว่นของความพงึพอใจด้านเพือน
ร่วมงาน  และหวัหน้างานก็เป็นปัจจยัสําคญัในการทําให้บรรยากาศในการทํางานมีประสิทธิภาพ มีอตัราการลาออก 
การขาดงาน การมาทํางานสาย การลางาน และการเพิกเฉยในการทํางานลดลง ซึงต้องอาศยัการติดต่อสือสารเป็น
เครืองมือทําให้เกิดการอธิบาย การแสดงความคิดเห็น และการสร้างความเข้าใจซึงกนัและกนั เพือให้ส่งผลต่อความ
พงึพอใจระหวา่งกนัในการทํางานร่วมกนัทงัพนกังานระดบัหวัหน้าและพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ดงันนัการสร้างความ
พึงพอใจในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงถูกนํามาเป็นเรืองพิจารณาในการศึกษาครังนี  เพือต้องการทราบว่า
พนักงานระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวอย่างไร และสามารถใช้ความพึงพอใจในประเด็น
ดงักลา่วผลกัดนัความสําเร็จขององค์กรได้อยา่งไร เช่นเดียวกนั 

 สําหรับงานวิจัยนีจะนําแนวทางของคําถามดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางการศึกษาปัจจัยทีมีผลกระทบ
โดยตรงตอ่ความพงึพอใจ ซงึได้แก่ ผลตอบแทนทีเป็นวตัถ ุ ผลตอบแทนด้านจิตใจ สภาพแวดล้อมของสถานทีทํางาน 
และเพือนร่วมงานและหวัหน้างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ บริษัทประกนัชีวิตแหง่หนงึในเขตกรุงเทพมหานคร  
  

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
งานวิจัยนีศึกษาอิทธิพลของปัจจัย ด้านผลตอบแทนทีเป็นวัตถุ ด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ ด้าน

สภาพแวดล้อมของสถานทีทํางาน และด้านเพือนร่วมงานและหวัหน้างานทีมีผลต่อความพงึพอใจของพนกังานระดบั
ปฏิบตัิการของบริษัทประกนัชีวิตแหง่หนงึในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวิธีการวิจยัดงันี 

1. ประเภทและรปแบบวธีิการวจัิยู  
งานวิจยัในครังนีเป็นงานวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-

end Questionnaire) เป็นเครืองมือในการศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ บริษัท
ประกันชีวิตแห่งหนึงในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านผลตอบแทนทีเป็นวัตถุ ด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ ด้าน
สภาพแวดล้อมของสถานทีทํางาน ด้านเพือนร่วมงานและหวัหน้างาน 
 การวดัระดบัความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานโดยมีระดบัที 1 ถงึ 5 ซงึมีความหมาย ดงันี 

1 หมายถงึ มีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจน้อยทีสดุ 
2 หมายถงึ มีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจน้อย 
3 หมายถงึ มีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจปานกลาง 
4 หมายถงึ มีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจมาก 
5 หมายถงึ มีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจมากทีสดุ 
 

การแปลผลของการให้ระดับความพงึพอใจเป็นดังนี 
 1.00-1.79 หมายถงึ  มีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจน้อยทีสดุ 

 1.80-2.59 หมายถงึ  มีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจน้อย 
 2.60-3.39 หมายถงึ  มีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจปานกลาง 
 3.40-.4.19 หมายถงึ  มีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจมาก 
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  4.20-5.00 หมายถงึ  มีผลกระทบตอ่ความพงึพอใจมากทีสดุ 
2.  การทดสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) และการทดสอบความน่าเชือถือ 

(Reliability Test) ของแบบสอบถาม (Questionnaire) 
2.1 การทดสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) 

      ความเทียงตรงของเนือหาของแบบสอบถามได้จากการแนะนําของผู้ทรงคณุวุฒิทีมีความเชียวชาญใน
หวัข้อการวิจยั เพือให้แบบสอบถามมีความถกูต้องและมีความสมบรูณ์ในเนือหาในแบบสอบถามนนั 

2.2 การทดสอบความน่าเชือถือ (Reliability Test) 
 ความน่าเชือถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถามได้จากกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน ด้วยการ

วิเคราะห์หาคา่สมัประสทิธิแอลฟา ของ ครอนบาร์ค (Cronbach’s  Alpha Coefficient) ซงึได้คา่เทา่กบั 0.87 
3. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มประชากรในการศึกษา  คือ  พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึงในเขต

กรุงเทพมหานคร  จํานวน  5,013 คน (ข้อมูลจากแผนกทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึง (2553))       
ประกอบด้วยพนกังานสายงานหลกั จํานวน  2,347 คน และพนกังานสายงานสนบัสนนุ จํานวน  2,666 คน  โดยการ
กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างจากการเปิดตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane  (Yamane ,1967)  ทีระดบัความ
คลาดเคลือนร้อยละ 5  ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 370 คน แต่ผู้วิจยัประสงค์ทีจะสุ่มกลุ่มตวัอย่าง จํานวน     
400 คน จากพนกังานระดบัปฏิบตัิการทงั 2 สายงาน ณ สํานกังานใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุม่แบบแบ่ง
ชนั (Stratified Sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างตามจํานวนพนกังานระดบัปฏิบตัิการทีมีอยู่ทงั 2   สาย
งาน  ได้กลุม่ตวัอยา่งจากสายงานหลกั จํานวน187 คน และสายงานสนบัสนนุ จํานวน 213 คน ตามตารางที 1 ดงันี 
 
ตารางที 1: แสดงสดัสว่นกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอย่างของสายงานหลกั และสายงานสนบัสนนุของพนกังานระดบั 
                    ปฏิบตัิการของบริษัทประกนัชีวิตแหง่หนงึ 
สายงานของพนักงาน จาํนวนพนักงาน จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 
1.พนกังานสายงานหลกั 2.347 187 
2.พนกังานสายงานสนบัสนนุ 2,666 213 
รวม 5,013 400 

 

4.  วธีิการทางสถติ ิและการวเิคราะห์ข้อมลู  
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซงึประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และ

ค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมตุิฐานทีกําหนดไว้ในการวิจยันี 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่าอิทธิพลของปัจจัย ด้านผลตอบแทนทีเป็นวัตถุ ด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ ด้าน

สภาพแวดล้อมของสถานทีทํางาน และด้านเพือนร่วมงานและหวัหน้างานทีมีต่อความพึงพอใจของพนกังานระดบั
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ปฏิบตัิการของบริษัทประกนัชีวิตแห่งหนึงในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถแสดงเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  ด้าน
ข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังานระดบัปฏิบตัิการได้ดงันี ด้านเพศ เพศชาย จํานวน 190 คิดเป็นร้อยละ 47.5 และและ
หญิงจํานวน  210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50  ด้านอาย ุตํากวา่ 25 ปี จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50  26-30 ปี
จํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  31-35 ปีจํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และมากกว่า 36 ปีขนึไปจํานวน 66 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ด้านรายได้ รายได้ตํากวา่ 15,000 บาท จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50  15,000-
25,000 บาทจํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และมากกว่า 20,001 บาทขึนไปจํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.5  ด้านระดบัการศกึษา ระดบัตํากวา่ปริญญาตรี 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  ปริญญาตรีจํานวน  272 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.00 และปริญญาโทหรือสงูจํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และด้านระยะเวลาทีปฏิบตัิงาน น้อยกว่า 1 
ปีจํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00  1-2 ปี จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00  3-5 ปีจํานวน116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.00 และมากกว่า 5 ปีขึนไปจํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และสามารถแสดงค่าเฉลีย (Mean) และ
คา่สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปัจจยัด้านผลตอบแทนทีเป็นวตัถ ุด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ ด้าน
สภาพแวดล้อมของสถานทีทํางาน และด้านเพือนร่วมงานและหวัหน้างานทีมีต่อความพึงพอใจของพนกังานระดบั
ปฏิบตัิการ สามารถแสดงได้ตามตารางที 2 และตารางที 3  ดงันี 
 
ตารางที 2: แสดงปัจจยัด้านผลตอบแทนทีเป็นวตัถ ุด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที 
     ทํางาน และด้านเพือนร่วมงานและหวัหน้างานทีมีต่อความพงึพอใจของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ บริษัท 
      ประกนัชีวิตแหง่หนงึในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงในรูปของคา่เฉลีย (Mean) และค่าสว่นเบียงมาตรฐาน  
     (Standard Deviation)  
 
                ปัจจยั  คา่เฉลีย  

(Mean) 
ส่ ว น เ บี ย ง เ บ น
มาตรฐาน 
(Standard 
Deviation) 

การแปผล อนัดบั 

1. ด้านผลตอบแทนทีเป็นวตัถ ุ 4.10 0.84     มาก 1 
2. ด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ  4.00 0.78 มาก 2 
3. ด้านสภาพแวดล้อมของสถานทีทํางาน  3.90 0.79 มาก 4 
4. ด้านเพือนร่วมงานและหวัหน้างาน 3.92 0.74 มาก 3 
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ตารางที 3: แสดงอิทธิพลของปัจจยั ด้านผลตอบแทนทีเป็นวตัถ ุด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ ด้านสภาพแวดล้อมของ 
       สถานทีทํางาน และด้านเพือนร่วมงานและหัวหน้างานทีมีต่อความพึงพอใจของพนักงานระดับ 
                     ปฏิบตัิการ บริษัทประกนัชีวิตแห่งหนึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแสดงในรูปของการวิเคราะห์การ 
                     ถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis)  

         P-Value ≤ 0.05*,   0.01**, 0.001*** 

                 ปัจจยั    B          SEb          beta         t             Sig        
1. ด้านผลตอบแทนทีเป็นวตัถ ุ .231        .36           .326 6.494 .000*** 

2. ด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ .238 .049         .281  4.852 .000*** 

3. ด้านสภาพแวดล้อมของสถานทีทํางาน  .135 .45          .167  2.978 .003** 

4. ด้านเพือนร่วมงานและหวัหน้างาน .116 .41          .156  2.806 .005** 

 

                  จากตารางที  3 พบว่าปัจจยัทกุปัจจยัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ บริษัท
ประกนัชีวิตแห่งหนึงในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยสามารถเรียงลําดบัปัจจยัทีมีอิทธิพลมากทีสดุจนถึงน้อยทีสดุดงันี   
ด้านผลตอบแทนทีเป็นวัตถุ ด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานทีทํางาน และด้านเพือน
ร่วมงานและหวัหน้างาน ตามอนัดบั 
 

สรุป 
ผลการศกึษาดงักลา่วสามารถอธิบายตามแนวทาง Fiedler (1967) และ Bandura (1969) และ Lock และ  

Latham (1990)  และ Petri (1991) และ Towers (2003) และ Grates (2006) ทีกลา่วว่าประสิทธิภาพในการทํางาน

ขนึอยูก่บัประสิทธิภาพของทรัพยากรมนษุย์ในองค์กร ซงึจะเป็นทงัพนกังานระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการทีมีสว่น

ในการผลกัดนัทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  ตามภาระหน้าทีทีแต่ละระดบัจะต้องให้ความสําคญั 

และทําให้ประสบความสําเร็จและตรงตามมาตรฐานทีองค์กรกําหนด   โดยเฉพาะอย่างยิงพนกังานระดบัปฏิบตัิการที

เป็นคนกลุม่ใหญ่ขององค์กรทีจะต้องให้ความสําคญักบัความพงึพอใจในผลตอบแทนทีเป็นวตัถ ุและผลตอบแทนด้าน 

จิตใจสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฏีของ Herzberg  Mausner  และ Snyderman (1959) และ Lawler (1961)  ที

ระบุว่าพนกังานระดบัปฏิบตัิการมีความต้องการความพึงพอใจในด้านวตัถมุากกว่าด้านจิตใจเนืองจากมีความต้อง 

การนําสงิตอบแทนทางด้านวตัถ ุ เช่น เงินเดือน เงินสมนาคณุจากการทํางานไปใช้จ่ายทําให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความ

มนัคงและปลอดภยั  โดยการศกึษาและงานวิจยัของชชูยั สมิทธิไกร (2540) และ ดนยั เทียนพฒุ (2540) และ Hall   

และ Nougaim   (1968)  และ Alderfer (1972)  และ Lawler  และ Suttle (1972)  และ  Salancik  และ  Pfeffer   

(1977)  มีข้อมลูทีเป็นในทิศทางเดียวกันว่าแรงจูงใจภายในมีบทบาทความสําคญัในการเป็นส่วนผลกัดนัทําให้

พนกังานระดบัปฏิบตัิมีความพงึพอใจและ มีกําลงัใจในการทํางาน ตลอดจนเป็นสว่นผสมแห่งความสําเร็จและความ

ภาคภูมิใจในหน้าทีการงานทีปฏิบัติ หากมีน้อยเกินไปอาจจะทําให้พนักงานระดับปฏิบัติการขาดแรงจูงใจในการ
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พฒันาตนเองเพือก้าวไปสู่ตําแหน่งทีสงูขึนตามโครงสร้างขององค์กร   ทกัษะและความชํานาญของพนกังานก็จะไม่

ถกูนําไปใช้ในการผลกัดนัองค์กรไปสู่ความสําเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันนัการใช้แนวทางการพฒันาในการ

ฝึกอบรมพนักงานอาจจะเป็นส่วนหนึงของการเพิมระดับความสําเร็จของแรงจูงใจภายในของพนักงานได้ ทังนี

งานวิจัยนีย่อมแสดงให้เห็นว่าพนักงานระดับปฏิบัติการให้ความสําคัญกับแรงจูงใจภายใน ควบคู่ไปกับแรงจูงใจ

ภายนอก ย่อมแสดงให้เห็นถึงโอกาสของความสําเร็จของ องค์กรนอกจากนีความพึงพอใจในการจดับรรยากาศในที

ทํางานให้มีความน่าอยู่ มีอุณหภูมิทีเหมาะสม มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็เป็นส่วนหนึงการสร้าง

ความรู้สกึพึงพอใจในการทํางานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการเช่นเดียวกนั ซึง   Von Onciul (1996) และ Danna 

และ Griffin (1999)    ระบวุ่านอกจากการสร้างความพงึพอใจแล้วยงัสง่ผลต่อระดบัความเครียดทีลดลงและทําให้

พนกังานมีอาการเจ็บป่วยน้อยลงเช่นเดียวกนั โดยผลลพัธ์ดงักลา่วเป็นสว่นหนึงของการกระตุ้นแรงจงูใจและความพงึ

พอใจของพนกังานในการมาทํางาน  และการทีมีเพือนร่วมงานและหวัหน้างานทีดีจากการศกึษาของ   ประเวศน์ มหา

รัตน์สกลุ (2543)   สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2546)   พฒันิจ  โกญจนาท  (2547) Shapiro (2004) Chen และ 

Fang (2008)   สอดคล้องกนัในการอธิบายเกียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงานและหวัหน้างานทีเป็นมิตร 

และมีการช่วยเหลือกัน ซึงกันและกันมากกว่าการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน ย่อมทําให้บรรยากาศในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ มีระดบัความพึงพอใจทีสูงขึนและส่งผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตทีดีในการทํางานของ

พนกังานระดบัปฏิบตัิการอีกด้วย  
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การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรทีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางสังคมของ
พนักงานระดบัปฏิบัตกิารของบริษัทมหาชนจาํกัดแห่งหนึง 
A Study of Organizational Cultural Influence toward Employees’ Corporate Social 
Responsibility in the Public Company. 
 
สทุธินนัทน์ พรหมสวุรรณ1และ มะลนีิ เทพปาน1 

Suthinan Pomsuwan1 and Malinee Tapeparn1

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมองค์กรทีส่งผลต่อความรับผิดชอบทางสงัคมของ

พนกังานระดบัปฏิบตัิการของบริษัทมหาชนจํากดัแห่งหนึง โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดเป็นเครืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างซึงเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการ จํานวน 100 คน วิเคราะห์และรายงานผลด้วย

สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนมุาน ด้วยการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) เพือทดสอบสมมตุิฐาน พบว่าอิทธิพลของวฒันธรรม

องค์กรมีผลต่อความรับผิดชอบทางสงัคมทกุด้าน อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.001 โดยสามารถเรียงอนัดบั

ความสําคญัจากมากทีสดุไปจนถึงน้อยทีสดุ ได้ดงันี คือ ด้านการกล้าคิด กล้าทํา (Courage) ด้านความดแูลเอาใจใส ่

(Caring) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และด้านความน่าเชือถือ (Credibly) ตามลําดบั 

คาํสาํคัญ :  วฒันธรรมองค์กร  ความรับผิดชอบทางสงัคม  พนกังานระดบัปฏิบตัิการ 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the influence of organizational culture toward 

employees’ social responsibility in a public company. This research paper was designed and assigned to 

one hundred employees from a public company to participate in this study. They were asked to 

contribute their answers in a prepared closed-end questionnaire. The data analysis and data report were 

showed in descriptive statistics as well as inferential statistics parts.  The descriptive statistics part was 

referred to percentage, mean, and standard deviation; and the inferential statistics part was referred to 
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multiple regression analysis method. The result of multiple regression analysis revealed that 

organizational culture, composed of courage, caring creativity, credibly influenced employees’ social 

responsibility, respectively with a level of significance of 0.001.  

Keywords : Organizational Culture, Social responsibility, Employee. 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์  
การทํางานในองค์กรจําเป็นต้องอาศยัข้อบงัคบัจากระเบียบ และกฎเกณฑ์ทีทําให้พนกังานต้องปฏิบตัิเพือ

เป็นแนวทางในการทํางานร่วมกนัไปสูค่วามสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรทีได้กําหนดไว้  ทงันีจากการศกึษาของ

รมณีฉตัร แก้วกริยา (2551) พบว่าองค์กรทีสามารถทําให้หลกัการปฏิบตัิมีความง่ายต่อความเข้าใจและจดจําได้ 

รวมถึงมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการองค์กรเป็นส่วนหนึงของการเพิมประสิทธิภาพในการทํางานและลด

ข้อบกพร่องในการทํางานได้เช่นเดียวกนั ซงึมีสว่นสอดคล้องกบัการศกึษาของ Charles  and Gareth (2001)  ทีระบุ

ว่าวตัถุประสงค์ขององค์กรจะประสบความสําเร็จและบรรลเุป้าหมายตามทีองค์กรกําหนดต้องอาศยัความรู้ความ

เข้าใจในกฎเกณฑ์การปฏิบตัิของพนกังาน รวมถึงการแสดงถึงความใส่ใจของพนกังานในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์

ข้อบงัคบัเหลา่นนั ซงึจะเป็นมาตรฐานในการเป็นตวัชีวดัความสําเร็จขององค์กรได้  นอกจากนี การศกึษาของ ไพบลูย์ 

ช่างเรียน (2532) และ ผลิน ภู่เจริญ (2547) และ Shein  (1992) เสนอว่านอกจากกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัทีองค์กรกําหนด

ขึนเพือเป็นแนวทางในการควบคมุมาตรฐานในการชีวดัความสําเร็จแล้ว การรวมกนัเป็นทีมงานในการส่งเสริมและ

เป็นพีเลียงในการถ่ายทอดและชีให้เห็นถึงความสําคัญกับพนักงานใหม่ในกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ  ย่อมทําให้

ความสําเร็จในการทํางานเกิดขึนและส่งผลต่อความรู้สกึผกูพนัในการทํางานเป็นทีมงาน และพฒันาไปสู่วฒันธรรม

การทํางานทีมีเอกลกัษณ์ทีโดดเด่น  ทงันี Shein  (1992)  และ Charles  และ Gareth (2001) กลา่วว่าบางองค์กรมี

กลยทุธ์และวิสยัทศัน์ในการสร้างวฒันธรรมการทํางานทีโดดเด่นและแตกต่างไปจากองค์กรธุรกิจทีมีการดําเนินธุรกิจ

เดียวกนั     ซงึ พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553) และ Deal  and Kennedy  (1982) กลา่วว่าการสง่เสริมและพฒันา

ทีมงานจนทําให้เกิดการทํางานทีทกุ ๆ คนช่วยเหลือกนั  เป็นวฒันธรรมการทํางานทีมีความเข้มแข็ง โดยสมาชิกทกุ ๆ 

คนให้ความสําคญักบัส่วนรวมมากกว่าส่วนตวัก็จะเป็นพืนฐานของความแข็งแกร่งของวฒันธรรมองค์กรในภาพรวม

ขององค์กรได้เป็นอยา่งดี  ในปัจจบุนัการมีวฒันธรรมการทํางานทีมุ่งเน้นสว่นรวมมากกว่าสว่นตวัจะเป็นเรืองของการ

ปฏิบัติงานในองค์กรและการมีส่วนช่วยเหลือทางสังคม มีความพยายามผลักดันให้องค์กรไปสู่ความสําเร็จตาม

เป้าหมายควบคู่ไปกบัการช่วยเหลือสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ  ย่อมทําให้เกิดภาพลกัษณ์ทีดีทงัในแง่การเป็นพนกังาน

ปฏิบตัิงานทีเป็นแบบอยา่ง และการเป็นองค์กรต้นแบบทีดีขององค์กรทีมีการดําเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั  

นอกจากนี ประเวศน์ มหารัตน์สกลุ (2547) และ Kotter (1992) กล่าวว่าการทีทีมงานทีมีสมาชิกทีไม่

คํานงึถงึวา่กิจกรรมการทํางานนนัจะมีความยากมากน้อยเพียงใด แต่จะมุ่งสูค่วามสําเร็จของกิจกรรมนนัในฐานะการ

มีวฒันธรรมองค์กรและเป็นทีมงานเดียวกนั ถือได้ว่าเป็นการสร้างความสําเร็จจากวฒันธรรมการทํางานขององค์กร
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นนัได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิงในปัจจบุนัทีพบว่าเกือบทกุองค์กรทีดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้หนัมาพิจารณา

การให้ความสําคญักบัสงัคมมากขนึและมีแนวนโยบายไว้ในวฒันธรรมองค์กรทีพนกังานใช้เป็นแนวทางในการทํางาน

เป็นทีม ซึงนอกจากจะสร้างความผกูพนัและการร่วมมือร่วมใจในงานแล้ว ยงัมีสว่นทีจะทําให้สงัคมมีคณุภาพทีดีขึน

จากกิจกรรมต่าง ๆ ทีถูกนําเสนอในภาคปฏิบัติตามแนวนโยบายการให้ความสําคัญกับสงัคม (Cooke, 1987)  

นอกจากนี Parker (2000) กล่าวเสริมว่าการผลกัดันกิจกรรมธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเป็นสิงทีองค์กรให้

ความสําคัญมากเพราะเป็นเรืองของความอยู่รอดขององค์กร แต่ในขณะเดียวกันองค์กรคงไม่สามารถละเลยกับ

กิจกรรมเพือสงัคมในการอยู่ร่วมกันได้ เนืองจากต้องพึงพาอาศยักนัและเป็นการอยู่ร่วมกนัอย่างยงัยืนได้ ตลอดทงั

องค์กรยงัได้ภาพลกัษณ์ทีดีในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคมจากสาธารณชนอีกด้วย   

การให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบทางสงัคม และสามารถผลกัดนัเป็นแนวนโยบายการปฏิบตัิงานจน

เป็นสว่นหนึงของวฒันธรรมองค์กรทีพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิร่วมกนั  Cooke (1987) และ Schein (2005)  กลา่ว

วา่การนําพากิจกรรมการให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบทางสงัคมไปสูค่วามสําเร็จได้นนั พนกังานจะต้องมีความ

ผกูพนัและมีความรู้สกึร่วมในกิจกรรมนนั จึงจะทําให้กิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคมสมัฤทธิผลเป็นรูปธรรมและ

ดําเนินการด้วยความผกูพนัและความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกของทีมงาน ซงึก็คือ พนกังานทกุคนในองค์กร   

สําหรับงานวิจยันีเป็นการศกึษาองค์กรทีประสบความสําเร็จในการนํากิจกรรมการให้ความสําคญักบัความ

รับผิดชอบทางสงัคมมาเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรมการทํางานขององค์กรในการผลกัดนัลงไปสู่ความร่วมมือของ

พนกังานทกุ ๆ คน และสร้างเป็นพนัธะผกูพนัของวฒันธรรมองค์กร ทําให้เกิดความรับผิดชอบทางสงัคมของพนกังาน

ทกุคนอยา่งยงัยืน องค์กรทีเป็นกรณีศกึษาวิจยันีเป็นบริษัทมหาชนจํากดัแหง่หนงึ มีดําเนินธุรกิจการให้บริการด้านการ

สือสาร ซึงถือได้ว่าต้องมีส่วนเกียวข้องโดยตรงกบัการมีส่วนรับผิดชอบทางสงัคมในแง่ของการให้บริการกบัผู้บริโภค 

หรือผู้ รับบริการ นอกจากการให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบทางสงัคมแล้ว ทางบริษัทได้กําหนดความรับผิดชอบ

ทางสงัคมโดยการเชือมโยงระหว่างพนกังาน บริษัท และผู้ รับบริการในรูปแบบของการประสานร่วมกนัของคณุค่า 4 

ด้าน (Corporate Value 4C) ได้แก่ ความน่าเชือถือ (Credibly) เป็นการทําให้ผู้ รับบริการเกิดความเชือถือทงัคณุภาพ

และบริการ ความดแูลเอาใจใส่ (Caring) เป็นการแสดงความห่วงใยไว้ใจซึงกนัและกนัของพนกังานทกุคน และ

พนักงานกับผู้ รับบริการการ  ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เป็นการสร้างความแปลกใหม่เพือการแข่งขันอย่าง

สร้างสรรค์ในโลกธุรกิจ และการกล้าคิด กล้าทํา (Courage) เป็นการกระตุ้นให้พนกังานเป็นผู้ ทีกล้าคิด กล้าทํา กล้า

นําเสนอโครงการเพือประโยชน์ตอ่การให้บริการและการเรียนรู้พฒันาร่วมกนัของพนกังาน ดงันนัวตัถปุระสงค์ของการ

วิจยันีจะเป็นการศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมองค์กรในรูปแบบของการประสานร่วมมือกนัของคณุค่า 4 ด้านทีมีผล

ตอ่การความรับผิดชอบทางสงัคมตอ่เพือนพนกังาน ผู้ รับบริการและบริษัท 
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วิธีการดาํเนินการวิจัย 
              วิธีการดําเนินการวิจยัสําหรับงานวิจยั  เรืองการศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมองค์กรทีมีผลกระทบต่อความ

รับผิดชอบทางสงัคมของพนกังานระดบัปฏิบตัิการของบริษัทมหาชนจํากดัแห่งหนึงประกอบด้วยประเภทและรูปแบบ

วิธีการวิจยั การทดสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity Test) และการทดสอบความน่าเชือถือ 

(Reliability Test) ของแบบสอบถาม  การกําหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์

ข้อมลู มีดงันี 
1. ประเภทและรปแบบวธีิการวจัิยู  

การดําเนินงานวิจยันีเป็นการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดย 

จัดทําแบบสอบถามทีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 

Data Analysis) ซงึได้กําหนดรูปแบบการวิจยัเป็นแบบการวิจยัชิงสํารวจ (Survey Research) สําหรับแบบสอบถามที

กําหนดขนึมาเป็นการสอบถามกลุม่ตวัอยา่งในเรืองเกียวกบัวฒันธรรมการทํางานขององค์กรและความรับผิดชอบทาง

สงัคม สําหรับประเด็นของวฒันธรรมการทํางานขององค์กรเป็นเรืองเกียวกบัการประสานงานกนัของคณุค่า 4 ด้าน 

(Corporate Value 4 C) ได้แก่  ด้านความน่าเชือถือ (Credibly) ด้านความดแูลเอาใจใส ่(Caring) ด้านความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) ด้านการกล้าคิด กล้าทํา (Courage) และความรับผิดชอบทางสงัคม (Corporate Social 

Responsibility) ของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ณ สํานกังานใหญ่ ของบริษัทมหาชนจํากดัแหง่หนงึ 
2. การทดสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity Test) และการทดสอบความ 

น่าเชือถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม 
2.1 การทดสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity Test) 

การขอความร่วมมือจากผู้ทรงคณุวฒุิทีมีความรู้ความเข้าใจในประเดน็ของหวัข้อการวิจยั 

ดงักลา่วได้ตรวจสอบและให้ความคิดเหน็ในความถกูต้องและความเหมาะสมของแบบสอบถามทีเป็นเครืองมือ 

ในการวิจัย ทังนีการปรับปรุงและแก้ไขจากความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิได้นํามาพิจารณาในการแก้ไขให้

แบบสอบถามมีความถกูต้องและเหมาะสม ก่อนนําแบบสอบถามไปทดสอบความน่าเชือถือ (Reliability Test) ตอ่ไป 
2.2 การทดสอบความน่าเชือถือ (Reliability Test) 

หลงัจากได้มีการทดสอบความเทียงตรงของเนือหาเรียบร้อยแล้ว การนําแบบสอบถามไปทํา 

การทดสอบความน่าเชือถือกบักลุม่ตวัอยา่งทีมีสภาพของกลุม่ตวัอย่างใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างทีทําการวิจยั จํานวน 

30 คนได้กรอกแบบสอบถามทีแจกให้ และนําข้อมลูทีได้มาทําการวิเคราะห์หาความน่าเชือถือด้วยการวิเคราะห์

ประมวลหาค่าสมัประสิทธิ แอลฟ่า ของครอนบาร์ค (Cronbach’s  Alpha Coefficient) ซึงได้ค่าระดบัความเชือ

เทา่กบั 0.827  
         2.3 การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ณ 

สํานกังานใหญ่ของบริษัทมหาชนจํากดัแห่งหนึง ทีมีพนักงานระดบัปฏิบตัิการจํานวนทงัหมด 380 คน ทงันีมีการ
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กําหนดกลุม่ตวัอย่างจากกลุม่ประชากรทงัหมดเพือนํามาเป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิจยันี  โดยได้ใช้เกณฑ์จากการเปิด

ตารางการคํานวณสําเร็จรูปของ  Krejcie และ Morgan (Krejcie and Morgan, 1970) เพือหาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

ซงึได้จํานวนกลุม่ตวัอยา่งจํานวนทงัหมด 191 คน ซงึได้มีการขยายจํานวนกลุม่ตวัอยา่งเป็น 200 คนเพือทําให้ข้อมลูมี

ความเหมาะสมและมีความน่าเชือถือมากขึน เมือได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ได้ใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก (Lottery Method) จากรายชือพนกังานระดบัปฏิบตัิการทงัหมดทีจะเป็น

กลุม่ตวัอยา่ง จบัสลากรายชือพนกังานระดบัปฏิบตัิการจนครบจํานวน 200 คน ตามทีได้กําหนดไว้ในงานวิจยั 
         2.4 วธีิการทางสถติแิละการวเิคราะห์ข้อมลู  
               งานวิจยันีมีการกําหนดวิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์โดยมีการนําเสนอข้อมลูเป็น 2 ลกัษณะ

ได้แก่ การนําเสนอข้อมลูสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเป็นการนําเสนอข้อมลูเป็น ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการนําเสนอข้อมลูสถิติ

เชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เป็นการนําเสนอด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression 

Analysis) เพือการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรอิสระทีมีผลต่อตวัแปรตามทีได้มีการกําหนดไว้ในสมมตุิฐานของ

งานวิจยันี 

 

ผลการวิจัย   
               การนําเสนอผลการวิจยัเรืองการศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมองค์กรทีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทาง

สงัคมของพนกังานระดบัปฏิบตัิการของบริษัทมหาชนจํากดัแหง่หนงึ โดยมีจํานวนกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 200 คนทีเป็น

พนกังานระดบัปฏิบตัิการของบริษัทมหาชนจํากดัแห่งหนึงทงัหมด 380 คน ทงันีการนําเสนอข้อมลูสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เป็นการนําเสนอข้อมลูสว่นบคุคล (Demographic Data) ดงันี คือกลุม่ตวัอย่างเป็นเพศชาย 

จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และเพศหญิง จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26 อายตํุากวา่  25 ปี จํานวน 32 คน 

คิดเป็นร้อยละ 16 อาย ุ26-30 ปี จํานวน  104 คน คิดเป็นร้อยละ 52  อาย ุ31-40 ปี จํานวน  50 คน คิดเป็นร้อยละ 

25 และอายตุงัแต่ 41 ปีขึนไป จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7 สถานภาพโสด จํานวน  114 คน คิดเป็นร้อยละ 57 

และสถานภาพสมรส จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ระดบัการศกึษาตํากวา่ปริญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25 ระดบัปริญญาตรี จํานวน  104 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรีจํานวน  46 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23 ระดบัรายได้ตํากวา่ 15,000 บาท จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ระดบัรายได้ตงัแต่ 15,001 -

20,000 บาท จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 ระดบัรายได้ตงัแต่ 20,001-30,000 บาท จํานวน  61 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.5 และระดบัรายได้ตงัแต่ 30,001 ขึนไป จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และพบว่าค่าเฉลียด้านความ

น่าเชือถือ (Credibly) มีค่าเฉลียเท่ากบั  3.98 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 ด้านความดแูลเอาใจใส ่

(Caring) มีคา่เฉลียเทา่กบั 4.06 และค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.61 ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 4.02  และค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 ด้านการกล้าคิด กล้าทํา (Courage) มีค่าเฉลีย



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-86  

86 

เท่ากบั 4.10 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 และด้านความรับผิดชอบทางสงัคม (Corporate Social 

Responsibility) มีคา่เฉลียเทา่กบั 4.13 และคา่สว่นเบียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.64 

 ข้อมลูสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เป็นการอธิบายผลการวิเคราะห์จากการทดสอบสมมตุิฐาน

ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) โดยมีการรายงานผลตามตารางสรุปดงันี 
 
ตารางสรุปผลเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ของการศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร ด้านความน่าเชือถือ (Credibly) ด้านความดแลเอาใจใส่ ู
(Caring) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ด้านการกล้าคิด กล้าทาํ (Courage) ทีมีต่อความรับผิดชอบ
ทางสังคม (Corporate Social Responsibility) ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ณ สํานักงานใหญ่ บริษัท
มหาชนจาํกัดแห่งหนึง 
                       

   สัมประสทิธิ การถดถอย ปัจจัย R² R² เพมิ 

B beta 

Sig. 
P-Value 

ลําดับ
สาํคัญ 

1.ด้ า น ค ว า ม น่ า เ ชื อ ถื อ 

(Credibly) 

0.31 

 

0.03 

 

1.83 

 

0.20 

 

0.000*** 4 

2.ด้านความดูแลเอาใจใส ่

(Caring) 

0.28 

 

0.02 

 

0.09 

 

0.21 

 

0.000*** 2 

3.ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) 

0.26 

 

0.05 

 

0.44 

 

0.22 

 

0.000*** 3 

4.ด้านการกล้าคิด  กล้าทํา 

(Courage) 

0.21 

 

0.21 

 

0.33 

 

0.27 

 

0.000*** 1 

คา่คงที   26.56    

 P-Value ≤   0.001*** 

               จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุ (Multiple Regression Analysis) ของการศึกษา

อิทธิพลของวฒันธรรมองค์กร ด้านความน่าเชือถือ (Credibly) ด้านความดูแลเอาใจใส่ (Caring) ด้านความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) ด้านการกล้าคิด กล้าทํา (Courage) ทีมีต่อความรับผิดชอบทางสงัคม (Corporate Social 

Responsibility) ของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ณ สํานกังานใหญ่ ของบริษัทมหาชนจํากดัแห่งหนึง พบว่าอิทธิพลของ

วฒันธรรมองค์กรทกุด้านมีผลต่อความรับผิดชอบทางสงัคม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยเรียงอนัดบั

ความสําคญัมากทีสดุไปจนถึงน้อยทีสดุ ดังนี คือ ด้านการกล้าคิด กล้าทํา (Courage) ด้านความดูแลเอาใจใส ่

(Caring) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และด้านความน่าเชือถือ (Credibly) ตามลําดบั  
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สรุป 
สําหรับการสรุปผลงานวิจยันี สอดคล้องกบัตามแนวคิดของ Charles  and Gareth (2001) และ รมณีฉตัร 

แก้วกริยา (2551) ทีร่วมกนักลา่วถึงวตัถปุระสงค์ขององค์กรจะประสบความสําเร็จและบรรลเุป้าหมายตามทีองค์กร

กําหนดต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์การปฏิบตัิของพนกังาน รวมถึงการแสดงถึงความใสใ่จของพนกังาน

ในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ข้อบงัคบัเหล่านัน ซึงจะเป็นมาตรฐานในการเป็นตวัชีวดัความสําเร็จขององค์กรได้ ซึง

สามารถอ้างอิงได้จากผลการวิจยัทีพนกังานให้ความสําคญักบัแนวทางการทํางานในทิศทางเดียวกนัในวฒันธรรมที

องค์กรมีการกําหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิ  นอกจากนีผลการวิจยัยงัสามารถอธิบายได้ว่าองค์กรนีถ้าหากมีการส่งเสริม

และพฒันาทีมงานจนทําให้เกิดการทํางานทีทกุ ๆ คนช่วยเหลือกนั ซึงหมายรวมถึงสมาชิกใหม่ทีจะมาเป็นพนกังาน

ใหม่ขององค์กรได้รับการปลกูฝังอย่างต่อเนือง ก็จะเป็นบรรทดัฐานของวฒันธรรมการทํางาน ทีสมาชิกทกุ ๆ คนให้

ความสําคญักับส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั ทงัในการปฏิบตัิงานในองค์กรและการมีส่วนช่วยเหลือทางสงัคม รวมถึง

ความพยายามผลกัดนัให้องค์กรไปสูค่วามสําเร็จตามเป้าหมายได้  ซงึจะมีผลต่อภาพลกัษณ์ทีดีโดยตรงทงัในแง่การ

เป็นพนักงานปฏิบตัิงานทีเป็นแบบอย่างและการเป็นองค์กรต้นแบบทีดีขององค์กรทีมีลกัษณะการดําเนินธุรกิจใน

ลกัษณะเดียวกนัได้เป็นอย่างดี  (ไพบลูย์ ช่างเรียน (2532) ; ผลิน ภู่เจริญ (2547);  พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553);   

Deal  and Kennedy  (1982);  Shein  (1992);  Charles  and Gareth (2001))  

 เป้าหมายความสําเร็จของวฒันธรรมการทํางานทีดําเนินการโดยการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคม

มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กรและการเป็นทีมงานเดียวกัน ซึงกิจกรรมทีองค์กรนีใช้  คือ           

การกล้าคิด กล้าทํา (Courage) ความดแูลเอาใจใส ่(Caring)  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความน่าเชือถือ 

(Credibly)  ถือได้ว่าเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและความสําเร็จจากวฒันธรรมการทํางานขององค์กรนนัได้เป็น

อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิงในปัจจุบันทีพบว่าเกือบทุกองค์กรทีดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้หันมาพิจารณาการให้

ความสําคญักบัสงัคมมากขึนและมีแนวนโยบายไว้ในวฒันธรรมองค์กรทีพนกังานใช้เป็นแนวทางในการทํางานเป็น

ทีมงาน          ซงึนอกจากจะสร้างความผกูพนัและการร่วมมือร่วมใจในงานแล้ว ยงัมีสว่นทีจะทําให้สงัคมมีคณุภาพที

ดีขึนจากกิจกรรมต่าง ๆ ทีถกูนําเสนอในภาคปฏิบตัิตามแนวนโยบายการให้ความสําคญักบัสงัคม ซึงสอดคล้องกบั

แนวคิดของ Cooke (1987) และ Parker (2000) กลา่วโดยสรุปสําหรับผลการวิจยันีกบัแนวคิดและข้อมลูอ้างอิงมี

ความสอดคล้องกันในทิศทางของการนํากิจกรรมการมีส่วนรับผิดชอบทางสงัคมมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ

ความสําเร็จให้กับวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีมงานของพนักงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี เป็นองค์กรทีมุ่งสู่

วฒันธรรมการทํางานเพือสงัคมทีมีคณุภาพทีดีขึน และกระตุ้นให้พนกังานมีจิตสาธารณะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ อืน 

สงัคมและสภาพแวดล้อมมากขนึ  โดยจะสง่ผลดีในด้านภาพลกัษณ์ตอ่สาธารณชน      
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ความสัมพันธ์ของการตดิต่อสือสารในการรับร้ข้อมลข่าวสาร การให้ความสาํคัญ แู ู ละการ
สร้างจติสาํนึกความรับผิดชอบทางสังคมของพนักงานระดบัปฏิบตักิารของบริษัทมหาชน 
Relationships of Communication among Information Perceived, Precedence Given, and            
Moral Creation toward Employees’ Corporate Social Responsibility in the Public Company. 
 
สทุธินนัทน์ พรหมสวุรรณ1 และ ไกรฤกษ์ ปินแก้ว1 

Suthinan Pomsuwan1 and Krairoek Pinkaeo1

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมีจดุมุ่งหมายเพือศกึษาปัจจยัการติดต่อสือสารทีมีอิทธิพลต่อการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบ

ทางสงัคมของบริษัทมหาชนจํากดัแห่งหนึง โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู

จากกลุ่มตวัอย่างซงึเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการ จํานวน 100 คน วิเคราะห์ และรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์หา

ความสมัพนัธ์สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) ของความสมัพนัธ์ระหว่าง 

ด้านการติดต่อสือสารในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร ด้านการให้ความสําคญั และด้านการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบ

ทางสงัคมของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของบริษัทมหาชน ทีเปิดดําเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมนํามนัปิโตเลียม โด

พบว่าปัจจยัทกุด้านข้างต้นมีความสมัพนัธ์เชิงบวกและมีความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในระดบัสงูทีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติ 0.001 

คาํสาํคัญ :  การติดตอ่สือสาร  ความรับผิดชอบทางสงัคม  พนกังานระดบัปฏิบตัิการ 
 

Abstract 
The objective of this was to study communication factors influence on employees’ social 

responsibility in a public company. One hundred employees were asked to participate in contributing 

their answers to the closed-end questionnaire. The researcher used both data analysis and data report to 

describe descriptive statistics as well as inferential statistics in order to show results as percentage, 

mean, standard deviation; and Pearson correlation coefficient. Pearson correlation coefficient method’s 

result showed that all factors result contributed by Petroleum industry’ employees were correlated with a 

                                                            

1 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

  Graduate School, Bangkok University, Rama 4 Road, Klong-toey, Bangkok 10110, Thailand. 
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level of significance of 0.001 on information perceived, importance given, and social responsibility 

creation, respectively . 

Keywords : Communication, Social Responsibility, Employee. 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
               ความสลบัซบัช้อนและการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจบุนัเป็นสงิทีองค์กรต้องมีการปรับตวัอยู่ตลอดเวลา   เพือ 

ทําให้องค์กรสามารถดํารงคงอยู่ในธุรกิจนนัได้  แต่ทงันีจากการศกึษาของ Charles และ Jones (2001)  พบว่าการ

ปรับตวัให้เข้ากับสภาวะของความสลบัซบัซ้อนและการแข่งขนันัน องค์กรต้องมีกิจกรรมทีแตกต่างไปจากเดิม โดย

จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดในเชิงบูรณการ มีวิสยัทัศน์ทีกว้างไกล และมีภาวะผู้ นําทงัพนักงานระดับ

หวัหน้าและระดบัปฏิบตัิการ นําพากิจกรรมขององค์กรไปสู่ความสําเร็จเหนือกว่าคู่แข่งขนัทางธุรกิจ ตลอดทงัมีการ

สง่เสริมและพฒันาการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้กบัองค์กร ทงันี  Schein (2005)  กลา่วว่าการการเติบโตทางธุรกิจแบบ

ยงัยืนต้องอาศยักิจกรรมความร่วมมือกบัองค์กรทีมีการดําเนินธุรกิจทีเหมือนกนัหรือใกล้เคียงกนั เพือเป็นเครือข่าย

พนัธมิตรในการร่วมมือประสานงานกนัในการเพิมศกัยภาพการดําเนินธุรกิจให้มีความมนัคงและยงัยืนต่อไป  แต่ทงันี        

Maignan และ Ferrell (2004) กล่าวว่ากิจกรรมอย่างหนึงทีองค์กรธุรกิจจําเป็นต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิง 

เช่นเดียวกบัการดําเนินกิจกรรมทีทําให้องค์กรได้ผลกําไรจากกิจกรรมการดําเนินธุรกิจทงัในสว่นของการดําเนินธุรกิจ

ขององค์กร หรือการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรแล้ว องค์กรธุรกิจจําเป็นต้องพิจารณากิจกรรมทีให้ความสําคญักบัสงัคม

เพือเป็นภาพสะท้อนในเรืองของภาพลกัษณ์ทีดีทําให้สงัคมไม่เห็นว่าองค์กรมุ่งผลแต่กําไรของบริษัทเพียงอย่างเดียว 

กิจกรรมการให้ความสําคญักบัสงัคมนนัคือ กิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคมทีองค์กรจะต้องให้ความสําคญัควบคู่

กบัการดําเนินธุรกิจ ซึงต้องอาศยัความจริงใจและความรับผิดชอบอย่างจริงจงัในการมุ่งมนัทําให้เกิดขึนจริงตามที

องค์กรธุรกิจได้สญัญาไว้ในกิจกรรมทางสงัคม  

พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553) และ Gladwin Kennelly และ Krause (1995) และ Maignan และ Ferrell 

(2004) กล่าวว่ากิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคม อาจจะเป็นประเด็นทีองค์กรธุรกิจพิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินงานขององค์กร ด้วยเหตทีุวา่กิจกรรมนนัมีสว่นกระทบตอ่ผลกําไรและเวลาขององค์กรธุรกิจโดยตรง แต่เป็น

กิจกรรมทางสงัคมทีจะต้องทํา เนืองจากในปัจจบุนัทกุองค์กรให้ความสําคญัในเรืองดงักลา่วและบรรจไุว้เป็นสว่นหนึง

ของภารกิจองค์กร หลายองค์กรธุรกิจพยายามสร้างกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมในรูปแบบของการสร้าง

ภาพลกัษณ์ทีดีในการทําให้ผู้บริโภคมาซือสินค้าและบริการมากขึน ซงึจะเป็นอีกแนวทางหนึงในการทําให้บางองค์กร

ทียงัมีแนวคิดการให้ความสําคญัเป็นเรืองของการสญูเสียผลกําไรและเวลาการปฏิบตัิงาน ซึงสอดคล้องกบัแนวคิด

ของ โสภณ พรโชคชยั (2552)  และ Van Riel (1995) และ Davis และ Blomstrom (1996) ทีกลา่วว่าเป็นเรืองยากใน

การยอมรับขององค์กรธุรกิจ หากวา่องค์กรธุรกิจนนัมุง่แตจ่ะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้คํานึงถึงความรับผิดชอบที

เกิดขึนกับสังคม แต่ทังนีการทํากิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม โดยการพิจารณาเป็นเรืองของการสร้าง
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ภาพลกัษณ์ในการเป็นส่วนหนึงของการประชาสมัพนัธ์องค์กรสู่สาธารณชน ก็อาจจะเป็นเรืองทีทําให้องค์กรธุรกิจ

สามารถทําให้กิจกรรมทีดําเนินอยู่สามารถเป็นไปได้อย่างสมบรูณ์แบบ เพียงแต่ว่าพนกังานระดบัผู้บริหารขององค์กร

ธุรกิจต้องสามารถสือสารและถ่ายทอดให้พนกังานระดบัปฏิบตัิการ และผู้ ทีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงได้เข้าใจและ

ร่วมมือร่วมใจในการดําเนินกิจกรรมเหล่านนัอย่างพร้อมเพรียงกนัและด้วยความสามารถและศกัยภาพทีมีอยู่อย่าง

เต็มที  อาทิ ความรับผิดชอบทีต่อคณุภาพของสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภค ความรับผิดชอบทีมีต่อผลตอบแทนและ

สวสัดิการและความปลอดภยัของพนกังาน ความรับผิดชอบทีมีต่อการอนรัุกษ์และความเสียหายของธรรมชาติและ

สงิแวดล้อมอนัมีผลมาจากการผลติภณัฑ์และการบริการ เป็นต้น  

Maignan และ Ferrell (2004) กลา่วว่าความรับผิดชอบทางสงัคมมีผลกระทบโดยตรงทงัทางด้านพนกังาน 

ผู้บริโภค และสงิแวดล้อม ซงึหากองค์กรธุรกิจขาดความรับผิดชอบทางสงัคมแล้วโอกาสในการได้รับความร่วมมือจาก

พนักงานในการผลิตสินค้าและการให้บริการย่อมเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ แต่ทังนีพนักงานและผู้ ทีมีส่วน

เกียวข้องโดยตรงจําเป็นต้องให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมไปกับองค์กร

เช่นเดียวกนั ทงันี สถาบนัไทยพฒัน์ (2552) และ Gladwin Kennelly และ Krause (1995) และ Dyllick และ 

Hockerts (2002) กล่าวว่าการขาดความสนใจในเรืองของความรับผิดชอบทางสงัคมขององค์กรหรือละเลยในเรือง

ของความสําคญัในการเป็นส่วนหนึงของพนัธกิจขององค์กรแล้ว นอกจากจะมีผลต่อความรู้สึกของพนกังานแล้วใน

เรืองของการยอมรับและความจงรักภกัดีจากผู้บริโภค ก็อาจจะมีผลกระทบเป็นลบ รวมถึงการได้รับการต่อต้านจาก

องค์กรพิทักษ์สภาพแวดล้อม ตลอดทังหน่วยงานเอกชนทีได้รับผลกระทบและการดําเนินการตามกฎหมายจาก

หน่วยงานราชการในกรณีของการทําให้เกิดความเสียหายตอ่สงัคมธรรมชาติและสงิแวดล้อม 

ดงันนัการสร้างจิตสํานึกในกิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคมทีเกิดขึนมาจําเป็นต้องอาศยัการผลกัดนัของ

องค์กรในการให้ความสําคัญต่อกิจกรรมทีกําหนดขึนมาอย่างเต็มที และมีการดําเนินการอย่างต่อเนืองทังนี  

Maignan และ Ferrell (2004)  กลา่ววา่หากวา่องค์กรธุรกิจให้ความสําคญักบักิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคมแล้ว 

ในการเริมต้นของการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคม จําเป็นต้องอาศยัการรับรู้ ความรู้และความเข้าใจของ

พนักงานในองค์กรทีเป็นเรืองเกียวกับกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมดังกล่าว ตลอดทังการอาศัยการ

ติดต่อสือสารเป็นเครืองมือในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความสําคัญ และการสร้างจิตสํานึกความ

รับผิดชอบทางสงัคม  จากการศึกษาของ  Almaney (1974) พบว่าการติดต่อสือสารทีดีในการสือสารทําให้กิจกรรม

ความรับผิดชอบทางสงัคมมีประสิทธิภาพบรรลตุามวตัถปุระสงค์ จําเป็นต้องอาศยักระบวนการการติดต่อสือสาร ซึง

ประกอบด้วย ผู้สง่สาร (Sender) ข้อความ (Message) ช่องทางการสือสาร (Channel) ผู้ รับสาร (Receiver) และการ

สือสารกลบั (Feedback) ทีจะต้องทําหน้าทีในการส่งผ่านข้อมลูข่าวสารเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีกําหนดไว้ใน

กิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคม ในขณะที Brown และ Starkey (1994) และ Burton (2006) กลา่วว่าการทําให้

ระบบการติดต่อสือสารมีประสิทธิภาพ ผู้ ทีสง่สารจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะการสือสาร และมีทศันคติที

ดี ตลอดทงัมีความจริงใจในการสือสารข้อมลูออกไปสู่กระบวนการติดต่อสือสาร ซึงจะทําให้การสือสารนันมีความ
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ถูกต้องและน่าเชือถือ ในส่วนของผู้ รับสารจะต้องตีความข้อมูลข่าวสารทีส่งมาจากผู้ ส่งสารด้วยทักษะและ

ความสามารถทีมีอยู่อย่างเต็มทีและด้วยจิตใจทียุติธรรม โดยพิจารณาถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ก็จะให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุในการติดต่อสารสารในครังนนั แต่ทงันีอาจจะไม่สามารถละเลยในประเด็นของการสือสารกลบั

จากผู้ รับสารต่อผู้สง่สารไม่ได้ จึงต้องมีการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ     ในการสือสารกลบันนัด้วย   จากประเด็น

ดงักล่าวเป็นสิงทีมีความสําคัญในเรืองของความรับผิดชอบทางสงัคมทีต้องอาศยัผู้ส่งสาร และผู้ รับสาร และการ

ติดต่อสือสารกลบัในการสือสารกิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคม ซึงในเรืองดงักล่าว  Van Riel (1995) และ 

D’Aprix (2006) กลา่วว่ากิจกรรมการสง่เสริมความรับผิดชอบทางสงัคมขององค์กรธุรกิจจะเป็นรูปธรรมและประสบ

ความสําเร็จได้จําเป็นต้องอาศยัผู้ ทีรับผิดชอบโดยตรง ซึงได้แก่ ผู้บริหารทีทําหน้าทีเป็นผู้ส่งสารในเรืองของกิจกรรม

ความรับผิดชอบทางสงัคมต่าง ๆ และพนกังานทีจะต้องรับข้อมลูข่าวสารกิจกรรมความรับผิดชอบนําไปสู่ภาคการ

ปฏิบตัิร่วมกนัเป็นทีมงาน และเมือมีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจในประเด็นการสือสารอย่างไร การติดต่อสือสารกลบัจะ

เป็นเครืองมือทีดีในการสร้างประสิทธิภาพและความถกูต้อง และรวมถึงความเข้าใจกนัเป็นอย่างดีในการสือสารครัง

นนั ซึงงานวิจยันีผู้ วิจยัได้ใช้เป็นแนวทางการศึกษา โดยมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นพนกังานของบริษัทมหาชน

แหง่หนงึ ทีมีการดําเนินธุรกิจด้านอตุสาหกรรมนํามนัปิโตเลียมเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษานี    ในฐานะผู้ รับสารจา

แนวนโยบายการดําเนินกิจกรรมด้านการมีส่วนรับผิดชอบทางสงัคมของผู้บริหารองค์กร ซึงเป็นผู้ส่งสารในกิจกรรม

เหลา่นี ดงันนัการกําหนดวตัถปุระสงค์สําหรับใช้เพือการศึกษาในครังนี คือความสมัพนัธ์ของการติดต่อสือสารในการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความสําคัญ และการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบทางสงัคม ทีองค์กรธุรกิจนีมีต่อ

กระบวนการสือสารระหวา่งกนั 
 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
              การศกึษาในเรืองของความสมัพนัธ์ของการติดตอ่สือสารในการรับรู้ข้อมลู การให้ความสําคญั และการสร้าง

จิตสํานกึความรับผิดชอบทางสงัคมของพนกังานระดบัปฏิบตัิการของบริษัทมหาชนแหง่หนงึ มีวิธีการวิจยัดงันี  คือ 
1. ประเภทและรปแบบวธีิการวจัิยู  

งานวิจยันีดําเนินการวิจยัโดยการพิจารณาถงึประเภทและรูปแบบวิธีการวิจยัทีมีความเหมาะสมโดย 

ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ซงึมีการจดัทําแบบสอบถามแบบปลายปิดเป็นเครืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูในการวิจยันี โดยเป็นการสอบถามในเรืองของความสมัพนัธ์ของการติดต่อสือสาร ด้านการรับรู้ข้อมลู 

ด้านการให้ความสําคัญ และด้านการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบทางสงัคมของพนักงานระดับปฏิบัติการของ

บริษัทมหาชนแหง่หนงึ 
2. การทดสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity Test) และการทดสอบความ 

น่าเชือถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม 
2.1 การทดสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity Test) 

การทดสอบความเทียงตรงของเนือหาได้มีการดําเนินการให้ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบความ 
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ถกูต้องของเนือหาตรงตามการศึกษาวิจยัเพือให้เป็นไปตามการทดสอบความเทียงตรงของเนือหาก่อนนําไปทําการ

ทดสอบความน่าเชือถือ (Reliability Test) 
2.2 การทดสอบความน่าเชือถือ (Reliability Test) 

การทดสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถามหลงัจากมีการทดสอบความเทียงตรงของเนือหา 

แล้วจะดําเนินการให้กลุม่ตวัอย่างทีมีสภาพเป็นการเป็นกลุม่ตวัอย่างจํานวน 30 คนกรอกแบบสอบถามเพือทดสอบ

ความน่าเชือถือด้วยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าสมัประสิทธิ แอลฟ่า ของครอนบาร์ค (Cronbach’s  Alpha 

Coefficient)) ซงึได้คา่ระดบัความเชือเทา่กบั 0.96  
         2.3 การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               การกําหนดกลุ่มประชากรเพือการศึกษางานวิจัยนีเป็นการศึกษากับกลุ่มประชากรของบริษัท

มหาชนแห่งหนึง ทีเปิดดําเนินธุรกิจด้านอตุสาหกรรมนํามนัปิโตเลียม ซงึเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการทีมีจํานวนทงัสิ

 130 คน ทงันีการกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้การเปิดตารางการคํานวณสําเร็จรูปของ Krejcie และMorgan 

(Krejcie and Morgan,1970) โดยได้กลุม่ตวัอย่างจํานวน 97 คน แต่ต้องการเก็บจํานวนกลุม่ตวัอย่างทงัหมดจํานวน 

100 คน ทงันีได้ใช้การสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก(Lottery Method) โดยใส่

รายชือของพนกังานทงัหมด 130 ในกล่องและจบัสลากรายชือขึนมาจนครบตามจํานวน 100 คนทีกําหนดไว้ใน

งานวิจยั 
         2.4 วธีิการทางสถติแิละการวเิคราะห์ข้อมลู  
  การนําเสนอข้อมลูทางสถิติสําหรับงานวิจยันีมีการแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะได้แก่ การนําเสนอ 

ข้อมลูสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเป็นการนําเสนอข้อมลูเป็น ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย 

(Mean) และค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการนําเสนอข้อมลูสถิติเชิงอนมุาน (Inferential 

Statistics) เป็นการนําเสนอด้วยค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) เพือการ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทีศกึษา 
 

ผลการวิจัย   
ผลการวิจยัความสมัพนัธ์ของการติดต่อสือสารในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร การให้ความสําคญั และการสร้าง

จิตสํานึกความรับผิดชอบทางสงัคมของพนกังานระดบัปฏิบตัิการของบริษัทมหาชนแห่งหนึง ทีเปิดดําเนินธุรกิจด้าน

อตุสาหกรรมนํามนัปิโตเลียม จํานวน 100 คน สามารถนําเสนอข้อมลูสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงันี 

คือกลุม่ตวัอย่างเป็นเพศชาย จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 69 และเพศหญิง จํานวน 31 คิดเป็นร้อยละ 31 อายตํุ

กว่า  25 ปี จํานวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ 22 อาย ุ26-30 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31 อาย ุ31-40 ปี จํานวน  

21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และอายตุงัแต่ 41 ปีขึนไป จํานวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ 26 สถานภาพโสด จํานวน 74   

คน คิดเป็นร้อยละ 74 และสถานภาพสมรส จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ระดบัรายได้ตํากวา่ 15,000 บาท 

จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ระดบัรายได้ตงัแต่ 15,001 -20,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ระดบั
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รายได้ตงัแต่ 20,001-30,000 บาท จํานวน  40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และระดบัรายได้ตงัแต่ 30,001 ขึนไป จํานวน  

5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และพบวา่คา่เฉลียด้านการรับรู้ข่าวสารมีค่าเฉลียเท่ากบั  4.22 และค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.84 ด้านการให้ระดบัความสําคญัมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.13 และค่าสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.71 และ

ด้านการสร้างจิตสํานกึความรับผิดชอบทางสงัคมมีคา่เฉลียเทา่กบั 4.11 และคา่สว่นเบียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.76 

 สําหรับการนําเสนอข้อมลูสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ทีมีการทดสอบสมมตุิฐานด้วยค่าสถิติ 

สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) สามารถสรุปได้ตามตารางดงันี 
 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson Correlation 
Coefficient) 
                       

ตัวแปร การวเิคราะห์สัมประสทิธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 (Pearson Correlation Coefficient) 

ค่า P-Value 

1. ด้านการ รับรู้ข้อมลูข่าวสารกบัด้าน

การให้ระดบัความสําคญั 

 

.85 

.000*** 

2 .ด้านการรับรู้ข้อมลูข่าวสารกบัด้าน

การสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบทาง

สงัคม 

 

.87 

.000*** 

3. ด้านการให้ระดบัความสําคญักับ 

ด้านการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบ

ทางสงัคม 

 

.89 

.000*** 

P-Value ≤    0.001*** 

               จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation 

Coefficient) ความสมัพนัธ์ของการติดตอ่สือสารในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร การให้ความสําคญั และการสร้างจิตสํานกึ 

ความรับผิดชอบทางสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทมหาชน ทีเปิดดําเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม

นํามนัปิโตเลียม มีความสมัพนัธ์เชิงบวกและมีความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในระดบัสงู 
 

สรุป  
สําหรับการสรุปงานวิจยันีสามารถแสดงให้เห็นว่าพนกังานได้ใช้การติดต่อสือสารในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร 

การให้ความสําคญัและการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบทางสงัคม รวมถึงการทีพนกังานทกุคนให้ความตระหนกัรู้

ทังในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การให้ความสําคัญและการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบทางสังคม ซึงเป็น

ปรากฏการณ์ทีดี ซงึสอดคล้องกบัการศกึษาของ  Maignan และ Ferrell (2004) และ Schein (2005)  กลา่วว่าความ

ร่วมมือกบัองค์กรทีมีการดําเนินธุรกิจทีเหมือนกนัหรือใกล้เคียงกนัเพือเป็นเครือข่ายพนัธมิตรในการร่วมมือให้มีความ



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-95  

95 

มนัคงและยงัยืนตอ่ไป  รวมถงึกิจกรรมทีให้ความสําคญักบัสงัคมเพือเป็นภาพสะท้อนในเรืองของภาพลกัษณ์ทีดีทําให้

สงัคมไม่เห็นว่าองค์กรมุ่งผลแต่กําไรของบริษัทเพียงอย่างเดียว  ซึงต้องอาศยัความจริงใจและความรับผิดชอบอย่าง

จริงจงัในการมุง่มนัทําให้เกิดขนึจริงตามทีองค์กรธุรกิจได้สญัญาไว้ในกิจกรรมทางสงัคม 

Gladwin Kennelly และ Krause (1995) และ Van Riel (1995) และ Davis และ Blomstrom (1996) และ 

Dyllick และ Hockerts (2002) และ Maignan และ Ferrell (2004) ร่วมกนัสรุปว่ากิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคม

เป็นเรืองยากในการยอมรับขององค์กรธุรกิจหากว่าองค์กรธุรกิจนนัมุ่งแต่จะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้คํานึงถึง

ความรับผิดชอบทีเกิดขึนกบัสงัคม  หากว่ามีการพิจารณาเป็นเรืองของการสร้างภาพลกัษณ์ด้านการประชาสมัพนัธ์

องค์กรสู่สาธารณชนเพือให้องค์กรมีการเติบโต แต่ทงันีพนกังานระดบัผู้บริหารขององค์กรธุรกิจจําเป็นต้องสามารถ

สือสารและถ่ายทอดให้ พนกังานระดบัปฏิบตัิการ และผู้ ทีมีสว่นได้ส่วนเสียโดยตรงได้เข้าใจและร่วมมือร่วมใจในการ

ดําเนินกิจกรรมเหล่านนัด้วยความสามารถและศกัยภาพทีมีอยู่อย่างเต็มที  เช่น ความรับผิดชอบทีต่อคณุภาพของ

สินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภค ความรับผิดชอบทีมีต่อผลตอบแทนและสวสัดิการและความปลอดภัยของพนักงาน 

ความรับผิดชอบทีมีตอ่การอนรัุกษ์และความเสียหายของธรรมชาติและสิงแวดล้อมอนัมีผลมาจากการผลิตภณัฑ์และ

การบริการ เป็นต้น  การขาดความสนใจในเรืองของความรับผิดชอบทางสงัคมขององค์กรหรือละเลยในเรืองของ

ความสําคญัในการเป็นส่วนหนึงของพนัธกิจขององค์กรแล้วนอกจากจะมีผลต่อความรู้สึกของพนกังานแล้วในเรือง

ของการยอมรับและความจงรักภกัดีจากผู้บริโภคก็อาจจะมีผลกระทบเป็นลบ รวมถึงการได้รับการต่อต้านจากองค์กร

พิทกัษ์สภาพแวดล้อม ตลอดทงัหน่วยงานเอกชนทีได้รับผลกระทบและการดําเนินการตามกฎหมายจากหน่วยงาน

ราชการในกรณีของการทําให้เกิดความเสียหายต่อสงัคมธรรมชาติและสิงแวดล้อม ซงึในผลของการวิจยัพบว่าองค์กร

ธุรกิจและพนกังานสามารถผลกัดนักิจกรรมความรับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกนั โดยเป็นเรืองทีดีที โสภณ พรโชคชยั 

(2552) และ พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ (2553) และสถาบนัไทยพฒัน์ (2553) ร่วมกนักล่าวถึงความสําคญัของความ

รับผิดชอบทางสงัคม  นอกจากนีการเริมต้นทํากิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคมจําเป็นต้องอาศยัการรับรู้ ความรู้

และความเข้าใจของพนกังานในองค์กรทีเป็นเรืองเกียวกบักิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคมดงักล่าว ตลอดทงัการ

อาศยัการติดต่อสือสารเป็นเครืองมือในการสร้างการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร การให้ความสําคญั และการสร้างจิตสํานึก

ความรับผิดชอบทางสงัคม  จากการศกึษาของ  Almaney (1974) Brown และ Starkey (1994) และ Van Riel 

(1995) และ Burton (2006) และ D’Aprix (2006) มีความสอดคล้องในผลของการวิจยัในครังนี โดยพบว่าการทําให้

ระบบการติดต่อสือสารมีประสิทธิภาพ ผู้ ทีสง่สารจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะการสือสาร และมีทศันคติที

ดี ตลอดทงัมีความจริงใจในการสือสารข้อมลูออกไปสู่กระบวนการติดต่อสือสาร ซึงจะทําให้การสือสารนันมีความ

ถูกต้องและน่าเชือถือ ในส่วนของผู้ รับสารจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทีส่งมาจากผู้ ส่งสารด้วยทักษะและ

ความสามารถทีมีอยู่อย่างเต็มทีและด้วยจิตใจทียุติธรรม โดยพิจารณาถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนก็จะให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการติดต่อสารสารในครังนัน แต่ทังนีอาจจะไม่สามารถละเลยกิจกรรมการส่งเสริมความ

รับผิดชอบทางสงัคมขององค์กรธุรกิจทีต้องอาศยัผู้ ทีรับผิดชอบโดยตรง ซึงประกอบด้วย ผู้บริหารทีทําหน้าทีเป็นผู้ส่ง
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สารในเรืองของกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมต่าง ๆ และพนักงานทีจะต้องรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความ

รับผิดชอบนําไปสู่ภาคการปฏิบตัิร่วมกนัเป็นทีมงาน และการสือสารกลบัทีจะทําให้ทราบว่าเมือมีความเข้าใจหรือไม่

เข้าใจอยา่งไรในประเดน็การติดตอ่สือสารในครังนนั  
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ปัจจัยทางการตลาด ความร้เกียวกับผลิตภณัฑ์และความตงัใจซือเวชสาํอางของผ้บริโภคู ู  
Marketing Factors, Consumers’ Product Knowledge and Intention to Buy Cosmeceuticals 

คทัลียา จริยาวรเมท1และ ไกรฤกษ์ ปินแก้ว1

Cathaleeya Jariyavoramet1 and Krairoek Pinkaeo1

 

บทคัดย่อ 
 วิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัการตลาดและความรู้ของผู้บริโภคเกียวกบัผลิตภณัฑ์ทีมี

ผลต่อความตังใจซือเวชสําอางนําเข้าจากต่างประเทศ การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครืองมือในการเก็บข้อมลูจากผู้บริโภคหญิงทีมีอายรุะหว่าง 15 ถึง 40 ปีในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ชดุโดย

ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ การ

สง่เสริมการตลาดและระดบัความรู้ของผู้บริโภคเกียวกบัเวชสําอางมีผลต่อความตงัใจซือเวชสําอางของผู้บริโภคอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความตงัใจซือเวชสําอางนําเข้า

มากทีสดุ ตามด้วยด้านผลิตภณัฑ์และระดบัความรู้ของผู้บริโภคเกียวกบัเวชสําอาง ในขณะทีราคาและช่องทางจัด

จําหน่ายไมมี่ผลตอ่ความตงัใจซือเวชสําอางนําเข้า  

คาํสาํคัญ :    ผลติภณัฑ์เวชสําอาง ปัจจยัการตลาด ความรู้เกียวกบัผลติภณัฑ์ ความตงัใจซือ 

 

Abstract 
The objective of this research is to investigate the influence of marketing factors and consumers’ 

product knowledge on their Intention to buy imported cosmeceuticals. This research is a survey research 

in which a questionnaire was used as an instrument to collect data from a sample of 400 female 

consumers with age between 15-40 year old in Bangkok selected by multistage sampling method. 

Analytical statistics used is mean, standard deviation and multiple regression. The result shows that 

product factor, promotion factor and customers’ product knowledge has an impact on their purchase 

intention at a significance level 0.05.  Promotion has the most impact on their purchase intention, followed 

                                                            

1  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ ถ. พระราม 4 กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

  Graduate School, Bangkok University, Rama 4 rd., Klong-toey, Bangkok 10110, Thailand. 
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by product and consumers’ product knowledge while price and place have no influence on their 

purchase intention at the significance level of 0.05. 

Keywords :   Cosmeceuticals, Marketing Factors, Product Knowledge, Purchase Intention 
 

บทนําและวัตถุประสงค์ 
 ในการทํางานในปัจจุบัน การมีความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ยังต้องอาศัย

บคุลิกภาพประกอบ ดงันนัเครืองสําอางจึงมีบทบาทมาก  เครืองสําอางจะช่วยเสริมบคุลิกภาพและช่วยปกปิดสิง

บกพร่องบางอย่างแต่เครืองสําอางก็สามารถทําให้เกิดผลเสียแก่ผู้ ใช้ได้เช่นกัน ผู้ ใช้อาจมีการแพ้เครืองสําอาง 

ผลติภณัฑ์เวชสําอาง  (Cosmeceuticals) จงึเป็นอีกทางเลือกหนึงสําหรับผู้บริโภคทีมีปัญหาเรืองการแพ้เครืองสําอาง 

ผลิตภัณฑ์เวชสําอางคือเครืองสําอางทีออกฤทธิหรือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทีผิวหนังได้ แต่ยังไม่จัดเป็นยา    

(สถาบนัวิจยัและพฒันาองค์การเภสชักรรม, 2549)  นาโน รีเสริช ระบุว่า  กลุ่มผลิตภณัฑ์เวชสําอางเป็นกลุ่ม

ผลติภณัฑ์ทีมีแนวโน้มการเติบโตสงู ตามการเติบโตของกลุม่ผลติภณัฑ์ความงาม ในปัจจบุนัมีผู้ นําเข้าแบรนด์  

เวชสําอาง เข้าสู่ตลาดเมืองไทยมากกว่า 100 แบรนด์ และยงัมีแนวโน้มทีจะนําเข้าแบรนด์ใหม่ๆ อีกอย่างต่อเนือง 

(ฐานเศรษฐกิจ , 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2552) ซงึสะท้อนให้เหน็ถงึความน่าสนใจของตลาดกลุม่นี  

 ผลิตภณัฑ์เวชสําอางในประเทศไทยมีการเติบโตเพิมขึนอย่างต่อเนือง  ในปี 2552 ผลิตภณัฑ์เครืองสําอาง

ในเมืองไทยมีมลูคา่การตลาดรวมอยูที่ 2,500 ล้านบาท สว่นตลาดผลิตภณัฑ์เวชสําอางภายในประเทศในปี 2553 นนั 

คาดว่าในปีนีจะมียอดขายเพิมขึนประมาณ 15-20% ซึงผลิตภณัฑ์ทีมีแนวโน้มอิมตวั ได้แก่ ผลิตภณัฑ์แชมพ ู ครีม

นวดผม และสบู่ก้อน ส่วนผลิตภัณฑ์ทีมีแนวโน้มค่อนข้างดีคือ ผลิตภัณฑ์เวชสําอางทีเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

(Skincare) (สถาบนัวิจยัและพฒันาองค์การเภสชักรรม, 2552) อย่างไรก็ตาม มีผลิตภณัฑ์เวชสําอางจําหน่ายใน

ประเทศมากมายหลายยีห้อ  ดงันนัการแข่งขนัของธุรกิจจึงขึนอยู่กบักลยทุธ์การตลาดของแต่ละบริษัททีจะกระตุ้นให้

เกิดความตงัใจซือของผู้บริโภค นอกจากนีผู้บริโภคอาจยงัมีความสบัสนในความแตกต่างระหว่างเครืองสําอางกับ

ผลิตภณัฑ์เวชสําอาง ทําให้ระดบัความรู้เกียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ (Product Knowledge) ของผู้บริโภคอาจจะสง่ผลต่อ

ความตงัใจซือผลิตภณัฑ์ได้เช่นกนั  พรรณราย ศภุชาต (2548) พบว่า ปัจจยัด้านคณุสมบตัิของผลิตภณัฑ์  บรรจุ

ภณัฑ์เครืองสําอาง  ชือเสียงของแบรนด์และการสือสารการตลาด มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ

เครืองสําอางยีห้อ Oriental Princess ในขณะที รัชฏา ศาลกลาง (2547) พบวา่ปัจจยัทีสําคญัในการตดัสินใจเลือกซือ

เครืองสําอางนําเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ คุณภาพ ราคา และความน่าเชือถือของแบรนด์ เป็นต้น การเข้าใจใน

พฤติกรรมการซือของผู้บริโภคว่าปัจจัยใดบ้างทีส่งผลต่อความตังใจซือผลิตภัณฑ์จะทําให้นักการตลาดสามารถ

พฒันากลยทุธ์การตลาดได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขนึ ดงันนัการวิจยันีจงึมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาอิทธิพลของปัจจยั

การตลาดและระดบัความรู้ของผู้บริโภคเกียวกบัผลิตภณัฑ์ทีมีผลต่อความตงัใจซือผลิตภณัฑ์เวชสําอางนําเข้าจาก

ตา่งประเทศ 
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วิธีการดาํเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตวัอย่างทีศึกษามาจากประชากร คือ 

ผู้บริโภคเพศหญิงทีมีอายตุงัแต่ 15 ปีขึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยการกําหนดจํานวนตวัอย่าง

จากตารางของ Taro Yamane ทีระดบัความเชือมนัเท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลือนหรือผิดพลาดทียอมรับได้

ไม่เกินร้อยละ 5   สําหรับการสุม่ตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขนัตอนโดยเริมด้วยการจบัฉลากเลือก 10 

เขต จากจํานวนทงัหมด 50 เขต หลงัจากนนัทําการแจกแบบสอบถามโดยใช้วิธีการสุม่แบบสะดวกเขตละ 40 ชดุ ตาม

สถานทีตา่งๆ เช่น ห้างสรรพสนิค้า อาคารสํานกังานของบริษัท  เป็นต้น  จนได้จํานวนครบ 400 ชดุ   
เครืองมือในการวจัิย 

 เครืองมือทีใช�ในการวิจยันี คือ แบบสอบถามซงึประกอบด�วย 4 สว่น คือ สว่นที 1 เป็นคําถามเกียวกบั

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  สว่นที 2 เป็น

คําถามเกียวกบัปัจจยัการตลาดในการตดัซือผลิตภณัฑ์เวชสําอางนําเข้าจํานวน  17  ข้อ ครอบคลมุด้านผลิตภณัฑ์ 

ราคา การจดัจําหน่ายและการสง่เสริมการตลาด โดยใช้มาตรวดัแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั (1 = สําคญั

น้อยทีสดุ จนถึง 5 = สําคญัมากทีสดุ) สว่นที 3 เป็นคําถามเกียวความรู้เกียวกบัผลิตภณัฑ์เวชสําอางซงึเป็นคําถาม

ปลายปิด จํานวน 10 ข้อ มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) โดยเลือกตอบว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ โดยมีเกณฑ์การ

ให้คะแนน คือ ตอบคําถามถกูเทา่กบั 1 คะแนน ตอบคําถามผิดเทา่กบั 0 คะแนน หลงัจากนนันําคะแนนมาแบ่งเป็น 3 

ระดบั คือ ความรู้ระดบัตํา (ตอบถกู 4-6 คะแนน) ความรู้ระดบัปานกลาง (ตอบถกู 4 – 6 คะแนน) และความรู้ระดบัสงู  

(ตอบถกู 7 – 10 คะแนน) และสว่นที 4 เป็นคําถามเกียวกบัความตงัใจซือเวชสําอางนําเข้าจากต่างประเทศ จํานวน 4 

ข้อ เป็นคําถามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั (1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิง จนถึง 5 = เห็นด้วยอย่างยิง)

 แบบสอบถามทีสร้างขึนได้ให้อาจารย์ทีปรึกษาและผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดเของบริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย 

โฮลดิงส์ จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนนัทดลองแจกจํานวน 30 ชดุเพือทําการทดสอบความเชือมนั 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามใช้สมัประสิทธิแอลฟาของครอน 

บาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่สมัประสิทธิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกว่า .70 ซงึอยู่

ในเกณฑ์ทียอมรับได้   
 การวเิคราะห์ข้อมลู  
 ข้อมลูทีเก็บรวบรวมมานนัจะถกูวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  

อายุ สถานภาพ การศึกษา  อาชีพ และรายได้    และข้อมลูเกียวกับความรู้เกียวกับผลิตภัณฑ์เวชสําอางนําเข้า

วิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถีและร้อยละ  ข้อมลูเกียวกบัปัจจยัการตลาดในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เวชสําอาง และ

ความตงัใจซือผลิตภณัฑ์เวชสําอางนําเข้า วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน  สําหรับการทดสอบ
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อิทธิพลของปัจจยัการตลาดและระดบัความรู้ของผู้บริโภคเกียวกบัผลิตภณัฑ์ทีมีผลต่อความตงัใจซือผลิตภณัฑ์เวช

สําอาง ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Enter 
 

ผลการวิจัย 
จากกลุม่ตวัอย่าง 400 คน กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (60.2%) มีอาย ุ26 – 30 ปี (60.80%) สว่น

ใหญ่มีสถานภาพโสด (60.2%) มีการศกึษาตํากวา่ปริญญาตรี (48.0% ) อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/รับจ้าง   

( 60.5%) และสว่นใหญ่รายได้ 10,001 – 20,000 บาท (51.0% )  

 เมือพิจารณาถงึระดบัความรู้ของผู้บริโภคเกียวกบัผลติภณัฑ์เวชสําอางนําเข้า  ผู้ บริโภคส่วนใหญ่มีความรู้

เกียวกบัผลติภณัฑ์เวชสําอางนําเข้าจากตา่งประเทศในระดบัปานกลาง (68.7%) และความรู้ในระดบัมาก ( 31.3%) 

สําหรับ ปัจจยัการตลาดในการตดัสนิใจซือผลิตภณัฑ์เวชสําอาง และความตงัใจซือผลิตภณัฑ์เวชสําอางนําเข้า พบว่า 

ผู้บริโภคได้ให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ( X = 4.02, S.D = 0.67) และด้านราคามากทีสดุ ( X = 4.02, 

S.D = 0.73) โดยเฉพาะในประเด็นการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทยและ

การแสดงราคาบนฉลากอย่างชดัเจน  ตามด้วยปัจจยัด้านช่องทางจดัจําหน่าย ( X = 3.81, S.D. = o.68) และด้าน

การสง่เสริมการตลาด ( X = 3.76, S.D. = 0.84) ตามลําดบั 

  สําหรับการหาอิทธิพลของปัจจัยการตลาดและระดับความรู้เกียวกับผลิตภัณฑ์ทีมีต่อความตังใจซือ

ผลติภณัฑ์เวชสําอางนําเข้า  การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ

ด้วยวิธี Enter พบว่า   ปัจจยัการตลาด และระดบัความรู้เกียวกบัเวชสําอางมีผลต่อความตงัใจซือเวชสําอางของ

ผู้บริโภคอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (F = 25.424 และค่า Sig. = .000) โดยความแปรปรวนของความ

ตงัใจซือเวชสําอางนําเข้าสามารถอธิบายโดยปัจจยัการตลาดและระดบัความรู้ของผู้บริโภคเกียวกับผลิตภัณฑ์เวช

สําอางได้ร้อยละ 23.5% (adj R Square =. 0.235) ทีเหลืออีกร้อยละ 76.5  เป็นผลจากตวัแปรอืนทีไม่ได้นํามา

พิจารณา  โดยปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความตงัใจซือเวชสําอางนําเข้ามากทีสดุ (β = 0.373)  

ตามด้วยด้านผลิตภณัฑ์และระดบัความรู้เกียวกบัเวชสําอาง (β = 0.123)  ในขณะทีด้านราคา และด้านช่องทางจดั

จําหน่าย ไมมี่ผลตอ่ความตงัใจซือเวชสําอางนําเข้า (β = -0.602 และ 0.100 ตามลําดบั) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 
 

สรุปผล 
 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านการสง่เสริมการตลาด และระดบัความรู้ของผู้บริโภคเกียวกบัผลติภณัฑ์ 

เวชสําอางมีผลตอ่ความตงัใจซือเวชสําอางนําเข้าจากตา่งประเทศของผู้บริโภคอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาดส่งผลต่อความตงัใจซือมากทีสดุ ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ผลิตภณัฑ์เวชสําอางนําเข้า

จากต่างประเทศมีราคาค่อนข้างสงู ดงันนั การสง่เสริมการตลาดโดยเฉพาะในสว่นทีจะทําให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินค่า
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สินค้าลดลง เช่น การลดราคาพิเศษ ของแถมและการสะสมแต้มเพือส่วนลด เป็นต้น จะเป็นสิงจูงใจในการซือและ

ส่งผลต่อความตังใจซือของผู้ บริโภค  ในขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความตังใจซือเช่นกัน ซึง

สอดคล้องกบังานวิจยัของรัชฏา ศาลกลาง (2547) และเนตรนภางค์ อทุโท (2551) อาจเนืองจาก ประสิทธิผลของการ

ใช้ผลิตภณัฑ์เวชสําอางนนัจะขึนอยู่กบัองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์เป็นหลกัประกอบกบัเวชสําอางจดัเป็นผลิตภณัฑ์

ประเภทความเกียวพนัสงู (High Involvement Product) ทําให้ผู้บริโภคให้ความสําคญักบัข้อมลูต่างๆ ทีเกียวกบัตวั

ผลิตภณัฑ์เป็นอย่างมาก (Blackwell, Miniard, and Engel, 2001) เช่น ชือสียงของตราสินค้า การรับรองจาก

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทยหรือ ฉลากของผลิตภณัฑ์ ฯลฯ ผู้บริโภคจะใช้ข้อมลูใน

ด้านผลติภณัฑ์นีก่อนการตดัสนิใจเพือลดความเสียงจากความผิดพลาดในการตดัสนิใจซือ เช่น ความเสียงในด้านการ

ใช้งานของผลิตภณัฑ์ (Performance risk) ความเสียงในด้านของความคุ้มค่าเงินทีจ่าย (Financial risk) และความ

เสียงทางด้านจิตวิทยา (Psychological risk) เป็นต้น นอกจากนีระดบัความรู้เกียวกบัผลิตภณัฑ์ของผู้บริโภคจะสง่ผล

ตอ่ความตงัใจซือเช่นกนั ความรู้เกียวกบัผลติภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัความคุ้นเคยและความชํานาญในตวัผลิตภณัฑ์

นนัๆ (Lin and Zhen, 2005) ซงึมีสว่นเกียวข้องในกระบวนการตดัสนิใจซือสนิค้าของผู้บริโภค  

 ดงันนั ผู้ประกอบการควรมีการพฒันากลยทุธ์ด้านการสง่เสริมการตลาดโดยอาจเน้นไปทีการการเพิมความ

คุ้มคา่ของการซือ เช่น การแถมของพรีเมียม การให้ความรู้เกียวกบัการใช้ผลิตภณัฑ์เวชสําอางให้เกิดประสิทธิผล ผ่าน

ทางการสาธิตและการแนะนําการใช้ผลติภณัฑ์ หรือ การถามตอบผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น นอกจากนี การสร้างความ

เชือมนัให้กบัผู้บริโภคผ่านทางกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ เช่น การแสดงผลการรับรองคณุภาพของผลิตภณัฑ์จากสถาบนั

หรือองค์กรทีมีชือเสียงในต่างประเทศ หรือ การระบปุระเทศผู้ผลิต  เป็นอีกแนวทางหนึงทีจะทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้ม

จะซือผลิตภณัฑ์เวชสําอางมากขึน  สําหรับการวิจยัครังต่อไปควรศึกษาตวัแปรอืนๆ เช่น ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า 

หรือ อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงทีอาจส่งผลต่อความตังใจซือผลิตภัณฑ์เวชสําอาง และควรขยายการศึกษาไปยัง

ประชากรกลุม่อืนๆ เช่น กลุม่ผู้ชาย กลุม่รักร่วมเพศ ผู้บริโภคในต่างจงัหวดั ฯลฯ  เพือสํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอ

สําหรับเป็นแนวทางการพฒันากลยทุธ์การตลาดให้มีความเหมาะสมยิงขนึ 
 

คาํขอบคุณ 
 บทความนีเป็นสว่นหนงึของรายงานการศกึษาเฉพาะบคุคลในหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ซงึผู้ เขียนใคร่

ขอขอบคณุ อาจารย์ทีปรึกษา ดร. ไกรฤกษ์ ปินแก้วและคณุศิริพร วรบตุร ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท ยนิูลิ

เวอร์ ไทย โฮลดิงส์ จํากดั ตลอดจนผู้ให้ข้อมลูทกุทา่นทีได้มีสว่นช่วยให้งานวิจยัดงักลา่วนีสําเร็จลงได้ด้วยดี 
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ตารางที 1 คา่เฉลีย และคา่เบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัการตลาดในการตดัสนิใจซือผลติภณัฑ์เวชสําอางนําเข้า 
 

ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชสําอาง
นําเข้าจากต่างประเทศ 

ค่า 
เฉลีย 

ส่วน 
เบียงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความ 
สาํคัญ 

ด้านผลติภณัฑ์ 
การรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ใน 
ประเทศไทย 

4.24 0.82 มากทีสดุ 

สนิค้ามีข้อความบนฉลากระบถุงึคณุสมบตัิการใช้งานอยา่งชดัเจน 4.11 0.90 มาก 
ความโดดเดน่ของบรรจภุณัฑ์ของสนิค้า   3.90 0.83 มาก 
ประเทศทีเป็นแหลง่ผลติของเวชสําอางนนั 3.82 0.92 มาก 
ชือเสียงของตราสนิค้า 4.02 0.88 มาก 
รวม 4.02 0.67 มาก 
ด้านราคา 
ความเหมาะสมระหวา่งราคากบัคณุภาพของสนิค้า 4.02 0.92 มาก 
ราคาสนิค้ามีความคุ้มคา่กบัปริมาณของสนิค้า 4.07 0.86 มาก 
มาตรฐานราคาสนิค้าทีเหมือนกนัทกุประเทศ 3.85 0.94 มาก 
ราคาสนิค้ามีการระบบุนฉลากสนิค้าอยา่งชดัเจน 4.14 0.85 มาก 
รวม 4.02 0.73 มาก 
ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 
ผลติภณัฑ์มีวางจําหน่าย ตามห้างสรรพสนิค้าชนันําทวัไป 3.92 0.79 มาก 
ผลติภณัฑ์มีวางจําหน่ายทงัในกรุงเทพและตา่งจงัหวดั 3.82 0.83 มาก 
ผลติภณัฑ์มีวางจําหน่าย ตามร้านขายยาชนันําทวัประเทศ  3.69 0.94 มาก 
รวม 3.81 0.68 มาก 
ด้านการสง่เสริมการตลาด 
สว่นลดพิเศษสําหรับสมาชิกในช่วงเทศกาลสําคญั เช่น วนัเกิด ฯลฯ 3.86 0.98 มาก 
ของแถม ( Premium) 3.67 1.03 มาก 
การสะสมคะแนนเพือนํามาแลกเป็นสว่นลดหรือของรางวลั 3.67 1.05 มาก 
การสาธิตและแนะนําการใช้ผลติภณัฑ์เวชสําอาง  3.81 0.99 มาก 
ความสมําเสมอของการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิค้า 3.82 0.97 มาก 
รวม 3.76 0.84 มาก 
รวมเฉลีย 3.91 0.68 มาก 
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ตารางที 2  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพห ุ(Multiple linear regression) ระหวา่งปัจจยัการตลาด            

                    และระดบัความรู้เกียวกบัเวชสําอาง กบัความตงัใจซือเวชสําอางนําเข้าจากตา่งประเทศ 

 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 
ตวัแปร 

(B) 

ค่ า ค ว า ม 

คลาดเคลือน   

   (Std. Error) 

Beta 

(β) 

t 
Sig. 

(p) 

1. ด้านผลติภณัฑ์ 

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด  

5. ระดบัความรู้เกียวกบัเวชสําอาง 

   .151 

-.043 

.123 

.371 

.261 

.074 

.071 

.065 

.050 

.094 

123 

-.038 

.100 

.373 

.123 

2.048 

-.602 

1.871 

7.440 

2.787 

.041* 

.547 

.062 

.000* 

.006* 

 R Square    = 0.244        Adjusted R Square  = 0.235 F = 25.424  Sig = 0.000 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจของผ้บริโภคในการเลือกธนาคารสําหรับู
บริการสินเชือเพือทอีย่อาศัยู  
Marketing Mix Affecting Consumers’ Decision to Select Bank for Housing Loan Services 
 

ศิริพร อินต๊ะนิล1และ ไกรฤกษ์ ปินแก้ว1

Siriporn Intanin1 and Krairoek Pinkaeo1

 

บทคัดย่อ 
 วิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภค

ในการเลือกธนาคารสําหรับบริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยั วิจยันีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ

ข้อมลูจากผู้ ทีเคยใช้บริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จํานวน 450 คนโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง

แบบเจาะจง สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

แบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกธนาคารสําหรับบริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยัมากทีสดุตามด้วยด้านหลกัฐานทางกายภาพ  ในขณะที

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานทีและเวลาให้บริการ การส่งเสริมการตลาด และบุคลากรผู้

ให้บริการ ไมมี่ผลตอ่การตดัสนิใจของผู้ใช้บริการอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

คาํสาํคัญ : ปัจจยัสว่นประสมการตลาด  การตดัสนิใจของผู้บริโภค  สนิเชือเพือทีอยูอ่าศยั 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to investigate the impact of marketing mix on consumers’ decision to 

select bank for housing loan service. This research is a survey research in which a questionnaire was used as 

an instrument to collect data from a sample of 450 consumers who have ever used loan service for housing 

with any commercial banks selected by judgmental sampling method. Analytical statistics used is mean, 

standard deviation and multiple regression analysis. The result shows that service process has the most 

impact on consumers’ decision to select bank for housing loan service, followed by physical evidence factor 

                                                            

1 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ ถ. พระราม 4 กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

  Graduate School, Bangkok University, Rama 4 rd., Klong-toey, Bangkok 10110, Thailand. 
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while product, price place and time, promotion and service personnel have no influence on their buying 

decision making at the significance level of 0.05 

Keywords : Marketing Mix, Consumers’ Decision Making, Housing Loan Service 

 
คาํนําและวัตถุประสงค์ 

จากจํานวนประชากรในปัจจุบันของประเทศไทยทีมีมากถึง 63 ล้านคน ทําให้มีความต้องการด้านทีอยู่

อาศยัเพิมขึนเป็นอย่างมาก  ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้ตระหนกัถึงการเติบโตของตลาดสินเชือเพือทีอยู่อาศยั จึงได้ 

พฒันากลยทุธ์การตลาดในด้านต่างๆ เช่น ความหลากหลายของโครงการสินเชือเพือทีอยู่อาศยั อตัราดอกเบียแบบ

คงที ขยายระยะเวลาในการผอ่นชําระ ฯลฯ เพือดงึดดูความสนใจของลกูค้าเป้าหมาย   แต่เนืองจากการบริการสินเชือ

ของธนาคารเป็นสนิค้าทีไม่มีตวัตนซงึมีความแตกต่างจากสินค้าทีจบัต้องได้  กลา่วคือ การไม่สามารถจบัต้องได้  การ

ไม่สามารถถกูแบ่งแยกได้ การไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ และความหลากหลายของคณุภาพบริการ (Lovelock and  

Wirtz,2007) ลกัษณะเฉพาะนีทําให้ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ หรือเลือกใช้บริการจึงแตกต่างจากปัจจยัในการตดัสินใจ

ซือสนิค้าทีมีตวัตนทวัไป ปัจจยัดงักลา่วคือ ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการ (7Ps) (Booms and Bitner, 1981)  

สว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ (Product ) คือ สิงทีนําเสนอแก่ลกูค้าเพือ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ผลิตภณัฑ์ยงัรวมถึงองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ด้วย เช่น ชือเสียงของตราสินค้า   

ความหลากหลายของบริการสินเชือ เป็นต้น ราคา (Price) อาจจะหมายถึงสิงทีเป็นตวัเงิน เช่น ค่าธรรมเนียม และสิง

ทีไม่ได้เป็นตวัเงิน เช่น เวลาและความพยายามในการใช้บริการ  สถานทีและเวลาให้บริการ (Place and Time)  เป็น

สงิทีเกียวข้องกบัสถานทีตงัและช่วงเวลาในการบริการ  สําหรับบริการทีมุ่งไปทีบคุคล (People Processing Service)  

ลกูค้าต้องเข้ามารับบริการ ณ สถานทีให้บริการ Berry, Seider, and Grewal (2002) ระบวุ่าเวลาและความพยายาม

ทีผู้ ใช้บริการต้องใช้ในการเข้าถึงบริการจะมีผลต่อการซือหรือใช้บริการนัน อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีทําให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการแก่ลกูค้าโดยผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ไปสูล่กูค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึน 

การสง่เสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการประชาสมัพนัธ์ การโฆษณาและการสง่เสริมการขายในรูปแบบต่างๆ 

Crane (1993) แนะนําว่าแหล่งข้อมลูทีเป็นตวับคุคล และการสือสารแบบปากต่อปากมีความสําคญัสําหรับธุรกิจ

บริการ (Geissler, Rucks, and Edison,  2006) บคุลากรผู้ ให้บริการ (People)  หมายถึงบคุลากรทีเกียวข้องกบัการ

ติดต่อกบัลกูค้า เช่น พนกังานสินเชือและเจ้าหน้าทีในแผนกต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการให้บริการ บคุลากรผู้ ให้บริการมี

ส่วนสําคญัอย่างมากต่อธุรกิจบริการโดย เฉพาะบริการทีเน้นการพบปะกบัผู้ ให้บริการ (High Contact Service) 

กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการให้บริการลกูค้า เช่น กระบวนการใน

การอนุมัติสินเชือ ระยะเวลาในการอนุมัติ ฯลฯ เนืองจากผู้ รับบริการจะต้องเข้าสู่กระบวนการให้บริการดังนันการ

ให้บริการในแต่ละขันตอนจะเกียวข้องกับคุณภาพและความพึงพอใจของลกูค้า หลกัฐานทางกายภาพ (Physical 
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Evidence) เป็นสิงทีสามารถจับต้องได้และลูกค้าสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสมัผสัทังห้า เช่น อาคารสถานที 

อปุกรณ์สํานกังาน สญัลกัษณ์ สงิตีพิมพ์  ฯลฯ 

 ดงันนัการวิจยันีได้เห็นความสําคญัของการเพิมจํานวนผู้ใช้บริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยั โดยผ่านการเรียนรู้

ถงึพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตดัสนิใจเลือกใช้บริการโดยเฉพาะปัจจยัสว่นประสมการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกธนาคารสําหรับบริการสนิเชือเพือทีอยูอ่าศยัสําหรับเป็นแนวทางให้กบัธนาคารพาณิชย์ในการพฒันากลยทุธ์ทาง

การตลาดให้ตอบสนองถงึความต้องการของผู้ใช้บริการสนิเชือมากขนึ 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตวัอย่างทีศึกษามาจากประชากร คือ 

ผู้บริโภคทีเคยใช้บริการด้านสินเชือเพือทีอยู่อาศยัของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จํานวน 450 คน โดยการกําหนดจํานวน

ตวัอย่างจากตารางของ Taro Yamane ทีระดบัความเชือมนัเท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลือนหรือผิดพลาดที

ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 สําหรับการเลือกกลุม่ตวัอย่างใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Judgmental Sampling) 

ในการแจกแบบสอบถามกบัผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามสถานทีต่างๆ อาทิเช่น งาน 

Money Expo  
เครืองมือในการวจัิย 
ในการวิจยัครังนีใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซงึประกอบด้วย 3 สว่น คือ สว่นที 

1 เป็นคําถามเกียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และ

รายได้เฉลียต่อเดือน  ส่วนที 2 เป็นคําถามเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเชือเพือทีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย์ จํานวน 25 ข้อ ครอบคลมุด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีและเวลา

ให้บริการ ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรผู้ ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการและด้านหลกัฐานทาง

กายภาพ  โดยใช้มาตรวดัแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั (1 = สําคญัน้อยทีสดุ จนถึง 5 = สําคญัมากทีสดุ)  

และสว่นที 3 เป็นคําถามเกียวกบัการตดัสินใจเลือกธนาคารสําหรับใช้บริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยั มีจํานวน 5 ข้อ ซงึ

เป็นคําถามทีใช้มาตรวดัแบบลเิคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั (1=ไมเ่หน็ด้วยอยา่งยิง จนถงึ 5 = เหน็ด้วยอยา่งยิง) 

แบบสอบถามทีสร้างขึนได้ให้อาจารย์ทีปรึกษา เป็นผู้ ตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนันทดลองแจก

จํานวน 30 ชดุเพือทําการทดสอบความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเชือมนัของ

แบบสอบถามใช้สมัประสิทธิแอลฟาของครอน บาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสมัประสิทธิแอลฟา

ของครอนบาคของแบบสอบถามมากกวา่ .70 ซงึอยูใ่นเกณฑ์ทียอมรับได้ 
การวเิคราะห์ข้อมลู  

 ข้อมลูทีเก็บรวบรวมมานนัจะถกูวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน  วิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถีและร้อยละ  ข้อมลูเกียวกบั
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย์ และ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยั วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน  สําหรับการ

ทดสอบอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยักับ

ธนาคารพาณิชย์ทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยั ใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง

เส้นแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) โดยตดัตวัแปรด้วยวิธี Enter กําหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติที

ระดบั .05 
 

ผลการวิจัย 
จากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการจํานวน  450  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นหญิง 

(71.30%)  มีอาย ุ31 – 40 ปี (59.80%)  สว่นใหญ่มีสถานภาพโสด (58.4% ) เป็นพนกังานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ( 

61.3% ) และสว่นใหญ่รายได้มากกวา่ 20,000 บาทขนึไป (71.7% ) 

เมือพิจารณาถึงปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยั

กบัธนาคารพาณิชย์ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสําคญัต่อกระบวนการให้บริการมากทีสดุ ( X = 3.14, S.D = 0.588) 

ตามด้วย ด้านการสง่เสริมการตลาด ( X = 3.14, S.D = 0.588) ด้านราคา( X = 3.14, S.D = 0.588) ด้านบคุลากรผู้

ให้บริการ( X = 3.14, S.D = 0.588) ด้านสถานทีและเวลา( X = 3.14, S.D = 0.588) ด้านหลกัฐานทางกายภาพ

( X = 3.14, S.D = 0.588) และด้านผลติภณัฑ์ ( X = 3.14, S.D = 0.588) ตามลําดบั (ตารางที 1) 

 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหคุณูโดยตดัตวัแปรด้วยวิธี Enter พบว่า   ความแปรปรวนของ

การตดัสินใจเลือกธนาคารสําหรับใช้บริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยัสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

อย่างนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั0 .05 (F = 5.323 และค่า Sig. = .000) ดงัแสดงในตารางที 2 โดยปัจจยัสว่นประสม

การตลาดสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจของผู้ ใช้บริการได้ร้อยละ 6.3% (adj R Square =. 063) ที

เหลืออีกร้อยละ 94.7  เป็นผลจากตวัแปรอืนทีไม่ได้นํามาพิจารณา  โดยปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกธนาคารสําหรับบริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยัมากทีสดุ (β = 0.184)  ตามด้วยปัจจยัด้านหลกัฐาน

ทางกายภาพ (β = 0.122)  ในขณะทีปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานทีและเวลาให้บริการ การสง่เสริมการตลาด

และบคุคลากรผู้ให้บริการ ไมมี่ผลตอ่การตดัสนิใจของผู้ใช้บริการอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 

สรุป 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการและด้านหลกัฐานทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกธนาคารสําหรับบริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ในการให้บริการ

สินเชือนนั  ผู้บริโภคจะเป็นส่วนหนึงของกระบวนการผลิตบริการ เพราะผู้บริโภคในฐานะผู้ ใช้บริการจะต้องเข้ามามี

ส่วนเกียวข้องกบักระบวนการให้บริการถึงจะทําให้บริการนนัมีความสมบรูณ์ โดยเริมตงัแต่ การยืนขออนมุตัิสินเชือ 

การให้ข้อมลูตา่งๆ ตามทีธนาคารร้องขอ การประเมินราคาทรัพย์สินบ้านและทีดิน การอนมุตัิวงเงินและการผ่อนชําระ  
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ดังนัน การให้บริการในแต่ละขันตอนจะเกียวข้องกับคุณภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึงจะส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเลือกธนาคารสําหรับใช้บริการในทีสดุ  สําหรับปัจจยัด้านหลกัฐานทางกายภาพ  เนืองจากบริการสินเชือเป็น

สิงทีไม่มีตวัตน และผู้ ใช้บริการจะยงัไม่สามารถประเมินคณุภาพของการให้บริการได้จนกว่าจะได้ใช้บริการ ดงันัน 

ผู้บริโภคจึงอาจต้องประเมินบริการทีตนจะได้รับโดยอาศยัสญัลกัษณ์ทีเป็นตวับ่งชีคณุภาพและการทํางานของสินค้า 

(Product cue) สิงทีสามารถสงัเกตได้ง่ายก่อนการรับบริการก็คือ หลกัฐานทางกายภาพซึงเป็นสิงทีจบัต้องได้ซึง

จดัเป็นสญัลกัษณ์ภายนอกทีใช้ในการบ่งชีคณุภาพและการทํางานของสินค้า (Extrinsic Cue) ซงึเป็นลกัษณะของ

สินค้าทีไม่ได้เป็นส่วนหนึงของตวัสินค้าและไม่ได้เกียวข้องกบัคณุภาพและการทํางานของสินค้าโดยตรงแต่ผู้บริโภค

นิยมจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจซือเนืองจากสามารถสงัเกตได้ง่าย (Mazumdar, 1993) Bitner (1990) พบว่า 

ลกัษณะทางกายภาพของสถานทีให้บริการเป็นปัจจยัทีผู้บริโภคใช้ในการตดัสินใจเลือกผู้ ให้บริการในขนัตอนก่อนการ

ซือบริการโดยเฉพาะบริการทีเน้นการพบปะกบัผู้ให้บริการ (High Contact Service)   

ดงันนั ธนาคารพาณิชย์ควรมีวิเคราะห์กระบวนการให้บริการของธนาคารและดําเนินการลดหรือตดัขนัตอน

การให้บริการทีไม่จําเป็น หรือเน้นการฝึกอบรมพนกังานให้มีความชํานาญในการให้บริการอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี

ธนาคารควรจะเน้นการสร้างหลกัฐานทางกายภาพเพือเพิมความน่าเชือของการให้บริการ เช่น ความทนัสมยัของ

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน  ความสะอาดภายในสํานักงานและการตกแต่งภายในของอาคาร

สํานกังาน สําหรับข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป ควรพิจารณาถึงปัจจยัอืน ๆ ทีอาจจะสง่ผลต่อการตดัสินใจ

เลือกธนาคารสําหรับใช้บริการสินเชือเพือทีอยู่อาศยั เช่น แรงจงูใจ  หรือ การรับรู้ความเสียงจากการใช้บริการสินเชือ  

เป็นต้น 
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ตารางที 1 : ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกธนาคาร
สําหรับบริการสนิเชือเพือทีอยูอ่าศยั 

ปัจจัยทางการตลาด X  S.D. 

ด้านผลติภัณฑ์ 

วงเงินทีได้รับอนมุตัิ 3.57 0.974 

ความหลากหลายของสนิค้า 3.69 0.947 
ชือเสียงของธนาคาร 3.64 0.879 
ระยะเวลาทีผอ่นชําระ 3.74 0.903 
รวม 3.66 0.625 
ด้านราคา 
อตัราดอกเบียเมือเทียบกบัสถานบนัเงินอืนๆ 3.95 0.872 
อตัราคา่ธรรมเนียม 3.64 0.930 
คา่ประเมินราคาหลกัประกนั 3.73 0.880 
รวม 3.77 0.680 
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

จํานวนสาขาทีให้บริการ 3.64 0.921 

ความสะดวกสบายในการเดินทาง 3.74 0.924 
มีทีจอดรถเพียงพอ 3.75 0.917 
รวม 3.71 0.688 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระยะเวลาปลอดดอกเบีย 3.86 0.957 
การนําเสนอสนิเชือโดยผา่นพนกังานขาย 3.75 0.878 
การแจกของทีระลกึ 3.72 0.907 
มีโครงการสวัสดิการให้ ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และ
พนกังานบริษัท 

3.77 0.855 

การให้คําแนะนําและบริการ 3.80 0.817 
รวม 3.78 0.553 
ด้านพนักงาน 
มีการให้คําปรึกษาแนะนํา ตอบข้อสงสยัได้ชดัเจน 3.68 0.872 
อธัยาศยัของพนกังาน 3.69 0.892 
ความกระตือรือร้นของพนกังานในการให้บริการ 3.71 0.824 
ความสภุาพของพนกังาน 3.80 0.760 
รวม 3.72 0.583 
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ตารางที 1 : ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกธนาคาร

สําหรับบริการสนิเชือเพือทีอยูอ่าศยั (ตอ่) 

ปัจจัยทางการตลาด X  S.D. 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

จํานวนขนัตอนในการอนมุตัิสนิเชือ 3.82 0.751 

ระเบียบและเงือนไขอืน ในการอนมุตัิสนิเชือ 3.74 0.829 

ความรวดเร็วในการอนมุตัิสนิเชือ 3.84 8.34 

รวม 3.80 0.629 

ด้านหลักฐานทางกายภาพ 

ความสะอาดภายในสํานกังาน 3.66 0.876 

ความทนัสมยัของอปุกรณ์ในสํานกังาน 3.66 0.787 

การตกแตง่ภายในของอาคารสํานกังาน 3.72 0.835 

รวม 3.44 0.588 

รวมทงัหมดเฉลีย 3.73 0,309 
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ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพห ุ(Multiple linear regression) ระหวา่งปัจจยัการตลาด            

                   และกบัการตดัสนิใจเลือกธนาคารสําหรับบริการสนิเชือเพือทีอยูอ่าศยั 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

 
ตัวแปร 

(B) ค่ า ค ว า ม

คาดเคลือน 

(Std. Error) 

Beta 

(β) 

 
t 

 
Sig. 
(p) 

คา่คงที 2.502 0.327  7.662 0.000 

ด้านผลติภณัฑ์ 0.007 0.043 0.007 0.157 0.875 

ด้านราคา 0.039 0.041 0.047 0.953 0.341 

ด้านช่องทางการตดัจําหน่าย 0.052 0.039 0.046 1.328 0.185 

ด้านการสง่เสริมการตลาด -0.022 0.047 -0.022 -0.476 0.634 

ด้านพนกังาน 0.026 0.048 0.027 0.532 0.595 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 0.105 0.042 0.122 2.491 0.013* 

ด้านกระบวนการ 0.165 0.043 0.184 3.814 0.000* 

R Square    = 0.078        Adjusted R Square  = 0.063 F = 5.323      Sig = 0.000 
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ภาพลักษณ์และความพงึพอใจของนักท่องเทยีวทมีีผลต่อการกลับมาเทยีวซาํในตลาดนํา    
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
Image and Tourists’ Satisfaction Affecting their Repeat Travelling in Amphawa Floating 
Market, Samutsongkhram Province  
 

วรลกัษณ์ วรวรรณ ณ อยธุยา1และ ไกรฤกษ์ ปินแก้ว1

 Voraluk Vorawan Na Ayutaya1 and Krairoek Pinkaeo1

 
 

บทคัดย่อ 
 วิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตลาดนําอมัพวาและความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย

ทีมีผลต่อการกลบัมาท่องเทียวซํา วิจยันีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมลูจากนกัทอ่งเทีย

ทีตลาดนําอมัพวาจํานวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลีย ค่า

เบียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหคุณู 

(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยัพบวา่  ภาพลกัษณ์และความพงึพอใจของนกัท่องเทียวมีอิทธิพลต่อการ

กลับมาท่องเทียวซําอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยความพึงพอใจด้านร้านอาหารมีอิทธิพลต่อการ

กลบัมาท่องเทียวซํามากทีสดุตามด้วยความพงึพอใจด้านร้านขายของทีระลกึ ภาพลกัษณ์ด้านช่องทางการจําหน่า

และการสง่เสริมการตลาด ตามลําดบั 

คาํสาํคัญ  :  ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทียว ภาพลกัษณ์  การกลบัมาทอ่งเทียวซํา ตลาดนําอมัพวา 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to investigate the impact of image and tourists’ satisfaction on 

their repeat travelling in Amphawa Floating Market. This research is a survey research in which a 

questionnaire was used as an instrument to collect data from a sample of 400 tourists at Amphawa 

Floating Market selected by judgmental sampling method. Analytical statistics used is mean, standard 

deviation and multiple regression analysis. The result shows that tourism destination image and tourists’ 

satisfaction have an impact on their repeat travelling at a significance level .05. Customers’ satisfaction 

                                                            

1 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ  ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 ประเทศไทย 

  Graduate School, Bangkok University Rama IV Rd., Klomg Toey, Bangkok 10110, Thailand. 
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on restaurant has the most impact on their repeat travelling, followed by customers’ satisfaction on 

souvenir stores, tourism destination image on promotion and place respectively. 

Keywords :Tourists’ Satisfaction, Tourism Destination Image, Repeat Travelling, Amphawa Floating  

                      Market 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 ปัจจุบันตลาดนําอมัพวาได้รับความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัทอ่งเทียวทังชาวไทยและชาวตา่งชาติ 

โดยทวัไปนกัท่องเทียวสว่นใหญ่ทีมาท่องเทียวในตลาดนําอมัพวาเพราะต้องการมาสมัผสัความเป็นอตัลกัษณ์ของอมั

วา เช่น ความเป็นวิถีชีวิตของคนริมคลอง  สถาปัตยกรรมแบบบ้านเรือนไทย การค้าขายของชาวบ้าน  สิงแวดล้อมที

เป็นสวนมะพร้าว  สวนลินจี การทําประมงในแม่นําแมก่ลอง และการสะท้อนภาพของอมัพวาออกมาในแง่ของชมุช

เมืองเก่า และบรรยากาศตอนกลางคืนโดยการนังเรือชมหิงห้อย เป็นต้น สิงดึงดูดเหล่านีอาจเป็นสิงทีทําให้

นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจต่อการท่องเทียวอย่างมากและส่งผลให้นกัท่องเทียวเหล่านนัตดัสินใจเดินทางกลบัมา

ทอ่งเทียวซําอีก   ในทางการตลาด ลกูค้าเก่าหรือนกัทอ่งเทียวรายเดิมถือวา่เป็นสนิทรัพย์ทีสําคญัเพราะนกัท่องเทียวที

เคยประทบัใจต่อการให้บริการท่องเทียวจะมีการบอกปากต่อปากให้กบัเพือนและสมาชิกในครอบครัวรวมถึงคนรู้จกั

เกียวกบัความประทบัใจทีตนได้รับซึงเป็นการประชาสมัพนัธ์รูปแบบหนึงทีทําให้ธุรกิจประหยดัค่าใช้จ่ายในการหา

ลกูค้าใหม่ นอกจากนี ยงัให้ข้อมลูเชิงบวกกบัธุรกิจเพือใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ (Lovelock, Wirtz, 

Ken  and  Lui,  2005) ดงันนัการเข้าใจถงึปัจจยัทีมีผลตอ่การกลบัมาเทียวซําของนกัทอ่งเทียวจงึเป็นสงิทีสําคญั 

  ถึงแม้มีปัจจยัทีหลากหลายทีมีผลต่อการกลบัมาใช้บริการซํา  เช่น  ภาพลกัษณ์ของผู้ให้บริการ (Pollack,  

2009) คณุภาพการให้บริการและความพงึพอใจ (Akbar and Parvez,  2009) เป็นต้น  แต่การศกึษาสว่นใหญ่พบว่า  

ความพงึพอใจมีผลต่อความภกัดีมากทีสดุ ( Kivela,  Inbakaran  and  Reece,  1999)  ซงึสอดคล้องกบั  Lovelock  

and  Wirtz (2007)  ทีระบวุ่าความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการจะมีผลต่อการกลบัมาซือซําและการบอกตอ่ ดงันนั

วตัถปุระสงค์ของวิจยัคือ  เพือศกึษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตลาดนําอมัพวาและความพงึพอใจของนกัทอ่งเทียวทีมีผ

ต่อการกลบัมาท่องเทียวซําทีตลาดนําชมุชนอมัพวา  ส ําหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารตลาดนําอมัพวาในการพฒัน

ยทุธ์ทางการตลาดในการสร้างภาพลกัษณ์และปรับปรุงการบริการเพือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเทียวและ

กลบัมาทอ่งเทียวซํา 
 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยันีคือ นกัทอ่งเทียวทีเข้ามาทอ่งเทียวตลาดนําชมุชนอมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยจ

ทําการเลือกกลุม่ตวัอย่างจํานวนทงัสิน 400 ตวัอย่าง โดยการกําหนดจํานวนตวัอย่างจากตารางของ Taro Yamane 

ทีระดบัความเชือมนัเท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลือนหรือผิดพลาดทียอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ในกรณีทีไม่
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ทราบจํานวนทีแท้จริงของประชากรและใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Judgmental sampling) กบันกัท่องเทียว

ในตลาดนําอมัพวา  จงัหวดัสมทุรสงคราม  
เครืองมือในการวจัิย 

 เครืองมือทีใช�ในการวิจยันี คือ แบบสอบถามซงึประกอบด�วย 4 สว่น คือ สว่นที 1 เป็นคําถามเกียวกบั

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และอาชีพ  ส่วนที 2 เป็นคําถามเกียวกบัภาพลกัษณ์

ของตลาดนําชมุชนอมัพวาจํานวน  17  ข้อ ครอบคลมุด้านการให้บริการ ราคา การจดัจําหน่ายและการส่งเสริม

การตลาด โดยใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดบั (1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง จนถึง 5 = เห็นด้วยอย่างยิง) 

สว่นที 3  เป็นคําถามเกียวกบัความพงึพอใจของนกัท่องเทียวจํานวน  14 ข้อครอบคลมุด้านสถานทีท่องเทียว ด้านสิง

อํานวยความสะดวก  ด้านร้านอาหารและร้านขายของทีระลกึ   โดยใช้มาตรวดัแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 

ระดบั (1 = น้อยทีสดุ จนถึง 5 = มากทีสดุ) และสว่นที 4  เป็นคําถามเกียวกบัการกลบัมาเทียวซํา เป็นคําถามทีกําหน

แแบบลิเคิร์ท (Likert scale)  5 ระดบั  (1 = น้อยทีสดุ จนถึง 5 = มากทีสดุ)  แบบสอบถามทีสร้างขึนได้ให้อาจารย์ที

ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนนัทดลองแจก (Try out) จํานวน 30 ชดุเพือทําการทดสอบความ

เชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามใช้สมัประสิทธิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสมัประสิทธิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกว่า 

0.70 ซงึอยูใ่นเกณฑ์ทียอมรับได้   
สถติทิีใช้วเิคราะห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อาย ุการศึกษาและอาชีพ   ใช้ค่าความถี

และร้อยละ การวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ของตลาดนําชมุชนอมัพวา  ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทียวตอ่ตลาดนําชมุชนอั

วาและการกลบัมาท่องเทียวซําใช้คา่เฉลียและคา่เบียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลตอ่การกลบัม

ท่องเทียวซําของนกัทอ่งเทียวใช้สถิติ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression  Analysis)  ตดัตวัแปรด้วย

วิธี  Enter   
 

ผลการวิจัย 
 จากการตอบแบบสอบถามของนกัท่องเทียวจํานวน  400  คน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย (61%) มีช่วงอายรุะหว่าง 25-30 ปี (66.8%) ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี (43.8%)  และมีอาชีพ

พนกังานเจ้าหน้าทีรัฐ (40.3%) สําหรับภาพลกัษณ์ของตลาดนําชมุชนอมัพวา (ดงัตารางที 1) พบว่าภาพลกัษณ์ด้าน

การจดัจําหน่ายดีทีสดุ( X = 3.80, S.D = 0.601) ตามด้วยภาพลกัษณ์ด้านการสง่เสริมการตลาด ( X = 3.54, S.D 

= 0.901) ด้านการให้บริการ ( X = 2.85, S.D = 0.929) และด้านราคา ( X = 2.30, S.D = 0.527) ตามลําดบั 

 เมือพิจารณาความพึงพอใจและการกลบัมาท่องเทียวซํา (ดงัตารางที 2) พบว่า นกัท่องเทียวมีความพึง

พอใจต่อตลาดนําอมัพวาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.14, S.D = 0.588) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า

นกัท่องเทียวความพงึพอใจต่อด้านสถานทีท่องเทียวมากทีสดุ ( X = 3.72, S.D = 0.634) ตามด้วย ด้านสิงอํานวย
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ความสะดวก( X = 3.31, S.D = 0.797) ด้านร้านอาหาร ( X = 3.19, S.D = 0.722) และด้านร้านขายของทีระลกึ 

( X = 2.34, S.D = 0.198) ในขณะทีนกัท่องเทียวมีแนวโน้มกลบัมาท่องเทียวซําในระดบัน้อย ( X = 2.46, S.D = 

0.901) 

  เมือพิจารณาถงึอิทธิพลของภาพลกัษณ์และความพงึพอใจของนกัทอ่งเทียวทีมีผลต่อการกลบัมาท่องเทียวซํ

พบว่า  ภาพลกัษณ์และความพึงพอใจของนกัท่องเทียวมีผลต่อการกลบัมาท่องเทียวซําอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที

ระดบั  0.05 (F = 94.901 และค่า Sig. = .000) โดยภาพลกัษณ์และความพงึพอใจของนกัท่องเทียวสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของการกลบัมาท่องเทียวซําได้ประมาณร้อยละ 65.30 (adj R Square = 65.3) ที เหลืออีกร้อยละ 

34.7  เป็นผลจากตวัแปรอืนทีไม่ได้นํามาพิจารณา  เมือทดสอบนัยสําคญัทางสถิติของค่าสมัประสิทธิของตวัแปร

อิสระทกุตวัพบว่าภาพลกัษณ์ด้านช่องทางการจําหน่ายและด้านการสง่เสริมการตลาด ความพึงพอใจด้านสิงอํานวย

ความสะดวก  ด้านร้านอาหารและด้านขายของทีระลึกมีผลต่อการกลับมาท่องเทียวซําของนกัทอ่งเทียวอยา่งม

นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  โดยความพึงพอใจด้านร้านอาหารมีผลต่อการกลบัมาท่องเทียวซํามากทีสดุ ( β  = 

.749) ตามด้วยความพงึพอใจด้านสินค้าทีระลกึ ( β = .203) ในขณะทีภาพลกัษณ์ด้านการสง่เสริมการตลาด ( β  = 

.157) และด้านช่องทางการจําหน่าย ( β   = .117) สง่ผลต่อการกลบัมาท่องเทียวซําและความพงึพอใจด้านสถานที

ทอ่งเทียว ( β  = .044)   (ดงัตารางที 3) 
 

สรุปผล 
 จากผลการวิจยัสรุปวา่ภาพลกัษณ์ของตลาดนําชมุชนอมัพวาและความพงึพอใจของนกัทอ่งเทียวมีผลตอ่กา

กลบัมาท่องเทียวซํา  ซงึสอดคล้องกบั Prayag (2008) และ Herna’ndenz-lobato,et al. (2006) โดยความพงึพอใจ

ด้านร้านอาหาร ด้านร้านของทีระลกึ และด้านสถานทีท่องเทียวสง่ผลต่อการกลบัมาท่องเทียวซําของนกัทอ่งเทียวอยา่

มีนยัสําคญัทางสถิติ อาจเป็นเพราะว่า อาหาร ของทีระลึกและสถานทีท่องเทียวในตลาดนําอมัพวา ล้วนแตเ่ป็นสว่

หนึงของวัฒนธรรมของชุมชนตลาดนําอมัพวา หรือจดัเป็นสนิค้า/บริการวัฒนธรรมซึงเป็นสิงดึงดูดใจเพือการ

ท่องเทียว (Visiting Attraction) ทีสําคญั รังสรรค์ ธนะพรพนัธ์, 2539: 1) ระบุว่า สินค้าวฒันธรรม คือ สินค้าและ

บริการทีมีวฒันธรรมฝังตวัเป็นสว่นหนงึของสนิค้าหรือบริการนนั  นกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวทีตลาดนําอมัพว

จะมีความคาดหวงัทีจะได้สมัผสัในมิติต่างๆของการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ได้แก่ อาหาร ของทีระลกึของชมุชน และ

สถานทีสงิปลกูสร้างทีสะท้อนถงึวิถีชีวิตของชาวบ้าน  ดงันนัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทียวทีได้รับจากการทีสมัผสักบั

สินค้า/บริการวฒันธรรมดงักลา่วจึงส่งผลต่อการกลบัมาท่องเทียวซําในครังตอ่ไป  สําหรับภาพลกัษณ์ของตลาดนําอั

วาด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านช่องทางการจําหน่ายส่งผลต่อการกลบัมาท่องเทียวซําของนกัทอ่งเทียวอยา่งม

นยัสําคญัทางสถิติเช่นกนั  การส่งเสริมการตลาดนอกจากจะเป็นการประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทียวของตลาดนําอมั

วาแล้วยงัรวมถึง การจดักิจกรรมพิเศษทีเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน ซึงเป็นมิติหนึงของการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมใน

ตลาดนําอมัพวา ในขณะที ภาพลกัษณ์ด้านช่องทางการจดัจําหน่ายในวิจยันีหมายถงึ การเข้าถงึตลาดนําอมัพวา แ
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ความเพียงพอของจํานวนทีพกั ซึงเป็นเรืองของการบริการท่องเทียวซึงเป็นองค์ประกอบสําคัญของการท่องเทียว  

(ราณี อิสชิยักลุ, 2546)  

 ดงันนัผู้ รับผิดชอบดแูลตลาดนําอมัพวาควรให้ความสนใจในด้านการสร้างภาพลกัษณ์และความพงึพอใจขอ

นักท่องเทียวทีส่งผลต่อการกลบัมาท่องเทียวซํา เช่น ปรับปรุงความสะดวกในการเข้าถงึตลาดนํา  การจ ํานวนทีพ

ให้บริการอย่างเพียงพอ และการจดักิจกรรมพิเศษทีสะท้อนถึงเอกลกัษณ์ของชมุชน เป็นต้น ในขณะเดียวกนั ควรมุ่ง

ปรับปรุงการให้บริการของร้านอาหารในเรืองของการตกแตง่ร้าน ความสดและความสะอาดของอาหารรวมถึงการเพิม

รายการอาหารของชมุชนทีหารับประทานยากในปัจจบุนั เป็นต้น  สําหรับการวิจยัในครังต่อไปควรศกึษาแจงจงูใจใน

การกลบัมาทอ่งเทียวซําโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบันกัทอ่งเทียวเพือได้ข้อมลูทีละเอียดมากขนึ  
 

คาํขอบคุณ 
 บทความนีเป็นสว่นหนงึของรายงานการศกึษาเฉพาะบคุคลในหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ซงึผู้ เขียนใคร่

ขอขอบคณุ อาจารย์ทีปรึกษา ดร. ไกรฤกษ์ ปินแก้ว รวมทงัองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ให้ข้อมลูทกุท่าน ทีได้มีสว่นช่วยให้

งานวิจยัดงักลา่วนีสําเร็จลงได้ด้วยดี 
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ตารางที 1: คา่เฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐานและการแปลผลของภาพลกัษณ์ของตลาดนําอมัพวา     
 

ภาพลักษณ์ของตลาดนําอัมพวา X  S.D. แปลผล 

ด้านการให้บริการ 2.85 0.929 ปานกลาง 

ด้านราคา 2.30 0.527 น้อย 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 3.54 0.901 มาก 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 3.80 0.601 มาก 

รวม 3.12 0.739 ปานกลาง 

 
ตารางที 2: คา่เฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเทียวทีมีตอ่ตลาดนําอมัพวา 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเทยีว X  S.D. แปลผล 

ด้านสถานทีทอ่งเทียว 3.72 0.634 มาก 

ด้านสงิอํานวยความสะดวก 3.31 0.797 ปานกลาง 

ด้านร้านอาหาร 3.19 0.722 ปานกลาง 

ด้านร้านขายของทีระลกึ 2.34 0.198 น้อย 

รวม 3.14 0.588 ปานกลาง 
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ตารางที 3: ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพห ุ(Multiple linear regression) ระหวา่งภาพลกัษณ์ของ 
    ตลาดนําอมัพวา  และ ความพงึพอใจตอ่การทอ่งเทียวกบัการกลบัมาทอ่งเทียวซํา 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

ตวัแปร 
(B) 

คา่ความ 
คาดเคลือน 
(Std. 
Error) 

Beta 
(β) 

 
t 

 
Sig. 
(p) 

คา่คงที 0.214 0.199   1.075 0.283 

ภาพลกัษณ์ด้านการให้บริการ 0.054 0.019 0.089 2.828 0.055 

ภาพลกัษณ์ด้านราคา 0.029 0.034 0.028 0.863 0.389 

ภาพลกัษณ์ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 0.081 0.024 0.117 3.334 0.000* 

ภาพลกัษณ์ด้านสง่เสริมการตลาด 0.165 0.037 0.157 4.488 0.021* 

ความพงึพอใจด้านสถานทีทอ่งเทียว 0.045 0.040 0.044 1.107 0.009* 

ความพงึพอใจด้านสงิอํานวยความสะดวก 0.075 0.026 0.106 2.917 0.084 

ความพงึพอใจด้านร้านอาหาร 0.590 0.027 0.749 21.571 0.000* 

ความพงึพอใจด้านร้านขายของทีระลกึ 0.249 0.041 0.203 6.137 0.000* 

หมายเหต ุ: F = 94.901, 2R = 0.812, คา่ adjusted R2 = 0.653    *มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
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รปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือการศึกษาตามหลักปรัชญาู
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถนิ
The ICT Management Model for Education Based on Sufficiency Economy Philosophy 
in Basic Educational Schools of The Department of Local Administration 
 

วาสนา จนัทรอไุร1

Wasana Chandraourai1   
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ1) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารเพือ
การศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  2) เพือ
ประเมินการยอมรับรูปแบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารเพือการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน กลุ่มผู้ ให้ข้อมลู มี 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ เชียวชาญเพือหาเพือ
สร้างรูปแบบฯโดยวิธีการเดลฟาย จํานวน 23 คน 2) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูเพือใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
รูปแบบฯ จํ

                                                           

านวน 1,300 คน  3) กลุ่มสถานศึกษา เพือประเมินการทดลองใช้รูปแบบฯ จํานวน 4 โรงเรียน สถิติทีใช้ได้แก่ ร้อย
ละ มธัยฐาน พิสยัระหวา่งควอไทล์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ   
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1.  การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสาร เพือการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ได้องค์ประกอบรูปแบบฯ 7 องค์ประกอบ 
65 ตวัชีวดั ประกอบด้วย องค์ประกอบที 1 ด้านการสํารวจและพฒันาระบบสารสนเทศ  จํานวน 19 ตวัชีวดั  องค์ประกอบที 2 
ด้านการบริหารงบประมาณสารสนเทศ จํานวน 9 ตวัชีวัด   องค์ประกอบที 3 ด้านวิชาการสารสนเทศ จํานวน 11 ตัวชีวัด  
องค์ประกอบที 4 ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน 8 ตัวชีวัด   องค์ประกอบที 5 ด้านการบริหารงานและ
ประเมินผล สารสนเทศ จํานวน 8 ตวัชีวดั    องค์ประกอบที 6 ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จํานวน 6 ตวัชีวัด    
องค์ประกอบที 7 ด้านการสนบัสนนุระบบสารสนเทศ  จํานวน 4 ตวัชีวดั 

2.  ผู้บริหารสถานศกึษาให้การยอมรับรูปแบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสาร เพือการศกึษาตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ทงั 7 องค์ประกอบรูปแบบฯ 65 
ตวัชีวดั สามารถนําไปปรับใช้ในสถานศกึษาได้ โดยสถานศกึษาต้องปรับตามบริบทของสถานศกึษา 
คาํสาํคัญ: รูปแบบการจดัการ    เทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารเพือการศกึษา    หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1 ผู้ อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 วดัไชยสริุนทร์ เทศบาลเมืองเพชรบรีุ อําเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ  76000  ประเทศไทย.

  The Director of Chisurin 4 Municipality Phetchaburi School, Mueang Phetchaburi District, Phetchaburi Province. 76000, Thailand. 
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Abstract 
 The objectives of this research are 1) constructing and developing the model of management of 

ICT for Education based on sufficiency economy philosophy in basic educational schools of the 

Department of Local Administration 2) Assessing the model of management of ICT for Education based 

on sufficiency economy philosophy in basic educational schools of the Department of Local 

Administration. There are 3 groups such as 1) Group is comprised by 23 experts who construct model by 

Delphi Method 2) Group is comprised by 1,300 school administrators and teachers for analyzing to 

model’s components 3) Group is comprised by 4 school administrators for assessing experiment of 

model. The statistics includes Percentage, Median, Interquartile Range, and Factor Analyzing.  

 The research have found 

 1. Constructing and developing the model of management of ICT for Education based on 

sufficiency economy philosophy in basic educational schools of the Department of Local Administration 

have obtained 7 components and 65 indicators of model’s components that including first component is 

about surveying and developing IT system with 19 indicators.  Second component is about budget 

management of information with 9 indicators. Third component is about technical information with 11 

indicators. Fourth component is about information resource management with 8 indicators. Fifth 

component is about management and assessment to information with 8 indicators. Sixth component is 

about safety of information system with 6 indicators and seventh component is about backing of 

information system with 4 indicators 

 2. School administrators have recognized the model of management of ICT for Education based 

on sufficiency economy philosophy in basic educational schools of the Department of Local 

Administration with 7 components of pattern with 65 indicators that can adjust to use in schools by 

schools must learn to adjust by according its context. 

Keywords : The model of management,  ICT for Education, sufficiency economy philosophy 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติได้บญัญัติไว้ในหมวด 9 ให้มีการใช้เทคโนโลยีเพือการศกึษาอย่างจริงจงั และให้

มีการใช้เทคโนโลยีเพือการศกึษาเข้ามาช่วยพฒันาบคุลากรเพือให้มีความรู้ ความสามารถทีจะใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมอย่าง มี

คณุภาพและมีประสิทธิภาพ โดยได้กําหนดให้ผู้ เรียนมีสิทธิได้รับการพฒันาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือ
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การศึกษาในโอกาสแรกทีทําได้  เพือให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอทีจะใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต  แต่ในการดําเนินการนัน โรงเรียนพบปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาด้าน

ผู้บริหารทียงัขาดความรู้ความเข้าใจ เกียวกบัการใช้และการบริหารจดัการไอซีที  ปัญหาด้านครู ทีพบว่า สาเหตทีุทํา

ให้เทคโนโลยีหลายชนิดในอดีตล้มเหลว คือ  ครูมีข้อจํากดัทางด้านความรู้ความสามารถขาดความรู้และทกัษะในการ

ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 12-13) ปัญหาด้านวสัด ุอปุกรณ์ ได้แก่ 

คอมพิวเตอร์ไมเ่พียงพอกบัจํานวนนกัเรียนสือและวสัดอุปุกรณ์ ราคาสงูไม่สะดวกในการซือหา สญัญาณอินเทอร์เน็ต

มีความเร็วตํา ห้องปฏิบตัิการไมเ่พียงพอ เงินงบประมาณไมเ่พียงพอ(ปราวีณยา สวุรรณณฐัโชติ, 2546 : 7) ปัญหาใน

การนําไอซีทีมาใช้การเรียนการสอน คือ ไม่สามารถบูรณาการเข้ากับหลกัสตูรทีมีอยู่ ขาดบุคลากรทีมีความรู้และ

แหล่งพฒันาความรู้ ปัญหาลิขสิทธิและซอฟต์แวร์ด้านเนือหา ขาดแคลนสืออิเล็กทรอนิกส์ เนือหาสือไม่ตรงกบัความ

ต้องการ (บญุเลศิ อรุณพิบลูย์, 2546 : 45) จึงควรทําการวิจยัรูปแบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

เพือการศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค์  

1. เพือสร้างและพฒันารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษาตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน  

2. เพือประเมินการยอมรับรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารเพือการศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน  

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจยัและพฒันา(Research and Development) โดยใช้เทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย (Delphi 

Technique) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ในการสร้างรูปแบบ และใช้การแบบสอบถามในการ

ประเมินรูปแบบ กลุ่มผู้ ให้ข้อมลู มีจํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ เชียวชาญทีใช้ในการวิจยัแบบเดลฟายจํานวน 23 

คน  2) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

จํานวน 1,300 คน เพือประเมินการยอมรับรูปแบบ 3) สถานศกึษาขนัพืนฐาน จํานวน 4 แห่งเพือประเมินการทดลอง

ใช้รูปแบบ สถิติทีใช้ได้แก่ ร้อยละ มธัยฐาน พิสยัระหวา่งควอไทล์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ   

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสาร เพือการศึกษาตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สงักดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 

(Delphi Technique) ผลการวิเคราะห์ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ มี

คา่มธัยฐาน> 4 คา่พิสยัระหวา่งควอไลท์ เทา่กบั 1 จํานวน 65 ตวัแปร 
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 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสาร เพือการศกึษาตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษาขนัพืนฐาน สงักดักรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน พบว่า ประกอบด้วย 

7 องค์ประกอบ 65 ตวัแปรสงัเกตได้ การตรวจสอบเมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรโดยพิจารณาค่าดชันไเกเซอร์-ไม

เยอร์-ออลคิน(Kaiser -  Mayer  -  Olkin  Measures  of  Sampling  Adequacy) ซงึเป็นค่าดชันีทีใช้วดัความ

เหมาะสมของข้อมลูตวัอย่างทีจะนํามาวิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ บอกถึงความแตกต่างระหว่าง

เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรสงัเกตได้ ซงึควรจะมีค่ามากกว่า .50 และเข้าสู ่1 จากผลการวิเคราะห์ค่าดชันีไกเซอร์-

ไมเยอร์-ออลคิน มีค่าเท่ากบั .980 จากนนัพิจารณาร่วมกบัค่าสถิติ Bartlett’s  test  of  Sphericity มีค่าเท่ากบั 

26233.826 (P< .000) แสดงว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรมีความเหมาะสมมากทีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยนั 

 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั รูปแบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารเพือการศึกษา  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน มี 7 

องค์ประกอบ 65 ตวัชีวดั ได้แก่ องค์ประกอบที 1 ด้านการสํารวจและพฒันาระบบสารสนเทศ  จํานวน 19 ตวัชีวดั  

องค์ประกอบที 2 ด้านการบริหารงบประมาณสารสนเทศ จํานวน 9 ตวัชีวดั  องค์ประกอบที 3 ด้านวิชาการสารสนเทศ 

จํานวน 11 ตวัชีวดั    องค์ประกอบที 4 ด้านการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน 8 ตวัชีวดั   องค์ประกอบที 5 

ด้านการบริหารงานและประเมินผล สารสนเทศ จํานวน 8 ตวัชีวดั    องค์ประกอบที 6 ด้านความปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ จํานวน 6 ตวัชีวดั    องค์ประกอบที 7 ด้านการสนบัสนนุระบบสารสนเทศ  จํานวน 4 ตวัชีวดั   

 4. การยอมรับรูปแบบฯ จากการทีผู้บริหารสถานศกึษาได้นํารูปแบบไปทดลองใช้ ให้ความเหน็วา่  

      4.1 องค์ประกอบด้านการสํารวจและพฒันาระบบสารสนเทศ  พบว่า ภาครัฐ เอกชน และชมุชนที

เชิญมาร่วมเป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการวางแผน 

ดําเนินการ กํากบั ติดตามผลการพฒันาให้กบัสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดี ชุมชนมีความพึงพอใจทีได้รับบริการทาง

วิชาการทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษามีเว็บไซด์

เผยแพร่ความรู้ด้านตา่งๆ   ได้รับความร่วมมือจากทกุภาคสว่นในด้านงบประมาณด้านความรู้ และด้านประสบการณ์

ต่างๆ     คณะครูมีความเข้าใจการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษา  ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา   มีการวิจยัด้านจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษา    

ข้อมูลสารสนเทศได้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลตามระยะเวลาทีกําหนด   บุคลากรของ

สถานศึกษามีความรู้ด้านสารสนเทศทีเกียวข้อง   สถานศึกษามีกลุ่มเครือข่ายในการดําเนินการเกียวกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ   ผู้ รับผิดชอบดแูลระบบสารสนเทศไม่มีภาระงานมากเกินไป ทําให้งานระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมี

คณุภาพนกัเรียนสนกุต่อการเรียน และสามารถทําข้อสอบได้ สามารถนํานวตักรรมทีพฒันาขึนมาขอรับการประเมิน

ในตําแหน่งทีสงูขนึบคุลากรมีความรู้เพิมขนึตามสมรรถนะทีกําหนด 
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  4.2  องค์ประกอบ ด้านการบริหารงบประมาณสารสนเทศ  พบว่า  มีวสัดอุปุกรณ์ทีเหมาะสมใช้

อย่างเพียงพอ   มีงบประมาณเพียงพอต่อการดูแลรักษา และจัดหาอุปกรณ์ทีใช้ในการเรียนรู้บุคลากรได้รับความ

สะดวกในการใช้ทรัพยากร    มี Hardware และ Software ทีทันสมยัเพียงพอต่อการใช้งาน ชุมชนสนับสนุน

งบประมาณเพือจะซือ Hardware และ Software   ผู้ เรียนสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารได้ตาม

กําหนดเวลาทีกําหนด   มีบคุลากรรับผิดชอบดแูล Hardware และ Software และดแูลระบบเครือข่าย Network, 

LAN, Internet, Wifi   มีวสัด ุอปุกรณ์ด้านสารสนเทศอย่างเพียงพอ   และมีงบประมาณในการพฒันาระบบ

สารสนเทศอยา่งเพียงพอ 

  4.3  องค์ประกอบด้านวิชาการสารสนเทศ พบวา่ ผู้ เรียนมีความรู้เป็นไปตามหลกัสตูรและแผนการ

เรียนรู้   ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามพืนฐานของตนเอง   ผู้ เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ได้

ตามเป้าหมายทีกําหนด   ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามกลุม่ทีมีพืนฐานเดียวกนั   ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร ตามสมรรถนะทีกําหนด   มีนวตักรรมใหม่ๆเพิมขึนเป็นจํานวนมาก    บุคลากรมีความรู้

เรืองกระบวนการวิจยั เทคนิคการวิจยั และหวัข้อทีจะวิจยั    ทําให้ทราบข้อมลูด้านสารสนเทศด้านผลสมัฤทธิในด้าน

การเรียนของผู้ เรียน    ทําให้ทราบพฒันาการของผู้ เรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  นกัเรียนมี

ความเข้าใจในบทเรียนดียิงขึน   บุคลากรสามารถพฒันาความรู้ของผู้ เรียนได้ดีขึนโดยใช้โปรแกรมประยกุต์ และสือ

การเรียนรู้ 

  4.4  องค์ประกอบ ด้านการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ทีสะอาด   

ผู้ เรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพิมมากขนึผู้ เรียนมีเจตคติทีดีต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือสาร   มีห้องคอมพิวเตอร์ Internet และโปรแกรมการเรียนการสอนเพียงพอ มีห้องคอมพิวเตอร์ทีดี   มี

บคุลากรในการทํางานการจดัการระบบสารสนเทศและการสือสารเพียงพอ    บุคลากรได้รับการอบรมและพฒันาดู

งานอยา่งตอ่เนือง บคุลากรมีความรู้ด้านการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศกึษาเพิมมากขนึ 

  4.5  องค์ประกอบด้านการบริหารงานและประเมินผล สารสนเทศ พบว่า  ด้านการบริหารงานมี

ความชัดเจนและเป็นระบบดีขึน   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของสถานศึกษา มีความชัดเจนเป็น

รูปธรรม สามารถนําไปปฏิบตัิได้  สถานศกึษาทราบจดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรคของสถานศึกษา ผู้ เรียนและ

ชมุชน นโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาสอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษา   วิสยัทศัน์ หลกัการ ปรัชญาและ

จดุมุง่หมายของการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารเพือการศกึษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมุ่งเน้นจุดมุ่งหมาย คือ สอดคล้องกบัสมรรถนะของผู้ เรียน และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ เรียน  ผู้ เรียนมี

คณุภาพตามสมรรถนะ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้   ผลการดําเนินงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและสือสารของสถานศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีตังไว้อย่างเป็นรูปธรรม   บุคลากรมีแผนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและสือสาร   และมีการวิจยัพฒันาสือการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม 
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  4.6  องค์ประกอบ ด้านความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ พบว่า บคุลากรของโรงเรียนมีความรู้

ด้านการใช้งาน การดูแลรักษา และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์นักเรียนและชุมชนปฏิบตัิตามระเบียบการเข้าใช้

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารได้อย่างถูกต้อง   แผนระบบเครือข่ายทีวางไว้สามารถป้องกันความ

ปลอดภัยของอปุกรณ์และผู้ ใช้ได้  มีห้องปฏิบตัิการเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารเพือการศึกษา   มี

ทรัพยากรการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ  นกัเรียนสามารถศกึษาหาความรู้และทบทวนบทเรียนได้จากระบบ Internet 

  4.7 องค์ประกอบด้านการสนบัสนนุระบบสารสนเทศ พบว่า  ครูทกุคนมีความรู้ความสามารถใน

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและสือสารในโรงเรียน   และได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีโดยตลอด  มีบคุลากรเพียงพอต่อการดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศกึษา   มี

นวตักรรม สิงพิมพ์ ชุดแบบเรียนสําเร็จรูป CD, DVD แหล่งเรียนรู้สามารถจดัทําเป็นแบบ    E-Book, CAI, E-

Learning ได้เหมาะสมกบัผู้ เรียนแตล่ะระดบั 
 

สรุป 
 รูปแบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน เป็นรูปแบบทีนํากระบวนการของมาตรฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการศกึษา หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3  ห่วง  2  เงือนไข และหลกัการ

ประเมิน Balanced Scorecard มาประยกุต์เป็นรูปแบบฯ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 65 ตวัชีวดั การนํารูปแบบไป

ใช้ต้องคํานึงถึงบริบทของโรงเรียนและต้องมีความเข้าใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยกุต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของโรงเรียน 
 

คาํขอบคุณ 
 ขอขอบพระคณุผู้ เชียวชาญทงั 23 ทา่น  ทีกรุณาให้ข้อมลูเพือสร้างรูปแบบฯโดยวิธีการเดลฟาย ขอบคณุผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูทีกรุณาตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณ คุณเรวฒัน์  มสุิกเจียรนันท์ ผู้ อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1     

วดัแก่นเหลก็ (รัตนกะลสัอนสุรณ์) คณุชม้อย แสงเพช็ร ผู้ อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ชมุชนวดัจนัทราวาส เทศบาลเมือง

เพชรบุรี คุณบงัอร พุกสขุ ผู้ อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 ไทรย้อย เทศบาลเมืองชะอํา และคุณวิรัตน์ มณีพฤกษ์ 

ผู้ อํานวยการโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ เทศบาลเมืองหัวหิน ทีกรุณาทดลองใช้รูปแบบฯ ขอบพระคุณผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ทองประวิตร   จําปาเงิน  รองศาสตราจารย์ ดร.  สปุรียา  ควรเดชะคปุต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.

ปรัชญนนัท์  นิลสขุ ทีให้คําปรึกษาชีแนะ 
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การโคลนชินส่วนและวเิคราะห์ลาํดบัเบสของ late 3’ untranslated region ใน papillomaviruses 
6 ชนิด 
Cloning and Sequence Analysis of Late 3’UTR Region of Six Different Papillomaviruses       
                                              

สรรทิพย์ กองจร1 มลวิลัย์ แกมแก้ว1 Sheila V Graham2 และ ธนาพร ชืนอิม1

Santip Kongjorn1, Maliwan Kamkaew1, Sheila V Graham2 and Thanaporn Chuen-Im1

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีเป็นการศกึษาวิเคราะห์ลําดบัเบสของชินสว่นใน  late 3’ untranslated  ของ papillomavirus   6 

ชนิดทีก่อให้เกิดเนืองอกทงัชนิดไม่ร้ายแรง (benign)  และชนิดร้ายแรง (malignance)  พบว่าชินส่วนนีมีความ

แตกต่างกนัใน papillomavirus  แต่ละชนิด  จากผลการวิเคราะห์ phylogram พบว่า PVs ทีมีโฮสต์เดียวกนัจะมี

ความสมัพนัธ์ทางบรรพบรุุษใกล้เคียงกนั   ในกรณีของ HPVs นนั  สายพนัธุ์ทีก่อให้เกิดเนืองอกชนิดไม่ร้ายแรง คือ 

HPV-6 และ -11 จะมีความใกล้เคียงกนัทางบรรพบรุุษ   ในขณะทีสายพนัธุ์ทีก่อให้เกิดมะเร็งคือ HPV-31 จะมีความ

ใกล้เคียงทางบรรพบรุุษทีห่างออกมาและ HPV-16 ซึงถกูจดัเป็นสายพนัธ์รุนแรงมากในการก่อให้เกิดมะเร็งมีความ

ใกล้เคียงทางบรรพบรุุษน้อยทีสดุ   สําหรับลกัษณะโครงสร้างทตุิยภมิูของสายอาร์เอ็นเอนนัพบว่าโครงสร้างมีความ

ใกล้เคียงกนัไม่มากนกั ซงึทํานายได้ว่ากลไกการควบคมุของ element เหลา่นี  น่าจะมีรายละเอียดทีแตกต่างกนัโดย

อาจมีปฏิสมัพนัธ์กบัโปรตีนของโฮสต์ทีแตกตา่งกนัและมีโปรตีนตวัสําคญัในการควบคมุทีแตกตา่งกนั 

คาํสาํคัญ : human papillomavirus  (HPV),  bovine papillomavirus  (BPV)         
 

Abstract     
 The aim of this study was to analyse the partial sequences of late 3’untranslated fragment of 6 
papillomaviruses, which cause either benign or malignant tumour. The fragment obtained from each PV 
type showed different sequences.  The results from phylogram analysis indicated that BPV-1, which 
shares the same host, is closely related with BPV-2 and -3. In case of HPVs, HPV-6, the low risk type, is 
closely related with HPV-11 while HPV-16, the high risk type, is distantly related to the low risk types. All 
PVs contain different secondary structures implying that the mechanism of these elements might function 
differently in detail such as interacting with different cellular proteins.  
Keywords : human papillomavirus  (HPV),  bovine papillomavirus  (BPV)   
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
สาเหตขุองมะเร็งปากมดลกูในผู้หญิงเกิดจากไวรัส  human papillomavirus  (HPV) ชนิดที 16  ซงึอยู่ในกลุม่ 

papillomaviruses (PVs) ทีมีมากกว่าร้อยสายพนัธุ์    การติดเชือของไวรัสแต่ละสายพนัธุ์มีความจําเพาะต่อชนิดของ

โฮสต์   เช่น human papillomavirus  (HPV) ก่อโรคในคน, bovine papillomavirus (BPV) ก่อโรคในววั ควาย และ 

canine papillomavirus (CPV) ก่อโรคในสนุขั   ไวรัสจะก่อให้เกิดเนืองอกทงัชนิดไม่ร้ายแรง (benign)  เช่น หดู 

(wart) และชนิดร้ายแรง (malignance) เช่น มะเร็ง ( cancer) (de Villiers, 2004)   จากการศกึษาวงจรชีวิตพบว่า

ไวรัสเริมการติดเชือทีเซลล์ฐานของเยือบผิุวแล้วดําเนินวงจรชีวิตพร้อมไปกบัการพฒันาของเซลล์ไปเป็นเยือบผิุวหรือ

ผิวหนงั (epithelial differentiation) การแสดงออกของ late gene L1 ซงึเป็นโปรตีนแคปซิดหลกัของไวรัสถกูควบคมุ

ในระดบั post-transcription โดย element หลกัคือ late regulatory element (LRE) ทําให้ไม่เกิดการสงัเคราะห์           

แคปซิดโปรตีนจนกวา่เซลล์เข้าสูร่ะยะสดุท้ายของการพฒันาไปเป็นเซลล์เยือบผิุว  (Cumming และคณะ, 2003)  

 ในปี ค.ศ 2007 Zhao และคณะรายงานว่า element ทีเกียวข้องกบัการยบัยงัการแสดงออกของ late gene 

ใน  late 3’UTR ของยีโนม HPV มกัมีกลุม่เบส PuU3-5Pu  ปรากฏอยู่แต่มีรายละเอียดของลําดบัเบสทีแตกต่างกนัใน 

HPV แต่ละชนิด  เช่น ใน HPV-16 มีลําดบัเบสเป็น UGUUUGU  แต่ใน HPV-1 มีลําดบัเบสเป็น  UAUUUAU ทงันี 

Zhao และคณะได้ตงัสมมตุิฐานว่าลําดบัเบสเหล่านีน่าจะเป็นปัจจยัสําคญัทีควบคมุวงจรชีวิตของไวรัสและทําให้

ไวรัสมีคณุสมบตัิในการก่อโรคทีแตกต่างกนัออกไป  นอกจากนีผลการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของ element 

ใน late 3’ UTR ในไวรัสแต่ละชนิดแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการยบัยงัของ  element  ใน HPV แต่ละชนิดมีความ

แตกต่างกนัโดยสําหรับ HPV-16  ซงึเป็นสายพนัธุ์ทีมีความรุนแรงก่อให้เกิดมะเร็งมีการยบัยงัการสงัเคราะห์โปรตีน

อตัราสงูทีสดุในขณะที element  จาก HPV-2  ซงึเป็นสายพนัธุ์ทีก่อให้เกิดเนืองอกมีประสิทธิภาพในการยบัยงัการ

สงัเคราะห์โปรตีนตําทีสดุ  

 ลกัษณะการควบคมุการแสดงออกของยีน  L1 ใน PVs ชนิดอืน   มีการศกึษาอย่างละเอียดใน  BPV-1 เท่านนั

(Furth และคณะ, 1994) แม้ว่ามีผู้ ทําการศึกษาในไวรัสสายพนัธุ์อืน แต่ข้อมลูทีได้ยงัไม่เพียงพอต่อการเข้าใจกลไก

การทํางานของ element เหลา่นี รวมถึงความแตกต่างในการทํางานระหว่างไวรัสสายพนัธุ์รุนแรง (เช่น HPV-16 และ 

18) และสายพนัธุ์ไม่รุนแรง (เช่น HPV-1 และ 2)  และระหว่างโฮสต์ต่างชนิดกนั  (เช่น HPVs, BPVs และ CPVs)    

โดยการทํางานของ element ในระดบัอาร์เอ็นเอเพือควบคมุการแสดงออกของยีนเริมต้นจากปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง 

element กบัโปรตีนทีเกียวข้อง ร่วมกบัปัจจยัสําคญัอืนๆ เช่น  ลําดบัเบส ซงึเป็นตําแหน่งสําหรับการจบัตวัของโปรตีน 

(binding site) และโครงสร้างทตุิยภมิู (secondary structure) ของ element  ปัจจบุนัมีการผลิตวคัซีนใช้ป้องกนัการ

ติดเชือ HPVs บางชนิด อยา่งไรก็ตามยงัคงมีความต้องการยาต้านไวรัสสําหรับผู้ติดเชือไวรัสแต่ยงัไม่มีการพฒันาของ

เซลล์มะเร็ง การเข้าใจถงึกลไกการควบคมุการสงัเคราะห์แคปซิดโปรตีนของไวรัสจะสามารถใช้ข้อมลูในการพฒันายา

ต้านไวรัสเพือยบัยงัการสร้างอนภุาคไวรัสเพือลดความเสียงของการเกิดมะเร็งได้ (Graham, 2008) ดงันนังานวิจยันี

จึงได้ทําการศกึษาเปรียบเทียบลําดบัเบสและโครงสร้างทตุิยภมิูของชินสว่นใน late 3' UTR  ทีคาดว่าเกียวข้องกบั
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การควบคมุแสดงออกของยีน L1 ใน papillomavirus จากโฮสต์ 2 ชนิดคือ มนษุย์และววั   ไวรัสทีศกึษาทงัหมด  6 

ชนิด คือ  HPV-6, HPV-11, HPV-16, HPV-31, BPV-3 และ BPV-4 และลําดบัเบสของ BPV-1 ซงึนําข้อมลูจาก

ฐานข้อมลูของ NCBI ข้อมลูทีได้จากงานวิจยัจะใช้ประกอบการศกึษา late 3’UTR inhibitory element  ของไวรัสสาย

พนัธุ์ชนิด 

ตา่งๆและประสทิธิภาพของ element แตล่ะชนิดเพือช่วยให้เข้าใจถงึรายละเอียดของกลไกการทํางานมากขนึ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 1. การเตรียมชินส่วน late 3’ untranslated region (3’UTR) ใน papillomaviruses 6 ชนิด  โดยทําการ

ออกแบบไพร์เมอร์จากฐานขอมลูลําดบันิวคลีโอไทด์ (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) ของ papillomaviruses 6 ชนิด 

(HPV-6, HPV-11, HPV-16, HPV-31, BPV-3 และ BPV-4) ให้ครอบคลมุชินสว่นบริเวณทีต้องการใน late 3’UTR  ทีมี

ลําดบัเบสของเอนไซม์ตดัจําเพาะทางด้าน 5’ ของ forward primer และ reverse primer โดย forward primer 

เริมต้นที 10 นิวคลีโอไทด์จาก stop codon ของยีน L1 และ reverse primer เริมต้นทีตําแหน่งไม่เกิน 20 นิวคลีโอไทด์

จาก poly(A) signal จากนนัเพิมปริมาณชินสว่นด้วยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) โดยสภาวะในการ

ทํา PCR มี ดงัต่อไปนี  94°C 5 นาที ตามด้วย ของ 94°C 1 นาที 58°C 1 นาที 72°C 1 นาที ทงัหมด 30 รอบ และ 

72°C 7 นาที  

2. นํารีคอมบิแนนท์พลาสมิด  pSV-β-galactosidase  ทีมีชินส่วน late 3’ untranslated  จาก 

papillomaviruses  6 ชนิด  (HPV-6, HPV-11, HPV-16, HPV-31, BPV-3 และ BPV-4)  ทําการเพิมจํานวนชินสว่น

โดยการถ่ายโอนรีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าสู ่Escherichia coli DH5 α  ด้วยวิธี heat shock    ทําการตรวจสอบ

ความถกูต้องของลําดบัเบส  late 3’ untranslated  โดยการวิเคราะห์ทางลําดบันิวคลีโอไทด์ 

3. การวิเคราะห์ความเหมือนลําดบัเบสของชินสว่นบริเวณ late 3’UTR ระหว่าง papillomaviruses  6 ชนิด 

และเปรียบเทียบกบัลําดบัเบสในบริเวณ late 3’ untranslated  ของ  BPV 1 ทีได้มีผู้ศกึษาไว้แล้วโดยนําลําดบัเบส 

จาก เว็บไซด์ NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov)     จากนนันําข้อมลูลําดบัเบสแต่ละตวัอย่างมาวิเคราะห์ความ

เหมือนด้วยโปรแกรมmultalin (http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/)  ศึกษา  Phylogram  โดยใช้โปรแกรม 

ClustalW2 จากเว็บไซด์ของ EMBL (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2)และทําการวิเคราะห์โครงสร้าง

ทตุิยภมิูของ RNA โดยใช้โปรแกรม mfold เวอร์ชนั 2.3 จากเว็บไซด์ของThe RNA Institute College of Arts and 

Science University at Albany (http://mfold.rna.albany.edu/?q=mfold/RNA-Folding-Form2.3) 

 

ผลและวิจารณ์ 
1.การเพิมจํานวนรีคอมบิแนนท์พลาสมิด  pSV-β-galactosidase  ทีมีชินส่วน late 3’ untranslated      

โดยนํารีคอมบิแนนท์พลาสมิดเข้าเซลล์แบคทีเรีย (bacterial  transformation)  และทําการคดัเลือกแบคทีเรียโคโลนี  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2
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สีฟ้าทีได้รับพลาสมิด  โดยการใช้อาหารทีมีแอมพิซิลิน  IPTG และX-Gal   จากนนันํามาทําการตรวจสอบความ

ถกูต้องของลําดบัเบส  late 3’ untranslated   โดยการวิเคราะห์ทางลําดบันิวคลีโอไทด์   พบว่ามีรีคอมบิแนนท์    

พลาสมิดทีมีชินสว่น late 3’ untranslated   
 

                                                                   

 รูปที 1   การคดัเลือกแบคทีเรียทีได้รับพลาสมิดบนอาหารทีมีแอมพิซิลนิ  IPTG และX-Gal  50 μg/ml 
 

 2. ผลการวิเคราะห์  phylogram  ของไวรัส  6 ชนิด เปรียบเทียบกบั  BPV 1 ทีได้มีผู้ศกึษาไว้แล้ว   โดยใช้

ลําดบัเบสบริเวณ late 3’UTR   ดงัแสดงในรูปที 2  จากภาพสามารถแบง่กลุม่ของไวรัสออกได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ  ตาม

ลกัษณะโฮสต์คือไวรัสกลุม่  BPVs และกลุม่ HPVs   ในกลุม่ BPVs ซงึมีสมาชิกทงัหมด 3 ชนิด ไวรัส BPV-3 และ -4 

มีความคล้ายกนัทางสายบรรพบรุุษ (phylogeny) มากทีสดุใน    ขณะที BPV-1 มีความสมัพนัธ์ห่างจากไวรัสทงัสอง

ชนิด  สําหรับกลุม่  HPVs ซงึมีสมาชิก 4 ชนิด  โดย  HPV-11 มีความคล้ายกนัทางสายบรรพบรุุษกบั HPV-6  มาก

ทีสดุ  ทงันีไวรัสทงัสองชนิดจดัเป็นสายพนัธุ์ทีไม่รุนแรง   ความคล้ายกนัทางสายบรรพบุรุษลําดบัถดัมาคือ HPV-31 

และ HPV-16 มีความสมัพนัธ์ห่างจากไวรัสชนิดอืนในกลุม่มากทีสดุ     จากการ alignment  ลําดบันิวคลิโอไทด์    

สว่นบริเวณ  late 3’UTR  ดงัแสดงในรูปที 3  พบว่าลําดบัเบสมีความแตกต่างกนั  มีทงัเบสทีหายไปและเพิมเข้ามาใน 

PVs แตล่ะชนิด ดงัตอ่ไปนี   
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รูปที 2   Phylogenetic tree แสดงความสมัพนัธ์ทางบรรพบรุุษระหวา่ง PVs    สเกลด้านลา่งแสดงถงึระยะทางของ  

             วิวฒันาการระหวา่งไวรัสแตล่ะชนิด 
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 รูปที 3   แสดงการ  alignment  บริเวณ  late 3' UTR ของ PVs แตล่ะชนิด    
 

 3. การทํานายโครงสร้างทตุิยภูมิของอาร์เอ็นเอพบว่าไวรัสแต่ละชนิดมีลกัษณะโครงสร้างทีแตกต่างกัน     

ในกรณีของไวรัสสองคูคื่อ BPV-3 และ -4 (รูปที 4) และ HPV-6 และ -11 (รูปที 5) ซงึเป็นไวรัสคูที่มีความใกล้เคียงกนั 

ทางบรรพบรุุษมากทีสดุก็มีลกัษณะโครงสร้างทตุิยภมิูทีต่างกนัเช่นเดียวกนั  เมือพิจารณาตําแหน่งของ  inhibitory 

element บนโครงสร้างทตุิยภมิูในไวรัสชนิดทีมีการศกึษาแล้วได้แก่ BPV-1, HPV-16 และ HPV-31 พบว่า element 

เหลา่นีจะมีตําแหน่งอยูบ่นแขนงของโครงสร้างทียืนยาวมากทีสดุเสมอ (ไมไ่ด้แสดงข้อมลู) 
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รูปที 4   โครงสร้างทตุิยภมิู (secondary structure) ของชินสว่นบริเวณ late 3’UTR ของ BPV-3 (ซ้ายมือ) และ      

             BPV-4 (ขวามือ) โดยโปรแกรม mfold เวอร์ชนั 2.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 5   โครงสร้างทตุิยภมิู (secondary structure) ของชินสว่นบริเวณ late 3’UTR ของ HPV-6 (ซ้ายมือ) และ      

             HPV-11 (ขวามือ) โดยโปรแกรม mfold เวอร์ชนั 2.3 
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สรุปผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ phylogram ของลําดบัเบสบางสว่นใน 3’ untranslated region พบว่า PVs ทีมีโฮสต์

เดียวกนัจะมีความสมัพนัธ์ทางบรรพบรุุษใกล้เคียงกนั ในกรณีของ HPVs นนัไวรัสสายพนัธุ์ทีก่อให้เกิดเนืองอกแบบ

ธรรมดาคือ HPV-6 และ -11 จะมีความใกล้เคียงกนัทางบรรพบรุุษ    ในขณะทีไวรัสสายพนัธุ์ทีก่อให้เกิดมะเร็งคือ 

HPV-31 จะมีความใกล้เคียงทางบรรพบุรุษทีห่างออกมาและ HPV-16 ซึงถกูจดัเป็นสายพนัธ์รุนแรงมากในการ

ก่อให้เกิดมะเร็งมีความใกล้เคียงทางบรรพบุรุษน้อยทีสุด  เมือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาความสมัพันธ์ทาง

บรรพบรุุษของ HPVs ทีมีการรรายงานมาก่อนได้แก่การศกึษาลําดบัเบสในบริเวณ E6, E1, E2, L2 และ L1 ( Van 

Ranst และคณะ, 1992)  และ BPV  ทีทําการศกึษาลําดบัเบสในบริเวณ L1 ORF ( Hatama และคณะ,2008)  พบว่า

ให้ผลในการศกึษาความสมัพนัธ์ทางบรรพบรุุษในลกัษณะเดียวกนั  

 2. ลกัษณะโครงสร้างทุติยภูมิของสายอาร์เอ็นเอนันช่วยในการคาดการณ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง element 

กบัแฟคเตอร์หรือโปรตีนต่างๆ ซึงหากทราบหน้าทีของโปรตีนหรือแฟคเตอร์เหล่านันจะช่วยทํานายการทํางานของ 

element ได้    ผลการทํานายโครงสร้างทตุิยภมิูของสายอาร์เอ็นเอบริเวณ late 3’UTR  นนัพบว่าโครงสร้างมีความ

ใกล้เคียงกนัไม่มากนกั  ซงึทํานายได้ว่ากลไกการควบคมุของ element เหลา่นี  น่าจะมีรายละเอียดทีแตกต่างกนัโดย

อาจมีปฏิสมัพนัธ์กบัโปรตีนของโฮสต์ทีแตกต่างกนัและมีโปรตีนตวัสําคญัในการควบคมุทีแตกต่างกนัด้วย ดงัเช่น ใน

กรณีของ HPV-16 และ HPV-31 ทีมีการรายงานถึงโปรตีนทีมีปฏิสมัพนัธ์กบั inhibitory element ทีแตกต่างกนั 

(Cumming และคณะ, 2002; Cumming และคณะ, 2008)  นอกจากนีดงัทีได้กลา่วไว้ในผลการทดลองว่าตําแหน่ง

ของ inhibitory element ของ BPV-1, HPV-16 และ HPV-31 มกัปรากฏอยู่บนแขนงทียืนยาวของโครงสร้างอาร์เอ็นเอ

ทําให้ในการศกึษาถึง inhibitory element สําหรับยีน L1 ในไวรัสชนิดอืนลําดบัเบสในบริเวณโครงสร้างแขนงยืนยาว

เหลา่นีอาจเป็นจดุน่าสนใจในการเริมต้นการศกึษาได้ 
 

คาํขอบคุณ 
 งานวิจยันีได้รับการสนบัสนนุจากภาควิชาจลุชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากรและผู้วิจยั

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั  เตโชวิศาล และคณุกรพรรณ  เศวตสวุรรณกลุทีกรุณาให้ความ

อนเุคราะห์ในเรืองข้อมลู  ความรู้  คําแนะนําตา่งๆ ทีเป็นประโยชน์ 
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การใช้เทคนิค FT-IR ศึกษาหม่ฟังก์ชันของนํามันทีเกิดจากการไพโรไลซสิถุงพลาสตกิพอลิู   
โพรพลีินทผีสมสิงปนเปือน 
FT-IR Study of Oil Products from the Pyrolysis Method of Contaminated Polypropylene Bags 
 
สดุใจ โรจนะ1, 2 กาญจนา  สภุาผล3 วรรัตน์ ปัตรประกร3 และ ศราวธุ ภู่ไพจิตร์กลุ1, 2  

Sudjai  Rojana1, 2, Kanjana  Supaphon3,  Woraratana Pattaraprakorn3 and Sarawut Phupalchitkun1, 2  

   

บทคัดย่อ 
 ถุงพลาสติกทีนํามาไพโรไลซิสส่วนใหญ่จะถูกนําไปทําความสะอาดและทําให้แห้งก่อนทีจะนําไปเข้า

กระบวนการไพโรไลซิส       ในสว่นของการทําความสะอาดและทําให้แห้งจึงก่อให้เกิดต้นทนุขึนแม้ว่านํามนัทีได้จะม

ปริมาณมากก็ตาม    ดงันนังานวิจยันีจงึทําการไพโรไลซิสถงุพลาสติกทียงัไม่ได้ทําความสะอาดโดยการใช้สิงปนเปือน

(นํามนัพืช นมถวัเหลือง แกงจืด  ) ทีพบเห็นได้บ่อยเพือศึกษาถึงผลของสิงปนเปือนทีติดอยู่ต่อนํามนัทีได้ด้วยเครือ

 FT-IR    พบว่าถงุพลาสติกทีปนเปือนนํามนัพืชและนมถวัเหลือง ในช่วงแรกจะปรากฏสญัญาณของคีโตน  แอลเค

และแอลคีน   แตเ่มือเวลาผา่นไปสญัญาณของคีโตนจะไมช่ดัเจนแตจ่ะปรากฏสญัญาณเช่นเดียวกบักรณีทีไพโรไลซิส

ถงุพลาสติกทีไม่ผสมสิงปนเปือน     ส่วนถงุพลาสติกทีปนเปือนแกงจืดจะปรากฏสญัญาณของแอลแคนและแอลคีน

เช่นเดียวกับกรณีทีถุงพลาสติกไม่ได้ผสมสิงปนเปือน   และศึกษาส่วนประกอบตามช่วงจุดเดือดด้วยเครือง TGA  

พบวา่นํามนัทีได้จากการไพโรไลซิสถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีนทีไมผ่สมสิงปนเปือนประกอบด้วยเบนซิน 42.66% ดีเซล

47.63%     นํามนัทีได้จากถงุพลาสติกทีปนเปือนนํามนัพืชประกอบด้วยเบนซิน  42.45% ดีเซล 42.11%   ปนเปือน

นมถัวเหลืองประกอบด้วยเบนซิน 40.26 % ดีเซล 50.82%   และนํามนัทีได้จากถงุพลาสติกทีปนเปือนแกงจื

ประกอบด้วยเบนซิน 33.79 % ดีเซล 62.1% 

คาํสาํคัญ : ไพโรไลซิส  ถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีน  ขยะพลาสติก  
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Abstract 
Generally, plastic bags will be cleaned and dried before being introduced to the process of 

pyrolysis, but this section cause the cost. In this study, contaminated plastic bags were used in pyrolysis 

method and the effect of contamination to oil products were studied by using FT-IR spectroscopy and 

Thermogravimetric analysis (TGA). First, plastic bags were contaminated by oil and soy milk show signal 

of alkanes, alkenes, and ketones. But over time the signal of the ketones are not clear and appear the 

signal similar to non- contaminated plastic bags. Plastic bags contaminated with soup show the signal of 

alkanes and alkenes similar to non-contaminated plastic bags. TGA was used to verify components of oil 

products according to boiling point, PP pure have gasoline 42.66% and diesel 47.63%, PP contaminated 

with oil have gasoline 42.45% and diesel 42.11% , PP contaminated with milk  have gasoline 40.25% and 

diesel 50.82% and PP contaminated with soup have gasoline 33.79% and diesel 62.1%. 

Keywords  :  pyrolysis, polypropylene bags, plastic waste   

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ขยะพลาสติกในประเทศไทยมีสงูถึงร้อยละ 17 ของขยะทงัหมด  และเป็นขยะจําพวกถงุพลาสติกอยู่ 1 ใน 4 

สว่น    ถงุพลาสติกทีนิยมใช้กนัมากผลิตจากพลาสติกพอลิพอโพรพิลีน  เนืองจากมีคณุสมบตัิเชิงกลทีดี  เหนียว  ทน

ต่อแรงดงึ  แรงกระแทกและทรงตวัดี    ปัจจบุนัมีการนําขยะพลาสติกทีเกิดขึนเปลียนให้เป็นนํามนัด้วยกระบวนการไ

โรไลซีสโดยใช้ ZSM-12และ ZSM-5  เป็นตวัเร่งปฏิกิริยากลุม่ Zeolite  ซงึมีราคาสงู    จากการศกึษาทีผ่านมามีการ

ประยกุต์ใช้คาโอลีนเพือใช้เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในการผลิตนํามนัจากกระบวนการไพโรไลซิส   ซงึสามารถลดต้นทนุใน

การผลิตได้  การทดลองในห้องปฏิบัติการส่วนมากใช้พลาสติกจําพวกขวดหรือพลาสติกจากโรงงานอุตสาหกรรม  

ในขณะทีขยะเหลา่นีมกัจะมีการปนเปือนด้วยเศษอาหารตา่งๆ  ซงึมีองค์ประกอบจําพวกนํา  โปรตีนและไขมนั  และม

ผลต่อผลิตภัณฑ์ทีได้  งานวิจัยนีได้ทําการศึกษาผลิตภัณฑ์ทีได้จากการทําไพโรไลซิสถุงพลาสติกพอลิโพรพิลีนที

ปนเปือนแกงจืด  นมถวัเหลือง  และนํามนัพืชทีอณุหภมิู 450 ºC  เพือใช้ศกึษาปฏิกิริยาทีเกิดขึนระหว่างกระบวนการ

ไพโรไลซิส   เพือเป็นข้อมลูเบืองต้นในการศกึษากลไกการเกิดปฏิกิริยา 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
เตรียมถงุร้อนพอลิโพรพิลีน (ตดัให้มีขนาดเป็นรูปสีเหลียม 2x2 ตร.ซม)  นําหนกั 10 กรัม  นํามาทําให้

ปนเปือนด้วยสารปนเปือนจําพวกแกงจืด  นมถัวเหลือง  และนํามนัพืช  ปริมาตร 7 ml.  จากนันนําไปผ่าน

กระบวนการไพโรไลซิสโดยใช้คาโอลีน (Kaolin) เป็นตวัเร่งปฏิริยา  ในเครืองปฏิกรณ์  Autoclave  Reactor  แบบ 

MMJ-100  โดยเพิมอณุหภมิูด้วยอตัรา 10 ºC/min  ของถงัปฏิกิริยาจนถึงอณุหภมิูทีใช้ไพโรไลซิส 450 ºC   ผลิตภณัฑ์
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ทีได้ถกูควบแน่นเป็นของเหลว  ทําการเก็บตวัอยา่งทีนาทีที 1, 2,3,5 และ 25  นําสารทีได้มาแยกชนันํานํามนัไปทดสอ

หาหมู่ฟังก์ชันด้วยเครืองฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์ (Fourier  transform Infrared 

spectrometer) ยีห้อ Bruker opties รุ่น Vertex 70   และหาส่วนประกอบตามช่วงของจดุเดือดด้วยเครือง TGA 

(Thermogravimetric Analyzer) ยีห้อ Shimadzu รุ่น TGA-50H  ช่วงอณุหภมิูในการทดสอบ 50-500 ºC  ให้ความ

ร้อนด้วยอตัรา 10 ºC/min ภายใต้ภาวะไนโตเจน    

 

ผลและวิจารณ์ 
นํามนัทีได้จากการไพโรไลซิสถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีนในกรณีทีไมม่ีสิงปนเปือนพบวา่สีของนํามนัทีได้เป็น

เหลืองใสและไม่เกิดการแยกชนั  อุณหภูมิทีนํามนัเริมออกมาประมาณ 417 ºC  ส่วนนํามนัทีได้จากการไพโลไรซิ

ถงุพลาสติกในกรณีทีมีสิงปนเปือน (นํามนัพืช  นมถวัเหลือง  และแกงจืด)  มีสีค่อนข้างดํา  เกิดการแยกชนัเป็นสอง

ชนัและมีกลนิเหมน็ไหม้   โดยนํามนัทีได้จากถงุพลาสติกทีมีนํามนัพืชปนเปือนอยูเ่ริมออกมาทีอณุหภมูิประมาณ 400 

ºC  แตนํ่ามนัทีได้จากถงุพลาสติกทีปนเปือนด้วยนมถวัเหลืองและแกงจืดออกมาสองช่วง  ช่วงแรกคืออณุหภมูิประมา

 100-200 ºC และอีกช่วงคือประมาณ 420 ºC 

 เมือนํานํามนัพืชทีได้จากถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีนทีไมมี่สิงปนเปือนไปทดสอบด้วยเครือง FT-IR   ดงัรูปที 

1. พบสญัญาณทีช่วง 2840-2965 cm-1 และ 1378-1464 cm-1  ซงึเป็นพีคของแอลแคน  นอกจากนียงัมีพีคที 3074 , 

1648 และ 888 cm-1  เป็นพีคของแอลคีนอีกด้วย   แต่เมือนํานํามนัทีได้จากถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีนทีปนเปือนนําม

พืชไปทดสอบพบว่านํามนัในช่วงแรกจะเกิดพีคของคีโตน  แต่เมือเวลาผ่านไป 10 นาที   กราฟนํามนัทีได้จะขึนพี

เช่นเดียวกบักรณีทีไม่มีสิงปนเปือนดงัรูปที 2    สําหรับกรณีทีปนเปือนนมถวัเหลืองจะเกิดพีคคีโตนเกิดขึนทีตําแหน่

 1712 cm-1ของช่วงแรกทีนํามนัออกมาดงัรูปที 3.   ทีเกิดคีโตนขนึเนืองจากองค์ประกอบของนํามนัพืชและนมถวัเหลือ

มีหมู่คาร์บอนิลอยู่   และนํามนัทีได้จากกรณีสิงปนเปือนถงุพลาสติกเป็นแกงจืดพบวา่ลกัษณธกราฟ FT-IR ทีได้มี

ลกัษณะกราฟไมแ่ตกตา่งจากกรณีทีไมมี่สงิปนเปือนดงัเช่นรูปที 4. 
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รปที ู 1. แสดงกราฟ FT-IR ของนํามนัทีได้จากการไพโรไลซิสถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีนกรณีไม่ผสมสงิปนเปือน ;       

1 นาที, 2 นาที, 3 นาที, 5 นาที และ 25 นาที 

 

รปที ู 2. แสดงกราฟ FT-IR ของนํามนัทีได้จากการไพโรไลซิสถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีนกรณีทีปนเปือนนํามนัพืช ;      

1 นาที, 2 นาที, 3 นาที, 5 นาที และ 25 นาที 
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รปที ู 3. แสดงกราฟ FT-IR ของนํามนัทีได้จากการไพโรไลซิสถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีนกรณีทีปนเปือนนมถวัเหลือง ; 

1 นาที, 2 นาที, 3 นาที, 5 นาที และ 25 นาที 

 

 

รปที ู 4. แสดงกราฟ FT-IR ของนํามนัทีได้จากการไพโรไลซิสถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีนกรณีทีปนเปือนแกงจืด ; 1 นาที, 

2 นาที, 3 นาที, 5 นาที และ 25 นาที 
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หาสว่นประกอบของนํามนัทีได้จากการไพโรไลซิสถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีนด้วยเครือง TGA  โดยการ

เปรียบเทียบจดุเดือดของแตล่ะองค์ประกอบนํามนัเบนซินจะมีจดุเดือดที 65-150 °C และดีเซลทีช่วง 150-370°C  

พบวา่นํามนัทีได้จากการไพโรไลซิสถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีนทีไมป่นเปือนมีเบนซิน 42.66% ดีเซล47.63%     นํามนัที

ได้จากถงุพลาสติกทีปนเปือนนํามนัพืชประกอบด้วยเบนซิน  42.45% ดีเซล 42.11%  ปนเปือนนมถวัเหลือง

ประกอบด้วยเบนซิน 40.26 % ดีเซล 50.82%   และนํามนัทีได้จากถงุพลาสติกทีปนเปือนแกงจืดประกอบด้วยเบนซิ

 33.79 % ดีเซล 62.1% ดงัรูปที 5.  
 

 

รปที ู 5. แสดงกราฟ TGA ของของนํามนัทีได้จากการไพโรไลซิสถงุพลาสติกพอลโิพรพิลีนกรณีไมผ่สมสงิปนเปือน, 

ปนเปือนนํามนัพืช, ปนเปือนนมถวัเหลืองและปนเปือนแกงจืด 

 

สรุป 
การไพโรไลซิสถงุขยะพลาสติกเป็นนํามนัพบวา่ถงุพลาสติกทีมีสงิปนเปือนจําพวกนํามนัพืชและนมถวัเหลื

เมือนําไปไพโรไลซิสจะทําให้เกิดคีโตน  ในช่วงแรกทีนํามนัออกซงึเป็นผลของหมูค่าร์บอนิลของนํามนัพืชและนมถั

เหลืองทีมีอยู่   หลงัจากเวลาผา่นไปนํามนัทีได้มีลกัษณะเช่นเดียวกบักรณีไมมี่สิงปนเปือน     และสําหรับถงุพลาสติ

ทีปนเปือนแกงจืดจะให้นํามนัลกัษณะเช่นเดียวกบัไมมี่สงิปนเปือน   นํามนัทีได้จากการไพโรไลซิสถงุพลาสติกพอลโิ

รพิลีนทีไมป่นเปือนมีเบนซิน 42.66% ดีเซล47.63%  นํามนัทีได้จากการไพโรไลซิสถงุพลาสติกทีปนเปือนนํามนัพ

ประกอบด้วยเบนซิน42.45% ดีเซล 42.11%   นํามนัทีได้จากถงุพลาสติกทีปนเปือนนมถวัเหลืองประกอบด้วยเบนซิ
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 40.26 % ดีเซล 50.82%   และนํามนัทีได้จากถงุพลาสติกทีปนเปือนแกงจืดประกอบด้วยเบนซิน 33.79 % ดีเซล 

62.1% 
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การแก้ปัญหาการจัดสรรกาํลังผลิตไฟฟ้าเชงิเศรษฐศาสตร์แบบสถติย์ด้วยส่วนจัดการหน่วย
ค้นหาร่วมกับการค้นหาแบบตาบเชิงปรับตวัดดัแปรู  
Solving Static Economic Load Dispatch Problem by using Managenet Agent with Modified 
Adaptive Tabu Search 
 

จกัรกฤษณ์  เคลือบวงั1

Jukkrit  Kluabwang1

    

บทคัดย่อ 
 บทความนีนําเสนอ อัลกอริธึมใหม่ทีเกิดจากการประยุกต์ใช้หลักการของส่วนจัดการหน่วยค้นหา 

(management agent, MA) ร่วมกบั อลักอริธึมการค้นหาแบบตาบเูชิงปรับตวัดดัแปร (modified adaptive tabu 

search, mATS) ภายใต้ชือย่อ MA(mATS)  เพือแก้ปัญหาการจดัสรรกําลงัผลิตไฟฟ้าเชิงเศรษฐศาสตร์แบบสถิต 

(static economic load dispatch problem, ELD)  MA ประกอบด้วยสามกลไกหลกัได้แก่ กลไกทีหนึง กลไกแบ่ง

ปริภมิูการค้นหา (partitioning mechanism, PM) ทําหน้าทีแบ่งปริภมิูการค้นหาออกเป็นปริภมิูการค้นหาย่อยเท่ากบั

จํานวนหน่วยค้นหาแกน (search core units) ทีต้องการแล้วจดัหาคําตอบร่วมต้นจากปริภมิูการย่อยทีแบ่งได้ให้กบั

หน่วยค้นหาแกนแต่ละตวั กลไกทีสอง กลไกลําดบัการค้นหา (sequencing mechanism, SM) ทําหน้าทีกํากบัให้แต่

ละหน่วยค้นหาแกนสลบักนัทํางานในเชิงลําดบั และกลไกทีสาม กลไกยกเลิกการค้นหา (discarding mechanism, 

DM) ทําหน้าทียกเลิกหน่วยค้นหาแกนทีมีผลประเมินสมรรถนะการค้นหาตําออกจากวงรอบการค้นหาหลกัของ MA 

ซงึเท่ากบัว่า DM ช่วยลดเวลาการคํานวณของหน่วยประมวลได้อีกทางหนึง mATS สําหรับบทความนีทําหน้าทีเป็น

หน่วยค้นหาแกนให้กบั MA สว่น mATS  ประด้วย สามกลไก โดยทีสองกลไกหลกัจะเหมือนกบั ATS ได้แก่ กลไกย้อน

รอยการค้นหา (back-tracking mechanism, BT) ทําหน้าทีเปลียนทิศการค้นหากลบัยงัคําตอบเดิมทีเคยค้นหา เพือ

แก้ปัญหาการติดกบัดกั (deadlock) และกลไกปรับรัศมีการค้นหา (adaptive search radius mechanism, AR) ทํา

หน้าทีเร่งการค้นหาเข้าสู่คําตอบวงกว้างให้รวดเร็วขึน และกลไกทีสามทีทําให้แตกต่างจาก ATS ได้แก่ กลไกปรับ

จํานวนคําตอบข้างเคียง (adaptive number of neighborhood mechanism, AN) ปัญหา ELD ทีถกูเลือกมาทดสอบ

ในบทความนีเป็นกรณีสามหน่วยกําลงัผลิต จึงเลือก MA(mATS) เป็นแบบสามหน่วยค้นหาแกนด้วยเช่นกนั จากการ

จําลองอย่างอิสระจํานวน 20 ครัง พบคําตอบทีดีทีสดุทีได้จากอลักอริธึม MA(mATS) คือ 8,234.0571 $ ดีกว่า

คําตอบทีได้จากอลักอริธึม mATS คือ 8,240. 7113 $ รวมถึงอลักอริธึมอืน ๆ  อย่าง อลักอริธึมการจําลองการอบอ่อน 

                                                            

1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 63000 ประเทศไทย 

   Department of  Electrical Engineering,  Faculty of Engineering,  Rajamangala University of Technology Lanna, Tak 63000, Thailand. 
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(SA) จิเนติกอลักอริธึม (GA) เทคนิคการโปรแกรมเชิงวิวฒันา (EP)  และการหาค่าเหมาะทีสดุแบบฝงูอนภุาค (PSO) 

ทีปรากฏในงานวิจยัก่อนหน้าอีกด้วย 

คาํสาํคัญ : การจดัสรรกําลงัผลติไฟฟ้าเชิงเศรษฐศาสตร์ การค้นหาแบบตาบเูชิงปรับตวั สว่นจดัการหน่วยค้นหา 

 

Abstract 
 This paper proposed a new search algorithm produced from adapting management agent (MA) 

and the modified adaptive tabu search namely mATS as the search core unit, to solve the static 

economic load dispatch problem (ELD).  MA consists of three main mechanisms, the first mechanism  

called partitioning mechanism (PM) assigned to devide  search space into many sub-search spaces and 

provide any initial solutions from the sub-search spaces to each search core units, the second 

mechanism called sequencing mechanism (SM) keeping all of the search core units operate in the 

sequential manner, and the last mechanism namely discarding mechanism (DM) playing an important 

role to reduce overall CPU time by canceling the low quality search core units out of the MA loop. In this 

paper, mATS actually acted as the search core unit s, There are three main mechanisms to build each 

mATS. ATS have the same two mechanisms, firstly back-tracking mechanism (BT) changing the search 

direction to any visited solutions for escaping the deadlock situation and secondly, adaptive search 

radius mechanism (AR) accelerating the search speed by reducing the search radius when the current 

solution being near the  expected global solution. To make mATS differ from ATS, The third mechanism 

namely adaptive number of neighborhood mechanism (AN) has been added under improving search 

performance approach. Three- generator case of static ELD problem was selected to test here, it also 

guide to set the MA(mATS) under three search core units. After indepent twenty trials, MA(mATS) 

obtained the best solution 8,234.0571 $ which is better than of the mATS 8,240.7113 $. Its MA(mATS) is 

also better than the previous works including simulated annealing algorithms (SA), genetic algorithms 

(GA), evolutionary programming (EP) and particle swarm optimization (PSO). 

Keywords : economic load dispathch, tabu search algorithm, management agent. 

 

 

 

 

 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-146  

14

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
การจดัสรรกําลงัผลิตไฟฟ้า (economic load dispatch หรือ เรียกโดยย่อว่า ELD) เป็นส่วนงานทีสําคญั

สําหรับระบบการบริหารและจดัการกําลงัไฟฟ้าทีเนืองภาระกิจหลกัของ ELD คือการลดต้นทนุการผลิตกําลงัไฟฟ้าให้

มากทีสุดโดยวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสมให้กับแต่ละหน่วยการผลิตกําลังไฟฟ้า  ภายใต้เงือนไขคุณ

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยผลิตกําลงั ไฟฟ้า และกําลงัการสญูเสียเป็นต้น ด้วยลกัษณะดงักลา่วจึงทําให้ ELD มี

ความยากในการแก้ปัญหา จึงได้มีการประยุกต์ใช้เทคนิคทางปัญหาประดิษฐ์ (aritificaial intelligent, AI) เช่น 

อลักอริธึมการจําลองอบอ่อน (simulated annealing algorithms, SA) จิเนติกอลักอริธึม (genetic algorithms, GA) 

การโปรแกรมเชิงวิวฒันาการ (evolutionary programming, EP) และ เทคนิคการหาเหมาะทีสดุแบบฝงูอนภุาค 

(particle swarm optimization techniques, PSO) เป็นต้น เพือแก้ปัญหา ELD อย่างกว้างขวาง แต่ด้วยพฒันาการ

แบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีตวัประมวลผล จึงกระตุ้นให้นกัวิจยัหลายกลุม่มุ่งพฒันาสมรรถนะของอลักอริธึมการ

ค้นหาให้สงูขึนตามไปด้วย  และเพือเป็นทางเลือกสําหรับการแก้ปัญหา ELD บทความนีจึงได้นําเสนออลักอริธึมการ

ค้นหาชนิดใหม่ในชือ MA(mATS) ทีเกิดจากการประยกุต์ใช้ส่วนจดัการหน่วยค้นหา (management agent, MA) 

(Kluabwang et al.,2008) เพือทําหน้าทีบริหารหน่วยค้นหาแกน (searching core unit) ซึงในบทความนีเลือกใช้

อลักอริธึมการค้นหาแบบตาบูเชิงปรับตวัดดัแปร (modified adaptive tabu seach algorithms, mATS) 

(Kluabwang and Sujitjorn, 2011) ทีมีองค์ประกอบเดียวกนักบัอลักอริธึมการค้นหาแบบตาบเูชิงปรับตวัดงัเดิม 

(adaptive tabu search algorithms, ATS) (Sujitjorn et al., 2006) แต่เพิมกลไกปรับจํานวนคําตอบข้างเคียง 

(adaptive neighborhood mechanism, AN) เพือเพิมสมรรถนะการค้นหาให้กบั ATS 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ปัญหา ELD ทีใช้เลือกศกึษาสําหรับบทความนีเป็นแบบสามหน่วยผลิต (Wong, 1995) สว่น MA(mATS) ที

ใช้แก้ปัญหานีประกอบด้วย mATS จํานวนสามตัว โดยเริมต้นการค้นหาด้วย กลไกแบ่งปริภูมิ(partitioning 

mechasnism,PM) ภายใต้การกํากบัของกลไกลําดบัการค้นหา (sequencing mechanism, SM) และลดค่อย ๆ ลด

จํานวนหน่วยค้นหาลงจากสามเป็นสองและจากสองเป็นหนึงหน่วยค้นหา ด้วยกลไกยกเลิกการค้นหา (discarding 

mechanism, DM) ทงัตวัปัญหาและอลักอริธึมทีเสนอถกูเขียนด้วยโปรแกรม MATLAB และดําเนินงานบนเครือง

คอมพิวเตอร์แบบตงัโต๊ะ CPU Intel Core Duo 2.6 GHz, RAM 2 GB, HDD 160 GB ทดสอบอย่างอิสระทงัหมด 20 

ครัง โดยมีเกณฑ์ยตุิการค้นหาสองแบบคือจํานวนรอบการค้นหาสงูสดุ 20,000 รอบการค้นหา (iterations) และค่า

ฟังก์ชนัวตัถปุระสงค์น้อยกว่า 8,234.1 $ เมือทดสอบทงัของ mATS และ MA(mATS) จนครบจึงนําไปเปรียบเทียบกนั 

และยงัเปรียบเทียบกบัของอลัอริธึมอืน ๆ ได้แก่ SA GA EP และ PSO ด้วย 
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ผลและวิจารณ์ 
คําตอบทีดีทีสดุจากการทดสอบ MA(mATS) และ mATS แสดงดงัตารางที 1 โดยรวบรวมข้อมลูการทดสอบ

ของ SA จาก  Wong(1995) ตลอดจนข้อมลูของ GA  EP และ PSO จาก  Lim(2009) ไว้ในทีนี เปรียบเทียบคําตอบที

ดีทีสดุระหวา่ง mATS กบั MA(mATS) พบวา่ การ MA(mATS) ให้คณุภาพคําตอบทีดีกวา่ mATSเดียว หรืออาจมอง

ได้วา่ MA ช่วยเพิมโอกาสให้ mATSยอ่ย พบคําตอบทีมีคณุภาพสงูขนึได้นนัเอง นอกจากนีเปรียบเทียบกบัของ

อลักอริธึมอืนอย่าง SA GA EP และ PSO คณุภาพคําตอบ MA(mATS) ยงัสามารถแข่งขนัได้ 

 
ตารางที 1 เปรียบเทียบคาํตอบทีดีทีสุดระหว่าง MA(mATS) mATS SA GA EP และ PSO 

 MA(mATS) mATS SA GA EP PSO 

PG1         (MW) 300.31216 498.95166 300.3077 300.00 300.26 300.27 

PG2     (MW) 399.96275 251.18028 399.9016 400.00 400.00 400.00 

PG3         (MW) 149.72509 99.86806 149.7907 150.00 149.74 149.73 

PG, total (MW) 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 

Ftotal       ($) 8,234.0571 8,240.7113 8,234.15 8,237.60 8,234.07 8,234.07 

 

สรุป 
อลักอริธึมส่วนจดัการหน่วยค้นหาร่วมกบัการค้นหาแบบตาบเูชิงปรับตวัดดัแปร หรือ MA(mATS) ทีเสนอ

สามารถดําเนินการแก้ปัญหา ELD แบบสามหน่วยการผลิต ได้อย่างน่าพอใจ  นอกจากนี MA(mATS) ยงัให้คําตอบที

ดีทีสดุทีมีคณุภาพสงูกวา่ของ mATS และของอลักอริธึมอืน ได้แก่ SA GA EP และ PSO อีกด้วย 
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การตกค้างของสารฟอร์มาลดไีฮด์ในนําทะเลบริเวณลุ่มนําทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
Formaldehyde Residue in Sea Water in outer part of Songkhla Lake 
 

ณิชา ประสงค์จนัทร์1 จําเริญศรี พวงแก้ว2 และ ณาฐวรา จิรันดร1

Nicha Prasongchan1, Jumroensri Puangkaew2 and Nartwara Chirandorn1

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาการตกค้างของสารฟอร์มาลดีไฮด์ในนําทะเลบริเวณลุม่นําทะเลสาบสงข

ตอนนอก โดยดําเนินการเก็บตวัอย่างนําทะเลทงัหมด 4   เส้นทาง เส้นทางละ 6   จดุๆ ละ 3   ซํา จํานวน 4 ครังทกุ 2 

เดือนโดยดําเนินการเก็บตวัอยา่งตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2553–เดือนพฤศจิกายน 2553 บนัทกึข้อมลูจากการตรวจวดั

คณุภาพนําทะเล ได้แก่ คา่ความเป็นกรด-ดา่ง, ความเคม็, ปริมาณของแข็งทีละลายในนํา, อณุหภมิู, ค่าการนําไฟฟ้า, 

ค่า DO , ค่า COD และค่าฟอร์มาลดีไฮด์ มีการวางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ (CRD) ผลการทดลองพบว่า มี

การตกค้างของสารฟอร์มาลดีไฮด์ในนําทะเลเฉลียทกุเส้นทางระหวา่ง 0.03-0.10 mg/l โดยเส้นทางที 3 มีค่าน้อยทีสดุ 

0.03 mg/l และแตกตา่งทางสถิติกบัเส้นทางที 4 ซงึมีการตกค้างมากทีสดุเฉลียตลอดเส้นทาง 0.10 mg/l  

คาํสาํคัญ : ทะเลสาบสงขลาตอนนอก ฟอร์มาลดีไฮด์ 
 

Abstract 
 The aim of this study was to elucidate formaldehyde residue in sea water in outer part of 

Songkhla Lake. The experiment, in completely randomized design with 6 positions from 4 routes 3 

replications, to study formaldehyde residue in sea water. The experiment was in carried out for 8 months  

(May 2010-November 2010) was studies. Observation on parameters were recorded in term of pH, 

salinity, TDS, temperature, conductivity, DO, COD and formaldehyde. The results revealed that 

formaldehyde residue in the sea water between 0.03-0.10 mg/l, the  route 3 showed the least of  

formaldehyde residue in the sea water (0.03 mg/l) and the  route 4 showed the most of  formaldehyde 

residue in the sea water (0.10 mg/l).  

Keywords : outer part of Songkhla Lake, formaldehyde 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกหรือทะเลสาบ มีพืนทีผิวนํา 185.2 ตารางกิโลเมตร  เป็นแหล่งนําขนาดใหญ่ทีม

ความอดุมสมบรูณ์ ด้วยโครงสร้างทางภมิูศาสตร์ประสานกบัสภาพภมิูอากาศซงึได้รับอิทธิพลของมรสมุตะวนัตกเฉียง

ใต้และตะวนัออกเฉียงเหนือ ทําให้ทะเลสาบสงขลามีสภาพทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพแตกต่างกนัในรอบ

ปี (ไพโรจน์และคณะ, 2542)  แต่ปัจจบุนัทะเลสาบสงขลาตอนนอกประสบปัญหามลภาวะ ซงึพบว่ามีแนวโน้มเกิด

ภาวะนําเสียมากขึนทกุวนั ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศทางนํา  เสียง  ขยะ  ของเสียอนัตราย รวมทงัความ

เสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ    สถานการณ์ปัจจุบันทะเลสาบสงขลาก็พบปัญหานีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะ

ทะเลสาบสงขลาตอนนอกพบว่าขณะนีมีแนวโน้มทีเสียมากขึน    เนืองจากหลายสาเหต ุ เช่น ปัญหาขยะมลูฝอย  นํ

เสียทีปล่อยมาจากโรงงานอตุสาหกรรม นําเสียจากทอ่นําทิงของทางเทศบาล นําเสียจากการท ําประมงชายฝังและ

ปลอ่ยนําทิงจากเรือประมงเป็นสาเหตใุหญ่สาเหตหุนึงทีทําให้นําในทะเลสาบเสีย   มีท่าเทียบเรือประมงบริเวณรอบๆ 

ทะเลสาบสงขลามากมายหลายท่า  ทกุวนัจะมีการผ่านเข้าออกของเรือประมงจํานวนมากเพือขนถ่ายสินค้าประเภท

สตัว์นําทะเลซงึมีทงัประเภทสดและประเภทแช่แข็ง หลงัการขนถ่ายสนิค้าสตัว์นําทะเลจะมีนําเสียเกิดขนึเป็นจ ํานวน

จากการล้างทําความสะอาดสตัว์นํา การแปรรูปสตัว์นํารวมถงึการตกค้างของสารเคมีทีสําคญั คือ สารฟอร์มาลดีไฮด์ 

ซึงเป็นสารทีเป็นอนัตรายต่อสิงมีชีวิต ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) เป็นแก๊สไม่มีสี กลินฉนุ สามารถละลายในนํา 

แอลกอฮอล์และอีเธอร์ได้ดี  ฟอร์มาลดีไฮด์ 40% ในนํา เรียกวา่ ฟอร์มาลนิ (Formalin) โดยทวัไปฟอร์มาลินทีจําหน่าย

ในท้องตลาดเป็นของผสมระหว่างฟอร์มาลดีไฮด์กบันํา ซึงตามปกติจะมีฟอร์มาลดีไฮด์ผสมอยูใ่นนําประมาณ 37-

50% แก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ละลายนําได้ดีมากและจะพยายามรวมตวักนัเองมากขึน การรวมตวัเป็นโพลเิมอร์ยิงมีควา

เข้มข้นมากเท่าไรก็มีโอกาสทีจะรวมกนัเองมากขึน (Snell et al.,1971) ฟอร์มาลดีไฮด์ซึงเป็นสารทีเป็นอนัตรายต่อ

สิงมีชีวิต สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ ทางปาก ทางการหายใจและทางผิวหนงั (จักรกฤษณ์, 2553) จึงควร

ศึกษาการตกค้างของสารฟอร์มาลดีไฮด์ในนําทะเลบริเวณลุม่นําทะเลสาบสงขลาตอนนอก เพือจะได้หาแนวท

ป้องกนัการปนเปือนของสารฟอร์มาลดีไฮด์ในนําทะเลทีมีผลตอ่การตกค้างในสงิมีชีวิตทีอาศยัอยูใ่นทะเลตอ่ไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
เก็บตวัอย่างนําทะเลบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก  ทงัหมด 4   เส้นทาง เส้นทางละ 6   จุดๆ ละ 3   ซํา 

เก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมพืนทีตังแต่ ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลาไปยัง ต. เกาะยอ อ. เมือง จ. สงขลา โดยใช้

เครืองวดัพิกดัทางภมิูศาสตร์ (GPS) ดงัรูปที 3 ลกัษณะทางภมิูศาสตร์ของเส้นทางที 1  มีการทําประมงโดยใช้โพงพาง

ตลอดเส้นทาง เส้นทางที 2   จุดเริมต้นของการเก็บตัวอย่างนําทะเลอยูบ่ริเวณทา่เทียบเรือประมงใหมซ่ึงมีเรือ            

ประมงจอดเป็นจํานวนมาก เส้นทางที 3   เป็นบริเวณทีมีนําลกึทีสดุและเป็นเส้นทางเดินเรือโดยสารระหวา่งหมูบ้่าน

เส้นทางที 4 เป็นเส้นทางทีอยู่ติดกับหมู่บ้านชาวประมงและมีการทําประมงชายฝังโดยเลียงปลาในกระชังตลอด

เส้นทางและจุดเริมต้นของเส้นทางที 4 เป็นบริเวณทีมีการไหลผ่านของนําทะเลจากต้นสายของทกุเส้นทางไหลจา
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ทะเลสาบสงขลาลงสู่ปากอ่าวไปยังทะเลอ่าวไทย ดังรูปที 4  การเก็บตัวอย่างนําทะเลจะทําการเก็บตวัอยา่งใ

กระบวนการเดิมจํานวน 4     ครัง ทกุ 2   เดือนโดยให้ครอบคลมุทงัในฤดรู้อนและฤดฝูน  ตงัแต่เดือนพฤษภาคม, เดือน

กรกฎาคม, เดือนกนัยายนและเดือนพฤศจิกายน  ตามลําดบั   การเก็บตวัอย่างแต่ละครังจะทําการบนัทึกข้อมลูทีได้

จากการตรวจวัดพารามิเตอร์คุณภาพของนําทะเลภาคสนาม ได้แก่ คา่ความเป็นกรด-ด่าง, ความเค็ม, ปริมาณ

ของแข็งทีละลายในนํา,อณุหภมิู, คา่การนําไฟฟ้า, คา่ออกซิเจนทีละลายในนําโดยใช้เครืองวดัคณุภาพนําแบบหลายต

แปร (Environmental Monitoring Systems:YSI 6600)  และตรวจวัดพารามิเตอร์คุณภาพของนําทะเลใ

ห้องปฏิบตัิการโดยใช้เครือง Spectrophotometer ได้แก่ ความต้องการออกซิเจนทางเคมีเพือใช้ในการออกซิไดซ์

สารอินทรีย์ วดัทีความยาวคลืน 600   นาโนเมตรและค่าฟอร์มาลดีไฮด์วดัทีความยาวคลืน 425   นาโนเมตร นําข้อมลู

ทีได้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกตา่งทางสถิติโดยวิธี Duncan,s multiple rang test 
 

ผลและวิจารณ์ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของนําทะเลจะเพิมขึนตามทิศทางการไหลของนําจากทะเลสาบสงขลา

ปากนําอา่วไทย โดยไหลมารวมกนับริเวณต้นสายของเส้นทางที 4 โดยมีคา่เฉลียทกุเส้นทางระหว่าง  7.19-7.36 พบว่า

ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ซึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพนําทะเลทีมีคา่เทา่กบั 7.0-8.5 (สํานกัจดัการคณุภาพ

นํา, 2549) ความเป็นด่างของนํามีสาเหตใุหญ่มาจากองค์ประกอบของสารละลาย 3 ชนิดด้วยกนั คือ ไฮดรอกไซด์ 

(OH-) คาร์บอเนต (CO3
2-) และไบคาร์บอเนต (HCO-

3)   โดยทวัไปนําทะเลมีคา่ความเป็นดา่งเฉลีย 116 mg/l as 

CaCO3 (Lawson, 1995) 

อุณหภมินําทะเลู  (Temperature) ทีเวลา 07.30-11.30 น   .จะเพิมขึนตามทิศทางการไหลของนําทะเลสา

สงขลาลงปากนําอา่วไทย โดยมีค่าเฉลียทกุเส้นทางระหว่าง 29.38-29.83 องศาเซลเซียส ซงึอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพนําทะเลโดยอณุหภมูิจะเปลียนแปลงเพิมขึนไมเ่กิน 1 องศาเซลเซียสจากสภาพธรรมชาติ (สํานักจัดการ

คณุภาพนํา, 2549) 

ของแข็งละลายนําทังหมด (Total Dissolved Solids, TDS) เป็นปริมาณของแข็งทีละลายนําได้โดยค่

 TDS ของนําทะเลจากการเก็บตวัอยา่งในสีเส้นทางดงักลา่ว มีคา่เฉลียทกุเส้นทาง 28.43-29.25 mg/l  

การนําไฟฟ้าของนําทะเล (Conductivity) ค่าทีได้ คือ ความสามารถของนําในการเป็นสือนํากระแสไฟฟ้

ตวัการทีเป็นสือในการนํากระแสไฟฟ้าในนํา คือ ไอออน (ion) ของสารประกอบอนินทรีย์ต่างๆ เช่น กรดอนินทรีย์ ด่างและ

เกลือเป็นตวันําไฟฟ้าได้ดี เพราะเมืออยู่ในนําจะแตกตวัให้ไอออน(ionization)ได้ ซึงตรงข้ามกบัสารอินทรีย์และเป็น

ค่าทีบ่งชีถึงปริมาณเกลือแร่ต่างๆ ทีละลายอยู่ในนําในรูปอตัราสว่นของความต้านทาน โดยมีคา่เฉลียทกุเส้นทา

ระหวา่ง48.04-48.94 μS/cm 

ความเค็มของนํา (Salinity) เป็นผลรวมของความเข้มข้นของไอออนทีละลายในนํา (total dissolove ions) 

ทีสําคญั 7 ชนิด ได้แก่ โซเดียม (Sodium), โปแตสเซียม (Potassium), แคลเซียม (Calcium), แมกนีเซียม 
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(Magnesium), คลอไรด์ (Chloride), ซลัเฟต (Sulfate)และไบคาร์บอเนต (Bicarbonate) เกลือแร่ทีละลายในนําสว่

ใหญ่เป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์    โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งความเคม็และคลอไรด์ เป็นดงันี  s(%)  = 1.80655Cl (%) 

(Wooster et al., 1969) โดยความเค็มของนําทะเลมีคา่เฉลียทกุเส้นทางระหวา่ง 30.16-31.22 ppt ซงึอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานนําทะเลทีความเคม็มากกวา่ 30 ppt (สริิ, 2528) 

ปริมาณออกซิเจนทีละลายในนํา (Dissolved Oxygen,  DO)  เป็นความสามารถในการละลายของ

ออกซิเจนขึนอยู่กับอุณหภูมิ ความดันและความเค็ม ซึงออกซิเจนสามารถละลายได้มากขึนเมือความดันเพิมขึน 

อณุหภมิูและความเค็มของนําลดลง (Lawson, 1995) พบว่าค่า DO  ในนําทะเลมีคา่เฉลียทกุเส้นทางระหวา่ง 6.37-

7.35 mg/l ซึงในการดํารงชีวิตของสตัว์นําและกิจกรรมอืนๆแหลง่นําควรมีปริมาณออกซิเจนละลายอยูร่ะหวา่ง 5-7 

mg/l (Palmer, 2001) 

ความต้องการออกซิเจนทางเคมีเพือใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ (Chemical Oxygen Demand, 

COD) เป็นค่าทีใช้วดัปริมาณสารอินทรีย์ทีมีในนําด้วยวิธีทางเคมี จากการทดลองพบวา่คา่ COD ในนําทะเลมีคา่เฉลี

ทกุเส้นทางระหว่าง 609.43-4537.13 mg/l  ซึงประเมินได้ว่าอาจมาจากสภาพทางธรรมชาติ เช่น  ความตืนเขินของ

ระดบันําทะเล  เส้นทางการเดินเรือ  ทิศทางการไหลของนํา  นําทิงจากบ้านเรือนและเรือประมง โดยเส้นทางที 4 มีค่า 

COD สงูทีสดุ ทงันีเนืองจากเส้นทางที 4 มีการทําประมงชายฝังโดยการเลียงปลาในกระชงัตลอดเส้นทาง ดงัรูปที 4 

และเป็นเส้นทางไหลของนําทะเลจากทกุเส้นทางออกสูป่ากอา่วทะเลอา่วไทย (จรีรัตน์และคณะ, 2550) 

ค่าฟอร์มาลดีไฮด์ มีค่าเฉลียทุกเส้นทางระหว่าง 0.03-0.10 mg/l โดยพบว่า เส้นทางที 4   มีปริมาณ

ฟอร์มาลดีไฮด์ตกค้างในนําทะเลบริเวณลุม่นําทะเลสาบสงขลาตอนนอกมากทีสดุ ซึงมีค่าเฉลียตลอดเส้นทางที 4 

เทา่กบั 0.10 mg/l ดงัรูปที 2 และแตกตา่งทางสถิติ (P<0.01) กบัเส้นทางที 3 ดงัตารางที 1 
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F E 

รปที ู 1    เปรียบเทียบคณุภาพนําทะเลทีได้จากการเก็บตวัอย่างทงั 4 ครัง จาก 4 เส้นทางบริเวณลุม่นํา 

 ทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

 A :  ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ทีตกค้างในนําทะเล (mg/l)                     

   B :  ความต้องการออกซิเจนทางเคมีเพือใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในนําทะเล  (mg/l)                       

   C :  ปริมาณออกซิเจนทีละลายในนํา  (mg/l)                              

   D :  คา่ความเป็นกรด-ดา่งของนําทะเล     

   E :  คา่ความเค็มของนําทะเล (ppt)           

 F :  อณุหภมิูนําทะเล (OC)    
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ตารางที 1  เปรียบเทียบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ทีตกค้างในนําทะเลบริเวณลุม่นําทะเลสาบสงขลาตอนนอก 

                  จากการเก็บตวัอย่างจํานวน 4 ครัง 4 เส้นทาง 

ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ (mg/l) 
เส้นทางที 

เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนกนัยายน เดือนพฤศจิกายน 

1 0.14ab 0.04b 0.06a 0.03a 

2 0.09ab 0.04b 0.03b 0.02a 

3 0.04b 0.02b 0.03b 0.01b 

4 0.19a 0.10a 0.06a 0.03a 

 หมายเหต ุ ตวัอกัษรทีแตกตา่งกนั เมือเปรียบเทียบคา่เฉลียโดยวิธี DMRT ทีระดบัความเชือมนั 99 เปอร์เซน็ต์ 

ตามลําดบั 
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Formaldehyde

 รปที ู 2 เปรียบเทียบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ทีตกค้างใน 

            นําทะเลทงั 4 เส้นทางบริเวณลุม่นําทะเลสาบ 

            สงขลาตอนนอกจากการเก็บตวัอยา่งทงั 4 ครัง    
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รปที ู 3 เส้นทางการเก็บนําทะเลโดยใช้เครืองวดัพิกดัทางภมิูศาสตร์ (GPS) 

          เส้นทางที 1   จดุที 1    ถงึ จดุที 6     

            เส้นทางที 2   จดุที     7 ถงึ จดุที 12 

            เส้นทางที 3   จดุที 13  ถงึ จดุที 18  

            เส้นทางที  4 จดุที 19  ถงึ จดุที 24 

หมายเหตุ  จดุที 1,12, 13 และ 24  อยูบ่ริเวณ ต .บอ่ยาง  อ.เมือง จ . สงขลา 

                  จดุที  6 ,7 ,18 และ19  อยูบ่ริเวณ ต .เกาะยอ อ .เมือง จ .สงขลา 
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  เส้นทางที 1                                          เส้นทางที 2                             

           

 

                   เส้นทางที 3                                     เส้นทางที 4 

              รปที ู 4   ลกัษณะทางภมิูศาสตร์ของทะเลสาบสงขลาตอนนอกทีใช้ในการเก็บตวัอย่างนําทะเล 

                               ทงั 4 เส้นทางเพือตรวจวดัคณุภาพนํา  

          เส้นทางที 1  มีการทําประมงโดยใช้โพงพางตลอดเส้นทาง  

       เส้นทางที  2  จดุเริมต้นของการเก็บตวัอยา่งนําทะเลอยูบ่ริเวณทา่เทียบเรือประมงใหม่ 

                  เส้นทางที 3   เป็นบริเวณทีมีนําลกึทีสดุและเป็นเส้นทางเดินเรือโดยสารระหวา่งหมูบ้่าน  

                       เส้นทางที 4  มีการทําประมงชายฝังโดยเลียงปลาในกระชงัตลอดเส้นทาง 
 

สรุป 
จากการวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ทีตกค้างในนําทะเลบริเวณลุม่นําทะเลสาบสงขลาตอนนอ ก พบว่ า 

การตกค้างของสารฟอร์มาลดีไฮด์ในนําทะเลโดยเส้นทางที 4  มีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ตกค้างในนําทะเลมากทีสดุ    
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มีคา่เฉลียตลอดเส้นทาง 0.1 mg/l ซงึไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพนําทะเล  เนืองจากกําหนดมาตรฐานคณุภาพนํ

ทะเลจะต้องไม่มีการตกค้างของสารฟอร์มาลดีไฮด์ (คณะกรรมการสงิแวดล้อมแหง่ชาติ, 2549)   
 

คาํขอบคุณ 
 ผู้วิจยัขอขอบคณุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา ทีให้ทนุสนบัสนนุในการทําวิจยัจาก

งบประมาณแผน่ดินประจําปี 2553 และขอขอบคณุหลกัสตูรรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ทีให้ความ

อนเุคราะห์ห้องปฏิบตัิการเคมีและเครืองมือเพือใช้ในการทดลอง ทําให้งานวิจยัสําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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การตกสะสมของฝุ่นตกในเขตและบริเวณโดยรอบมหาวทิยาลัยนเรศวร 
The Deposition of Dustfall in an Area and Vicinity of Naresuan University 
 

ภทัรกร ก๋าซ้อน 1  ภาณพุนัธ์ ลําขาว1 ขวญัฤทยั ทองบญุฤทธิ 2  และ ปาจรีย์ ทองสนิท1 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการตกสะสมของฝุ่ นตกในเขตและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร โดยทําการเก็บตวัอย่าง 

16 จดุ ในเขตมหาวิทยาลยันเรศวร เก็บตวัอย่าง 8  จดุ และ อีก 8 จดุบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยั ในช่วงเดือน

กรกฎาคม 2553 ถงึเดือนมกราคม 2554 โดยวิธี Dust fall Jar  เก็บตวัอย่างสะสม  30 วนั พบว่าปริมาณฝุ่ นตกในเขต

มหาวิทยาลยันเรศวร ทีจุดเก็บตวัอย่างอาคารศนูย์วิจยัฝึกอบรมพลงังาน มีค่ามากทีสดุอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

2553 โดยมีปริมาณฝุ่ น 184.12 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวนั ซึงมีค่าเกินมาตรฐานฝุ่ นตกในบริเวณย่านทีพกัอาศยั 

65-130 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวนั  เนืองจากบริเวณนนัอยู่ใกล้กบัแหล่งอาศยัของนก แปลงทดลองการปลกูพืช

สวนครัว  ปริมาณฝุ่ นตกบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวรพบว่าทีจุดเก็บตวัอย่าง ร้านคงัเซน เคนโก อินเตอร์

เนชนัแนล บริเวณประต ู5  มีค่ามากทีสดุอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม 2553 โดยมีปริมาณฝุ่ น 100.64 มิลลิกรัมต่อตาราง

เมตรตอ่วนั ซงึมีคา่ตามมาตรฐานฝุ่ นตก บริเวณดงักลา่วเป็นยา่นธุรกิจ  ตลาดนดั และการจราจรหนาแน่น   

คาํสาํคัญ : ฝุ่ นตก มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

Abstract 
The deposition of dustfall in the area and vicinity of Naresuan University. The samples were 

collected from 16 sampling sites, eight points were in Naresuan University area and other eight points 

were outside the campus area. The samples were sampling during July 2010 to January 2011 using dust  

fall jar samples retained for 30 days. The study found that the highest dust level was sampling at the solar 

energy research and training center‘s building with 184.12 mg/m2/d of dust per square meter per day in 
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November 2010. That data was exceeding the dust fall standard in residential area with 65-130 mg/m2/d  

per square meter per day.  Because of that area was near the birds’ living area and vegetables garden 

blocks.  The outside of Naresuan University found that the dust level at shop Kangzen-Kenko 

international, at university exit number five, was highest with 100.64 mg/m2/d of dust per square meter per 

day in the month, August, 2010. That data was not exceeding the dust fall standard in residential area 

with 65-130 mg/m2/d per square meter per day. Because of that area was near the central business, 

market and traffic density areas.  

Keywords : Dust fall, Naresuan University

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ตงัอยู่ในเขต ต. ท่าโพธิ อ. เมือง จ. พิษณโุลก มีพืนทีประมาณ 1,300 ไร่ ซงึอยู่ห่างจากตวัเมือง

พิษณโุลกประมาณ 10 กิโลเมตร ปัจจบุนัมหาวิทยาลยันเรศวร  มีหน่วยงานในการจดัการเรียนการสอนทงัหมด 16 

คณะ 2 วิทยาลยั จํานวนนิสิตในภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2553 มีนิสิตทงัหมด 25,236 คน มหาวิทยาลยันเรศวร      

มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรมการค้า การคมนาคม และกิจกรรมการก่อสร้าง ซึงการขยายตัวเหล่านี 

ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะอากาศ เนืองจากปริมาณฝุ่ นละอองทีเพิมขึนตามการขยายตัวของกิจกรรมดังกล่าว            

ฝุ่ นละอองทีเกิดขึนมีผลทําให้ทศันวิสยัในการมองเห็น จากการศึกษาปริมาณฝุ่ นตกนอกเขตเทศบาลนครพิษณโุลก

ในช่วงเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2549 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 พบว่าปริมาณฝุ่ นตกนอกเขตเทศบาลพิษณุโลก      

มีค่าเฉลีย 150.87 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวนั ซึงมีค่าเกินค่ามาตรฐานของฝุ่ นตกในย่านทีอยู่อาศยั กําหนดไว้ที   

65-130 มิลลกิรัมตอ่ตารางเมตรตอ่วนั (พงศธร, 2550) 

 

วัตถุประสงค์การศึกษาเพือเฝ้าระวันฝุ่ นตกในเขตและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร และให้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลยันเรศวร ทีจะให้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั เป็นมหาวิทยาลยัสะอาดร่มรืน (Green 

and Clean University) สิงแวดล้อมทีดี สนบัสนนุการเรียนรู้ทีดี ทําให้เกิดการพฒันาด้านคณุภาพชีวิตทีดีของ

อาจารย์ บคุลากร นิสติ และชมุชนรอบมหาวิทยาลยันเรศวร 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ในการวิจยันีเก็บตวัอย่างการตกสะสมของฝุ่ น  จากจุดเก็บตวัอย่างในเขตและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร 

โดยทําการเก็บตวัอย่างทงัหมด 16 จดุ แบ่งเป็น ในเขตมหาวิทยาลยันเรศวร 8 จดุ ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์, คณะ
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ทนัตแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, ตกึคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์, ตกึวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัฝึกอบรมพลงังานและแสงอาทิตย์, หอพกันิเวศ 12, คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม  

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร 8 จุด ได้แก่ หอพักบ้านเรา, ร้านอาหารปลายฟ้า, บริเวณบ้านคุณจํานงค์          

สดุประเสริฐ, ร้านK.T. COMPUTER 2, ร้านCute-items, ร้านคงัเซน- เคนโก อินเตอร์เนชนัแนล, ร้านซกัรีดเสือผ้า, 

หอพกับ้านวรรณา  

 

ทําการเก็บตวัอยา่งการตกสะสมของฝุ่ นตก โดยวิธี Dust fall Jar จดุเก็บตวัอย่างละ 6 ตวัอย่าง เป็นเวลา 6 เดือน รวม

ทงัสิน 96 ตวัอย่าง แล้วนํามาวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่ นตก ฝุ่ นตกเป็นการเก็บตวัอย่างมวลสาร โดยใช้เทคนิคเชิงกรา      

วิเมตริก (Gravimetric) หรือการตกตะกอน (Sedimentation) เป็นการเก็บรวบรวมอนภุาคทีมีมวลเพียงพอทีจะตก

ออกจากบรรยากาศโดยแรงโน้มถ่วงของโลก  

 

อปุกรณ์สําหรับเก็บตวัอยา่งฝุ่ นตก ประกอบด้วย  ขวดเก็บตวัอยา่ง กรวยรับฝุ่ นตก ตะกร้าวางขวดเก็บตวัอยา่ง  

ขา ทําจากท่อ PVC ฐานรองรับ เป็นถงันําหลอ่ด้วยชีเมนต์ ใช้รองรับขา PVC  นําอปุกรณ์เก็บตวัอย่างไปวางในจดุที

ต้องการเก็บตวัอย่าง โดยรอบไม่มีกําแพงหรือสิงกีดขวางอืนใดอย่างน้อย 10 เมตร  ตงัสงูจากพืนประมาณ 1.5 เมตร  

วางไว้ตลอดช่วง 30 วนั และควรมีการบนัทึกสภาพอากาศ เช่นปริมาณฝน ทําการวดัปริมาณกรด-ด่าง ของตวัอย่าง  

เก็บขวดไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการเพือหาความเข้มข้นของฝุ่ นตก คํานวณนําหนกั รายงานผลการวิเคราะห์ในหน่ว

นําหนกั/พืนทีของปากภาชนะ/ระยะเวลาเก็บ คือ มิลลกิรัมตอ่ตารางเมตรตอ่วนั 
 

ผลและวิจารณ์ 
ปริมาณฝุ่ นตกสะสมในเขตมหาวิทยาลยันเรศวร ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2553 – เดือนธันวาคม 2553 พบว่า ปริมาณ

ฝุ่ นตกทีพบในพืนที อาคารอเนกประสงค์  ตึกทันตแพทยศาสตร์   ตึกคณะแพทยศาสตร์ ตึกวิศวกรรมโยธา            

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตกึเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม  หอพกันิเวศ 12  และศนูย์ฝึกอบรมวิจยั

พลงังานแสงอาทิตย์  ปริมาณฝุ่ นน้อยในช่วงเดือนกนัยายน 2553   ปริมาณฝุ่ นสงูในช่วงเดือน พฤศจิกายนถึงเดือน

ธันวาคม  2553  โดยฉพาะจุดเก็บตวัอย่างบริเวณตึกภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีปริมาณฝุ่ นตกสูง 

เนืองจากว่าในระยะ 2 เดือนนี เป็นช่วงทีอาคารก่อสร้างทีอยู่ฝังตรงข้ามนนัอยู่ในการปรับปรุงภมิูทศัน์รอบอาคารให้

สวยงามก่อนการเปิดใช้งาน มีการเกลียผิวดินหรือการขนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้าง  จุดเก็บตัวอย่างทีมีปริมาณฝุ่ นสูง

ตลอดช่วงระยะเวลาในการเก็บตวัอยา่งคือ  จดุเก็บตวัอยา่ง ศนูย์ฝึกอบรมวิจยัพลงังานแสงอาทิตย์ 
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ภาพที 1 ปริมาณการตกสะสมของฝุ่ นตกในเขตมหาวิทยาลยันเรศวร 

ปริมาณฝุ่ นตกสะสมบริเวณภายนอกมหาวิทยาลยันเรศวร 8 จดุเก็บตวัอย่าง ได้แก่ หอพกับ้านเรา, ร้านอาหารปลาย

ฟ้า,  บริเวณบ้านคณุจํานงค์   สดุประเสริฐ, ร้านK.T. COMPUTER 2, ร้านCute-items, ร้านคงัเซน- เคนโก อินเตอร์

เนชนัแนล, ร้านซกัรีดเสือผ้า, หอพกับ้านวรรณา ปริมาณฝุ่ นค่าทีใกล้เคียงกนัในแต่ละจดุเก็บตวัอย่าง ปริมาณฝุ่ นสงู

เลก็น้อยในเดือนพฤศจิกายน ฝุ่ นตกเกิดจากสภาพของถนนในบริเวณใกล้จดุเก็บตวัอย่าง มาจากการจราจร จากเขต

ก่อสร้าง มาจากลมพดัพา  
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ภาพที 2 ปริมาณการตกสะสมของฝุ่ นตกบริเวณโดยรอบเขตมหาวิทยาลยันเรศวร 
 

สรุป 
ในเขตมหาวิทยาลยันเรศวร พบว่าทีจดุเก็บตวัอย่างอาคารศนูย์วิจยัฝึกอบรมพลงังาน มีค่ามากทีสดุอยู่ในช่วงเดือน

พฤศจิกายน 2553 โดยมีปริมาณฝุ่ น 184.12 มิลลกิรัมตอ่ตารางเมตรตอ่วนั ซงึมีคา่เกินมาตรฐานฝุ่ นตกในบริเวณย่าน

ทีพกัอาศยั 65-130 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวนั เนืองจากบริเวณนนัอยู่ใกล้กับแหล่งอาศยัของนก แปลงทดลอง

การปลกูพืชสวนครัว ปริมาณฝุ่ นตกบริเวณและทีจุดเก็บตวัอย่างตึกวิศวกรรมโยธา มีค่าตําสดุ 13.86 มิลลิกรัมต่อ

ตารางเมตรต่อวนั  เก็บตวัอย่างฝุ่ นในเขตมหาวิทยาลยันเรศวร พบว่าทีจดุเก็บตวัอย่าง ร้านคงัเซน- เคนโก อินเตอร์

เนชนัแนล บริเวณประต ู5 มีคา่มากทีสดุอยูใ่นช่วงเดือนสงิหาคม 2553 โดยมีปริมาณฝุ่ น   100.64 มิลลิกรัมต่อตาราง

เมตรต่อวนั ซึงมีค่าตามมาตรฐานฝุ่ นตก บริเวณดงักล่าวเป็นย่านธุรกิจ ตลาดนดั และการจราจรหนาแน่นและทีจุด

เก็บตวัอย่างหอพกับ้านวรรณา มีค่าตําสดุ 22.18 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวนั  เมือเปรียบเทียบการตกสะสมของ

ฝุ่ นตกในเขตและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร พบว่าในเขตมหาวิทยาลยัมีการตกสะสมของฝุ่ นตกมากกว่า

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยันเรศวร 
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การตดิเชือตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยนําจืด บริเวณบ้านมะนาวหวาน 
เขือนป่าสักชลสิทธิ ประเทศไทย 
Cercarial Infections of Freshwater Mollusks at Ban Manowwan, Pasak Cholasid Dam, 
Thailand. 
 

ชตพรรษ ชวนประสทิธิ1 สลุกัษณ์ นามโชติ1 สดุาวรรณ พิมพ์กรรณ์1 กาญจนา พทุธรักษา1 และ ดวงเดือน ไกรลาศ1  

Chatapat Chuanprasit1, Suluck Namchote1, Sudawan Pimkan1, Kanchana Phuttharuksa1 

 and Duangduen Krailas1

 

บทคัดย่อ 
 การติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยนําจืด บริเวณบ้านมะนาวหวาน เขือนป่าสกัชลสทิธิ

ทําการศึกษา ระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึง เดือนกรกฎาคม 2554 เก็บตัวอย่าง 2 จุดสํารวจ โดยใช้วิธีจับเวลา 

(Counts per unit of time method) ใช้ผู้ เก็บตวัอย่าง 5 คน ครังละ 20 นาที ศกึษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

ทางเคมีของนํา รวมเก็บตวัอยา่งหอยได้ 244 ตวั จําแนกได้เป็น 10 สายพนัธุ์ ดงันี Pomacea sp. 4 ตวั, Pila 

ampullacea 1 ตวั, Filopaludina sumatrensis polygramma 9 ตวั, Filopaludina javanica 5 ตวั, 

Clea(Arentome) helena 24 ตวั, Bithynia siamensis siamensis 113 ตวั, Melanoides tuberculata 6 ตวั, 

Indonaia substriata  37 ตวั, Corbicula arata 7 ตวั และ Scabies crispata 38 ตวั ตรวจหาตวัอ่อนพยาธิใบไม้ 

โดยวิธี shedding และ crushing ตรวจพบตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียจากหอย M. tuberculata อตัราการ

ติดเชือคิดเป็นร้อยละ 50 (3/6 )  และ B. s. siamensis อตัราการติดเชือคิดเป็นร้อยละ  3.54 ( 4/113) จําแนกชนิดตวั

อ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ได้ 3 type 3 ชนิดพนัธุ์ ดงันี type ที 1 Echinostome cercariae พบพยาธิ 1 

ชนิด Echinochasmus pelecani  type ที 2 Xiphidiocercariae พบพยาธิ 1 ชนิด Loxogenoides bicolor  และ 

type ที 3 Paraplerophocercous cercariae พบพยาธิ 1 ชนิด Haplorchis taichui  หอย M. tuberculata พบการ

ติดเชือร่วมของพยาธิ 2 ชนิด (double infection) คือ H. taichui และ L. bicolor  

คาํสาํคัญ : การติดเชือปรสติ  พยาธิใบไม้  ระยะเซอร์คาเรีย  หอยนําจืด 

 

Abstract 
 Cercarial infections of freshwater snails at Ban Manowwan, Pasak Cholasid Dam, Thailand were 

studies two sampling stations between April 2011 and July 2011. Using the counts per unit of time 

                                                            

1 ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Biology. Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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sampling method. Five researchers collected samples every 20 minutes. Physical and chemical 

characteristics of  water source were observed. A total of 244 snail samples comprised of 8 species were 

found: they were 4 Pomacea sp., 1 Pila ampullacea, 9 Filopaludina sumatrensis polygramma, 5 

Filopaludina javanica, 24 Clea(Arentome) helena, 113 Bithynia siamensis siamensis, 6 Melanoides 

tuberculata, 37 Indonaia substriata, 7 Corbicula arata and 38 Scabies crispata. The cercarial infections 

were investigated using shedding and crushing methods. Two species of the snails were trematode 

hosts (1st intermediate hosts). The infection rate of M. tuberculata was 50 ( 3/6 ) and B. s. siamensis was 

3.54 ( 4/113)  Three types and 3 species of trematodes were found from the collected snails. The first 

type, Echinostome cercariae was Echinochasmus pelecani. The second type, Xiphidiocercariae was 

Loxogenoides bicolor. The third type, Paraplerophocercous cercariae was Haplorchis taichui.             

M. tuberculata was found double infection with H. taichui and L. bicolor.  

Keywords : Infection, Trematode, Cercariae, Freshwater snail 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 หอยนําจืดหลายชนิดเป็นโฮสต์กงึกลางตวัทีหนงึ (first intermediate host) ของพยาธิใบไม้ โดยตวัอ่อนทีฟัก

ออกมาจากไข่ของพยาธิจําเป็นต้องเข้าไปอาศยัอยูใ่นหอยเพือใช้เป็นแหลง่อาศยัและแหลง่อาหาร เพิมจํานวนโดยการ

สืบพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ พฒันาจนเป็นตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียไชออกจากตวัหอย และไปอาศยัต่อในโฮสต์กึงกลาง

ตวัทีสอง (second intermediate host) ได้แก่ กุ้ ง หอย ป ูปลา และสตัว์นําตา่งๆ เปลียนแปลงรูปร่างเจริญเป็นระย

ติดตอ่ เมือโฮสต์สดุท้ายมากินระยะติดตอ่นีก็จะได้รับปรสิตและเจริญเป็นพยาธิตวัเต็มวยัต่อไป นอกจากนียงัสามารถ

พบพยาธิใบไม้บางชนิด ได้แก่ พยาธิใบไม้เลือด (blood fluke) ตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียเป็นระยะติดต่อโดยตวัอ่อน

ระยะเซอร์คาเรียนีสามารถไชเข้าสูผิ่วหนงัของโฮสต์สดุท้ายได้โดยตรง 

 งานวิจยัในครังนี เป็นการศกึษาการติดเชือพยาธิใบไม้ในหอยนําจืด เพือประเมินโรคพยาธิใบไม้จากการติด

เชือในหอย ได้มีการศึกษาถึงความสมัพันธ์ของพยาธิใบไม้กับหอยนําจืด   โดยศึกษาถึงความสามารถเป็นโฮสต์

กึงกลาง ของหอยนําจืดตอ่ชนิดของพยาธิใบไม้    เช่น    การศึกษาความสัมพันธ์ของพยาธิใบไม้ทีได้จากหอยนํ

จืดบริ   เวณนําตกเอราวณั  อทุยานแหง่ชาติเอราวณั (Ukong et al., 2007)      การติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ

เซอร์คาเรียของหอยนําจืดวงศ์ Thiaridae ในลุ่มนําเข็ก จงัหวดัพิษณโุลก (Dechraksa et al., 2007) สําหรับ

การศึกษาในครังนีเป็นตรวจหาการติดเชือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียของหอยนําจืด  ทีสุ่มตัวอย่างจาก

บริเวณบ้านมะนาวหวาน  อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ     โดยสุ่มเก็บตวัอย่างในบริเวณอ่างเก็บนําของเขือนป่า 

สกัชลสทิธิ ซงึเป็นบริเวณทีเกิดจากการพฒันาแหลง่นําเพือประโยชน์ตอ่ชมุชน ป ระโยชน์ทีได้รับจากการศกึษาในครัง
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นี    นอกจากจะทราบถึงชนิดพันธุ์และการรแพร่กระจายพันธุ์ของหอยนําจืดแล้วยงัเป็นประโยชน์ตอ่องค์ความรู้    

ด้านปรสติวิทยาเพือการเฝ้าระวงัโรคปรสติตหนอนพยาธิอีกด้วย 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 สํารวจพืนทีเพือเก็บตัวอย่างจากแหล่งนําทีมีชมุชนอยูใ่กล้ชิดกบัอา่งเก็บนํา  บริเวณเขือนป่าสกัชลสิทธิ

กําหนดจุดสํารวจ วดัค่าพิกดั โดยใช้เครืองมือ GPS(Garmin Plus III, Taiwan) และตรวจสภาพแวดล้อม ด้วย

เครืองมือ water quality mornitor U 5000 (Horriba, Japan) เก็บตวัอยา่งด้วยวิธี Counts per unit of time (Olivier 

and Schneiderman, 1956) ใช้ผู้ เก็บตวัอย่างจํานวน  5 คน สุม่เก็บตวัอย่างครังละ 20 นาที ทําการศกึษาระหว่าง

เดือนเมษายน 2554 ถงึ เดือนกรกฎาคม 2554 นําตวัอยา่งหอยทีสุม่เก็บได้มาจําแนกชนิด โดยตรวจสอบลกัษณะทาง

สนัฐานวิทยาของเปลือก (shell morphology) ตรวจสอบการติดเชือปรสิตของหอยนําจืด  โดยตรวจหาตวัอ่อนพยาธิ

ใบไม้ระยะเซอร์คาเรียด้วยวิธี shedding และ crushing นําตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียมาจําแนกชนิด โดย

ศึกษาจากลกัษณะรูปร่างและอวัยวะภายในภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยการย้อมสี neutral red, Ehrich’s 

hematoxylin และ Semichon’s acetic carmine & fast green บนัทกึผลโดยวดัขนาด วาดภาพและถ่ายภาพ 
 

ผลและวิจารณ์ผล 
 เก็บตวัอย่าง 3 จดุสํารวจ จดุที 1 และ 2 ค่าพิกดั longitude E 101°02'46.9"  latitude N 14°55'14.4" 

ความสงูจากระดบันําทะเล 50 เมตร (โดยจดุที 1 และจดุที 2 มีระยะห่างกนัประมาณ 100 เมตร ทําให้วดัค่าพิกดัได้

ไม่ต่างกนั) และ จดุสํารวจที 3 ค่าพิกดั longitude E 101°02'54.6" latitude N 14°54'59.5"  ความสงูจาก

ระดบันําทะเล 50 เมตร สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นทีโลง่แจ้ง แสงแดดจดั  มีหญ้าขึนบริเวณชายฝัง คณุภาพของนํา 

มีความเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของสิงมีชีวิต รวมเก็บตวัอย่างหอยได้ 244 ตวั จําแนกได้เป็น 10 สายพนัธุ์ ดงันี 

Pomacea sp. 4 ตวั, Pila ampullacea 1 ตวั, Filopaludina sumatrensis polygramma 9 ตวั, Filopaludina 

javanica 5 ตวั, Clea(Arentome) helena 24 ตวั, Bithynia siamensis siamensis 113 ตวั, Melanoides 

tuberculata 6 ตวั, Indonaia substriata 37 ตวั, Corbicula arata 7 ตวั และ Scabies crispata 38 ตวั ตรวจพบตวั

อ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียจากหอย M. tuberculata อตัราการติดเชือคิดเป็นร้อยละ 50 ( 3/6 )  และ B. s. 

siamensis อตัราการติดเชือคิดเป็นร้อยละ  3.54 ( 4/113) จําแนกชนิดตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ได้ 3 

type 3 ชนิดพนัธุ์ ดงันี type ที 1 Echinostome cercariae พบพยาธิ 1 ชนิด Echinochasmus pelecani  type ที 2 

Xiphidiocercariae พบพยาธิ 1 ชนิด Loxogenoides bicolor  และ type ที 3 Paraplerophocercous cercariae 

พบพยาธิ 1 ชนิด Haplorchis taichui  หอย M. tuberculata พบการติดเชือร่วมของพยาธิ 2 ชนิด (double 

infection) คือ H. taichui และ L. bicolor  รายงานการตรวจหาตวัอ่อนระยะเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ในหอยวงศ์ 

Thiaridae พบการติดเชือทงัพยาธิชนิด H. taichui  E. pelecani และ L. bicolor  (Ukong et al., 2007; Dechruksa 

et al., 2007; Krailas et al., 2011) โดยพยาธิใบไม้ลําไส้ขนาดเลก็ชนิด H. taichui  มีรายงานการตรวจพบในคน 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-167  

16

(Khamboonruang, 1991; Sukontason et al., 2001) จากการศกึษาชนิดพนัธุ์หอยทีสุม่เก็บได้ และการติดเชือปรสิต

ในครังนี พบว่าหอยชนิด B. siamensis สามารถเป็นโฮสต์กึงกลางของพยาธิใบไม้ได้หลายชนิด ยกเว้น H. taichui  

อย่างไรก็ตาม พยาธิใบไม้ลําไส้ขนาดเลก็นีมีลกัษณะชีววิทยาใกล้เคียงกบัพยาธิใบไม้ตบั ในประเทศไทยพบว่าหอยนํ

จืดทีมีความสําคญัต่อการแพร่กระจายพนัธุ์ของพยาธิใบไม้ตบัชนิด Opisthorchis viverrini คือหอยในสกลุ Bithynia 

(Tesana, 2002) ดงันนัการเฝ้าระวงัโรคพยาธิใบไม้ทีเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสขุของประเทศทงั พยาธิใบไม้ตบั

และพยาธิใบไม้ลําไส้ จงึมีความสําคญัตอ่ชมุชนแหง่นีเป็นอยา่งยิง 
 

สรุป 
 จดุสํารวจที 1 พบหอย Bithynia siamensis siamensis มีอตัราการติดเชือ Echinostome pelecani ร้อย

ละ 1.31(2/152) และ Loxogenoides bicolor  ร้อยละ 1.31(2/152) จุดสํารวจที 2 พบหอย Melanoides 

tuberculata มีอตัราการติดเชือร่วมของ Haplorchis taichui และ L. bicolor  ร้อยละ 3.33 (1/30 ) และติดเชือ

จําเพาะ H. taichui ร้อยละ 6.67(2/30 ) จดุสํารวจที 3 ตรวจไมพ่บตวัออ่นระยะเซอร์คาเรียจากหอย 
 

คาํขอบคุณ 
งานวิจัยครังนีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานการอุดมศึกษา ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะผู้วิจยัใคร่ขอขอบคณุในการสนบัสนนุทนุวิจยัและการประสานงานทีดี และขอขอบคุณ 

ภาควิชาชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีให้การสนบัสนนุคณะอาจารย์และนกัศกึษาในการ

ดําเนินงานวิจยั 
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รปที ู 1 หอยทีพบบริเวณบ้านมะนาวหวาน เขือนป่าสักชลสทิธิ 

A : Pomacea sp.   B : Pila ampullaceal C : Filopaludina sumatrensis polygramma 
D : Filopaludina javanica  E : Clea(Arentome) helena F : Bithynia siamensis siamensis 
G : Melanoides tuberculata H : Indonaia substriata  I : Corbicula arata  J : Scabies crispate 
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รปที ู 2 ตัวอ่อนเซอร์คาเรียชนิด Loxogenoides bicolor 
A : ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ย้อมสี 0.5% neutral red 
B : ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ย้อมสี Semichon’s acetic carmine & fast green 
C : ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ย้อมสี Ehrlich’s hematoxylin 
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รปที ู 3 ตัวอ่อนเซอร์คาเรียชนิด Echinochasmus pelecani 
A : ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ย้อมสี 0.5% neutral red 
B : ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ย้อมสี Semichon’s acetic carmine & fast green 
C : ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ย้อมสี Ehrlich’s hematoxylin 
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รปทีู  4 ตัวอ่อนเซอร์คาเรียชนิด Haplorchis taichui 
A : ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ย้อมสี 0.5% neutral red 
B : ตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย ย้อมสี Semichon’s acetic carmine & fast green 
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การตดิเชือตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียของปลานําจืด บริเวณบ้านมะนาวหวาน 
เขือนป่าสักชลสิทธิ ประเทศไทย 
Metacercarial Infection of Freshwater Fish at Baan Manowwan, Pasak Cholasid 
Dam,Thiland 
 

นวลพรรณ วีระเวชสกิุจ1 สลุกัษณ์ นามโชติ1  กมัปนาท ธาราภมิู1  และ ดวงเดือน ไกรลาศ1   

Nuanpan Veeravechsukij1, Suluck Namchote1, Kampanat Tharapoom1 and Duangduen Krailas1

 

บทคัดย่อ 
การติดเชือพยาธิใบไม้ของปลานําจืดบริเวณบ้านมะนาวหวาน เขือนป่าสกัชลสทิธิ ประเทศไทย ดําเนิ

การศึกษาระหว่าง เดือนเมษายน 2554 ถึง กรกฎาคม 2554 สุ่มเก็บตวัอย่างปลาโดยซือปลาจากตลาด จําแนกชนิด

ปลาโดยใช้ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา จํานวนปลาทีสุ่มเก็บได้ทงัหมด 76 ตวั จําแนกได้ 10 ชนิด ตรวจหาการติดเชือ

พยาธิใบไม้โดยวิธี Compression method จําแนกชนิดพยาธิจากตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย โดยตรวจสอบ

ลกัษณะรูปร่าง และอวยัวะภายใน พบปลาทีมีการติดเชือพยาธิใบไม้ 6 ชนิด ได้แก่ ปลาตะโกก(Cyclocheilichthys 

enoplos) ปลาซ่า(Dangila spilopleura) ปลาสร้อยขาว(Henicorhynchus siamensis) ปลากะมงั(Puntioplites 

protozysron) ปลากระแห(Barbonymus schwanenfeldii) และปลากระสบูจดุ(Hampala dispar) มีอตัราการติด

เชือ 11.84%(9/76) 9.21%(7/76)  3.95%(3/76)  6.58%(5/76)  7.89%(6/76)  และ 2.63%(2/76)  ตามลําดบั พบตวั

ออ่นระยะเมตาเซอร์คาเรีย 2 ชนิด คือ Haplorchis pumilio และ Centrocestus caninus  

คาํสาํคัญ : การติดเชือปรสติ  พยาธิใบไม้  ระยะเมตาเซอร์คาเรีย  ปลานําจืด 
 

Abstract 
 Trematode infections of freshwater fish from Baan Manowwan, Pasak Cholasid Dam, Thailand 

were studied between April 2554 and July 2554. The fish were collected at fish markets. A total of 76 fish 

samples comprised of 10 species. Metacercarial, larvae stage of trematodes were investigated by 

Compression method. The trematode infections were found from six species of the collected fish. They 

were Cyclocheilichthys enoplos, Dangila spilopleura, Henicorhynchus siamensis, Puntioplites 

protozysron, Barbonymus schwanenfeldii and Hampala dispar. The infections rate were 11.84%(9/76), 

                                                            

1
 ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Departmnet of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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9.21%(7/76),  3.95%(3/76),  6.58%(5/76),  7.89%(6/76)  and 2.63%(2/76). The infected metacercarial 

were categorized into two species, consisted of Haplorchis pumilio and Centrocestus caninus. 

Keywords : Infection, Trematode, Metacercarial, Freshwater fish. 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
โรคทีเกิดจากพยาธิใบไม้นับเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขทีต้องให้ความสําคัญ การติดต่อ และการ

แพร่กระจายของเชือปรสตินนัขนึอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ประการหนึงคือ อตัราการติดเชือปรสิตในโฮสต์กึงกลางที

มีระยะติดต่อ (infective stage) ของปรสิตหนอนพยาธิ หากมีจํานวนมากก็จะเอือต่อการติดเชือในคน และสตัว์ใน

ชมุชนนนัๆ 

พยาธิใบไม้สามารถพบได้ทังในคน และในสัตว์ เป็นโรคทีติดต่อ และแพร่กระจายมายังโฮสต์สุดท้าย 

(Definitive host) คือสตัว์มีกระดูกสนัหลงั โดยตวัอ่อนระยะไมราซีเดียมเข้าสู่หอยซีงเป็นโฮสต์กึงกลางตวัที1 

เจริญเติบโตจนเป็นระยะเซอร์คาเรียวา่ยนําออกมาจากหอย เพือไชเข้าสูโ่ฮสต์กึงกลางตวัที 2 ได้แก่ ปลา หอย กุ้ง ฯลฯ 

เปลียนแปลงรูปร่างเป็นตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรีย ซึงเป็นระยะติดต่อ พยาธิใบไม้หลายชนิดโฮสต์สดุท้ายได้รับ

ปรสิตโดยการกินตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียทีพบในปลา  เช่น พยาธิใบไม้ลําไส้ขนาดเล็กHaplorchis taichui, 

Haplorchis pumilio และCentrocestus caninus  พยาธิใบไม้ตบั Opisthorchis viverrini  เป็นต้นจากการศกึษา

ความชกุของ Opisthorchis viverrini  ในประเทศไทย พบว่ามีการติดเชือในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

มากทีสดุ เนืองจากประชากรบริเวณนนับริโภคปลาดิบเป็นประจํา (Upatham and Viyanant, 2003) การศกึษาปลา

ในกลุม่ Cyprinoid จากจงัหวดัเชียงใหม่ พบการติดเชือพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย ชนิด Haplorchis taichui 

(Kumchoo et al.,2005) นอกจากนียงัพบการติดเชือพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาซ่า ทีคลองบางใหญ่ 

จงัหวดัภเูก็ต (Krailas et al., 2004) ดงันนัการศกึษาพยาธิใบไม้จากตวัอ่อนทีพบได้จากปลาทีเป็นโฮสต์กึงกลางของ

พยาธิ เป็นวิธีการหนึงทีสามารถประเมินการระบาดของโรคในท้องถินต่างๆได้ เพือเป็นข้อมูลสําคัญต่องานด้าน

สาธารณสขุ และปศสุตัว์ 

การศึกษาครังนี เป็นการศึกษาการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียของปลานําจืด บริเว

บ้านมะนาวหวาน อําเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ซึงอยู่บริเวณเขือนป่าสกัชลสิทธิเพือตรวจหาชนิดของปลานําจื

และตรวจหาอตัราการติดเชือของพยาธิใบไม้ รวมทงัจําแนกชนิดพยาธิทีพบ เพือประเมินสถานการณ์ความเสียงของ

คนในชมุชน ทงันีก็เพือเป็นแนวทางป้องกนัการเกิดโรคปรสิตหนอนพยาธิในลกัษณะโรคอบุตัิใหม่ ของชมุชนทีได้รับ

การพฒันาแหลง่นํา 
 

อุปกรณ์ และวิธีการ 
สํารวจพืนทีเก็บตวัอย่างปลา โดยตรวจสอบบ้านหรือตลาดทีรับซือปลาจากชาวบ้านเพือนําไปจําหน่ายต่อ 

บนัทกึคา่พิกดั GPS (Garmin Plus III, Taiwan)  สุม่เก็บตวัอยา่งปลาจากตลาดปลา บ้านมะนาวหวาน (ปลาทีได้จาก
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บริเวณเขือนป่าสกัชลสิทธิ บริเวณใกล้หมู่บ้านมะนาวหวาน)  ระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 

นําตวัอย่างปลาตรวจสอบชนิดพนัธุ์ (ชวลิต วิทยานนท์ม, 2547) วดัขนาดปลา และชงันําหนกัปลา ตรวจหาปรสติ      

ร ะยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้บริเวณสว่นตา่งๆของปลาโดยวิธี Compression method ตรวจหาปรสิตภายใต้

กล้อง stereomicroscope เพือทําการแยกเมตาเซอร์คาเรีย จากนนันําเมตาเซอร์คาเรียมาแช่ใน 10% formalin เพือ

รักษาเนือเยือ และย้อมสี 0.5% neutral red เพือให้เห็นลกัษณะอวยัวะภายใน จําแนกชนิดของเมตาเซอร์คาเรีย

ภายใต้กล้องจลุทรรศน์แบบธรรมดา (light microscope)  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
บริเวณทีเก็บตวัอย่างมีค่าพิกดัที 47P 0719904 UTM 1650246 (E101°02’40.6”, N14°55’08.4”) ความสงู

จากระดบันําทะเล 49 เมตร เก็บตวัอยา่งปลานําจืดได้ทงัหมด 10 ชนิด จํานวน 76 ตวั พบมีการติดเชือพยาธิใบไม้  32  

ตวัคิดเป็นอตัราการติดเชือ 42.11%  ปลาทีพบการติดเชือจํานวน 6 ชนิด ได้แก่ ปลาตะโกก(Cyclocheilichthys 

enoplos) ปลาซ่า(Dangila spilopleura) ปลาสร้อยขาว(Henicorhynchus siamensis) ปลากะมงั(Puntioplites 

protozysron) ปลากระแห(Barbonymus schwanenfeldii) และปลากระสบูจดุ(Hampala dispar) มีอตัราการติด

เชือ 11.84%(9/76) 9.21%(7/76)  3.95%(3/76)  6.58%(5/76)  7.89%(6/76)  และ 2.63%(2/76)  ตามลําดบั 

จําแนกชนิดตวัอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียได้ 2 ชนิด จากจํานวนทีตรวจสอบได้ 1,258 ซีสต์  คือ Haplorchis pumilio 

และ Centrocestus caninus  มีอตัราการตรวจพบเป็น 99.68% (1254/1258) และ 0.32% (4/1258) ตามลําดบั 

พยาธิชนิด H. pumilio ตรวจพบได้จากปลาตะโกก ปลาซา่ ปลาสร้อยขาว ปลากะมงั  ปลากระแห และปลากระสบูจดุ 

และพยาธิ Centrocestus caninus ตรวจพบได้ใน ปลาซ่า และปลากะมงั ผลการศึกษาพบจํานวนเมตาเซอร์คาเรีย

ในปลากระแห คิดเป็น  54.21% (682/1258) จากจํานวนเมตาเซอร์คาเรียทีตรวจพบทงัหมด และพบว่าปลากระแหที

เก็บตวัอยา่งได้จํานวน 6 ตวั มีการติดเชือทกุตวั (100%) ตวัอยา่งปลาทงั 6 ชนิดทีพบการติดเชือในครังนีจดัจําแนกอยู่

ในวงศ์ Cyprinidae ซึงเคยมีรายงานการศึกษาปลาในกลุ่ม Cyprinoid จากจงัหวดัเชียงใหม่ พบการติดเชือพยาธิ

ใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรีย ชนิด Haplorchis taichui (Kumchoo et al.,2005) นอกจากนียงัมีรายงานการติดเชือ

พยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาซ่าถึง 97.7% บริเวณคลองบางใหญ่ จงัหวดัภเูก็ต (Krailas et al., 2004) 

ความสําคญัในการตรวจหาการติดเชือพยาธิใบไม้จากปลาในบริเวณพืนทีพฒันาแหล่งนําในครังนี เป็นการเฝ้าระวั

การติดเชือปรสิตทงัในคนและสตัว์ โดยทีพยาธิใบไม้ชนิด H. pumilio  เป็นพยาธิใบไม้ทีมีรายงานการติดเชือในคน 

เช่นเดียวกบั H. taichui (Sukontason et al., 2001) และ Centrocestus caninus เป็นพยาธิใบไม้ขนาดเลก็ทีมี

รายงานการตรวจพบในปลาทอง (golden fish) ซงึเป็นปลาสวยงามทีมีคณุค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ (Saenphet 

et al., 2006) 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถประเมินความเสียงการเกิดโรคพยาธิทังในชุมชนบ้านมะนาวหวานและชุมชน

ใกล้เคียงได้ การทีประชาชนมีอาชีพเกียวกบัการประมง และประชาชนส่วนใหญ่สามารถใช้แหล่งนําเพือการดํารงชีพ
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เช่นการบริโภคปลาทีได้จากแหลง่นําบริเวณเขือนป่าสกัชลสทิธินนัทําให้เหน็ประโยชน์ของการพฒันาแหลง่นํา ประชา

ได้ทงัประโยชน์ในการบริโภค และการแปรรูปสนิค้าทําให้มีรายได้เพิมขนึ เช่น การทําปลาส้ม ปลาร้า เป็นต้น อย่างไรก็

ตามถ้ามีการบริโภคปลาไม่ถกูสขุลกัษณะ เช่น การบริโภคปลาดิบ อาจจะทําให้ติดโรคพยาธิได้ นอกจากนีสตัว์เลียง 

และนกกินปลาทงัทีเป็นนกท้องถินและนกอพยพ ยงัสามารถเป็นสตัว์รังโรคของพยาธิด้วย ดงันนัการเฝ้าระวงัโรคอบุตัิ

ใหมที่เกิดขนึกบับริเวณพฒันาแหลง่นําก็เป็นหน้าทีทีสําคญัของรัฐในด้านการสาธารณสขุเช่นกนั   
 

สรุป 
ตวัอย่างปลานําจืดจํานวน 76 ตวั จําแนกเป็น 10 ชนิดพนัธุ์ พบการติดเชือตวัอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเมตา

เซอร์คาเรีย 32 ตวั (42.11%) จําแนกชนิดพยาธิใบไม้ได้ 2 ชนิด คือ Haplorchis pumilio และ Centrocestus 

caninus พยาธิทงั 2 ชนิดเป็นพยาธิใบไม้ลําไส้ขนาดเล็กทีพบได้ในสตัว์มีกระดกูสนัหลงั โดยพบมีรายงานการติดเชือ

ในคน และสตัว์เลียง 
 

คาํขอบคุณ 
งานวิจัยครังนีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานการอุดมศึกษา ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะผู้วิจยัใคร่ขอขอบคณุในการสนบัสนนุทนุวิจยัและการประสานงานทีดี และขอขอบคุณ 

ภาควิชาชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีให้การสนบัสนนุคณะอาจารย์และนกัศกึษาในการ

ดําเนินงานวิจยั 
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ปลาตะโกก(Cyclocheilichthys enoplos)   ปลากระสบูจดุ(Hampala dispar) 

 

 

 

  

 

 

 

 
ปลากระแห(Barbonymus schwanenfeldii)  ปลาซา่(Dangila spilopleura) 
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ปลากะมงั(Puntioplites protozysron) ปลาสร้อยขาว(Henicorhynchus siamensis)  
 

รูปที 1 แสดงชนิดปลาทีพบการติดเชือพยาธิ 
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รูปที 2 ตวัออ่นพยาธิใบไม้ระยะ metacercaria ชนิด Certrocestus caninus 

(OS: oral sucker, PP: pre pharynx, P: pharynx, I: intestine, VS: ventral sucker, T: testes, EB: excretory 

bladder) 
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 รูปที 3 ตวัออ่นพยาธิใบไม้ระยะ metacercaria ชนิด Haplorchis pumilio 

(OS: oral sucker, P: pharynx, I: intestine, VS: ventral sucker, O: ovary, T: testes, EB: excretory bladder) 
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 รูปที 4 ตวัออ่นพยาธิใบไม้ระยะ metacercaria ในเกลด็ปลา 
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การเตรียมและการพสิจน์เอกลักษณ์ของยางธรรมชาตทิผ่ีานการดดัแปรด้วยอนุพันธ์ของแป้งู  
Preparation and Characterization of Starch-derivative Modified Natural Rubber 
 

นิภาวรรณ พรมจมร1,  2  วนัชยั เลศิวิจิตรจรัส1,2 และ อํานาจ สทิธัตตระกลู1,2 

Nipawan Promjamorn1, 2, Wanchai Lerdwijitjarud1, 2 and  Amnard Sittatrakul1, 2 

 

บทคัดย่อ 
ยางธรรมชาติเป็นหนึงในพอลิเมอร์ทีมาจากชีวภาพทีสําคญั      อย่างไรก็ตามความเข้ากนัได้ระหว่างยาง

ธรรมชาติกับพอลิเมอร์ทีมีความเป็นขัวสูงยังมีข้อจํากัดอยู่อันเนืองมาจากความมีขัวทีตําของยางธรรมชาติ    

วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีคือเพือทีจะปรับปรุงความมีขวัของยางธรรมชาติให้สงูขึนโดยการดดัแปรยางธรรมชาติด้วย

อนุพันธ์ของแป้ง   การดัดแปรยางธรรมชาติทําโดยผ่านปฏิกิริยา expoxidation และปฏิกิริยาการ grafting     

โครงสร้างทางเคมีของโมเลกลุของยางดดัแปรถกูยืนยนัด้วยเทคนิค Fourier transform infrared (FT-IR) และ proton 

nuclear magnetic resonance (1H-NMR) สเปคโตรสโคปี    อณุหภมิู glass transition (Tg) และอณุหภมิูการ

สลายตวั (Td) ของยางดดัแปรได้รับการตรวจสอบด้วยเทคนิค Differential scanning calarimetry (DSC) และ  

Thermogravimetric analysis (TGA) ตามลําดบั    จากผลการทดสอบพบว่าอุณหภูมิ glass transition 

temperature และเสถียรภาพทางความร้อนของยางธรรมชาติดดัแปรมีค่าสงูขึนเมือเทียบกบัยางธรรมชาติ     ทงันี

อาจเป็นผลมาจากแรงยดึเหนียวระหวา่งโมเลกลุทีสงูขนึของยางธรรมชาติดดัแปร 

คาํสาํคัญ : ยางธรรมชาติดดัแปร อนพุนัธ์ของแป้ง ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 
 

Abstract 
 Natural rubber is one of the important bio-based polymers.  However, compatibility between 

natural rubber (NR) and hydrophilic polymer is limited because of its low polarity.  The aim of this study is 

to improve the polarity of NR by preparing a starch-derivative modified natural rubber.  Epoxidation and 

grafting reactions were used to convert NR into modified NR.  The chemical structure of modified NR was 

confirmed by Fourier transform infrared (FT-IR) and proton nuclear magnetic resonance (1H-NMR) 
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spectroscopy.  Furthermore, a glass transition temperature (Tg) and a degradation temperature (Td) of 

modified NR were determined by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis 

(TGA) technique, respectively.  It was found that the glass transition temperature and thermal stability of 

modified NR were higher than those of NR, which may result from the stronger intermolecular interaction 

of modified NR. 

Keywords : modified natural rubber,starch-derivative,epoxidized natural rubber 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 

 ยางธรรมชาติจดัเป็นพอลิเมอร์ทีได้มาจากธรรมชาติและถกูนํามาใช้งานอย่างกว้างขวางในรูปแบบต่าง ๆ  

เช่น ยางรถยนต์ ปะเก็น และ สายพาน เป็นต้น  นอกจากนียงัมีการนํายางธรรมชาติไปผสมกบัพอลิเมอร์ชนิดอืนเพือ

เพิมสมบตัิความยืดหยุน่หรือสมบตัิความต้านทานตอ่แรงกระแทกให้กบัพอลิเมอร์ผสม  แต่เนืองจากองค์ประกอบทาง

เคมีของยางธรรมชาตินนัเป็นสารไฮโดรคาร์บอนทีไมมี่ขวั  จงึทําให้ยางธรรมชาติมีสมบตัิความมีขวัทีตํา  หากนําไปผส

กบัพอลิเมอร์ชนิดทีมีขวัสงูจะก่อให้เกิดปัญหาในเรืองความเข้ากนัได้  ซงึอาจจะส่งผลให้วสัดพุอลิเมอร์ผสมทีเตรียม

ได้นนัมีสมบตัิทีด้อยลงไป  ดงันนัในงานวิจัยนีจึงสนใจจะทําการปรับปรุงสมบตัิความมีขวัของยางธรรมชาติให้เพิม

มากขึน  โดยนํายางธรรมชาติมาผ่านกระบวนการอีพอกซิเดชนั (epoxidation)  จากนนัจึงนํามาดดัแปรทางเคมีด้วย

เดกตรินซึงเป็นอนุพนัธ์ของแป้งเพือให้ได้โมเลกุลของยางธรรมชาติซึงมีการกราฟต์ด้วยเดกตรินโดยจะมีผลทําให้

ความมีขวัของยางธรรมชาติทีผา่นการดดัแปรด้วยวิธีการดงักลา่วแล้วสงูขนึ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 นํานํายางธรรมชาติทีมีความเข้มข้น 60%DRC มาเจือจางให้เป็น 30%DRC  จากนนัเติม surfactant เพือ

เพิมความคงตวัให้กบันํายาง    แล้วจึงเติมกรดฟอร์มิกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จากนนัปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาที

อณุหภูมิ  60°C จะได้ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (Rangrong, 2008) นํายางทีได้มาทําปฏิกิริยากบัเดกตรินซึงเป็น

อนพุนัธ์ของแป้ง  โดยใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาเป็น สารประกอบของ Zn จากนนัเก็บสารตวัอย่างโดยวิธีการปันเหวียงจะทํา

ให้ได้ตะกอนของยางดัดแปรแยกตัวออกมา  เนืองจากหลงัจากเสร็จสินปฏิกิริยาอาจมีเดกตรินทีไม่เกิดปฏิกิริยา

หลงเหลืออยู ่  ซงึเดกตรินนนัสามารถละลายได้เป็นอยา่งดีในนํา  จงึนําตะกอนของยางดดัแปรทีได้จากการปันเหวียงไ

ทําให้บริสทุธิขึนโดยการนําไปกระจายตวัในนํากลนัและปันเหวียง  ทําซําอีก 2 รอบ แล้วนําตะกอนทีได้ไปอบให้แห้ง   

พิสจูน์โครงสร้างทางเคมีของสารผลิตภณัฑ์ทีได้ด้วยเทคนิค  FT-IR spectroscopy และ proton-NMR (1H-NMR)     

และทดสอบสมบตัิทางความร้อนด้วยเทคนิคDifferential scanning calarimetry (DSC) และ Thermogravimetric  

analysis (TGA) 
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ผลและวจิารณ์ 

การพิสจน์เอกลกัษณ์โครงสร้างทางเคมีของยางดดัแปรดว้ยดว้ยเทคนิค ู FT-IR spectroscopy และ 1H-NMR 

  จากการทดสอบยางธรรมชาติ (NR), ยางอีพอกไซด์ (ENR), และยางดดัแปรด้วยเดกตริน (ENR-g-dex) 

โดยใช้เทคนิค FT-IR spectroscopy และ 1H-NMR ได้ spectrum แสดงดงัรูปที 1 และ รูปที 2 ตามลําดบั    

เมือพิจารณา FT-IR spectrum ของยางธรรมชาติจะพบแถบการดดูกลืนทีสําคญัซึงแสดงถึงหมู่ฟังก์ชนัที

เป็นลกัษณะเฉพาะของยางธรรมชาติ คือ แถบการดดูกลืนทีเลขคลืน 2923 cm-1 ของ C-H stretching   และแถบการ

ดดูกลืนทีเลขคลืน 1660 cm-1 ของ C=C stretching         เมือนํายางธรรมชาติไปผ่านการทําปฏิกิริยา epoxidation 

ได้เป็นยางอีพอกไซด์ก็พบแถบการดดูกลืนทีสําคญัเพิมเติมขึนมาทีเลขคลืน 1017 cm-1 ของ C-O stretching และ 

860 cm-1 ของ epoxide ring stretching          และเมือนํายางอิพอกไซด์ไปดดัแปรทางเคมีต่อด้วยเดกตรินปรากฏ

แถบการดดูกลืนทีสําคญัเพิมขนึมาทีเลขคลืน 3400 cm-1 ซงึเป็นแถบการดดูกลืนของหมูไ่ฮดรอกซิล   ซงึสอดคล้องกบั

แถบการดดูกลืนของเดกตรินทีมีหมูไ่ฮดรอกซิลอยูเ่ป็นจํานวนมากในโครงสร้าง      จึงสามารถกลา่วได้ว่ามีการกราฟต์

ของเดกตรินลงบนอนภุาคยางธรรมชาติจริง 
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dextrin

ENR-g-dex

ENR

natural rubber

3400:OH str. 1660:C=C str. 1017:C-O str.

รูปที 1 FT-IR spectrum ของ ยางธรรมชาติ (NR), ยางอีพอกไซด์ (ENR), ยางดดัแปรด้วยเดกตริน (ENR-g-dex), 
และ เดกตริน (dextrin) 
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NR 
 

 

 

ENR 

ENR-g-dex  

 
 
 

Dextrin  
 
รูปที 2 1H-NMR spectrum ของ ยางธรรมชาติ (NR), ยางอีพอกไซด์ (ENR), ยางดดัแปรด้วยเดกตริน (ENR-g-dex), 
และ เดกตริน (dextrin) 

 

เมือพิจารณา 1H-NMR spectrum ของยางธรรมชาติพบสญัญาณทีสําคญัที chemical shift เท่ากบั 1.7 

ppm และ 5.0 ppm ซงึเป็นสญัญาณโปรตอนของหมูเ่มทิลทีเกาะอยู่ตําแหน่งพนัธะคู่ และ โปรตอนทีตําแหน่งพนัธะคู่

ของ isoprene unit ตามลําดบั   เมือนํายางทีผ่านปฏิกิริยา epoxidation ไปทดสอบพบสญัญาณทีสําคญัเพิมขึนมา

คือที chemical shift เท่ากบั 2.9 ppm ซงึเป็นสญัญาณของโปรตอนทีเกาะอยู่กบั oxirane ring (Okwu,  Okieimen, 

2001ในสว่นของ 1H-NMR spectrum ของยางดดัแปรด้วยเดกตริน แสดงสญัญาณสําคญัที chemical shift เท่ากบั 

2.5 ppm เพิมเติมขึนมาจาก spectrum ของ ENR  ซงึสญัญาณทีตําแหน่งดงักล่าวแสดงถึงโปรตอนทีเกาะอยู่กบั

หมูไ่ฮดรอกซิลในวงแหวนของ anhydroglucose unit ของเดกตริน  ดงันนัจึงยืนยนัได้ว่าเกิดการกราฟต์ของเดกตรินล

งบนอนภุาคของยางธรรมชาติจริงจากผลการทดสอบทีได้จากเทคนิค FT-IR และ 1H-N 

สมบติัทางความร้อนของยางดดัแปร 

  เมือนํายางธรรมชาติ ยางธรรมชาติอีพอกไซด์และยางธรรมชาติดดัแปรด้วยเดกตรินไปทําการทดสอบสมบตัิ

ทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC และ TGA ได้ผลการทดสอบแสดงดงัตารางที 1    
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ตารางที 1 glass transition temperature (Tg) จากการทดสอบด้วยเทคนิค Differential scanning calarimetry 

(DSC) และ อณุหภมิูการสลายตวั (Td) จากการทดสอบด้วยเทคนิค Thermogravimetry analysis (TGA)  

sample Tg (°C) Td (°C) 

NR -66 383 

ENR -56 402 

ENR-g-dex  -33 397 

  

 จากการทดสอบสมบตัิทางความร้อนด้วยเทคน  DSC พบว่ายางดดัแปรด้วยเดกตรินทีได้นันมีอุณหภูมิ 

glass transition (Tg) ทีสงูกว่าของยางอีพอกไซด์และยางธรรมชาทงันีอาจเนืองมาจากการทียางดดัแปรนนัมีหมู ่

anhydroglucose ติดอยู่บนสายโซ่โมเลกลุของยางธรรมชาติเป็นผลทําให้เกิดแรงยดึเหนียวระหว่างโมเลกลุทีแข็งแรง

ขึน   ดังนันการจะทําให้โมเลกุลเกิดการเคลือนไหวจึงต้องการพลังงานความร้อนมากขึน ทําให้อุณหภูมิ glass 

transition มีค่าสงูขึน   เมือพิจารณาในส่วนของอณุหภูมิการสลายตวั (Td) นันพบว่า โมเลกุลของยางดดัแปรมี

เสถียรภาพทางความร้อนสงูกวา่ของยางธรรมชาติแตตํ่ากวา่ยางอีพอกไซด์เลก็น้อย    

 

สรุป 

 การเติมเดกตรินซงึเป็นอนพุนัธ์ของแป้งลงบนสายโซโ่มเลกลุของยางธรรมชาติเป็นผลทําให้เกิดแรงยดึ

เหนียวระหวา่งโมเลกลุทีแข็งแรงขนึ    ยางดดัแปรทีได้จงึมีอณุหภมิู glass transition (Tg)  ทีสงูขนึเมือเปรียบเทียบกบั

ยางธรรมชาติ 
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การบาํบัดนําเสียจากสีย้อมผ้าด้วยผงไทเทเนียมไดออกไซด์ทเีจือวาเนเดยีม  
Dye Waste Water Treatment using V-doped TiO2 Powders  
 

ศกัดิชยั หลกัสี1 ชีวิตา สวุรรณชวลติ1 พิมภาภรณ์  ศรีปรางค์ 2 สมัพนัธ์ วงศ์นาวา2 และ กฤตภาส เลาหสรุโยธิน3

Sakchai Laksee1, Cheewita  Suwanchawalit1, Pimpaporn Sriprang2, Sumpun  Wongnawa2 and  

Kristapas Laohasurayotin3

 

บทคัดย่อ  
                ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ทีเจือวาเนเดียม (V doped-TiO2) เตรียมด้วยวิธีโซล-เจลโดยใช้สารตงัต้นเป็น 

TiOSO4 และ NH4VO3 แล้วนําผง V doped-TiO2 ทีสงัเคราะห์ได้ไปศกึษาสมบตัิทางเคมีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น X-ray 

powder diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), Fourier-transformed infrared 

spectroscopy (FT-IR), UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy (DRS), และ X-ray absorption 

spectroscopy (XAS) ผล XRD พบว่าตวัอย่าง  V doped-TiO2 ทีเจือด้วยวาเนเดียมปริมาณต่างๆกนัมีเฟสเป็นอนา

เทสเฟส จากสเปกตรัมของ DRS พบว่าตวัอย่าง  V doped-TiO2  มีค่าการดดูกลืนแสงในช่วงวิซิเบิลเพิมมากขึนเมือ

เติมปริมาณวาเนเดียมลงไปเพิมขึนเมือเทียบกบั TiO2 ทีไม่ได้เจือ (undoped TiO2)  ผลจาก  XAS พบว่าวาเนเดียม

ใน  V doped-TiO2 มีเลขออกซิเดชนัเป็น +5 ( V5+) สําหรับการศกึษาความสามารถในการเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วย

แสงในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) พบว่าตวัอย่าง V doped-TiO2 สามารถสลายสีย้อมได้ทงัภายใต้

แสงอลัตราไวโอเลต็และวิซิเบิล ทงัยงัประสิทธิภาพดีกว่าเมือเทียบกบั undoped TiO2  แต่ประสิทธิภาพด้อยกว่าเมือ

เทียบกบั commercial TiO2

คาํสาํคัญ : ไทเทเนียมไดออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ทีเจือวาเนเดียม สีย้อมออร์เรนจ์ท ู 

 

Abstract 
A vanadium-doped TiO2 powders (V-doped TiO2) was prepared via the sol-gel process using 

TiOSO4 and NH4VO3 as starting materials. The chemical properties of the prepared V-doped TiO2 
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samples were investigated by several techniques such as X-ray powder diffraction (XRD), scanning 

electron microscopy (SEM), Fourier-transformed infrared spectroscopy (FT-IR), UV-Vis diffuse reflectance 

spectroscopy (DRS), and X-ray absorption spectroscopy (XAS). The XRD results showed the anatase 

phase was found in all samples. The DRS spectra revealed the increasing vanadium contents exhibited 

higher red shifts compared with the undoped TiO2 sample. The XAS results revealed that the oxidation 

state of vanadium in structural of V doped-TiO2 was +5 (V5+). The photocatalytic test was evaluated via 

Orange II degradation indicated that the V-doped TiO2 exhibit enhanced photocatalytic activity compared 

to the undoped TiO2, but it’s showed lower photocatalytic efficiency than the commercial TiO2 sample.  

Keywords :  Titanium dioxide,V doped-TiO2,Orange II dye 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
            ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงทีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการบําบดันําเสีย 

เนืองจากเป็นสารทีเสถียรต่อปฏิกิริยาเคมี ไม่เป็นพิษและราคาไม่แพง แต่อย่างไรก็ตามการนําไทเทเนียมไดออกไซด์

มาประยกุต์ใช้งานภายใต้แสงวิซิเบิลยงัมีประสิทธิภาพตํา ตอ่มาได้มีการปรับปรุงพฒันาประสทิธิภาพการเป็นสารเร่

ปฏิกิริยาด้วยแสงของ TiO2 ให้ใช้งานได้ทงัภายใต้แสงอลัตราไวโอเล็ตและวิซิเบิล โดยการเจือโลหะทรานซิชนัหรือ

อโลหะต่างๆลงไปบนพืนผิวหรือโครงผลกึของไทเทเนียมไดออกไซด์ พบว่าวิธีการดงักล่าวช่วยเพิมประสิทธิภาพการ

เป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง  สําหรับงานวิจยันีสนใจทีจะสงัเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ทีเจือด้วยวาเนเดียม (V 

doped-TiO2) ด้วยวิธีโซล-เจล โดยศกึษาหาสภาวะทีเหมาะสมทงัปริมาณวาเนเดียมไอออนทีเจือและ  อณุหภมิูทีใช้

ในการเผา  รวมทงัยงันําผลิตภณัฑ์ทีได้ไปทดสอบสมบตัิทางเคมีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น XRD, SEM, IR, DRS, XAS 

และศึกษาความสามารถในการเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) ภายใต้

แสงอลัตราไวโอเลต็และแสงวิซิเบิล    

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
           วิธีการสงัเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ทีเจือด้วยวาเนเดียม (V doped-TiO2) ด้วยวิธีโซล-เจล ทําโดยนํา

สารละลาย TiOSO4 ทีมีความเข้มข้น 0.5  M ผสมกบัสารละลาย NH4VO3 ทีความเข้มข้นต่างๆ รีฟลกัซ์ที 90 °C 1 

ชวัโมง แล้วปรับ pH=7 ด้วยสารละลายแอมโมเนีย คนเป็นเวลา 24 ชวัโมง แล้วนําไปกรองและล้างและนําไปอบที

อณุหภมิู 105°C เป็นเวลา 24 ชวัโมง ก็จะได้ผลิตภณัฑ์ V doped-TiO2 จากนนันําตวัอย่างทีสงัเคราะห์ได้ไปเผาที

อุณหภูมิต่างๆเพือศึกษาการเปลียนแปลงโครงสร้างของสาร และนําผลิตภัณฑ์ทีได้ไปทดสอบสมบัติทางเคมีด้วย

เทคนิคตา่งๆ เช่น XRD, SEM, IR, DRS   สําหรับการทดสอบความสามารถในการเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการ

สลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) ทําโดยนําผง V doped -TiO2 ชนิดต่างๆมาผสมกบัสีย้อม Orange II แล้วฉาย
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แสงภายใต้แสงอลัตราไวโอเล็ตและแสงวิซิเบิลแล้วเก็บสารละลายสีย้อมทีเวลาต่างๆ นําไปวดัความเข้มข้นทีเหลือที

ความยาวคลืน 485 nm ด้วยเครืองยวีูวิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เพือคํานวณหาประสทิธิภาพในการสลายสีย้อม 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการศกึษาโครงสร้างผลกึด้วยเทคนิค XRD พบวา่ตวัอยา่ง V doped-TiO2 ทีเจือด้วยวาเนเดียมปริมาณ

ตา่งๆกนัมีเฟสเป็นอนาเทส ดงัแสดงในรูปที 1 สําหรับผลการศกึษาการเปลียนแปลงโครงสร้างของสารเมือนําไปเผาที

อณุหภมิูตา่งๆ เช่น 400, 600, 800°C พบวา่ V doped-TiO2 ยงัคงมีโครงสร้างเป็นอนาเทส 

รปที ู 1 แสดง X-ray diffraction patterns ของ  V doped-TiO2 ปริมาณตา่งๆ และ undoped TiO2 ทําการเผาที 

600 °C เป็นเวลา 3 h 
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รปทีู  2 แสดงภาพ SEM ของ V doped-TiO2  ทีกําลงัขยาย 5000 เท่า (a) 0.5 V/TiO2 (b) 1 V/TiO2 (c) 2 V/TiO2 (d) 

5V/TiO2 (e) 10V/TiO2 (f) undoped TiO2

 

สําหรับผลการศกึษาโครงสร้างจลุภาคด้วยเทคนิค SEM พบวา่ตวัอยา่ง V doped -TiO2 มีอนภุาคเป็นทรง

กลมทีมีการรวมตวักนัเป็นกลุม่ก้อน ดงัแสดงในรูปที 2 ผลการศกึษาหมูฟั่งก์ชนัด้วยเทคนิค IR พบวา่มีแถบการยืด

ของหมู ่ OH และพบแถบการยืดของพนัธะ Ti-O ของ TiO2  สว่นผลการศกึษาค่าการดดูกลืนแสงด้วยเทคนิค DRS 

พบวา่ตวัอยา่ง V doped-TiO2  มีคา่การดดูกลืนแสงในช่วงวิซิเบิลเพิมมากขนึเมือเติมปริมาณวาเนเดียมลงไปเพิมขนึ  

ดงัแสดงในรูปที 3 นอกจากนีผลจากเทคนิค  XAS พบวา่วาเนเดียมในตวัอยา่ง  V doped-TiO2 มีเลขออกซิเดชนัเป็น 

+5 ( V5+) เนืองจากตวัอยา่ง  V doped-TiO2 มีขอบของการดดูกลืน (absorption edge) ตรงกบัV(V) oxide เมือเทียบ

กบัวาเนเดียมทีมีเลขออกซิเดชนัตา่งๆ ดงัแสดงในรูปที 4 
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รปทีู  3 แสดง UV–Vis diffuse reflectance (DRS) spectra ของ V doped-TiO2 ทีเจือด้วยวาเนเดียมปริมาณตา่งๆ  

และ undoped TiO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปทีู  4 แสดง V egde XANES spectra ของ V doped-TiO2 เปรียบเทียบกบัวาเนเดียมทีมีเลขออกซิเดชนัตา่งๆ 
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สําหรับการศกึษาความสามารถในการเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท(ูOrange 

II) ภายใต้แสงแสงอลัตราไวโอเลต็และวิซิเบิล ดงัแสดงในรูปที 5 พบว่าตวัอย่าง V doped-TiO2 สามารถสลายสีย้อม

ได้ทงัภายใต้แสงอลัตราไวโอเลต็และวิซิเบิล  จะพบวา่ประสทิธิภาพในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) ภายใต้

แสงอลัตราไวโอเลต็เป็นดงันี P25 > 0.5V/TiO2 > undoped-TiO2 >  1V/TiO2  > 2V/TiO2  ∼ 5/TiO2 > 10/TiO2 

สําหรับประสิทธิภาพในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) ภายใต้แสงวิซิเบิล  เป็นดงันี P25 > 0.5V/TiO2 >  

1V/TiO2  > undoped-TiO2 ∼ 2V/TiO2  ∼ 5/TiO2 ∼ 10/TiO2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปทีู  5  แสดง Photocatalytic degradation of Orange II dye ของ V doped-TiO2 ภายใต้แสงอลัตราไวโอเลต็(a) 

และวิซิเบิล (b) 
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สรุปผล 
             ไทเทเนียมไดออกไซด์ทีเจือด้วยวาเนเดียม (V doped-TiO2) สามารถสงัเคราะห์ได้ง่ายด้วยวิธีโซล-เจล และ

สามารถใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) ได้อยา่งมีประสิทธิภาพดีทงัภายใต้

แสงอลัตราไวโอเลต็และวิซิเบิล 
 

คาํขอบคุณ 
             ผู้วิจยัขอขอบคณุคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  และโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนกัเทคโน 

(YSTP) สวทช. สญัญาเลขที SP๕๔-NN๑๑ ทีสนบัสนนุทนุวิจยั และขอขอบคณุภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์จงัหวดันครปฐม ทีได้เอือเฟือสถานที อปุกรณ์และสารเคมี 

และขอขอบคุณสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สําหรับการใช้เทคนิค X-Ray Absorption 

Spectroscopy (XAS): BL8 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี มีวตัถปุระสงค์เพือศึกษาการปนเปือนทางจลุินทรีย์ในส้มตําไทย เขตเทศบาลเมืองนครปฐม 

อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยการเก็บตวัอย่างส้มตําจากร้านอาหาร ร้านค้า และแผงลอย ระหว่างเดือน

มีนาคม ถึงพฤษภาคม 2554 จํานวน 30 ตวัอย่างและได้สง่วิเคราะห์ทางจลุินทรีย์  (1) จํานวนยีสต์ทงัหมด (2) 

จํานวนเชือราทงัหมด (3) จํานวนแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Escherichia coli) โดยวิธีการนบัแบบ most probable 

number (MPN) และ (4) แบคทีเรียก่อโรค เช่น Salmonella 

ผลการศกึษาพบว่า ส้มตําไทยจํานวน 29 ตวัอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 96.67) ไม่ผ่านเกณฑ์คณุภาพทางจลุ

ชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร จากประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วนัที 28 กนัยายน 2553 

โดยพบว่า ส้มตําไทยจํานวน 26 จาก 30 ตวัอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 86.67) พบปริมาณยีสต์เกินมาตรฐานทีกําหนดไว้ 

และส้มตําไทย 2 ตวัอย่าง พบปริมาณแบคทีเรีย Escherichia coli เกินมาตรฐาน และ 5 ตวัอย่างพบเชืออนัตราย 

Salmonella จากผลการศกึษานี อาหารส้มตําไทยในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม ยงัมีมาตรฐานตํากวา่ทีกําหนดไว้ 

โดยพบการปนเปือนเชือยีสต์มากทีสดุ ทงันีควรมีการปรับปรุงคณุภาพโดยการให้ความรู้เรืองสขุาภิบาล การเลือก

วตัถดุิบ การประกอบอาหาร เพือป้องกนัการปนเปือนจลุินทรีย์และเพือทีผู้บริโภคจะได้รับประทานอาหารส้มตําอย่าง

ปลอดภยั  

คาํสาํคัญ : มาตรฐานจลุนิทรีย์  สลดัผกั  ส้มตําไทย  นครปฐม 
 
 
 
 

                                                            

1 กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสขุและเภสชัสาธารณสขุ สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ประเทศไทย  

  Nakhon Pathom provincial Health Office,  Amphur Muang-Nakhon Pathom, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Abstract 
The objectives of this study was to analyze the microbial contamination of papaya salad in 

municipality area after collected from restaurant, store, and stall in Nakhon Pathom province during 

March to May 2011. Thirty papaya-salad samples were collected and analyzed for (1) Total yeast (2) 

Total fungi (3) Coliform bacteria (Escherichia coli) reported in term of most probable number (MPN), and 

(4) other pathogenic bacteria i.e. “Salmonellae group”.  

The results showed that 29 samples (96.67%) of papaya salads did not pass the standard 

request from Department of Medical Science (DMSc) for standard microbial control of food and material-

food announce on September 28, 2010. Almost 26 from 30 samples (86.67%) contained high total yeast 

contamination. Papaya salad 2 samples were found higher standard Escherichia coli contamination and 

5 samples were found Salmonella, respectively. This indicated that most papaya salad in municipality 

area is under food standard requirement, with highly yeast contamination. Thus, it should be taken more 

action especially for food sanitations, selected vegetable sources, food making, and terminal safe to 

customer.  

Keywords :  Microbiological quality, Papaya salad, Som-tum, Nakhon Pathom 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
อาหารส้มตํา เป็นอาหารทีคนไทยนิยมบริโภคกนัมาก ทงัภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลางของเมืองไทย 

โดยวตัถดุิบหลกัคือ มะละกอและผกัสดทีสามารถหาได้ง่าย ราคาไม่แพง นํามาปรุงแต่งผสมกนัตามตํารับอาหาร

ตงัแตส่มยัโบราณ โดยมีการศกึษาถงึคณุคา่ทางโภชนาการของอาหารส้มตํามะละกอ 1 จานประมาณ 100 กรัมจะให้

พลงังาน 23 กิโลแคลลอรี โปรตีน 1 กรัม ไขมนั 0.3 กรัม คาร์โบไฮเดรต 4.1 กรัม ใยอาหาร 2.7 กรัม แคลเซียม 13 

มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 21 มิลลิกรัม โซเดียม 110 มิลลิกรัม วิตามินเอ 54 ไมโครกรัม/เบต้าแคโรทีน และวิตามินซี 3 

มิลลิกรัม นอกจากนีอาหารส้มตํายงัประกอบด้วยผกัหลายชนิด เช่น มะเขือเทศเป็นแหลง่วิตามินเอสงู บํารุงสายตา 

ถวัฝักยาวมีวิตามินเอมากและมีกากใยอาหาร มะนาวมีกรดซิติกช่วยในการปรุงรสและมีวิตามินซีสงูช่วยป้องกัน

เลือดออกตามไรฟัน กระเทียมช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบรายงานอบุตัิการณ์การเกิด

อาหารเป็นพิษจากส้มตําได้บ่อย และมีรายงานเป็นระยะ ดงัเช่น ปี พ.ศ. 2540 พบผู้ ป่วยนอกมารักษาด้วยโรค

อจุจาระร่วง 102 รายในวนัเดียว ทีโรงพยาบาลขอนแก่น ซงึผู้ ป่วยสว่นมากรับประทานส้มตําปดูอง และปี พ.ศ. 2542 

จากรายงานการประเมินความปลอดภยัทางจลุชีววิทยาของส้มตําไทย ส้มตําปแูละส้มตําปลาร้า ในอาหารแผงลอย

ริมบาทวิถี เขตกรุงเทพมหานคร พบปริมาณการปนเปือนของเชือทีบ่งชีถึงสขุลกัษณะและเชือก่อโรคอาหารเป็นพิษ 

เกินมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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กระทรวงสาธารณสขุ ได้รณรงค์ตงัแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยกําหนดให้เป็นปีแห่งการรณรงค์อาหารปลอดภยั 

กําหนดนโยบายวาระแห่งชาติสู่การเป็นเมืองไทยแข็งแรง โดยมีเป้าหมายให้คนไทยได้รับอาหารบริโภคทีปลอดภยั 

และมีคณุค่าทางโภชนาการ ทงันีงานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสขุและเภสชัสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม มีมาตรการ

เร่งรัดกวดขนัดแูลความปลอดภยั เพือคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ได้ข้อมลูข่าวสาร สินค้าและบริการทีมีคณุภาพ

มาตรฐาน ปลอดภยั และการศกึษานีจึงเป็นการตรวจสอบการปนเปือนทางจลุินทรีย์ทีอาจจะก่อให้เกิดโรคในอาหาร

ส้มตําไทย เพือให้ทราบสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารส้มตําไทยในเขตนครปฐม เพือให้ความรู้แก่

ผู้ประกอบการและหาแนวทางการพฒันาคณุภาพและความปลอดภยัของอาหารส้มตําตอ่ไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
เป็นการศกึษาเชิงสํารวจคณุภาพอาหารส้มตํา โดยเลือกชนิดของตวัอยา่ง เป็นประเภทส้มตําไทย ปรุงสําเร็จ

โดยวิธีการซือเพือให้ผู้ จําหน่ายปฏิบตัิตามปรกติจํานวน 30 ตวัอย่างจาก 30 ร้านค้า ทําการเก็บตวัอย่างอาหารส้มตํา

ทีมีจําหน่ายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือน

พฤษภาคม 2554 สง่ตวัอย่างไปตรวจวิเคราะห์ทีหน่วยภมิูปัญญาทางเภสชัศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร (สนามจนัทร์) จ.นครปฐม โดยมีการวิเคราะห์ด้านจลุินทรีย์ (1) จํานวนยีสต์ทงัหมด (2) จํานวนเชือรา

ทงัหมด (3) จํานวนแบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Escherichia coli) โดยวิธีการนบัแบบ most probable number (MPN) 

และ (4) แบคทีเรียก่อโรค เช่น Salmonella โดยนําผลการตรวจวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์คณุภาพทางจลุ

ชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร ประกาศโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วนัที 28 กนัยายน 2553 ตาม

เอกสารแนบท้าย 2.1 อาหารดิบทีเตรียมหรือปรุงในสภาพพร้อมบริโภคได้ทนัที เช่น ผกั ผลไม้ สลดั ส้มตํา 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการวิเคราะห์ทางจลุชีววิทยาในอาหารส้มตํา 30 ตวัอย่าง (ตาราง 1) พบว่า มีส้มตํา 29 ตวัอย่าง (คิด

เป็นร้อยละ 96.67) ไม่ผ่านเกณฑ์คณุภาพทางจลุชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร ตามประกาศของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยพบวา่ส้มตําจํานวน 26 จาก 30 ตวัอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 86.67) พบปริมาณยีสต์เกิน

มาตรฐานทีกําหนดไว้ (กําหนดให้ไม่เกิน 1x104/กรัม) และส้มตํา 2 ตวัอย่าง พบจํานวนแบคทีเรีย Escherichia coli 

เกินมาตรฐาน (กําหนดให้ไม่เกิน 100 โดยวิธี MPN/กรัมของตวัอย่าง)  และส้มตํา 5 ตวัอย่างพบเชืออนัตราย 

Salmonella (กําหนดไว้ใน 25 กรัมของตวัอย่างต้องตรวจไม่พบ) จากผลการศกึษาครังนี อาหารส้มตําในเขตเทศบาล

เมืองนครปฐม ยงัมีมาตรฐานตํากวา่ทีกําหนดไว้ โดยพบการปนเปือนเชือยีสต์มากทีสดุ ทงันีอาจจะมาจากวตัถดุิบ 

เช่น มะละกอ หรือผกัทีใช้ในการประกอบอาหารส้มตํา รวมทงัสขุอนามยัของผู้ประกอบการ ทีจําเป็นต้องมีการอบรม 

และให้ความรู้เพิมเติม เมือพิจารณาเฉพาะส้มตําไทยทีอาจจะก่อให้เกิดอาการท้องเสีย ในตวัอย่างทีตรวจพบจํานวน

แบคทีเรีย Escherichia coli เกินมาตรฐานและตวัอย่างทีตรวจพบ Salmonella พบว่ามี 6 ตวัอย่างจาก 30 ตวัอย่าง 
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(คิดเป็นร้อยละ 20) สอดคล้องกบัการศกึษาของ ประกายและคณะฯ ทีพบเชือโรคอาหารเป็นพิษในส้มตําไทย ส้มตําป ู

และส้มตําไทย-ป ูทกุชนิดร้อยละ 26 ทงันีหมายความวา่ผู้บริโภคทีบริโภคอาหารส้มตําไทย 4 ครังมีโอกาสเสียงทีได้รับ

ส้มตําทีมีเชือแบคทีเรียเกินมาตรฐาน 1 ครังและอาจทําให้เกิดอาการท้องเสียได้ นอกจากนีการศกึษาของ วราภรณ์

และคณะฯ ได้ชีให้เห็นว่าการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการส้มตํา มีสว่นช่วยแก้ปัญหาความปลอดภยัของส้มตํา 

โดยลดความเสียงจากเชือโรคอาหารเป็นพิษและเกิดอาการท้องเสียจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 10 เมือใช้กลวิธีที

เหมาะสม ตอ่เนืองและจริงจงั เพือให้การบริโภคอาหารส้มตําได้อยา่งปลอดภยั 

 

บทสรุป 
 สถานการณ์ความปลอดภยัของอาหารส้มตําไทย ในช่วงเดือนมีนาคม ถงึพฤษภาคม 2554 ในเขตเทศบาล

เมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม ยงัพบวา่มีความเสียงของการปนเปือนเชือยีสต์เกินมาตรฐาน และเชือแบคทีเรียที

อาจก่อโรคท้องเสียได้สงู ร้อยละ 86.67 และ 20 ตามลําดบั ซงึในอนาคตควรมีการปรับปรุงคณุภาพของส้มตําไทย 

โดยให้ความรู้เรืองการสขุาภิบาล การเลือกวตัถดุิบ การประกอบอาหารเพือป้องกนัการปนเปือนของจลุนิทรีย์และเพือ

ประโยชน์ของผู้บริโภค ทีจะรับประทานอาหารส้มตําอยา่งปลอดภยั 
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ตาราง 1 ผลการตรวจวิเคราะห์ด้านจลุนิทรีย์ในส้มตํา เขตเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

จาํนวนตัวอย่าง สาเหตุทีไม่ผ่านมาตรฐาน ประเภท

อาหาร 
ทงัหมด ไมผ่า่น

มาตรฐาน* 

สขุลกัษณะ Escherichia coli 

เกินมาตรฐาน 

เชือโรคอาหารเป็นพิษ 

Salmonella 

ส้มตําไทย 30 29 26 2 5 

 

*เกณฑ์คณุภาพทางจลุชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร ตามประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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การเปรียบเทียบการเปลียนแปลงปริมาณฟีนอลิกรวมและความคงตัวของนํามันมะพร้าวทีม
สารสกัดจากขิงกับนํามันมะพร้าวบริสุทธิในระหว่างจัดเก็บ 
Comparison of Changing in Total Phenolic Content and Oxidative Stability of Coconut Oil 
with Extracted Ginger, with Virgin Coconut Oil  during Storage 
 

เพญ็ศรี  เพญ็ประไพ1

Pensri  Penprapai1

 

บทคัดย่อ 
ขิงมีองค์ประกอบของสารประกอบฟีนอลิก  ซงึเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ ทําหน้าป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของ

นํามนั งานวิจยันีเปรียบเทียบการเปลียนแปลงองค์ประกอบของสารประกอบฟีนอลิกและความคงตวัของนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกั

จากขิงและนํามนัมะพร้าวบริสทุธิ ในระหวา่งจดัเก็บทีอณุหภมิู 68 oC เป็นเวลา 35 วนั  เมือนํานํามนัตงัทิงไว้ทีอณุหภมูิ 68 oC  

เป็นเวลา 35 วนั  พบว่าค่าปริมาณฟีนอลิกรวมในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงลดลงเหลืออย

เท่ากบั 37 และ 73 mg/kg ตามลําดบั  ซงึประมาณฟีนอลิกรวมในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากข

ลดลง 29% และ 65% ตามลําดบั  และปริมาณฟีนอลกิ รวมในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงลดลงเป

เส้นตรงกบัค่าเปอร์ออกไซด์ทีเพิมขึน ชีให้เห็นว่าปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกรวมมีค่าสงูทําให้ค่าเปอร์ออกไซด์เพิมขึน ทําให้

ความคงตัวจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของนํามนัมีคา่ลดลง  สรุปได้ว่านํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงมีความคงตวัตอ่กา

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัสงูกวา่นํามนัมะพร้าวบริสทุธิ และความคงตวัตอ่การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของนํามนัมะพร้าวบริสทุธิ แ

นํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงลดลงในระหวา่งการจดัเก็บทีอณุหภมิู 68 oC เป็นระยะเวลา 35 วนั 

คาํสาํคัญ : ขิง  นํามนัมะพร้าวบริสทุธิ  สารประกอบฟีนอลกิรวม   ความคงตวัของนํามนัมะพร้าว 
 

Abstract 
 Ginger had phenolic compounds  which are antioxidants in nature  to protect lipids from oxidation. Changing of 

phenolic compound and oxidative stability of coconut oil with extract ginger as compared virgin coconut oil during stored at 68 
oC for 35 days was investigated . In oil stored at 68 oC for 35 day  the content of phenolic compounds in coconut oil with 

extracted ginger and virgin coconut oil stored at 68 oC for 35 days  was  reduced to 29% and 65%, respectively. Moreover the 

content of phenolic compounds in virgin coconut oil and coconut oil with extracted ginger investigated decrease linearly with 

peroxide value. This indicates that higher the concentration of phenolic compounds reduce peroxide value during storage, 

                                                            

1 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั นครศรีธรรมราช  80100  ประเทศไทย 
   Faculty of Science, Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhonsritamarat 80110, Thailand. 
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resulting in higher lipid oxidative stability. This concluded that coconut oil with extracted ginger shows greater stability toward 

oxidation than virgin coconut oil during stored at 68 oC for 35 day. 

Keywords :  ginger, virgin coconut oil, total phenolic content, oxidative stability 
 

บทนํา 
นํามนัทีดีเหมาะแก่การบริโภคต้องอดุมไปด้วยสารต้านอนมุลูอิสระ  และกรดไขมนัอิมตวัทีมีสายโซ่ขนาด

กลาง  นํามนัมะพร้าวเป็นพืชชนิดเดียวทีประกอบไปกรดไขมนัสายโซข่นาดกลาง ร้อยละ 60% ดดูซบัเร็ว (Seaton, 

Welle, Warank , & Campbell, Toshiyuki et al., 2008)  ทําให้ไม่ต้องใช้เอนไซม์เเละนําดีจากตบัออ่น เเละไมมี่ไขมั

ไหลเวียนในเลือดโดยสามารถเปลียนพลงังานให้เเก่ตบัได้ทนัที ช่วยเพิมอตัราการเผาผลาญ เพิมประสิทธิภาพของ

ไทรอยด์ ลดความดนั เเละเพิม HDL ทําให้หลอดเลือดสะอาด  ในนํามนัมะพร้าวพบกรดลอริก (Lauric acid) เป็น

ส่วนประกอบถึงร้อยละ 45-55 เมือกรดลอริกเข้าสู่ร่างกายจะถกูเปลียนรูป Monoglyceride  Diglyceride และ 

Triglyceride ของกรดลอริกหรือเรียกวา่ monolaurin ซงึเป็นสารต่อต้านการติดเชือ มีฤทธิฆ่าเชือ ไวรัส เเบคทีเรีย เชือ

ราเเละโปรโตซวั ได้ถึงร้อยละ 48  โดย monolaurin  จะไปสลายเยือหุ้มเซลล์ (Bilayered membrane) หรือยบัยงัการ

สงัเคราะห์โปรตีนทีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของไวรัสและจลุินทรีย์ ทวัไปโดยพบว่ากรดไขมนัดงักลา่วเป็นกรดไขมนั

ชนิดเดียวกนักบัทีพบในนมแม่ (Enig , 1999)  นํามนัมะพร้าวถือวา่เป็นนํามนัทีดีทีสดุทีปลอดภยัจากการเกิดอนมุ

อิสระเเละไขมนัทรานส์ ไม่เสียง่าย ทนต่อเเสง อากาศ ความร้อนได้ดี ย่อยง่ายเเละเร็ว  ถือว่ามีความปลอดภยัต่อ

สขุภาพ  แต่อย่างไรก็ตามนํามนัมะพร้าวบริสทุธิมีปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระน้อยเมือเปรียบเทียบกบันํามนัชนิดอืน 

(Bhatnagar et al., 2009; Lu et al. 2009) ซงึสารต้านอนมุลูอิสระประกอบด้วยสารต้านอนมุลูอิสระทีได้จาก

ธรรมชาติและสังเคราะห์ รายงานการวิจัยเร็วๆ นีพบว่า การเติมสารต้านออกซิเดชันสังเคราะห์ เช่น butyllated 

hydroxyanisole (BHA), Butylated hydroxytoluene (BTH), tert-butyl hydroquinone (TBHQ) ลงในอาหาร ทําให้

เสียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เมือมีการคํานึงถึงความปลอดภยั จึงนิยมใช้สารต้านอนมุลูอิสระจากธรรมชาติเเทนสาร

ต้านอนมุลูอิสระจากการสงัเคราะห์ ปัจจบุนัเราต้องการอาหารทีมีศกัยภาพสงูทีอดุมไปด้วยสารต้านอนมุลูอิสระทีทํา

หน้าทีกําจดัอนมุลูอิสระทีเกิดขึนตลอดเวลา ปัจจุบนับทบาทของสารต้านอนมุลูอิสระทีพบได้จากพืชชนิดต่างๆมี

ความสําคญัเพิมมากขึน  (รัตนา,  2545)  ในประเทศไทยมีพืชนานาชนิดโดยเฉพาะพืชใต้ดิน สามารถรับประทานได้  

และเป็นสมนุไพรทีใช้รักษาโรค  ขิงเป็นพืชท้องถินทีนิยมนํามาประกอบอาหาร และมีงานวิจยัพบว่าขิงมีองค์ประกอบ

ของสารประกอบฟีนอลิก มีสมบตัิของการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ   งานวิจยันีจึงสกดัให้สารประกอบฟีนอลิกจากขิง

ให้อยู่ในนํามนัมะพร้าว จากนนัศกึษาปริมาณของสารประกอบฟีนอลกิรวมและความคงตวัของนํามนัมะพร้าวทีมีส

สกดัจากขิงเปรียบเทียบกบันํามนัมะพร้าว  
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วิธีการทดลอง 
การผลตินํามันมะพร้าวบริสุทธิ 

นําเนือมะพร้าวทีมีอายปุระมาณ 10-13 เดือน มาคนักะทิโดยใช้สดัส่วนนํา9h,l6d : เนือมะพร้าว 1:1  ทิงให้เย็น ที

อุณหภูมิห้อง  จากนันนํานํากะทิมาตังทิงไว้ในภาชนะใสพร้อมปิดฝา และตังทิงไว้ประมาณ 48 ชัวโมง   ที

อณุหภมิูห้อง (28-35 0C)  จะเห็นนํามนัแยกตวัออกจากชนัครีมและนํา  แยกนํามนัออกมาจากชนันํ าและครีม และ

นํามนัทีได้ด้วยผ้าขาวบาง นํานํามนัทีได้ อุน่ที อณุหภมูิประมาณ 40-50 oC นาน 15 นาที เพือกําจดักลิน เก็บนํามนัใ

ขวดแก้วสีนําชาและตรวจสอบความคงตวัและหาปริมาณฟีนอลกิรวม 
การผลตินํามันมะพร้าวโดยสกัดสารสาํคัญจากขงิให้อย่ในนํามันมะพร้าวบริสุทธิ ู  
1. นําเนือมะพร้าวทีมีอายปุระมาณ 10-13 เดือน มาคนักะทิ โดยนําเนือมะพร้าวมาคนั 

กะทิโดยใช้สดัสว่นนําต้มสกุ : เนือมะพร้าว 1:1   

 2. นํา ขิงสด มาปัน (ขิง 1 กิโลกรัม : นํา 150 มิลลลิติร) และกรองเอาเฉพาะสว่นทีเป็นสารละลาย  

ผสมกบันํากะทิทีได้จากข้อ 1  นําสว่นผสมทีได้ ตงัทิงไว้ในภาชนะใสพร้อมปิดฝา ตงัทิงไว้ทีอณุหภมิู ประมาณ 30-45 
oC   ประมาณ 12 ชวัโมง  หลงัจากนนัจะเห็นส่วนนํามนัแยกตวัพร้อมสกดัสารจากขิงเข้ามาอยูใ่นชนันํามนั  แยกส่

ของนํามนัออกจากครีมและนํา และกรองนํามนัทีได้โดยใช้ผ้าขาวบาง  และเก็บในขวดแก้วชา และตรวจสอบ ความ

คงตวัและหาปริมาณฟีนอลกิรวม  
ทดสอบความคงตัวหาปริมาณฟีนอลกิรวมและองค์ประกอบของกรดไขมัน 
ให้ความร้อนแก่นํามนัมะพร้าวบริสทุธิทีมีสารสกดัสําคญัจากขิง และนํามนัมะพร้าวบริสทุธิ  ที 

อณุหภมิู 68±0.50 เป็นเวลา 35 วนั เก็บตวัอยา่งวิเคราะห์คา่เปอร์ออกไซด์และสารฟีนอลกิรวม ทกุๆ 7 วนั  

การวเิคราะห์หาค่า peroxide ดดัแปลงวิธีของ Del (2006) 

ชงั นํามนัประมาณ  1 กรัม ให้มีนําหนกัทีแน่นอน เติมลงไปในของผสมกรดแอซิติก-คลอโรฟอร์ม  

(อตัราส่วน  3:2 โดยปริมาตร) จํานวน 2 มิลลิลิตร   จากนนัเติมสารละลายอิมตวัโพแทสเซียมไอโอไดด์  จํานวน 1 

มิลลิลิตร ลงในสารละลายผสม และวางไว้ในทีมืดเป็นเวลา 5 นาที หลงัจากนนัเติมนําปราศจากไอออน 75 มิลลิลิตร 

และ นําแป้ง 1 มิลลิลิตร (เป็น อินดิเเตอร์) นําสารตวัอย่างทีได้ไทเทรตกบั กบัสารละลายโซเดียมไทโอซลัเฟต เข้นข้น  

0.0001 N  คา่เปอร์ออกไซด์แสดงเป็น  mEq ของ O2 / 1000 ของ oil  

วเิคราะห์หาค่า Total phenolic content   ดดัแปลงวิธีของ Kapila (2006)   

นํานํามนัมะพร้าวตวัอยา่ง10 กรัม ละลายในเฮกเซน  จํานวน 50 มิลลิลิตร และย้ายไปทีกรวยแยก  จากนนั

เติมของผสมเมทานอล- นํา (80:10 v/v) จํานวน 20 มิลลิลิตร พร้อมเขย่า 3 นาที  แยกเอาชนัลา่งออกมาใสใ่นขวดก้น

กลม  ซงึเป็นชนัเมทานอล- นํา  ทําการทดลองซําอีก 2 ครัง แล้วรวมสว่นของเมทานอล- นํา จากนนันําสารละลายทีได้

ระเหยด้วย เครืองระเหยแบบลดความดนั ภายใต้สญูญากาศ ที 40 °C จากนนันําสว่นทีเหลือเจือจางด้วยเมทานอล  

จํานวน 1 มิลลิลิตร แล้วใสใ่นขวดวดัปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จากนนัเติมรีเอเจนต์ Folin Ciocaltex reagent (เจือ
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จาง 10 เท่า ด้วยนําปราศจากไอออน) จํานวน1 มิลลิลิตร และเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต เข้มข้น 7.5 % 

จํานวน 8 มิลลิลิตร ปรับให้ได้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ด้วยนํากลนัปราศจากไอออน วดัคา่การดดูกลืนที 725 nm ด้วย

เครือง spectrophotometer รุ่น spectro 22  และหาปริมาณของฟีนอลิกรวมโดยเปรียบเทียบกบัสารละลาย

มาตรฐาน Gallic acid  ซงึเตรียมให้สารละลายมาตรฐาน Gallic acid  
วเิคราะห์หาองค์ประกอบของกรดไขมัน (Fatty acid analysis)   
เตรียมกรดไขมนัในนํามนัตวัอยา่งให้อยูใ่นรูปเอสเทอร์  โดยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชนั  วิเคราะห์กรดไขมนัที 

อยู่ในรูปเอสเทอร์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟีรุ่น HewleH Packard, USA มี Detector เป็น FID และใช้คอลมัน์ 

Varian CP 9000  ยาว 30 เมตร หนา  0.25 μm   ใช้อณุหภมิูของ oven อยู่ที  50 ตงัเ วลา ไว้ 2 นาที จากนนัเพิม

อณุหภมิูไปที 180 oC ด้วยอตัรา  5 oC/นาที   และค้างไว้ 2 นาที  จากนนัเพิมอณุหภมิูไปที 200 oC ด้วยอตัรา 8 oC/

นาที และ คงทีไว้ทีอณุหภมิู 200 oC เป็นเวลา 5 นาที   เพิมอณุหภมิูไปที 250 oC ด้วยอตัรา 8 oC/นาที และ คงทีไว้ที

อณุหภูมิ 250 oC เป็นเวลา 10 นาที   และให้ดีเทคเตอร์ FID ตงัให้มีอณุหภูมิอยู่ที  300  องศาเซลเซียล  สาร

มาตรฐานของกรดไขมนัให้อยู่ในรูปเอสเทอร์ ถกูนํามาวิเคราะห์เช่นเดียวกบัสารละลายตวัอย่าง  แสดงปริมาณกรด

ไขมนัด้วยเปอร์เซน็ต์พืนทีใต้กราฟ 
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ผลและวิจารณ์ผการทดลอง 
องค์ประกอบของกรดไขมัน  

ตารางที1 เปรียบเทียบองค์ประกอบของกรดไขมนัในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงก่

และหลงัจากตงัไว้ทีอณุหภมิู 68 oC 

นํามนัมะพร้าวบริสทุธิ นํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิง  

 

Fatty acid 

ก่อนให้ความร้อน ตงัทิงไว้ทีT= 68 oC 

เวลา  35 วนั 

ก่อนให้ความร้อน ตงัทิงไว้ทีT= 68 oC 

เวลา  35 วนั 

C8:0 2.85g 5.99 e 4.7 f 6.33 e

C10:0 4.71 e 5.62 f 5.4 e 5.69 f

C12:0 46.63 a 46.00 a 46.16 a 45.51 a

C14:0 19.34 b 18.14 b 18.57 b 18.11 b

C16:0 9.84 c 9.05 c 9.42 c 9.18 c

C18:0 3.29 f 3.01 g 3.1 g 3.05 g

C18:1 7.17 d 6.37 d 6.66 d 6.47 d

C18:2 1.44 h 1.22 h 1.33 h 1.30 h

ปริมาณกรดไขมนัอิมตวั 86.66 87.81 87.35 87.87 

ปริมาณกรดไขมนัไมอ่ิมตวั 8.61 7.59 7.99 7.77 

กรดไขมนัทีมีสารโซข่นาด

กลาง (C8:C12:0) 

54.19 57.61 56.26 57.53 
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นํามนัมะพร้าวบริสุทธิก่อนอบ

นํามนัมะพร้าวทีมสีารสกัดจากขงิ ก่อนอบ

นํามนัมะพร้าวบริสุทธิหลังอบ สัปดาห์ที 6

นํามนัมะพร้าวทีมสีารสกัดจาก
ขงิ หลังอบ  สัปดาห์ที 6

 

 รูปที1 เปรียบเทียบองค์ประกอบของกรดไขมนัในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและ 

           นํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงก่อนและหลงัจากตงัไว้ทีอณุหภมิู 68 oC 
 

จากการทดลองวิเคราะห์หาองค์ประกอบกรดไขมนัในนํามนัมะพร้าวและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิ

โดยเปรียบเทียบองค์ประกอบกรดไขมนัในนํามนัมะพร้าวและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงก่อนให้ความร้อน แ

หลงัจากทีให้ความร้อนทีอณุหภมิู 68 oC เป็นเวลา 35 พบวา่มีองค์ประกอบกรดไขมนัไมเ่ปลียนแปลง (ตารางที 1 และ

รูปที 1 ) แสดงให้เห็นว่านํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงมีความคงตวัสงู ไมเ่กิดก

เปลียนแปลงองค์ประกอบของกรดไขมนัในนํามนั เมือตงัทิงไว้ทีอณุหภมูิสงู เนืองจากนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํา

มะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงมีกรดไขมนัอิมตวัประมาณ 87-88  ซงึมีความคงตวัต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั และมี

องค์ประกอบของกรดไขมนัอิมตวัทีมีสายโซข่นาดกลางร้อยละ 54-57  ซงึสามารถยอ่ยสลายได้ง่ายและเร็ว 
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ตารางที 2   ค่าเปอร์ออกไซด์ของนํามนัมะพร้าวบริสทุธิเเละนํามนัมะพร้าวบริสทุธิทีมีสารสกดัจากขิงทีตั

ทิงไว้ทีอณุหภมิู 68 oC ระยะ เวลา 35 วนั 

 เวลา(วนั) คา่เปอร์ออกไซด์  (meq/100g Oil) 

   นํามนัมะพร้าวบริสทุธิ  นํามนัมะพร้าวบริสทุธิทีมีสารสกดัจากขิง 

 0 1.1 a 0.14 ± 0.4c ± 0.07 

 7 1.5 a 0.04 ± 0.4 c± 0.04 

 14 2.1 b 0.07 ± 0.8 b ± 0.06 

 21 2.3 c 0.00 ± 0.8 b ± 0.14 

 28 2.5 d 0.05 ± 1.1 b ± 0.04 

 35 2.6 e 0.07 ± 1.6 a ± 0.16 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

-7 0 7 14 21 28 35 42
วันที

Pe
ro

xid
e v

alu
e (

m
eq

/10
0g

 oi
l)

นํามนัมะพร้าวบริสุทธิ

นํามนัมะพร้าวทีมี
สารสกัดจากขงิ

 

                             รูปที 2 คา่เปอร์ออกไซด์ของนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงและนํามนัมะพร้าวบริสทุธิ  

                                        ทีตงัไว้ทีอณุหภมิู 68 oC เวลา 35 วนั 
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พบว่าค่าเปอร์ออกไซด์ของนํามนัมะพร้าวบริสทุธิ (1.1 – 2.6 meq/100g oil) และนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกั

จากขิง(0.4 – 1.6 meq/100g oil)   มีคา่ตํา แตค่า่เปอร์ออกไซด์ของนํามนัมะพร้าวบริสทุธิมีคา่สงูกวา่นํามนัมะพร้าวที

สารสกดัจากขิง  แสดงว่านํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงมีความคงตวัตอ่การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัสงูกวา่นําม

มะพร้าวบริสทุธิ และพบว่าค่าเปอร์ออกไซด์ของนํามนัทีมีสารสกดัจากขิง และนํามนัมะพร้าวบริสทุธิตงัทิงไว้ทีอณุหภู

 68  oC   เป็นเวลา 35 วนั มีค่าเพิมขึน (รูปที 2 ตารางที 2) แสดงว่าความคงตวัต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของ

นํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงและนํามนัมะพร้าวบริสทุธิ ลดลง เมือตงัทิงไว้ทีอณุหภูมิสงู และเป็นระยะเวลานา

แต่อย่างไรก็ตามนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงมีความคงตวัตอ่การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัสงูกวา่นํามนัมะพร้

บริสทุธิ เมือตงัไว้ทีอณุหภมิูสงูและเป็นเวลานาน 
 

 ตารางที 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวม ในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนั 

                 มะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิง ตงัทิงไว้ทีอณุหภมิู 68 oC เวลา 35 วนั 

Total phenolic contant (mg Oleic acid /100g Oil) . 

นํามนัมะพร้าวบริสทุธ์ นํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิง 

เริมต้น 

7 

14 

21 

28 

35 

51 a  ± 0.58 

44 b ± 0.12 

42 c ± 0.32 

40 d ± 0.35 

39 d ± 0.26 

37 e ± 0.16 

209 a ± 0.29 

170 b 0.31 ±

112 c ± 0.76 

91 d  0.25 ±

81 e± 0.00 

77 f 0.91 ±
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                    รูปที 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณของสารประกอบฟีนอลกิรวมของนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและ 

                              นํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงทีตงัไว้ทีอณุหภมิู 68 oC เวลา 35 วนั 
 

ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวม 
ทีเวลาเริมต้นพบปริมาณฟีนอลิกรวมในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงเทา่กบั 

51  และ 209 mg/100g ตามลําดบั  เมือนํานํามนัตงัทิงไว้ทีอณุหภมูิ 68 oC  เป็นเวลา 35 วนั  พบว่าค่าปริมาณฟีนอลิ

กรวมในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงลดลงเหลืออยูเ่ทา่กบั 37 และ 73 mg/100 g 

ตามลําดบั(รูปที 1,  ตารางที 3)  ซงึประมาณฟีนอลิกรวมในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจ

ขิงลดลง  29 % และ 65 % ตามลําดบั  แสดงวา่ความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกทีสกดัได้จากขิงในนํามนัมะพร้า

มีคา่ตําเมือจดัเก็บทีอณุหภมิูสงู เป็นระยะเวลานาน 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวมและค่าเปอร์ออกไซด์ 
จากการทดลองพบว่าปริมาณฟีนอลิกรวมในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิง

ค่าลดลงเป็นเส้นตรงกบัค่าเปอร์ออกไซด์เพิมขึน (รูปที 4) ชีให้เห็นว่านํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงมีปริมาณขอ

สารประกอบฟีนอลิกรวมมีค่าสงูทําให้ค่าเปอร์ออกไซด์ลดลง ซงึเป็นนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิง ทีเสถียรตอ่กา

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั สงูกว่านํามนัมะพร้าวบริสทุธิ แตอ่ยา่งไรก็ตามความคงตวัตตอ่การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั

ของนํามนัมมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงลดลง ในระหวา่งจดัเก็บทีอณุหภมิู 68 oC เป็นเวลา 35 วนั  
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                               รูปที 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณฟีนอลกิรวมและคา่เปอร์ออกไซด์ของนํามนัมะพร้าว 

                                        บริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิง 

 

สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองหาปริมาณฟีนอลิกรวมและค่าเปอร์ออกไซด์ ในนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงและนําม

มะพร้าวบริสทุธิ ในระหว่างจดัเก็บทีอณุหภมิู 68 oC  เป็นเวลา 35 วนั  โดยเก็บตวัอย่างวิเคราะห์ค่าเปอร์ออกไซด์

และฟีนอลกิรวม ทกุ 7 วนั  และวิเคราะห์หาองค์ประกอบของกรดไขมนัในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวที

สารสกดัจากขิงก่อนและหลงัจากทีตงัทิงไว้ทีอณุหภมิู 68 oC  เป็นเวลา 35 วนั จากการทดลองพบว่าองค์ประกอบกรด

ไขมนัในนํามนัมะพร้าวและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงก่อนและหลงัจากตงัทิงไว้ทีอณุหภมิู 68 oC เป็นเวลา 35 

วนัมีองค์ประกอบไม่แตกต่างกนั   พบว่าค่าเปอร์ออกไซด์ของนํามนัมะพร้าวบริสทุธิมีคา่สงูกวา่นํามนัมะพร้าวทีมีส

สกัดจากขิง แสดงว่านํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงมีความคงตวัตอ่การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัสงูกวา่นําม

มะพร้าวบริสทุธิ  เมือนํานํามนัตงัทิงไว้ทีอณุหภมูิ 68 oC  เป็นเวลา 35 วนั  พบว่าค่าปริมาณฟีนอลิกรวมในนํามั

มะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงลดลง ซงึทําให้ค่าเปอร์ออกไซด์มีค่าสงูขึน  ซึงปริมาณ ฟีนอลิ

กรวมในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงลดลง 29% และ 64% ตามลําดบัและปริมาณฟี

นอลิกรวมในนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขิงลดลงเป็นเส้นตรงกบัคา่เปอร์ออกไซด์ท

เพิมขนึ เมือตงัทิงไว้ทีอณุหภมิู 68 oC  เป็นเวลา 35 วนั ทําให้ปริมาณฟีนอลิกรวมลดลง สง่ผลให้ค่าเปอร์ออกไซด์มีค่า
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สงูขึนความคงตวัต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของนํามนัลดลง  แสดงวา่สารประกอบฟีนอลกิทีสกดัได้จากขิงใ

นํามนัมะพร้าวมีความเสถียรตํา เมือจดัเก็บไว้ทีอณุหภมิูสงูเป็นระยะเวลานาน ทาให้นํามนัมะพร้าวทีมีสารสกดัจากขํ

ซงึมีความคงตวัตอ่การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัลดลง 
 

คาํขอบคุณ 
งานวิจัยนีเป็นส่วนหนึงของโครงการวิจยัเรืองเปรียบเทียบความคงตวัของนํามนัมะพร้าวบริสทุธิและนําม

มะพร้าวบริสทุธิทีมีสารสกัดจากขิง  ซึงได้รับทนุสนับสนนุการวิจัยจากสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)  

ประจําปีงบประมาณ 2554 และคณะผู้วิจยัขอขอบคณุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชยัทีเอือเฟือสถานทีในการทําวิจยั 
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การพัฒนาระบบแนะนําแนวทางปฏบิัตสิาํหรับผ้ป่วยู ทมีีภาวะความดนัโลหติสงู ผ่าน
โทรศัพท์เคลือนทไีอโฟน 
Development of a Recommended System for Patient with Hypertension on iPhone 

 

ปิยพร ใจซือ1 ปาณิสรา รัตนศภุสิน1 ภรณ์ทิพย์ พิริยะพิเศษพงศ์1 และ กวิสรา รักษ์ศรีทอง1

Piyaporn Jaisue1, Panisara Rattanasupasin1, Porntip Piriyapisatepong1 and Gawissarar Raksrithong1

    

บทคัดย่อ 
 แนวทางปฏิบตัิเพือทีจะรักษาผู้ ป่วย  (SOAP note : subjective, objective, assessment และplan) เป็น

แนวทางช่วยทําให้บคุลากรสาธารณสขุคิดวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนอย่างเป็นระบบเพือทีจะให้แนวทางการรักษาแก่

ผู้ ป่วย  ซึงการศึกษาเรียนรู้แนวทางปฏิบตัิถกูบรรจุอยู่ในหลกัสตูรเภสชัศาสตร์บณัฑิต และนกัศึกษาเภสชัศาสตร์มกั

ประสบปัญหาในการศึกษาเรียนรู้แนวทางปฏิบตัิ  ภาวะความดนัโลหิตสงูเป็นภาวะเรือรังชนิดหนึงทีมีสาเหตุจาก

พฤติกรรมการดแูลสขุภาพทีไมถ่กูต้องซงึเป็นมหนัตภยัเงียบทีเจริญเติบโตและมีความรุนแรงในช่วงเวลาหลายปีทีผ่าน  

การศึกษานีจึงมีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาระบบแนะนําแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงบน

โทรศพัท์เคลือนทีไอโฟน  ซึงระบบถกูพฒันาตามวงจรพฒันาระบบสารสนเทศ โดยระบบรับข้อมลู 3 ส่วน คือ 1) 

ข้อมลูทวัไป  เช่น เพศ  อาย ุ2) Subjective data เช่น อาการของผู้ ป่วย  และ 3) Objective data เช่น ค่าสญัญาณชีพ 

ข้อมลูทีระบบรับเข้ามาทงั 3 ส่วน จะถกูประมวลผลให้ข้อแนะนําแนวทางปฏิบตัิ  โดยประกอบด้วย  2 ส่วน คือ 1) 

Assessment เป็นผลการประเมินสภาวะการของภาวะความดนัโลหิต เช่น ความดนัโลหิตสงูระดบั 1 ไม่มีโรคร่วม 

และ 2) Plan  เป็นแผนการรักษา เช่น การปรับเปลียนพฤติกรรม การใช้ยา โดยข้อแนะนําแนวทางปฏิบตัิจะถกู

ประมวลผลตามแนวทางการรักษาโรคความดนัโลหิตสงูของ The Seventh Report of the Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure  จากการประเมิน

ระบบพบว่ามีความถกูต้อง 100 % เมือเทียบความถกูต้องกบั JNC7 ระบบมีความรวดเร็วกว่าการไม่ใช้ระบบ 3.51 

เทา่ และความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบในด้านเนือหา  ด้านโปรแกรม  และด้านความพงึพอใจทวัไปอยูใ่นระดบัสงู   

คาํสาํคัญ : แนะนําแนวทางปฏิบตัิ ความดนัโลหิตสงู ไอโฟน 
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Abstract 
 SOAP note(subjective, objective, assessment and Plan) is a particular format of recording 

information regarding treatment procedure used by health care providers. SOAP note is important to the 

pharmaceutical profession. Therefore SOAP note is contained in the Pharmaceutical Sciences Graduated 

Curriculum. Pharmacy student often experience difficulty in classroom. Hypertension is a chronic disease 

that is caused by inappropriate behavior or lifestyle. Hypertension is quiet growing and serious danger 

during the past several years. The objective is to develope recommended system for patient with 

hypertension on iPhone. The program was developed based on the information system development 

cycle. The program acquires 3 data sets 1) general information 2) subjective data3) objective data. They 

are processed according to The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC7) and then system recommend an 

assessment, which is a diagnosis result, and a plan, which is a treatment procedure. From the system 

evaluations,the results shown that it is 100% accuracy, 3.51 times faster than without program and high-

level satisfaction.  

Keywords : SOAP note, Hypertension, iPhone  

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 แนวทางปฏิบตัิเพือทีจะรักษาผู้ ป่วย  (SOAP note : subjective, objective, assessment และplan) เป็น

แนวทางช่วยทําให้บคุลากรสาธารณสขุคิดวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนอย่างเป็นระบบเพือทีจะให้แนวทางการรักษาแก่

ผู้ ป่วย(เลก็ รุ่งเรืองยิงยศ, 2545) ซึงการศกึษาเรียนรู้แนวทางปฏิบตัิถกูบรรจอุยู่ในหลกัสตูรเภสชัศาสตร์บณัฑิต  ซงึมี

ความสําคญัต่อวิชาชีพทางเภสชักรรม  นักศึกษาเภสชัศาสตร์มกัประสบปัญหาในการศึกษาเรียนรู้แนวทางปฏิบตัิ  

เนืองจากแนวทางปฎิบตัิต้องสอดคล้องกบัแนวทางการรักษาโรคตา่ง ๆ ทีผู้ ป่วยนนั ๆ เป็นอยู ่ 

 ภาวะความดนัโลหิตสงูเป็นภาวะเรือรังชนิดหนึงทีมีสาเหตจุากพฤติกรรมการดแูลสขุภาพทีไม่ถกูต้องซงึเป็น

มหันตภัยเงียบทีเจริญเติบโตและมีความรุนแรงในช่วงเวลาหลายปีทีผ่านมา  ซึงมักก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น 

โรคหวัใจวาย  โรคไตวายเรือรัง  โรคหลอดเลือดสมอง (สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ, 2551)  

 โทรศพัท์เคลือนทีไอโฟน (iPhone) เป็นโทรศพัท์ทีมีความสามารถในการใช้งานทีหลากหลาย  มีหน้าจอเป็น

ระบบ Multitouch  ทําให้สะดวกต่อผู้ ใช้งาน  มีแอปพลิเคชนัทีหลากหลาย เช่น การใช้งานเอกสารในรูปแบบ E-book 

และมีระบบ Multasking ทําให้ผู้ใช้งานใช้แอปพลเิคชนัหลายๆตวัได้พร้อมกนั (iPhone 4, 2011)   

 จากปัญหาทีเกิดขึนกบันกัศึกษาเภสชัศาสตร์ในการศึกษาเรียนรู้แนวทางปฏิบตัิ  ผู้วิจยัจึงต้องการพฒันา

ระบบแนะนําแนวทางปฏิบตัิสําหรับผู้ ป่วยภาวะความดนัโลหิตสงูบนโทรศพัท์เคลือนทีไอโฟน  
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 ระบบถกูพฒันาด้วยอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ คือ เครืองคอมพิวเตอร์พกพา Mac book Pro โดยใช้ระบบปฏิบตัิการ 

Mac OS version 10.7.1 Processor 2.53 GHz Intel Core i5 Memory 4 GB และซอฟต์แวร์ คือ Xcode IDE 

version 4.1 โดยใช้ภาษา Objective-c  (Conway J and Hillegass A, 2010)  ซงึใช้ Interface builder ในการ

ออกแบบ User interface เพือติดต่อการใช้งานกบัผู้ ใช้  เมือพฒันาระบบเสร็จสินแล้ว  จะทําการทดสอบระบบบน 

iPhone Stimulator  ทีแสดงการจําลองโทรศพัท์เคลือนทีไอโฟนบนเครืองคอมพิวเตอร์พกพา ซงึระบบถกูพฒันาตาม

วงจรพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle)(วิโรจน์  ชยัมลู และสพุรรษา  ยวงทอง, 2552)

โดยระบบรับข้อมลู 3 สว่น คือ 1) ข้อมลูทวัไป  เช่น เพศ  อาย ุนําหนกั  สว่นสงู  ข้อมลูแพ้ยา2) Subjective data เช่น 

อาการของผู้ ป่วย เช่น ใจสนั เหนือยง่าย ชา แขนขาอ่อนแรง ตามวั ปวดศรีษะ เท้าบวม 3) Objective data เช่น ค่า

สญัญาณชีพ  ค่าความดนัโลหิต ข้อมลูทีระบบรับเข้ามาทงั 3 ส่วน จะถกูประมวลผลให้ข้อแนะนําแนวทางปฏิบตัิ  

โดยประกอบด้วย  2 สว่น คือ 1) Assessment เป็นผลการประเมินสภาวะการของภาวะความดนัโลหิต เช่น ความดนั

โลหิตสงูระดบั 1 ไม่มีโรคร่วม 2) Plan  เป็นแผนการรักษา เช่น การปรับเปลียนพฤติกรรม การใช้ยา โดยข้อแนะนํา

แนวทางปฏิบตัิจะถกูประมวลผลตามแนวทางการรักษาโรคความดนัโลหิตสงูของ The Seventh Report of the Joint 

National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC7) 

(Chobanian, et al., 2010) 

 

 

 

 

\ 

 

 ภาพที 1 แสดงขันตอนการทํางานของระบบแนะนําแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ ป่วยภาวะความดันโลหิตสูง 

                 บนโทรศพัท์เคลือนทีไอโฟน 
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ผลและวิจารณ์ 
 ระบบถูกประเมิน 3 ส่วน คือ 1) ประเมินความถูกต้องของข้อแนะนําแนวทางปฏิบัติ 2) ประเมิน

ประสิทธิภาพของโปรแกรม 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ ซึงกลุ่มตวัอย่างทีประเมินระบบ คือ นกัศึกษา

เภสชัศาสตร์ชนัปีที 5 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 32 คน พบว่าระบบมีความถกูต้อง 100 % เมือเปรียบเทียบความ

ถกูต้องของข้อมลูทีได้รับออกมาจากการประมวลผลของระบบและข้อมลูโรคความดนัโลหิตสงูตามแนวทางของJNC7 

พบว่าเวลาทีใช้ในการทํา SOAP note โดยใช้ JNC7 มีค่าเฉลีย  6 นาที 35 วินาที  สว่นเวลาทีใช้ในการทํา SOAP 

note โดยใช้โปรแกรมมีค่าเฉลีย  2 นาที 09 วินาที ซงึพบว่าการใช้โปรแกรมมีความรวดเร็วมากกว่าไม่ใช้โปรแกรม 

3.51เทา่ และความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบด้านเนือหาค่าเฉลีย 4.32 สว่นเบียงเบนมาตรฐาน 0.56  ด้านโปรแกรม

มีค่าเฉลีย 4.54  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.50  และความพึงพอใจทวัไปมีค่าเฉลีย  4.62 ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

0.65  ซงึทงั 3 ด้านมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัสงู  

 จากการพฒันาระบบแนะนําแนวทางปฏิบตัิสําหรับผู้ ป่วยภาวะความดนัโลหิตสงูบนโทรศพัท์เคลือนทีไอโฟน 

พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับสูง  เนืองจากระบบทําให้เกิดความรวดเร็วในการ

จดัทํา SOAP note มีสีสนัสวยงาน มีความน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตามระบบยงัพบข้อบกพร่องบางประการ เช่น ระบบ

ไม่สามารถรองรับภาษาไทย ระบบไม่สามารถใช้งานร่วมกบัระบบปฏิบตัิการอืนได้ เช่น ระบบปฏิบตัิการ Android  

ระบบไมค่ลอบคลมุแนวทางเวชปฏิบตัิอืน ๆ 
 

สรุป 
 ระบบแนะนําแนวทางปฏิบตัิสําหรับผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงูมีความถูกต้อง 100 % เมือเทียบความ

ถกูต้องกบั JNC7 ระบบมีความรวดเร็วกว่าการไม่ใช้ระบบ 3.51 เท่า และความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบในด้าน

เนือหา  ด้านโปรแกรม  และด้านความพงึพอใจทวัไปอยูใ่นระดบัสงู 

 

คาํขอบคุณ 
 คณะผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ ภก.ดร.นพดล  ชลอธรรม ซงึเป็นอาจารย์ทีปรึกษาจลุนิพนธ์ทีให้คําแนะนํา

และช่วยเหลือการทําวิจยัในด้านตา่งๆ และกราบขอบพระคณุ ภก.ดร. ลาวลัย์   ศรัทธาพทุธ  ผศ.ดร.สรวง  รุ่งประกาย

พรรณซงึเป็นอาจารย์ทีปรึกษาร่วมในการศกึษาวิจยัครังนี 
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การแยกและการวิเคราะห์หาปริมาณกรดเฟอร์รลิก ู (Ferulic acid) ในข้าวกล้องด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสง     ู  
Isolation and Determination of Ferulic acid in Brown Rice by High Performance Liquid 
Chromatography  
 

กญัญา  มงคลโภชน์1

Kanya  Mongkolpoch1

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีเป็นการศกึษาปริมาณกรดเฟอร์รูลิกในข้าวกล้องด้วยการสกดัด้วยเอธิลอะซิเตทเป็นตวัทําละลาย 

องค์ประกอบของกรดเฟอร์รูลกิจะถกูแยกด้วยระบบ HPLC ทีมีตวัตรวจวดัเป็นยวีู ตรวจวดัทีความยาวคลืน 310 นาโน

เมตร ใช้คอลมัน์ HiQSil C18 HS อตัราสว่นของเฟสเคลือนทีเป็นอะซิโทไนไทรล์ : กรดอะซิติก 2 % 15 : 85 ปริมาตร

โดยปริมาตร อตัราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที จากกราฟมาตรฐานช่วงความเข้มข้น 10-50 ppm ได้สมการเชิงเส้น

และสมัประสิทธิการตดัสินใจของกราฟมาตรฐานเป็นดงันี y = 67028x+24831 R 2 = 0.9993 ปริมาณกรดเฟอร์รูลิก

เฉลียทีได้จากการวิเคราะห์ข้าวกล้องพนัธุ์ดอกมะลิ 105  หอมมะลิแดง และเสาไห้ คือ  14.48 13.64 และ 14.80   

มิลลกิรัมตอ่ 100 กรัม ตามลําดบั  

คาํสาํคัญ :  ข้าวกล้อง กรดเฟอร์รูลกิ HPLC 
 

Abstract 
This methods are studies content ferulic acid in  Brown Rice was extracted with ethyl acetate. 

Ferulic acid components were separated by isocratic reverse phase HPLC and quantified with a Turnable 

Absorbance detector at 310 nm. Separation performed Stationary phase on HiQSil C18 HS column. Mobile 

phase were used Acetronitrile : 2% Acetic acid 15 :85 (v/v) at flow rate 1.0 mL/min. The standard 

calibration curve obtained at range was 10-50 ppm. The linear regression equation and Coefficient of 

Determination at calibration curve was y = 67028x+24831 R2 = 0.9993. The mean content ferulic acid in 

Dawk-Mali 105,  Red Jasmine and Sao Hai Brown Rice were 14.48  13.64  and 14.80   mg/100 g, 

respectively. 

Keywords :  Brown Rice, Ferulic acid, HPLC 

                                                            

1 สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 ประเทศไทย 

  Department of Chemistry, Faculty of Science, King Mongkut’ s Institute of Technology  Ladkrabang , Bangkok 10520, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ข้าวกล้อง คือข้าวทีกะเทาะเอาเปลือกหรือแกลบออก โดยผ่านการขดัสีเพียงครังเดียว ข้าวทีได้จะมีสีขุ่น และ

ยงัคงส่วนของจมกูข้าว เยือหุ้มเมล็ด และแอลิวโรน (aleurone) หรือรําข้าวทีหุ้มเมล็ดอยู่ซึงอดุมไปด้วยสารอาหารทีมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย กรดเฟอร์รูลิก (Ferulic acid) เป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทสารประกอบฟีนอล พบในผนงั

เซลล์โดยจะอยู่ร่วมกับสารประกอบลิกโนเซลลูโลส ซึงช่วยให้ผนังเซลล์ของพืชมีความแข็งแรง  กรดเฟอร์รูลิก มีชือ 

IUPAC คือ E-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl) prop-2-enoic acid มีสตูรเคมีคือ C10H10O4     มีมวลโมเลกลุ 

194.184  กรัม/โมล การละลายของกรดเฟอร์รูลกิสามารถละลายได้ดีในเมธานอล เอธานอล และไดเอธิลพทาเลท แต่ไม่

ละลายในเบนซีน มีจดุหลอมเหลวที 168-172 °C (Wikipedia, 2011) 
 

 

 

 

 

รปที ู 1 โครงสร้างของกรดเฟอร์รูลกิ 
 

คณุสมบตัิทีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายของกรดเฟอร์รูลกิ เป็นสารต้านอนมุลูอิสระ ลดพลาสมาโคเลสเตอรอล 

(Kayahara, 2004) ลดการดดูซบัโคเลสเตอรอลในร่างกาย ระงบักระบวนการสร้างเมด็สี (Kayahara and 

Tsukahara, 2000) การประยกุต์ใช้รักษาโรคเบาหวาน ป้องกนัการเกิดเซลล์มะเร็ง การเสือมของกระดกูของผู้อยูใ่น

สภาวะหมดประจําเดือน และความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนั ในการศกึษาครังนีมุง่เน้นเพือวิเคราะห์ปริมาณกรด

เฟอร์รูลกิ  เพือนําสารสกดัทีได้นําไปใช้ประโยชน์ตอ่ไปในอตุสาหกรรมอืน   ดงันนัสงิทีต้องคํานึงถงึคือความเทียงและ

ความแมน่ยําของการวิเคราะห์เพือให้ผลทีได้มีความน่าเชือถือ เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู (HPLC)  

เป็นเทคนิคทีให้ความแมน่ยําสงูในการวิเคราะห์ด้วยคณุสมบตัิทีกลา่วมาผู้วิจยัจึงได้นําเทคนิคนีมาใช้ในการวิจยั 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การเตรียมสารละลายทีใช้ในการทดลอง 

1.1 การเตรียมสต๊อกสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลกิ 100 มิลลกิรัมตอ่ลติร 

ชงักรดเฟอร์รูลกิ 0.01 กรัม ใสใ่นขวดวดัปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ละลายในเมธานอลเลก็น้อย แล้วปรับ

ปริมาตรด้วยนํากลนัจนถงึขีดบอกปริมาตรเก็บในภาชนะทบึแสงและเก็บไว้ในตู้ เยน็ 

1.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลกิ 10, 20, 30, 40 และ 50  มิลลกิรัมตอ่ลติร 
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ปิเปตสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลิก 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มา  1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร ตามลําดบั 

ใสใ่นขวดวดัปริมาตรขนาด 10 มิลลลิติร  ปรับปริมาตรด้วยนํากลนัจนถงึขีดบอกปริมาตรเก็บในภาชนะทบึแสง โดยเก็

ไว้ในตู้ เยน็  
 

2. การสกัดกรดเฟอร์รลกิจากตัวอย่างข้าวกล้องู  (Ohtsubo et al., 2005) 

ชงันําหนกัทีแน่นอนของข้าวกล้องประมาณ 2 กรัม ใสล่งในบีกเกอร์ นําไปปันกวนทีความเร็ว 200 รอบ 

ต่อนาที ด้วยเครืองปันกวนยีห้อ IKA®  รุ่น C-MAG HS7  ประเทศเยอรมนั    ด้วยสารละลายเฮกเซน ปริมาตร 40 

มิลลิลิตร นาน 2  ชวัโมง กรองสารละลายออก นําข้าวมาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2 โมล/ลิตร 

ปริมาตร 80 มิลลิลิตร ปันกวนเป็นเวลา 4 ชวัโมง นําสว่นทีได้ปรับ pH ให้เป็น 2 ด้วยสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น 

6 โมล/ลิตร  นํามาสกดัด้วยเอธิลแอซิเตท ปริมาตร 80 มิลลิลิตร ซํา 3 ครัง เก็บส่วนบนทีสกดัได้มาระเหยด้วยเครือง

ระเหยแบบหมุนยีห้อ EYELA รุ่น SB-651 ประเทศญีปุ่ น   เมือตวัทําละลายทีใช้สกัดระเหยหมดนํามาละลายด้วย

เมธานอล 10 มิลลลิติร กรองด้วยกระดาษกรอง Nylon ขนาด 0.45 μm เก็บใสข่วด Vial ก่อนฉีดเข้าเครือง HPLC 
3. การศกึษาสภาวะทีเหมาะสมในการวเิคราะห์หาปริมาณกรดเฟอร์รลิก ด้วยเทคนิค ู HPLC ทีมีตัวตรวจวัด
เป็นยวูี-วสิเิบลิ ดีเทคเตอร์ 

เตรียมสารละลายอะซิโทไนไทรล์และสารละลายกรดแอซิติกเข้มข้น  2%     ทีอตัราสว่น  10 : 90 และ 15 : 

85  และ 20 :80 ปริมาตรโดยปริมาตร เพือใช้เป็นเฟสเคลือนที   แล้วนําสารละลายทีเตรียมได้ไปกรองด้วยเครืองกรอง

สญุญากาศ จากนนันําไปไลอ่ากาศทีละลายอยู่ด้วยเครือง ultrasonic bath  ประมาณ 15 นาที เพือกําจดัออกซิเจนที

อาจทําปฏิกิริยากับเฟสเคลือนทีบางชนิดได้ จึงจะนําไปใช้วิเคราะห์หาปริมาณกรดเฟอร์รูลิกโดยใช้ปริมาตรทีฉีด

วิเคราะห์ 10 ไมโครลติร ตรวจวดัทีความยาวคลืน 310 นาโนเมตร 
3.1 ศกึษาหาอัตราส่วนของเฟสเคลือนที 
ทดสอบหาสดัสว่นของเฟสเคลือนที คือ สารละลายอะซิโทไนไทรล์ : กรดแอซิติก 

เข้มข้น 2% ทีอตัราสว่น  10 : 90 และ15 : 85 และ 20 :80 ปริมาตรโดยปริมาตร ด้วยคอลมัน์ C-18  5.0 ไมโครเมตร 

ขนาด 4.6 x 150 มิลลเิมตร โดยใช้อตัราการไหล  1 มิลลิลิตรต่อนาที ปริมาตรทีฉีดวิเคราะห์ 10 ไมโครลิตร ตรวจวดัที

ความยาวคลืน 310 นาโนเมตร    
3.2 ศกึษาหาอัตราการไหลของเฟสเคลือนที 
นําสารละลายอะซิโทไนไทรล์ : กรดแอซิติกเข้มข้น 2% ทีได้จากการทดสอบขนัต้นข้อ 3.1 มาทดสอบหา

อตัราการไหลของเฟสเคลือนทีทีเหมาะสม โดยทดสอบอตัราการไหลที 0.6 0.8 และ 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ปริมาตรที

ฉีดวิเคราะห์ 10 ไมโครลิตร ตรวจวดัทีความยาวคลืน 310 นาโนเมตร จากนนัเลือกสภาวะทีให้การแยกทีดีทีสดุมาใช้

ในการวิเคราะห์กรดเฟอร์รูลกิ 

 

  



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-217  

21

4. การทดสอบความใช้ได้ของวธีิวเิคราะห์ 
4.1 การสร้างกราฟมาตรฐาน 
ฉีดสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลิกทีความเข้มข้นต่างๆทีเตรียมไว้คือ ช่วง   10-50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(ppm) ปริมาตร 10 ไมโครลิตรเข้าสูร่ะบบ โดยใช้เฟสเคลือนทีเป็นอะซิโทไนไทรล์ : สารละลายกรดแอซิติกเข้มข้น 2% 

ทําการตรวจวดัทีสภาวะทีเหมาะสมทีได้จากการศกึษาข้อ 3.2 ซงึตรวจวดัทีความยาวคลืน 310 นาโนเมตร  แล้วสร้าง

กราฟความสมัพันธ์ระหว่างพืนทีพีค (peak area) และความเข้มข้นของกรดเฟอร์รูลิก ดูช่วงความเป็นเส้นตรง 

(Linearity) ของกราฟ หาค่าสมัประสิทธิการตัดสินใจ (R2) และขีดจํากัดการตรวจวัดของกรดเฟอร์รูลิกจากกราฟ

มาตรฐาน 
4.2 ขีดจาํกัดในการตรวจวัด (Limit of detection, LOD) 
สามารถหาได้โดยคํานวณจากกราฟมาตรฐาน โดยใช้สตูร 

 y =     yb + 3SBB

เมือ  y =     จดุตดัแกน  y(a)  ทีคํานวณได้จากสมการเส้นถดถอย 

 SB =     คา่ standard error of estimate, SB y/x
 

4.3 ขีดจาํกัดในการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ (Limit of quantification, LOQ) 
สามารถหาได้โดยคํานวณจากกราฟมาตรฐาน โดยใช้สตูร 

 y =     yb + 10SBB

เมือ  y =    จดุตดัแกน  y(a)  ทีคํานวณได้จากสมการเส้นถดถอย 

 SB =     คา่ standard error of estimate, SB y/x
 

4.4  การศกึษาความเทียง (Precision)  
             การนําสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลิกทีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร นํามาตรวจวดัซํา 5 ครัง 

ในช่วงเวลาตา่งกนั ตรวจวดัทีความยาวคลืน 310 นาโนเมตร โดยใช้เฟสเคลือนทีเป็นอะซิโทไนไทรล์ : สารละลายกรด

แอซิติกเข้มข้น 2% 15 : 85 ปริมาตรโดยปริมาตร แล้วคํานวณหา % Relative Standard Deviation (% RSD)  
4.5 การศกึษาความแม่นยาํ (Accuracy) ของวธีิวเิคราะห์ 
ศกึษาโดยการตรวจวดัปริมาณกรดเฟอร์รูลกิด้วยวิธี spiked sample  เตรียมตวัอย่างสองชดุการทดลองโดย

ชดุการทดลองแรกเติมสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลิกความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ชดุการทดลองทีสองไม่

ต้องเติมสารละลายมาตรฐาน ทําการสกดัตามข้อ  2  คํานวณหาร้อยละของการคืนกลบั (% recovery)     = (ความ

เข้มข้นของ spiked sample  - ความเข้มข้นของตวัอยา่ง) ×100 / ความ เข้มข้นของสารมาตรฐานทีเติมลงไป 
5. การวเิคราะห์ปริมาณกรดเฟอร์รลกิในตัวอย่างข้าู วกล้องโดยใช้ External standard 

ตวัอย่างข้าวกล้องทีนํามาศกึษา 3 พนัธุ์ คือ ข้าวดอกมะลิ 105  ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวเสาไห้ ใช้วิธีการ

สกดั การเตรียมเป็นสารละลาย และการวิเคราะห์เช่นเดียวกนัในทกุพนัธุ์ตามข้อ 2 นําสารตวัอย่างทีเตรียมได้มา
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ตรวจวดัด้วยเทคนิค HPLC โดยเครือง HPLC ยีห้อ Waters รุ่น 486 ประเทศเยอรมนั ทีสภาวะเหมาะสมจาก

การศกึษาข้อ 3   ใช้ปริมาตรทีฉีดวิเคราะห์ 10 ไมโครลิตร     ตรวจวดัทีความยาวคลืน 310 นาโนเมตร วิเคราะห์ผลที

ได้และเทียบหาปริมาณกรดเฟอร์รูลกิของสารตวัอยา่งจากกราฟมาตรฐานทีได้จาก 4  
 

ผลและวิจารณ์ 
1. ศกึษาสภาวะทีเหมาะสมในการวเิคราะห์หาปริมาณกรดเฟอร์รลกิ ด้วยเทคนิค ู HPLC ทีมีตัวตรวจวัดเป็น
ยวูี-วสิเิบลิ ดีเทคเตอร์ 

1.1 ศกึษาหาอัตราส่วนของเฟสเคลือนที 
จากการศึกษาพบว่า สภาวะทีเหมาะสมทีสดุสําหรับการแยกสารละลายตวัอย่างคือ อตัราส่วน อะซิโทไน

ไทรล์ : กรดแอซิติกเข้มข้น 2%  15 : 85  ปริมาตรโดยปริมาตร จากในรูปที 2 ได้ผลการแยกทีเวลารีเทนชนั(Tr) ที  

17.13 โดยอตัราสว่น 10 : 90 ปริมาตรโดยปริมาตร เมือทําการวิเคราะห์สารตวัอย่างจะถกูชะออกจากคอลมัน์เร็วทํา

ให้การแยกสารตวัอย่างไม่ดี (Tr= 15.52 นาที) และอตัราสว่น 20 : 80 ปริมาตรโดยปริมาตร เมือทําการวิเคราะห์สาร

ตวัอย่างจะถกูชะออกจากคอลมัน์เร็วทําให้เกิดการแยกทีไม่สมบรูณ์ (Tr= 9.41 นาที) ลกัษณะดงักลา่วเกิดจากกการ

เคลือนทียงัไมเ่หมาะสมเพียงพอ  
 
 
 

 

 

 

 

รปที ู 2 แสดงโครมาโทแกรมของกรดเฟอร์รูลกิตวัอยา่งข้าวกล้องดอกมะลิ 
 

1.2 ศกึษาหาอัตราการไหลของเฟสเคลือนที 
ศกึษาหาอตัราการไหลทีเหมาะสมในการวิเคราะห์หาปริมาณกรดเฟอร์รูลิก โดยใช้สดัสว่นของเฟสเคลือนที 

สารละลายอะซิโทไนไทรล์ : กรดแอซิติกเข้มข้น 2% 15 : 85 ปริมาตรโดยปริมาตร ตรวจวดัทีความยาวคลืน 310 นา

โนเมตร ปริมาตรในการฉีดวิเคราะห์คือ 10 ไมโครลติร 

จากการศึกษาพบว่าเมือใช้สารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลิกทดสอบหาอตัราการไหลที 0.6 0.8 และ 1.0 

มิลลิลิตรต่อนาที อตัราการไหลทีเหมาะสมทีสดุในการวิเคราะห์หาปริมาณกรดเฟอร์รูลิก คือ 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ซึง
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เป็นอตัราการไหลทีเหมาะสมเนืองจากมีเวลารีเทนชันเร็วกว่าอัตราการไหลที 0.6  และ 0.8 มิลลิลิตรต่อนาที  ดัง

ตารางที 1  
 
ตารางที 1 แสดงคา่เวลารีเทนชนั (Retention time) ในการแยกสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลกิทีอตัราสว่นตา่ง ๆ  
 

อตัราสว่นของสารละลาย 

อะซิโทไนไทรล์ : กรดแอซิติกเข้มข้น 2% 

(ปริมาตรโดยปริมาตร) 

อตัราการไหล 

(มิลลิลติรตอ่นาที) 

เวลารีเทนชนั 

(นาที) 

15 : 85 0.6 28.31 

15 : 85 0.8 21.14 

15 : 85 1.0 17.18 

 
2. การสร้างกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รลกิู  

y = 67028x + 24831
R2 = 0.9993
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นําสภาวะทีเหมาะสมจากข้อ 1 มาสร้างกราฟมาตรฐานกรดเฟอร์รูลกิโดยทําการศกึษาในช่วงความเข้มข้น 

10-50  ppm ในเฟสเคลือนทีอะซิโทไนไทรล์ : กรดแอซิติกเข้มข้น 2%   15 : 85      ปริมาตรโดยปริมาตร อตัราการ

ไหล 1.0 มิลลิลิตรตอ่นาที  ตรวจวดัทีความยาวคลืน 310 นาโนเมตร ปริมาตรในการฉีดวิเคราะห์คือ 10 ไมโครลติร 

ทําซํา 3 ครัง     แล้วสร้างกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งพืนทีพีคและความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดเฟอร์รูลกิ ดงัรูป

ที 3 
 

 

 

 

 

 
รปที ู 3 แสดงกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดเฟอร์รูลกิ    ช่วงความเข้มข้น 10-50 มิลลกิรัมตอ่ลติร 

จากกราฟสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลิก ได้สมการเส้นตรง y = 67028x+24831  และมีค่าสมัประสิทธิ

การตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.9993  ซงึอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ พบว่าปริมาณกรดเฟอร์รูลิกตําสดุทีสามารถตรวจวดัได้ 
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(LOD) เท่ากับ  1.4995   มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณกรดเฟอร์รูลิกตําสดุทีสามารถวิเคราะห์ได้(LOQ) เท่ากับ  

4.9985  มิลลกิรัมตอ่ลติร  
 

3.การศกึษาความเทียง (Precision)  
ความเทียงของการวิเคราะห์ ศึกษาโดยการนําสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลิกทีความเข้มข้น 100 

มิลลิกรัมต่อลิตร ทําการตรวจวดัซํา 5 ครัง นําผลทีได้มาคํานวณหาร้อยละของค่าเบียงเบนมาตรฐาน และเพือหาค่า 

%RSDr โดยใช้ Horwitz,s equation    เพือประเมินการยอมรับความเทียงโดยใช้ HORRAT = Experimental RSD/ 

Predicted RSDr  ดงัแสดงในตารางที 2  
 

ตารางที 2 แสดงผลความเทียงสําหรับการตรวจวดัปริมาณสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลกิ 

 
ครังท ี ความเข้มข้นทวีเิคราะห์ได้ (มลิลกิรัมต่อลติร) 

1 99.37 

2 98.03 

3 99.10 

4 100.48 

5 101.59 

คา่เฉลีย 99.71 

%RSD 1.37 

Horwitz, equation(RSDr) 5.20 

HORRAT target 0.26 

 

 

 

 

 

 

 

เมือเปรียบเทียบคา่ทีคํานวณได้ พบวา่มีคา่เทา่กบั  0.26 อยูใ่นเกณฑ์น้อยกวา่ 2 ตามมาตรฐานโคเด็กซ์   จึง

มีความเทียง ทียอมรับได้ 
4.การศกึษาความแม่นยาํ (Accuracy) ของวธีิวเิคราะห์ 

ศกึษาโดยการตรวจวดัปริมาณกรดเฟอร์รูลกิด้วยวิธี spiked sample  เตรียมตวัอย่างสองชดุการทดลองโดย

ชดุการทดลองแรกเติมสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลิกความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  ชดุการทดลองทีสองไม่

ต้องเติมสารละลายมาตรฐาน ทําการสกดัตามข้อ  2 ประเมินความแม่นยํา พบว่าร้อยละการกลบัคืนมีค่าเฉลียเท่ากบั 

96.22 %  อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน AOAC (ร้อยละการกลบัคืน 90-107) ดงัแสดงในตารางที 3  
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ตารางที 3 แสดงผลความเทียงสําหรับการตรวจวดัปริมาณสารละลายมาตรฐานกรดเฟอร์รูลกิ 
 

ครังท ี ความเข้มข้นของกรดเฟอร์รลกิู  
ทีเตมิ(มลิลกิรัมต่อลติร) 

ความเข้มข้นของกรดเฟอร์รลกิู
ทีตรวจพบ (มลิลกิรัมต่อลติร) 

ร้อยละการ
กลับคืน 

(% Recovery) 

1 - 13.75  

 100 109.12 95.37 

2 - 12.80  

 100 110.56 97.76 

3 - 14.60  

 100 110.12 95.52 

  ค่าเฉลีย 96.22 

 
5. การวเิคราะห์ปริมาณกรดเฟอร์รลกิในตัวอย่างข้าวกล้อง  โดยใช้ ู External Standard  

นําตวัอยา่งข้าวกล้องงอกทีผา่นการสกดัตามหวัข้อ 2  ทีสภาวะการทดลองทีใช้เฟสเคลือนทีอะซิโทไนไทรล์ : 

กรดแอซิติกเข้มข้น 2%  15 : 85  ปริมาตรโดยปริมาตร และอตัราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวดัทีความยาว

คลืน  310 นาโนเมตร ปริมาตรในการฉีดวิเคราะห์คือ 10 ไมโครลติร       วิเคราะห์ผลทีได้เทียบหาปริมาณกรดเฟอร์รูลิ

กจากกราฟมาตรฐาน โดยการฉีดตวัอยา่งละ 3 ซํา (n = 3) ดงัแสดงในตารางที 4 
 

ตารางที 4 แสดงผลการวิเคราะห์หาปริมาณกรดเฟอร์รูลกิในตวัอยา่งข้าวกล้องโดย External Standard   

 
ตัวอย่าง 
ข้าวกล้อง 

ปริมาณกรดเฟอร์รลกิเฉลียู  
(มลิลกิรัม/ตัวอย่าง100 กรัม) 

ดอกมะลิ 105 14.48 ± 0.51 

หอมมะลแิดง 13.64 ± 1.09 

เสาไห้ 14.80 ± 0.01 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-222  

22

สรุป 
การวิเคราะห์หาปริมาณกรดเฟอร์รูลกิในตวัอยา่งข้าวกล้อง 3 สายพนัธุ์ คือ ดอกมะล1ิ05  หอมมะลแิดง 

และเสาไห้  โดยใช้ External Standard  พบปริมาณกรดเฟอร์รูลิกของข้าวกล้องพนัธุ์ดอกมะล1ิ05  หอมมะลแิดง 

และเสาไห้  คือ 14.48 13.64 และ 14.80   มิลลิกรัมตอ่ตวัอยา่ง100 กรัม ตามลําดบั   
 

คาํขอบคุณ 
งานวิจยันีได้รับทนุสนบัสนนุจากเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั  ประจําปีงบประมาณ 2554 
 

เอกสารอ้างองิ 
Kayahara, H. (2004). Germinated Brown Rice. Department of Sciences of Functional Foods.  

             Shinshu University, Japan. 

Kayahara, H., & Tsukahara, K. (2000). Flavor,health, and nutrition quality of pre-germinated  

             brown rice. International Chemical Congress of Pacific Basin Societies in Hawaii. 

Ohtsubo, K., Suzuki, K., Yasui, Y., & Kasumi, T. (2005). Bio-functional components in the  

             processed pre-germinated brown rice by a twin-screw extruder. Journal of Food  

          Composition and Analysis, 18, 303-316. 

Wikipedia. (2011).Ferulic acid . Retrieved July 10,2011. from http://en.wikipedia.org.wiki/ferulic _acid 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิู ลป์”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-223  

22

การศึกษาโรงรมยางพลังงานชีวมวล-แสงอาทิตย์เพือเพิมประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่น
รมควัน 
The Study of Solar-Biomass Smoked-Rubber Plant to Increase the Efficiency of Smoked 
Rubber Sheet Manufacturing 
 

อดุร นามเสน1 และ ผกากรอง นามเสน2

Udon Namsan1 and Pakakrong Namsan2 

    

บทคัดย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือออกแบบโรงรมยางทีสามารถลดต้นทุนทางพลังงานและเป็นมิตรกับ

สงิแวดล้อม   โดยได้ออกแบบโรงรมยางทีมีขนาด  2 × 3 × 3 เมตร  สามารถนํายางแผ่นเข้ารมควนัได้ครังละประมาณ 

720 กิโลกรัม   ใช้พลงังานจากเชือเพลิงชีวมวลและพลงังานจากแสงอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วย  ซงึสามารถทําไห้ผลิต

ยางแผ่นรมควันได้อย่างต่อเนืองแม้ในยามทีไม่มีแสงแดด   การศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตยางแผ่นรมควัน

ภายในโรงรมยางพลงังานชีวมวล-แสงอาทิตย์  ได้แบ่งการทดลองออกเป็น  3  แบบ คือ 1. โรงรมยางทีใช้ไม้ฟืน 

ร่วมกบัแสงอาทิตย์เป็นแหลง่พลงังาน  2. โรงรมยางทีใช้ไม้ฟืนร่วมกบัแสงอาทิตย์และติดตงักรีนเฮ้าส์รอบตวัโรงรม  3. 

โรงรมยางทีใช้แสงอาทิตย์เป็นแหลง่พลงังานเพียงอยา่งเดียวและติดตงักรีนเฮ้าส์   

จากการทดลองพบวา่โรงรมยางพลงังานชีวมวล-แสงอาทิตย์ทีมีกรีนเฮ้าส์ สามารถทําให้อณุหภมิูภายใน 

เพิมขึนมากกว่าแบบทีไม่มีกรีนเฮ้าส์ ประมาณ  13-15°C  เมือเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไม้ฟืนเพือรักษาอณุหภมิู

ภายในโรงรมยางให้มีความสมําเสมอที  50 - 60 ºC  จนกว่ายางสกุ    พบว่าโรงรมยางพลงังานชีวมวล - แสงอาทิตย์ 

แบบติดตงักรีนเฮ้าส์  ใช้ไม้ฟืนประมาณ 200-220  กิโลกรัม  คิดเป็นต้นทนุในการรมควนั 0.30 บาทต่อกิโลกรัม   

ในขณะทีแบบไม่ติ

                                                           

ดตงักรีนเฮ้าส์  ใช้ไม้ฟืนประมาณ 320-370  กิโลกรัม คิดเป็นต้นทนุในการรมควนั  0.51 บาทต่อ

กิโลกรัม   ใช้เวลาจนกระทังยางสุกประมาณ 3 วันเท่ากัน    ซึงเร็วกว่าการรมควันด้วยโรงรมยางปกติทีใช้เวลา

จนกระทงัยางสกุประมาณ  5  วนั และต้นทนุการผลิตจะอยู่ที 2.5 - 3.5 บาทต่อกิโลกรัม   จากการศกึษาครังนีพบว่า

โรงรมยางพลงังานชีวมวล - แสงอาทิตย์แบบติดตังกรีนเฮ้าส์ นอกจากสามารถลดปริมาณการใช้ไม้ฟืนได้แล้วยัง

สามารถลดระยะเวลาในการรมควนัยางพาราได้อีกด้วย  

คาํสาํคัญ : โรงรมยาง  ยางแผน่รมควนั 
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Abstract 
The purpose of this research is to reduce energy costs in rubber smoking. It designed an 

environmentally friendly plant house for smoked rubber and it uses less energy. The 2x3x3 m. solar-

biomass plant house was designed. It can smoke about 720 kilogram of rubber. It able to smoke the 

rubber continuously, even when there is no natural sunshine. In this experiment,   the plant house were 

divided into 3 groups: 1) the smoked rubber plant house using firewood and solar energy, and 2) the 

smoked rubber plant house using firewood and solar energy and covered with greenhouse. 3) the 

smoked rubber plant house using solar energy and covered with greenhouse.  

  It’s found from the experiment  that the solar-biomass smoked rubber plant house with a 

greenhouse can store  the heat from the sun about 13-15 °C, better than solar-biomass smoked rubber 

plant  house without greenhouse. The amount of  firewood  which is used to keep  inside temper 50-60 

°C,   was  compared and it shows  the solar-biomass smoked rubber plant house with a greenhouse used 

200-220  kilograms of firewood , costing 0.37 bath/kilogram of a smoked rubber. The plant house without 

greenhouse used 320-370 kilograms of  firewood, costing 0.61 bath/kilogram. It took 3 day to finished 

smoking, while the normal rubber plant  house  took  5 day, and  the cost about  2.5-3.5 bath/kilogram. 

 The result shows that solar-biomass smoked rubber plant house with a greenhouse can reduce 

firewood consumption and the times to smoke the rubber.  

Keywords : Smoked - Rubber Plant  house,Rubber Sheet 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 การผลิตยางแผ่นของเกษตรกรส่วนใหญ่มกันํายางแผ่นไปตากแดดซึงส่งผลเสียต่อ คณุภาพยาง ทําให้แผ่น

ยางเหนียวเยิมและมีสีคลําจากรังสีอลัตราไวโอเลต (UV) ทงัยงัต้องใช้เวลาในการผงึยางไม่น้อยกว่า 10 วนั   เพือให้

ระดบัความชืนลดลง หากฝนตกหรืออากาศชือจะทําให้ยางแห้งยากและมีระดบัความชืนสงู ทําให้เกษตรกรถกูกด

ราคาและเสียเปรียบในการจําหน่าย   ยางแผ่นรมควนัเป็นผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติชนิดหนึงที ชาวสวนยางพารานิยม

ผลติและจําหน่ายเพือสร้างมลูคา่เพิมให้แก่ยางแผน่ดิบ โดยปี 2553 ประเทศไทยมีการสง่ออกยางแผ่นรมควนัปริมาณ

รวมทงัสิน  691,204 ตนั คิดเป็นมลูค่ากว่า 72,828 ล้านบาท  การผลิตยางแผ่นรมควนัจะทําให้มลูค่ายางแผ่นดิบ

เพิมขึน  5-10 บาทต่อกิโลกรัม   ขณะทีต้นทนุการผลิตจะอยู่ที 2.5 - 3.5 บาทต่อกิโลกรัม ( สปว. ยางพารา ฉบบัที 6, 

2547 )   การผลิตยางแผ่นรมควนัในปัจจบุนัพบว่าคณุภาพยางไม่สมําเสมอ ซงึทําให้ราคายางแผน่รมควนัตกได้   ใน

สว่นของพลงังานจะใช้พลงังานจากไม้ฟืนยางพาราเป็นหลกัซงึปัจจบุนัพบว่ามีแนวโน้มราคาสงูขึน   การออกแบบโรง

รมยางเพือเพิมคณุภาพยางแผ่นรมควนั  ลดต้นทนุทางพลงังาน  เป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม   และสามารถนําไปใช้กบั
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ชมุชนได้จริงจึงเป็นสิงทีควรส่งเสริม   จากการคํานวณรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวนัเฉลียต่อปีของพืนทีทวัประเทศ

พบว่ามีค่าเท่ากบั 18.2 MJ/m2 day  ( กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน, 2548 )  ดงันนัควรนํา

พลงังานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นแหลง่พลงังานอีกแหลง่หนึงในโรงรมยางร่วมกบัชีวมวล   สามารถใช้พลงังานความร้อน

ร่วม   ลดการใช้เชือเพลิงจากไม้ฟืน    สามารถให้ผลผลิตสมําเสมอเพิมมลูคา่ยางแผน่รมควนัให้แก่เกษตรกรสว

ยางพาราได้   ดงันนัในการศกึษาครังนีจึงมีวตัถปุระสงค์เพือออกแบบโรงรมยางทีมีการใช้พลงังานแสงอาทิตย์และ

พลงังานจากเชือเพลิงชีวมวลเข้ามาร่วมด้วย    ซงึสามารถผลิตยางแผ่นรมควนัได้อย่างต่อเนืองแม้ในยามทีไม่มี

แสงแดด  เช่น  ในเวลากลางคืนหรือในวนัทีฝนตกติดต่อกนัหลายๆ วนั   ซึงทําให้การรมควนัไม่ต่อเนืองและปัญหา

เกียวกบัความชืนทีเกิดขนึได้   
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1) ตวัโรงรมขนาด 2 × 3 × 3 เมตร และเตาไฟ  

  
 

รปที  ู 1  ตวัโครงโรงรมพร้อมหลงัคาบงัเตาไฟ                 รปที  ู 2  โรงรมพร้อมเตาไฟสมบรูณ์ 
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 2)  กรีนเฮ้าส์ ขนาด 3.2 × 4.2 × 3.8 เมตร 

 

 

 

 

 

 

รปที  ู 3   การใสก่รีนเฮาส์ให้กบัโรงรม 

 จากรูปเป็นโครงสร้างครอบโรงรมยางเพือติดตงักรีนเฮาส์ให้กบัโรงรมยาง   เพือลดการถ่ายเทความร้อนออกสู่

อากาศภายนอก   กรีนเฮาส์ทีใช้ทําจากพลาสติกโปร่งแสงทนความร้อนโดยจะติดตงัครอบโรงรมยางทกุด้าน 

 3)  ยางพาราแผ่นดิบทีใช้ทดลองรมควนั   ต้องมีความหนาประมาณ 3 - 4 มม. และเป็นยางแผ่นทีมี

ความสะอาดค่อนข้างสงูเพราะเมือรมควนัยางแผ่นเสร็จแล้วจะทําให้ยางมีความใสทําให้สามารถเห็นขยะภายในเนือ

ยาง   ซงึขยะในสว่นนีจะทําให้ราคายางแผน่รมควนัตกได้   ราคาของยางแผ่นรมควนัจะขึนอยู่กบัความสะอาดภายใน

เนือยางและความสกุของยาง ซงึจะแบง่เป็นเกรดและแตล่ะเกรดราคาไมเ่ทา่กนั 

 4)  ไม้ฟืน  ใช้ไม้ยางพาราเพราะเป็นเชือเพลิงทีหาได้ง่ายในท้องถินและควนัจากการเผาไหม้ของไม้

ยางพารามีสารฟีนอล (Phenol) ซงึมีคณุสมบตัิในการป้องกนัการเกิดราบนผิวยาง 

 5)  เกจวดัอณุหภมิู   ทีมีช่วงอณุหภมิู  0 - 100 °C ใช้วดัอณุหภมิูภายในโรงรมควนัยางพาราว่ามี

อณุหภมิูเทา่ไร  ซงึในการทดลองจะรักษาอณุหภมิูภายในโรงรมให้มีความสมําเสมอที   50 - 60 ºC ถ้าอณุหภมิูสงูกว่า

นีอาจจะทําให้ยางยืดได้ 

 6)  เครืองวดัอณุหภมิู   ในการทดสอบจําเป็นจะต้องใช้เครืองมือวดัอณุหภมิูทีมีความเทียงตรง  ซงึจะ

ใช้วดัอณุหภมิูภายในและภายนอกโรงรมควนัยางพารา เพือเก็บคา่ทีได้จากการวดัมาทําการวิเคราะห์ผลการทดลอง  

 7)  ไม้ตากยาง   ใช้เไม้ไผแ่ห้งเป็นราวตากยาง และทําความสะอาดทกุครังก่อนนําไปใช้ 

 8)  เครืองชงันําหนกั   ในการทดลองจะต้องนํายางแผ่นมาทําการชงันําหนกัก่อนและหลงัทําการรมควนั

เพือทีจะเอาคา่นําหนกัของยางแผน่ดิบทียงัไมร่มควนัไปเปรียบเทียบกบัคา่นําหนกัของยางแผน่ทีผา่นการอบจนสกุแล้

เพือจะนําไปวิเคราะห์ผลการทดลอง 
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 9)  พลงังานแสงอาทิตย์   เป็นพลงังานสะอาดไมเ่กิดมลพิษ และใช้ได้ไมมี่วนัหมด ดงันนัจงึนํา

พลงังานแสงอาทิตย์มาช่วยในการให้ความร้อนกบัโรงรมยางพาราควบคูไ่ปกบัเชือเพลงิอืนๆ เพือลดต้นทนุด้าน

พลงังาน 
 

ขันตอนการสร้าง / ขันตอนการดาํเนินงาน 

    

        รปที  ู 4  ก่ออิฐทนไฟทําปลอ่งไฟด้านลา่ง                        รปที  ู 5  ปลอ่งไฟเลก็จากเตาเผาของโรงรมยาง 

 
 

 

    รปทีู   6  ด้านหน้าตวัโรงรมยาง                                        รปที  ู 7   โรงรมยางทีแล้วเสร็จ 
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วิธีการทดลอง / วิธีการวัดผล 
 การทดลองแบบที  1  โรงรมยางพลงังานร่วมชีวมวล – แสงอาทิตย์ แบบไมต่ิดตงักรีนเฮ้าส์    

มีขนัตอนการทดลอง  ดงันี 

 1.  นํายางแผน่ดิบมาทําความสะอาด แล้วนํายางมาชงัเพือเก็บคา่นําหนกั  

 2.  นํายางแผน่ทีผา่นการทําความสะอาดไปตากในโรงรมยาง 

 3.  นําไม้ฟืนทีเตรียมไว้มาชงันําหนกั และบนัทกึคา่ทกุครังก่อนนําเข้าเตาเผา 

 4.  ควบคมุอณุหภมิูภายในโรงรมยางให้มีค่าทีประมาณ 50 - 60 ºC โดยการควบคมุการเผาไม้ฟืน และการ

ปลอ่ยลมร้อนออกทางช่องลม 

5.  วดัอณุหภมิูภายใน – ภายนอกตวัเรือนโรงรม     บนัทกึคา่ทกุๆ 3 ชวัโมง 

 6.  เมือยางแผน่สกุดีแล้ว เปิดประตโูรงรมยางเพือระบายความร้อน 

 7.  นํายางแผน่ทีสกุมาชงันําหนกัและบนัทกึผล 

8.  บนัทกึระยะเวลาทีใช้ในการอบยางจนยางสกุ 

 9.  ทําความสะอาดภายในโรงรมยางและเตาเผา 

 การทดลองแบบที  2  โรงรมยางพลงังานร่วมชีวมวล - แสงอาทิตย์ แบบติดตงักรีนเฮ้าส์   มีขนัตอนการ

ทดลอง  ดงันี 

 1.  นํายางแผน่ดิบมาทําความสะอาดแล้วนํายางมาชงัเพือเก็บคา่นําหนกั  

 2.  นํายางแผน่ทีผา่นการทําความสะอาดไปตากในโรงรมยาง 

 3.  นําไม้ฟืนทีเตรียมไว้มาชงันําหนกัและเก็บบนัทกึคา่ทกุครัง ก่อนนําเข้าเตาเผา 

 4.  ควบคมุอณุหภมิูภายในโรงรมยางให้มีค่าทีประมาณ 50 - 60 ºC โดยการควบคมุการเผาไม้ฟืน และการ

ปลอ่ยลมร้อนออกทางช่องลม 

 5.  วดัอุณหภูมิภายในโรงรมยาง  ภายในกรีนเฮ้าส์ และนอกกรีนเฮ้าส์ แต่ละจุดและบนัทึกค่าวดัค่าทุกๆ 3 

ชวัโมง 

 6.  เมือยางแผน่สกุดีแล้ว เปิดประตโูรงรมยางเพือระบายความร้อน 

 7.  นํายางแผน่ทีสกุมาชงันําหนกัและบนัทกึผล 

 8.  บนัทกึระยะเวลาทีใช้ในการอบยางจนยางสกุ 

 9.  ทําความสะอาดภายในโรงรมยางและเตาเผา 

 การทดลองแบบที  3   โรงรมพลงังานแสงอาทิตย์ แบบติดตงักรีนเฮ้าส์    มีขนัตอนการทดลอง  ดงันี 

 1.  นํายางแผน่ดิบมาทําความสะอาด แล้วนํายางมาชงัเพือเก็บคา่นําหนกั  

 2.  นํายางแผน่ทีผา่นการทําความสะอาดไปตากในโรงรม 

3.  วดัอณุหภมิูภายใน – ภายนอกโรงรมยาง  บนัทกึคา่ทกุๆ 3 ชวัโมง 
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 4.  เมือยางแผน่สกุดีแล้วนํายางแผน่ทีสกุมาชงันําหนกัและบนัทกึผล 

5.  บนัทกึระยะเวลาทีใช้ในการอบยางจนยางสกุ 

 6.  ทําความสะอาดภายในโรงรมยาง 
 

ผลและวิจารณ์ 
 1.  โรงรมยางพลงังานร่วมชีวมวล – แสงอาทิตย์ แบบไมต่ิดตงักรีนเฮ้าส์ 

 จากการทดลองนํายางแผ่นเข้ารมควนัได้ครังละ  720 กิโลกรัม  พบว่าในขณะอณุหภมิูภายนอกอยู่ระหว่าง 

25 -27 ºC   ต้องใช้เชือเพลิงจากไม้ยางพาราประมาณ 320 – 370 กิโลกรัม  เพือรักษาให้อณุหภมิูภายในโรงรมยาง

อยู่ระหว่าง 50 - 60 ºC ใช้เวลาจนกระทงัยางสกุ  69 – 70  ชวัโมง (ประมาณ 3 วนั)   ด้านคณุภาพพบว่ายางสกุ

สมําเสมอ ได้ยางแผน่สีสวย  มีปริมาณความชืนตํากวา่ 1% และไมข่นึรา  มีเนือยางประมาณ 1 – 2 % ของยางทีใช้รม

ทงัหมดไมส่กุ   

 จากผลดงักลา่วสามารถสรุปได้ว่า  โรงรมยางพลงังานร่วมชีวมวล – แสงอาทิตย์ แบบไม่ติดตงักรีนเฮ้าส์มีการ

สญูเสียความร้อนออกจากตวัเรือนเป็นจํานวนมาก   เนืองจากอณุหภูมิภายในโรงรมยางมีอณุหภูมิสงูกว่าอณุหภูมิ

ภายนอกเป็นอย่างมาก  ส่งผลให้เกิดการถ่ายเทอณุหภูมิจากภายในโรงรมออกสู่บรรยากาศภายนอกอย่างรวดเร็ว  

ทําให้ต้องเติมเชือเพลิงบ่อย  เป็นเหตใุห้สินเปลืองปริมาณการใช้เชือเพลิง  จากการวิเคราะห์ต้นทนุในการผลิตพบว่า

โรงรมยางแบบไม่ติดตงักรีนเฮ้าส์สามารถรมยางได้ประมาณครังละ  720 กิโลกรัม  ใช้ไม้ฟืนทงัสิน  370  กิโลกรัม  

ราคาไม้ฟืนเฉลียกิโลกรัมละ 1 บาท (www.charcoal. snmcenter.com.)   คิดเป็นต้นทนุในการรมควนัครังละ  0.51 

บาทตอ่กิโลกรัม    

 2.  โรงรมยางพลงังานร่วมชีวมวล - แสงอาทิตย์ แบบติดตงักรีนเฮ้าส์ 

จากการทดลองในขณะอณุหภมิูภายนอกอยูร่ะหวา่ง 25-27 ºC   พบวา่อณุหภมิูภายในกรีนเฮ้าส์เฉลีย 

ประมาณ 40 - 42 ºC  ต้องใช้เชือเพลิงจากไม้ฟืนยางพาราประมาณ  200- 220  กิโลกรัม  เพือรักษาให้อุณหภูมิ

ภายในโรงรมยางอยูร่ะหวา่ง 50 - 60 ºC ใช้เวลาจนกระทงัยางสกุ  69 -70 ชวัโมง  ด้านคณุภาพพบว่ายางสกุสมําเสม

กวา่แบบที 1   ได้ยางแผน่สีสวย มีปริมาณความชืนตํากวา่ 1% และไมข่นึรา    

 จากการทดลองรมควนัยางแผ่นดิบในโรงรมยางพลงังานร่วมชีวมวล - แสงอาทิตย์ แบบติดตังกรีน

เฮ้าส์ สรุปได้ว่า  มีอัตราการสูญเสียความร้อนจากภายในโรงรมยางสู่สภาพแวดล้อมภายนอกตํากวา่แบบที 1   

เนืองจากกรีนเฮ้าส์เป็นตวัสะสมความร้อนและเป็นฉนวนในการถ่ายเทความร้อนจากภายในสู่ภายนอก  ซึงส่งผลให้

การสินเปลืองปริมาณเชือเพลิงลดลง   จากการวิเคราะห์ต้นทนุในการผลิตพบว่าโรงรมยางแบบติดตงักรีนเฮ้าส์ 

สามารถรมยางได้ประมาณครังละ  720  กิโลกรัม   ใช้ไม้ฟืนทงัสิน  220  กิโลกรัม   ราคาไม้ฟืนเฉลียกิโลกรัมละ 1 

บาท  คิดเป็นต้นทนุในการรมควนัครังละ  0.30  บาทตอ่กิโลกรัม    

3.  โรงรมยางพลงังานแสงอาทิตย์ แบบติดตงักรีนเฮ้าส์ (ห้องเปลา่) 
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จากการทดลองในเวลากลางวนัขณะอณุหภมิูภายนอกอยูร่ะหวา่ง 25-27 ºC   พบวา่อณุหภมิูภายในโรงรม 

ยางอยู่ระหว่าง 39-40 ºC และในเวลากลางคืนอณุหภมิูภายในโรงรมยางและนอกกรีนเฮ้าส์เฉลีย  25-28 ºC เท่ากนั   

ใช้เวลาจนกระทงัยางสกุ 160-170  ชวัโมง (ประมาณ 7-8 วนั)   ได้ยางแผ่นสีไม่สมําเสมอ   มีปริมาณความชืนสงูกว่า 

1% และขนึราบางสว่น   

 จากการทดลองใช้โรงรมยางพลงังานแสงอาทิตย์ แบบห้องเปล่า สรุปได้ว่า ความร้อนจากแสงอาทิตย์ทําให้

อณุหภูมิภายในโรงรมยางสงูขึน กรีนเฮ้าส์ทําหน้าทีเสมือนฉนวนรักษาอณุหภูมิในโรงรมยางไม่ให้เกิดถ่ายเทความ

ร้อนกับสภาพแวดล้อมภายนอกได้โดยตรง กรีนเฮ้าส์ยังสามารถสะสมความร้อนทําให้โรงรมยางอุณหภูมิเพิมขึน

ประมาณ 13-15 °C แตใ่ห้ยางทีมีคณุภาพด้อยกวา่แบบที 1 และ 2   

 

 

         รปที  ู 8  สภาพภายในโรงรมยาง                                           รปที  ู 9   ยางแผน่รมควนัทีได้จากโรงรมยาง                

          พลงังานร่วมชีวมวล – แสงอาทิตย์                                            พลงังานร่วมชีวมวล – แสงอาทิตย์ แบบไม ่  

     ติดตงักรีนเฮ้าส์ 
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       รปที  ู 10  ยางแผน่รมควนัทีได้จากโรงรมยาง                         รปที  ู 11   ยางแผน่รมควนัทีได้จากโรงรมยาง 

 

           พลงังานร่วมชีวมวล – แสงอาทิตย์ แบบติดตงั                     พลงังานแสงอาทิตย์และมีกรีนเฮ้าส์ 

          กรีนเฮ้าส์ 
 

สรุป 
 การติดตงักรีนเฮ้าส์ให้แก่โรงรมยางธรรมดาสามารถสะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์ทําให้อณุหภมิูภายใน

โรงรมเพิมขึนประมาณ 13-15 °C   โรงรมพลงังานร่วมชีวมวล - แสงอาทิตย์ แบบไม่ติดตงักรีนเฮ้าส์   สามารถนํา

พลงังานความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ร่วมกบัการใช้พลงังานจากเชือเพลิงได้ดี   แต่การทีอณุหภมิูภายในแตกต่าง

จากอุณหภูมิภายนอกโรงรมมากทําให้เกิดการถ่ายเทความร้อนให้แก่สภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว   ทําให้ต้องเติม

เชือเพลิงอย่างสมําเสมอเพือรักษาอณุหภมูิภายในโรงรมให้อยูร่ะหวา่ง 50 - 60 ºC ตามทีกําหนดไว้   ใช้ไม้ฟืนเป็น

เชือเพลิงจนกว่ายางสกุประมาณ 320 – 370 กิโลกรัม   คิดเป็นต้นทนุในการรมควนั  0.51 บาทต่อกิโลกรัมยาง   และ

ใช้เวลาในการรมประมาณ 3 วนั  ซงึเร็วกว่าการอบด้วยโรงอบยางรมควนัปกติทีใช้เวลาจนกระทงัยางสกุ ประมาณ  5 

วนั  (ซุลกิพลี .2552)   และมีต้นทนุในการผลิตจะอยู่ที  2.5 - 3.5 บาทต่อกิโลกรัมยาง   สว่นโรงรมพลงังานร่วมชีว

มวล - แสงอาทิตย์ แบบติดตงักรีนเฮาส์   พบว่าการติดตงักรีนเฮ้าส์ให้กบัโรงรมมีส่วนทําให้ความร้อนมีการสะสมตวั

ในโรงรมเพิมขึน  นอกจากนีกรีนเฮ้าส์ทําหน้าทีเสมือนฉนวนรักษาอณุหภมิูในโรงเรือนไม่ให้เกิดถ่ายเทความร้อนไปสู่

สภาพแวดล้อมภายนอกได้โดยตรง  ช่วยชะลอการถ่ายเทความร้อนให้ช้าลงได้   ใช้ไม้ฟืนจนกระทงัยางสกุประมาณ 

200- 220  กิโลกรัม  คิดเป็นต้นทนุในการรมควนั 0.30 บาทต่อกิโลกรัมยาง   ใช้ประมาณ 3 วนัเท่ากนั  และพบว่า

อณุหภมิูภายในโรงรมคงทีสมําเสมอ   มีผลทําให้คณุภาพยางสกุสมําเสมอทวัทงัแผน่และได้ยางแผน่สีสวย มีปริมาณ

ความชืนตํากวา่ 1% และไม่ขึนรา จดัเป็นยางแผ่นคณุภาพดี สามารถนําไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ทีมีคณุภาพดีได้ และ

เป็นทีต้องการของโรงงานแปรรูป 
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การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ทมีีพอร์ไฟรินเป็นตวัเซน็ซไิทซ์และศึกษาสมบัตกิารเป็น
สารเร่งปฎกิริิยาด้วยแสง 
Syntheses of Porphyrin-Sensitized TiO2 Powders and Their Photocatalytic Properties 
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Sumpun  Wongnawa2  

 

บทคัดย่อ 
               งานวิจยันีได้ทําการสงัเคราะห์ porphyrin modified-TiO2 โดยใช้พอร์ไฟริน (TCPP) เป็นตวัเซนซิไทซ์บนผง

ไทเทเนียมไดออกไซด์ชนิดต่างๆ ทงัทีสงัเคราะห์ขึนมาและไทเทเนียมไดออกไซด์ตวัเชิงการค้า (Degussa P25-TiO2,  

anatase, rutile) จากนนันําผลิตภณัฑ์ทีได้ (TCCP/TiO2 , TCCP/P25, TCCP/anatase, TCCP/rutile  ) ไปทดสอบ

สมบตัิทางเคมีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น XRD, SEM, IR, DRS   จากเทคนิค XRD พบว่ามีเฟสของ TiO2 ทีใช้ไม่ได้

เปลียนแปลงเมือเติมพอร์ไฟรินลงไป ผลจากเทคนิค IR พบว่ามีลกัษณะเฉพาะของพอร์ไฟริน บนพืนผิวของ TiO2 จาก

สเปกตรัมของ DRS พบว่าตวัอย่าง porphyrin modified-TiO2  มีค่าการดูดกลืนแสงในช่วงวิซิเบิลเพิมมากขึน  

สําหรับการศกึษาความสามารถในการเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) พบว่า

ตวัอยา่ง porphyrin modified-TiO2 ชนิดตา่งๆสามารถสลายสีย้อมได้ทงัภายใต้แสงอลัตราไวโอเลต็และแสงวิซิเบิล 

คาํสาํคัญ : ไทเทเนียมไดออกไซด์ พอร์ไฟริน ไทเทเนียมไดออกไซด์ทีมีพอร์ไฟรินเป็นตวัเซน็ซิไทซ์ สีย้อมออร์เรนจ์ท ู
 

Abstract 
                 This research was synthesized porphyrin-sensitized TiO2 powders using meso-Tetra(p-

carboxyphenyl)porphyrin (TCPP) as synsitizer on the surface of various types of TiO2 including prepared 

TiO2 and commercial TiO2 (Degussa P25-TiO2,  Anatase and Rutile). The physical properties of the 

prepared TCPP-TiO2 samples were investigated by several techniques such as XRD, SEM, IR, DRS 

techniques.  XRD results showed the phase of TiO2 was not change when modified with porphyrin. IR 

results reveal the characteristic peaks of porphyrin on the surface of TiO2. The DRS spectra revealed the 
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modified porphyrin exhibited higher red shifts compared with the unmodified-TiO2 sample. The 

photocatalytic degradation of Orange II dye revealed that the TCPP-modified TiO2 gave higher 

photocatalytic efficiency than the unmodified-TiO2 sample under both UV and visible irradiation.  

Keywords : Titanium dioxide, porphyrin, porphyrin sensitized-TiO2, Orange II dye 

 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
            กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงแบบวิวิธพนัธ์ (heterogeneous photocatalysis) เป็นกระบวนการที

สามารถสลายสารพิษต่างๆในสิงแวดล้อมโดยใช้สารกึงตวันําเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงภายใต้แสงอลัตราไวโอเล็ต

และวิซิเบิล ปัจจบุนัการศกึษาเกียวกบักระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงนิยมใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นสาร

เร่งปฏิกิริยาอย่างกว้างขวาง  เนืองจากเป็นสารทีเสถียรต่อปฏิกิริยาเคมี ไม่เป็นพิษและราคาไม่แพง แต่อย่างไรก็ตาม

การนําไทเทเนียมมาประยกุต์ใช้งานภายใต้แสงวิซิเบิลยงัมีประสิทธิภาพตํา ตอ่มาได้มีการปรับปรุงพฒันาประสทิธิภา

การเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของ TiO2 ให้ใช้งานได้ทงัภายใต้แสงแสงอลัตราไวโอเล็ตและ วิซิเบิล โดยการเจือ

โลหะทรานซิชนัหรืออโลหะต่างๆลงไปบนพืนผิวหรือโครงผลกึของไทเทเนียมไดออกไซด์ หรือการเติมตวัเซนซิไทซ์ซึง

อาจเป็นโมเลกลุของสีย้อมหรือสารกึงตวันําทีมีค่า band gap energy ตํากวา่ลงไป พบวา่วิธีการดงักลา่วช่วยเพิ

ประสิทธิภาพการเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง  สําหรับงานวิจยันีสนใจทีจะสงัเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ทีใช้พอร์

ไฟรินเป็นตวัเซนซิไทซ์ (porphyrin sensitized-TiO2) โดยทําการหาสภาวะทีเหมาะสม รวมทงัยงันําผลิตภณัฑ์ทีได้ไป

ทดสอบสมบตัิทางเคมีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น XRD, SEM, IR, DRS และศึกษาความสามารถในการเป็นสารเร่ง

ปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) ภายใต้แสง อลัตราไวโอเลต็และแสงวิซิเบิล    

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
           ในงานนีจะเลือกใช้  meso-Tetra(p-carboxyphenyl)porphyrin (TCCP) เป็นตวัตวัเซนซิไทซ์ ซึงวิธีการ

สงัเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ทีใช้พอร์ไฟรินเป็นตวัเซนซิไทซ์ (porphyrin sensitized-TiO2) ทําโดยนําสารละลาย 

TCCP ทีมีความเข้มข้น 0.5 m M ผสมกบัผงไทเทเนียมไดออกไซด์ทีสงัเคราะห์โดยวิธีโซลเจล คนเป็นเวลา 24 ชวัโมง 

แล้วนําไปกรองและล้างและนําไปอบทีอุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชัวโมง ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ porphyrin 

sensitized-TiO2 ซึงแทนด้วย TCCP/TiO2 นอกจากนีได้ศึกษาชนิดของไทเทเนียมไดอออกไซด์ในการสงัเคราะห์ 

porphyrin sensitized-TiO2 เช่น Degussa P25-TiO2 , anatase-TiO2 และ rutile-TiO2 ซงึทําการเตรียมคล้ายกบั

ขนัตอนข้างต้น แทนด้วย TCCP/P25, TCCP/anatase, TCCP/rutile ตามลําดบั  จากนนันําผลิตภณัฑ์ทีได้ไป

ทดสอบสมบตัิทางเคมีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น XRD, SEM, IR, DRS   สําหรับการทดสอบความสามารถในการเป็นสาร

เร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) ทําโดยนําผง porphyrin modified-TiO2 ชนิดต่างๆมา
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ผสมกบัสีย้อม Orange II ฉายแสงภายใต้แสงอลัตราไวโอเลต็และวิซิเบิลแล้วเก็บสารละลายสีย้อมทีเวลาต่างๆ ไปวดั

ความเข้มข้นทีเหลือด้วยเครืองยวีูวิซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เพือคํานวณหาประสทิธิภาพในการสลายสีย้อม 

 

ผลและวิจารณ์ 
         ผลการศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD พบว่าตวัอย่าง porphyrin modified-TiO2 ชนิดต่างๆ มีเฟส

เหมือนกบั TiO2 ทีใช้นนัคือพบ อนาเทสเฟสสําหรับ TCCP/TiO2 และ TCCP/anatase  รูไทล์เฟสสําหรับ TCCP/rutile  

และเฟสผสมระหว่างอนาเทสกบัรูไทล์สําหรับ TCCP/P25 ดงัแสดงในรูปที 1 สําหรับผลการศกึษาโครงสร้างจลุภาค

ด้วยเทคนิค SEM พบว่าตวัอย่าง porphyrin modified-TiO2 ชนิดต่างๆมีอนภุาคเป็นทรงกลมทีมีการรวมตวักนัเป็น

กลุม่ก้อน  ดงัแสดงในรูปที 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 รูปที 1 XRD ของตวัอยา่ง porphyrin sensitized-TiO2  
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                                 รูปที 2 รูป SEM ของตวัอยา่ง porphyrin sensitized-TiO2  

 

 

ผลการศกึษาหมู่ฟังก์ชนัด้วยเทคนิค IR (รูปที 3)  พบว่ามีแถบการยืดทีแสดงหมู่ COOH ของพอร์ไฟริน และ

พบแถบการยืดของพนัธะ Ti-O ของ TiO2 ส่วนผลการศึกษาค่าการดดูกลืนแสงด้วยเทคนิค DRS พบว่าตวัอย่าง 

porphyrin modified-TiO2  มีคา่การดดูกลืนแสงในช่วงวิซิเบิลเพิมมากขนึซงึช่วยสนบัสนนุผลการเป็นสารเร่งปฏิกิริยา

ด้วยแสงภายใต้แสงแสงวิซิเบิล  ผลการศึกษาความสามารถในการเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสีย้อม

ออร์เรนจ์ท ู(Orange II) ภายใต้แสงอลัตราไวโอเลต็และแสงวิซิเบิล ดงัแสดงในรูปที 4  พบว่าตวัอย่าง porphyrin 

modified-TiO2 ชนิดตา่งๆสามารถสลายสีย้อมได้ทงัภายใต้แสงอลัตราไวโอเลต็และแสงวิซิเบิล  โดยประสิทธิภาพของ

ตวัอยา่ง porphyrin modified-TiO2 เป็นดงันี TCCP/TiO2 ≅ TCCP/anatase  > TCCP/P25 > TCCP/rutile    
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                                            รูปที 3 รูป SEM ของตวัอยา่ง porphyrin sensitized-TiO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4 ประสิทธิภาพในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) ของตวัอย่าง porphyrin sensitized-TiO2 ภายใต้

แสงอลัตราไวโอเลต็ (a) และแสงวิซิเบิล  (b) 
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สรุป 
             งานวิจยันีประสบความสําเร็จในการสงัเคราะห์ porphyrin modified-TiO2 ได้ง่ายโดยใช้พอร์ไฟริน (TCPP) 

เป็นตวัเซนซิไทซ์บนผงไทเทเนียมไดออกไซด์ชนิดต่างๆ ทงัทีสงัเคราะห์ขึนมาและไทเทเนียมไดออกไซด์ตวัเชิงการค้า 

(Degussa P25-TiO2, Anatase และ Rutile) จากนนันําผลิตภณัฑ์ทีได้ (TCCP/TiO2 , TCCP/P25, TCCP/anatase, 

TCCP/rutile  ) ไปทดสอบสมบตัิทางเคมีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น XRD, SEM, IR, DRS   สําหรับการทดสอบ

ความสามารถในการเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) และสามารถใช้เป็นสาร

เร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายสีย้อมออร์เรนจ์ท ู(Orange II) พบว่าตวัอย่าง porphyrin modified-TiO2 ชนิดต่างๆ

สามารถสลายสีย้อมได้ทงัภายใต้แสงอลัตราไวโอเล็ตและแสงวิซิเบิล  โดยประสิทธิภาพของตวัอย่าง porphyrin 

modified-TiO2 เป็นดงันี TCCP/TiO2 ≅ TCCP/anatase  > TCCP/P25 > TCCP/rutile    
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การสังเคราะห์และการทดสอบสมบัตทิางความร้อนของยางธรรมชาตทิมีีขัว 
Synthesis and Characterization of Thermal Property of Hydrophilic Natural Rubber 
 

เนตราพร ด้วงสง1,2 วนัชยั เลศิวิจิตรจรัส1,2 และ อํานาจ สทิธตัตระกลู1,2
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บทคัดย่อ  
ยางธรรมชาติเป็นหนึงในพอลิเมอร์ทีมาจากแหล่งวัตถุดิบตามธรรมชาติทีสําคัญของประเทศไทย            

ยางธรรมชาติมีสมบตัิเด่นในด้านความยืดหยุ่นแต่การนํายางธรรมชาติมาใช้งานยงัคงมีข้อจํากดัอยู่เนืองจากการมี

ความเสถียรทางความร้อนทีตําและยงัสามารถละลายได้ง่ายในตวัทําละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน  ซงึเป็นผลมาจา

โครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติเองทีประกอบด้วยพนัธะคู่และอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจนเท่านนั ใน

งานวิจยันีจึงต้องการทีจะนําเสนอแนวทางการดดัแปลงโมเลกุลยางธรรมชาติให้มีความเป็นขวัทีสงูขึน โดยนํายาง

ธรรมชาติมาผ่านกระบวนการทางเคมีโดยการเติมหมู่อีพอกไซด์แทนทีบางส่วนของพันธะคู่ในโมเลกุลของยาง

ธรรมชาติ   จากนนัจึงดําเนินการเปิดวงแหวนอีพอกไซด์ให้มีหมู่เอมีนเป็นองค์ประกอบบนสายโซ่โมเลกลุของยาง

ธรรมชาติ  เทคนิค FT-IR spectroscopy ถูกนํามาใช้เพือยืนยันโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติทีผ่าน

กระบวนการดดัแปลงทางเคมีดงักลา่ว  นอกจากนี สมบตัิทางความร้อนของยางธรรมชาติและ ยางธรรมชาติดดัแปลง

ได้รับการทดสอบด้วยเทคนิค Differential scanning calorimetry (DSC) และ Thermogravimetric analysis (TGA)        

จากการทดสอบพบวา่ glass transition temperature (Tg) และความเสถียรทางความร้อนของยางธรรมชาติดดัแปลง

มีค่าสงูขึนเมือเทียบกบัยางธรรมชาติ ทงันีอาจเป็นผลมาจากอิทธิพลของหมู่เอมีนทีทําให้เกิดแรงดงึดดูระหว่างขวัขึน

ภายในระบบ  

คาํสาํคัญ : ยางธรรมชาติ ความมีขวั สมบตัิทางความร้อน 

 

Abstract 
 Natural rubber (NR) is one of the important biosynthesized polymers in Thailand.  Although NR 

displays excellent flexibility, applications of NR are limited because of its low thermal stability, and high 
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solubility in hydrocarbon solvents due to its chemical structure, which contains of double bonds and 

carbon and hydrogen atoms.  This study focuses on the synthesis of hydrophilic NR by using epoxidation 

and ring opening process to partially transform the double bond of isoprene units to amine groups.       

FT-IR spectroscopy was used to verify the chemical structure of the modified NR.  Their thermal 

properties were determined by DSC and TGA measurements. The glass transition temperature (Tg) and 

thermal stability of modified NR were higher than NR, which may due to the dipole-dipole interaction 

between amine groups. 

Keywords : Natural rubber, Dipole-dipole interaction, Thermal property 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
ยางธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ทีมาจากแหล่งวตัถดุิบตามธรรมชาติและเป็นหนึงในพืชเศรษฐกิจทีสําคญัทีสดุ

ของประเทศไทย  ยางธรรมชาติมีสมบตัิเดน่ในด้านความยืดหยุน่ รับแรงกระแทกได้ดี ไม่แตกหกัได้ง่าย วสัดปุระเภทนี

จงึถกูนํามาใช้ประโยชน์อยา่งกว้างขวางมาเป็นระยะเวลานาน   แตอ่ย่างไรก็ตาม การนํายางธรรมชาติมาใช้งานยงัคง

มีข้อจํากดัอยู ่เช่น การมีความเสถียรทางความร้อนและความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมทีตํา สามารถละลายได้ง่ายใ

ตัวทําละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน   ซึงมีสาเหตุมาจากโครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติทีมีความเป็นขัวตํ

เนืองจากประกอบด้วยพนัธะคูแ่ละอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจนเท่านนั (Rangrong, 2008)  ดงันนัในงานวิจยันี

จึงต้องการทีจะนําเสนอแนวทางการดดัแปลงโมเลกลุยางธรรมชาติให้มีความเป็นขวัทีสงูขึน  โดยนํายางธรรมชาติมา

ผา่นกระบวนการทางเคมีโดยการเติมหมูอี่พอกไซด์แทนทีพนัธะคู ่ ในโมเลกลุของยางธรรมชาติ  จากนนัจึงดําเนินการ

เปิดวงแหวนอีพอกไซด์ให้มีหมูเ่อมีนเป็นองค์ประกอบบนสายโซโ่มเลกลุของยางธรรมชาติ  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 นํานํายางธรรมชาติมาทําปฏิกิริยากบักรดฟอร์มิกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในขวดสามคอก้นกลมปลอ่

ให้ปฏิกิริยาดําเนินไปทีอณุหภมิู 60 °C เป็นเวลา 12 ชวัโมง(Gelling, 1991) จากนนันําไปทําปฏิกิริยาต่อกบั

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์โดยมีซิลิกาเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา  ต่อมาทําการเติมสารละลายกรดปล่อยให้ทําปฏิกิริยาเป็น

เวลา 48 ชวัโมง   แล้วเติมสารละลายเบสทําปฏิกิริยาต่อเป็นเวลา 72 ชวัโมง  จากนนันําไปทําปฏิกริยากบัแอมโมเนีย

มไฮดรอกไซด์อีกครังหนึง   เมือสินสดุปฏิกิริยานํานํายางธรรมชาติดดัแปลงทีเตรียมได้ไปตกตะกอนในเมทานอลแล

ล้างตะกอนซําด้วยนํากลนั        จากนนันาไปอบให้แห้งจนมีนําหนกัคงทีแล้วจึงนาไปพิสูจน์เอกลกัษณ์ทางเคมีดํ ํ

เทคนิค FT-IR spectroscopy และทดสอบสมบตัิทางความร้อนด้วยเทคนิค Differential scanning calorimetry 

(DSC) และ Thermogravimetric analysis (TGA)  
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ผลและวิจารณ์ 
การพิสจน์เอกลกัษณ์โครงสร้างทางเคมีดว้ยเทคนิค ู FT-IR spectroscopy 

 จากผลการพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ  ยางธรรมชาติ อีพอกไซด์และ               

ยางธรรมชาติดดัแปลงโดยใช้เทคนิค FT-IR spectroscopy แสดงดังรูปที 1  พบว่า FT-IR spectrum ของ             

ยางธรรมชาติ(ก)  จะปรากฏแถบการดดูกลืนสําคญัทีตําแหน่ง 2962, 2855, 1662, 1452, 1378 และ 837 cm-1             

ซงึสอดคล้องกบัการสนัแบบ stretching ของ C-H ใน CH3, C-H ใน CH2, C=C และการสนัแบบ bending ของ       

C-H ใน CH2, C-H ใน CH3 และ cis C=C ตามลําดบั    แต่หลงัจากนํายางธรรมชาติมาทําปฏิกิริยาเพือเติมหมู่อีพอก

ไซด์แทนทีพนัธะคู่บางสว่นในโมเลกลุของยางธรรมชาติด้วยกรดฟอร์มิกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ผลิตภณัฑ์เป็น

ยางธรรมชาติอีพอกไซด์ (ข)   พบว่าปรากฏแถบการดดูกลืนทีสําคญัขึนทีตําแหน่งประมาณ 1251 และ 875 cm-1 ซงึ

สอดคล้องกบัการสนัแบบสมมาตรและไม่สมมาตรของวงแหวนอีพอกไซด์ในยางอีพอกไซด์(Heping, Zongqiang, 

Guang และQifang, 2008) 

 หลังจากนํายางธรรมชาติอีพอกไซด์ไปดัดแปลงทางเคมีต่อโดยทําการเปิดวงแหวนอีพอกไซด์เพือให้มี      

หมู่เอมีนอยู่บนสายโซ่โมเลกุลของยางธรรมชาติ  โดยเมือนํายางธรรมชาติดัดแปลง(ค) ทีเตรียมได้ดังกล่าว  มา

ทดสอบพบว่าปรากฏแถบการดดูกลืนสําคญัทีมีความเข้มสงูเกิดขึนทีตําแหน่งประมาณ 1100 cm-1 ซงึสอดคล้องกบั

การสนัแบบ stretching ของ C-N จากหมู่เอมีน   นอกจากนีถึงแม้จะดําเนินการเปิดวงแหวนอีพอกไซด์ให้เป็น   หมู่เอ

มีนแต่จากผลการทดสอบยงัคงปรากฏแถบการดดูกลืนทีตําแหน่ง 875 cm-1 ซงึสอดคล้องกบัการสนัแบบ ไม่สมมาตร

ของวงแหวนอีพอกไซด์แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถทําการเปิดวงแหวนอีพอกไซด์ออกได้อย่างสมบรูณ์  โครงสร้างของ

ยางธรรมชาติดดัแปลงทีได้จงึยงัคงมีหมูอี่พอกไซด์หลงเหลืออยู ่
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รปที ู 1 FT-IR spectra ของ (ก) ยางธรรมชาติ, (ข) ยางธรรมชาติอีพอกไซด์, และ (ค) ยางธรรมชาติดดัแปลง 

 

การทดสอบสมบติัทางความร้อนดว้ยเทคนิค Differential scanning calorimetry (DSC) และ Thermogravimetric 

analysis (TGA) 

 เ มือ นํายางธรรมชาติ  ยางธรรมชาติ อีพอกไซด์และยางธรรมชาติดัดแปลงไปทําการทดสอบ                  

สมบตัิทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC และ TGA ได้ผลการทดสอบแสดงดงัตารางที 1    
 
ตารางที 1 แสดงคา่ glass transition temperature   และ onset degradation temperature 

 

สารตวัอยา่ง 
glass transition temperature 

(°C) 

onset degradation temperature 

(°C) 

ยางธรรมชาติ -64 345 

ยางธรรมชาติอีพอกไซด์ -36 351 

ยางธรรมชาติดดัแปลง -32 367 

จากผลการทดสอบ DSC พบว่าค่า glass transition temperature (Tg) ของยางธรรมชาติดดัแปลง           

มีค่าสูงกว่ายางธรรมชาติอีพอกไซด์และยางธรรมชาติ ตามลําดับ        ทีเป็นเช่นนันคาดว่าเป็นผลมาจากการที      

สายโซ่โมเลกุลของยางธรรมชาติดัดแปลงมีหมู่เอมีนและหมู่อีพอกไซด์ซึงเป็นหมู่ฟังก์ชันทีมีขวัเพิมขึนมาจึงส่งผล    
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ทําให้เกิดแรงดึงดดูระหว่างโมเลกุลมากขึน   ดงันนัจึงจําเป็นต้องใช้พลงังานความร้อนทีสงูขึนในการทําให้ส่วนของ

โมเลกลุเกิดการเคลือนไหวได้       ซงึสง่ผลทําให้มีค่า Tg สงูขึน        นอกจากนีจากผลการทดสอบยงัแสดง  ให้เห็นว่า

ยางธรรมชาติดดัแปลงซึงภายในโครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยหมู่เอมีนและหมู่อีพอกไซด์มีแรงยึดเหนียวระหว่าง

โมเลกลุมากวา่ยางธรรมชาติอีพอกไซด์อีกด้วย 

จากผลการทดสอบความเสถียรทางความร้อนของยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติอีพอกไซด์และยางธรรมชาติ

ดดัแปลงด้วยเทคนิค TGA แสดงให้เห็นว่าอณุหภูมิเริมต้นของการสลายตวั (onset degradation temperature)    

ของยางธรรมชาติดัดแปลงมีค่าสูงกว่ายางธรรมชาติอีพอกไซด์และยางธรรมชาติ ตามลําดับ ซึงเป็นผลการ      

ทดสอบทีสอดคล้องกนักบัผลการทดสอบจากเทคนิค DSC   นนัคือแรงดงึดดูระหว่างขวัทีเกิดจากหมู่เอมีนทีอยู่บน

สายโซ่โมเลกุลของยางธรรมชาติดัดแปลงยังคงเป็นปัจจัยสําคัญทีส่งผลต่อความเสถียรทางความร้อนของ             

สารตวัอยา่งทําให้ต้องใช้ปริมาณความร้อนทีมากขนึในการทําลายแรงยดึเหนียวดงักลา่ว 

 

สรุป 
การดดัแปลงยางธรรมชาติด้วยวิธีการแทนทีพนัธะคู่ในโมเลกลุของยางธรรมชาติบางส่วนด้วยหมู่เอมีนนนั

พบว่าหมู่เอมีนทําให้เกิดแรงดงึดดูระหว่างขวัเกิดขึนในระบบ        ซงึสง่ผลทําให้ Tg และอณุหภมิูเริมต้นทีทําให้เกิด

การสลายตวัทางความร้อนของยางธรรมชาติดดัแปลงมีคา่สงูขนึเมือเทียบกบัยางธรรมชาติ 
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เทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  และศนูย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี   และวสัดุ
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีสัมพันธ์กับการเกิดภาวะจอประสาทตาผิดปกติในผู้ ป่วย

เบาหวาน (Diabetic retinopathy:DRP) ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูใน

ฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลดําเนินสะดวก ตงัแต่เริมมีฐานข้อมลู จนถึงวนัที 15 พฤษภาคม 2553 ซึงมี

จํานวนผู้ ป่วยเบาหวานทงัหมด  2501 รายพบภาวะ DRP 401 ราย(16.03%) เมือศกึษาปัจจยัต่างๆ ได้แก่ อาย ุเพศ 

ระยะเวลาทีเป็นเบาหวาน โรคร่วม(โรคความดนัโลหิตสงู) ผลทางห้องปฏิบตัิการอนัได้แก่ HbA1c FBS ระดบัความ

ดนัโลหิต และยาทีผู้ ป่วยใช้ (ยารักษาเบาหวาน ยารักษาความดนัโลหิตสงู และยารักษาไขมนัในโลหิตผิดปกติ) เพือ

หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดงักล่าวกบัภาวะจอประสาทตาผิดปกติในผู้ ป่วย  เมือทดสอบทางสถิติพบว่า ปัจจยั 

เพศ ระยะเวลาทีเป็นเบาหวานเฉลีย การมีโรคความดนัโลหิตสงูร่วม ระดบันําตาลในเลือด (FBS) และการได้รับ 

HCTZ หรือ insulin  มีความสมัพนัธ์กบัภาวะจอประสาทตาผิดปกติอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) 

คาํสาํคัญ : เบาหวาน จอประสาทตาผิดปกติ ภาวะจอประสาทตาผิดปกติในผู้ ป่วยเบาหวาน 
 

Abstract 
The objective of this research was to study factors relating to Diabetic Retinopathy (DRP) in 

Diabetic Patients at Damnoensaduak Hospital, Ratchaburi Province. The data were collected by using 

Damnoensaduak Hospital’s computerized database since the computerized database system has been 

implemented till May15, 2010.  The research findings revealed 2,501 of patients were diabetes, 401 of 
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them (16.03 %) has DRP. Related factors which are age, sex, duration of diabetes illness, co-morbidity 

(Hypertension), laboratory test (HbA1C, FBS, and Blood pressure), and medication (antihyperglycemic, 

antihypertensive, and antihyperlipidimic drugs) were analyzed to find whether they are associated to 

DRP. The factors related to diabetic retinopathy that found to be statistically significant in this research   

were sex,  duration of diabetes,   average fasting blood sugar (FBS) ,  and continuously received HCTZ 

or insulin. (p<0.05) 

Keywords : Diabetic Retinopathy, Diabetic Mellitus, Complication of diabetes mellitus 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
โรคเบาหวานเป็นโรคเรือรังทีมีภาวะแทรกซ้อนทีสําคญั เช่น โรคแทรกซ้อนทีไต ระบบประสาท ปัญหาทีเท้า

จากเบาหวาน และ ภาวะจอประสาทตาผิดปกติในผู้ ป่วยเบาหวาน (diabetic retinopathy: DRP) ซงึจะทําให้คณุภาพ

ชีวิตของผู้ ป่วยลดลง และในทีสดุอาจทําให้ตาบอดได้ (กรมการแพทย์ 2551 และ สมาคมโรคเบาหวาน 2551) โดยใน

ปี พ.ศ.2550 พบวา่ความชกุของภาวะจอประสาทตาผิดปกติในผู้ ป่วยเบาหวานจะมีโอกาสเกิดขึนประมาณร้อยละ 20 

ของผู้ ป่วยเบาหวาน (อดุม ภู่วโรดม 2550)   

ภาวะจอประสาทตาผิดปกติในผู้ ป่วยเบาหวาน (diabetic retinopathy: DRP) จะเป็นพยาธิสภาพทีเกิดขึนที

จอประสาทตาในผู้ ป่วย โดยมีการเปลียนแปลงของหลอดเลือด มีการโป่งพองของหลอดเลือดฝอย หรือมีการสร้าง

หลอดเลือดฝอยใหม่ทีผิดปกติในจอประสาทตา  โดยจะเกิดจากการเปลียนแปลงทางชีวเคมีทีสมัพนัธ์กบัระดบันําตา

ในเลือดทีสงู ทําให้จอประสาทตาบวม มีไขมนัในเลือดทีรัวออกมาจากหลอดเลือด หรือเลือดออกในจอประสาทตา 

เส้นใยประสาทตาทีบวมและถ้ามีการรัวของนําหรือไขมนับริเวณจดุรับภาพของจอประสาทตา ซงึเป็นสาเหตสํุาคญัทีทํ

ให้ผู้ ป่วยเบาหวานมีอาการตามวั และหากไมไ่ด้รับการรักษาอาจจะทําให้ตาบอดได้ (Fong DS, 2003) 

โยธิน จินดาหลวง (2552) ศึกษา ความชุกของภาวะ จอประสาทตาผิดปกติทีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า

ตากสนิมหาราช จงัหวดัตากคิดเเป็นร้อยละ 40.8 และปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัภาวะนี ได้แก่ ดชันีมวลกาย, การสบู

บหุรี, ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน, การควบคมุระดบันําตาลในเลือด และชนิดของการรักษา ซงึจากการศกึษายงัไม

ครอบคลมุปัจจยัทีเกียวข้องกบัยาทีผู้ ป่วยใช้ 

การวิเคราะห์หาปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัภาวะ DRP จะทําให้บคุลากรทางการแพทย์ สามารถคาดคะเน

การเกิด DRP และ ให้คําแนะนําเพือป้องกนัการเกิดภาวะดงักล่าวได้ การวิจัยนีจึงจัดทําขึนเพือศึกษาถึงปัจจยัที

เกียวข้องกบัภาวะจอประสาทตาผิดปกติในผู้ ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ เพือใช้เป็น

แนวทางในการประกอบคําแนะนําผู้ ป่วยเบาหวานในการป้องกนัภาวะดงักลา่ว 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เวชระเบียนผู้ ป่วย ระบบฐานข้อมูลผู้ ป่วยของโรงพยาบาลดําเนิน

สะดวกและฐานข้อมลูด้านยาของกลุม่งานเภสชักรรม  (โปรแกรม Chronic disease surveillance และ โปรแกรม 

Dispensing ตามลําดบั)  

กลุ่มประชากร คือผู้ ป่วยเบาหวานทงัหมด 2501 ราย ซึงสามารถนํามาวิเคราะห์ ข้อมลูทวัไป ข้อมลูผลการ

ตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบคัิการได้ ทงัหมด แต ่ในเรืองของยาทีผู้ ป่วยใช้นนั จะต้องใช้ข้อมลูจากเวช

ระเบียนผู้ ป่วยนอก (OPD card) จงึทําการสุม่ตวัอยา่งเพือทําการสืบค้นดงักลา่ว คํานวณขนาดตวัอยา่งได้ 345 ราย 

การเก็บข้อมลู เก็บข้อมลูปัจจยัต่างๆ คือ อาย ุเพศ ระยะเวลาทีเป็นเบาหวาน  ผลทางห้องปฏิบตัิการ ที

รวบรวม คือ HbA1c FBS ระดบัความดนัโลหิต และยาทีผู้ ป่วยใช้ (ยารักษาเบาหวาน ยารักษาความดนัโลหิตสงู และ

ยารักษาไขมนัในโลหิตผิดปกติ) จากนนั นําข้อมลูมาวิเคราะห์ เพือหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดงักล่าว กบัภาวะ

จอประสาทตาผิดปกติในผู้ ป่วยเบาหวาน  โดยใช้ การทดสอบ t test และ Chi-square Test 

ภาวะจอประสาทตาผิดปกติในผู้ ป่วยเบาหวาน (diabetic retinopathy: DRP) สําหรับการวิจยันีจะเป็นไป

ตามเกณฑ์ทีแพทย์ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก ตรวจและ วินิจฉัย พร้อมทงัระบุไว้ใน เวชระเบียนผู้ ป่วย หรือระบบ

ฐานข้อมลูผู้ ป่วยของโรงพยาบาลดําเนินสะดวก 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผู้ ป่วยเบาหวานทีมีข้อมลูบนัทึกในระบบฐานข้อมลูของโรงพยาบาลดําเนินสะดวก ทงัหมด 2,501 ราย มี

ภาวะจอประสาทตาผิดปกติ (DRP) จํานวนทงัสิน 401 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.03 เก็บข้อมลูยาทีใช้ จากกลุม่ตวัอย่าง

ได้ข้อมลูครบถ้วนจํานวน 342 ราย ข้อมลูทวัไปแสดงในตารางที1 

ข้อมลูของการใช้ยาในการรักษาโรคตา่งๆของโรงพยาบาลดําเนินสะดวกทีผู้ ป่วยได้รับยาอยา่งตอ่เนือง ได้แก่ 

ยาสําหรับรักษาเบาหวานทีใช้มากทีสดุคือ กลุ่ม Biguanides มีผู้ ป่วยใช้ทงัหมด 257 รายคิดเป็นร้อยละ 75.14 ยา

สําหรับรักษาความดนัโลหิตสงูทีใช้มากทีสดุคือ กลุ่ม Angiotensin converting enzyme Inhibitors มีผู้ ป่วยใช้

ทงัหมด 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.36 และ ยาสําหรับรักษาไขมนัในโลหิตผิดปกติทีใช้มากทีสดุคือ กลุม่ HMG- CoA 

reductase inhibitors 194 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.73  (ตารางที 2) 

ข้อมลูการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และ การตรวจร่างกายพบว่าในระหว่างกลุม่ทีมีและไม่มี DRP พบว่า ค่า 

Lipid Profile :Total cholesterol , Triglyceride, LDL HDL  และจํานวนผู้ ป่วยทีได้รับยาในการรักษา โรคเบาหวาน 

ยารักษาไขมนัในเลือดผิดปกติอืนๆ รวมถึง ค่าความดนัโลหิตของ กลุ่มผู้ ป่วยทีมีและไม่มีภาวะ DRP ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที 1) 

โดยปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัภาวะจอประสาทตาผิดปกติอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05)  ได้แก่ เพศ

หญิงมากกวา่เพศชาย   กลุม่ทีมีภาวะจอประสาทตาผิดปกติ  มีระยะเวลาทีเป็นเบาหวานเฉลียและมีระดบั FBS เฉลีย 
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มากกว่ากลุม่ปกติ (7.2 + 4.22 ปี เทียบกบั 6.05 + 4.22 และ 179.76 + 49.56 mg/dL เทียบกบั164.31 + 52.36 

ตามลําดบั) ในตารางที 1 ซงึสอดคล้องกบัการศกึษาของ Tapp RJ. และคณะ (2003)  จะเห็นว่าในกลุม่ผู้ ป่วยทีไม่มี

ภาวะ DRP จะ ใช้ยา HCTZ ในสดัสว่นทีมากกว่า กลุม่ผู้ ป่วยทีมีภาวะ DRP เหตทีุเป็นเช่นนี อาจเป็นเพราะว่าในกลุม่

ผู้ ป่วยทีใช้ HCTZ จะสามารถคมุความดนัโลหิตได้ดีกว่า กลุ่มผู้ ป่วยทีไม่ใช้ยา ในทางตรงข้าม กลุ่มผู้ ป่วยทีมีภาวะ 

DRP จะ ใช้ยา Insulin ในสดัสว่นทีมากกว่า กลุม่ผู้ ป่วยทีไม่มีภาวะ DRP ซงึก็เป็นไปได้ทีผู้ ป่วยเบาหวานทีต้องใช้ยา 

Insulin นนัจะเป็นกลุม่ผู้ ป่วยทีเป็นเบาหวานมานานและไม่สามารถควบคมุระดบันําตาลของตวัเองได้ จงึทําให้โอกา

การเกิดภาวะแทรกซ้อน DRP มีมากขึน  สว่นการใช้ยากลุม่อืนๆในการวิจยันียงัไม่พบว่า ในกลุ่มทีมี และไม่มีภาวะ 

DRP มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (ตารางที 1และ 3) 

ในงานวิจยัครังนีใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์ทีเก็บรวบรวมไว้ ดงันนัความครบถ้วนของข้อมลูขึนอยู่

ข้อมลูทีมีอยู่ในฐานข้อมลูเท่านนั จึงไม่สามารถติดตามข้อมลูได้ครบถ้วน และไม่ได้นําปัจจยัอืนๆทีอาจมีผลต่อภาวะ

จอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน เช่น ภาวะโรคแทรกซ้อนอืนๆ พฤติกรรมของผู้ ป่วย  เป็นต้นมาพิจารณา ดงันนัจึง

ควรมีการเก็บข้อมลูเพิมเติม เช่น การสมัภาษณ์ผู้ ป่วย ซงึจะทําให้ได้ข้อมลูที ครอบคลมุ ปัจจยัอืนๆได้มากขนึ 
 

บทสรุป 
ปัจจยัทีเกียวข้องกบัภาวะจอประสาทตาผิดปกติในผู้ ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก จงัหวดั

ราชบรีุ ได้แก่ เพศ   ระยะเวลาทีเป็นเบาหวานเฉลีย  ระดบั FBS   และการได้รับยา HCTZ หรือ Insulin อยา่งตอ่เนือง   
 

คาํขอบคุณ 
 คณะผู้วิจยัขอบคณุ ทา่นผู้ อํานวยการดําเนินสะดวก ทีอนญุาตให้ดําเนินการเก็บข้อมลู ขอขอบคณุ เภสชักร

และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องของโรงพยาบาลดําเนินสะดวก ทีให้ความสะดวกในการเก็บข้อมลู ทําให้การวิจยัครังนีสําเร็จ

ลลุว่ง   
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ตารางที 1 ข้อมลทัวไปของผ้ป่วยเบาหวานโรงพยาู ู บาลดาํเนินสะดวก จาํแนกตามภาวะ DRP 
จํานวน คน (ร้อยละ) 

ประเภทของข้อมลู 
มีภาวะ 
DRP 

ไมมี่ภาวะ 
DRP 

ระดบั 
ความเชือมนั 

จํานวนทงัหมดของผู้ ป่วย 401(100%) 2100(100%)  

ชาย (ราย) 101 (25.19%) 738 (35.14%) 
1. เพศ 

หญิง (ราย) 300 (74.81%) 1362 (64.86%) 
0.000 * 

2. อายเุฉลียทีเริมเป็นเบาหวาน (ปี)  61.61 + 11.42 62.85 + 12.66 0.051 

3. ระยะเวลาทีเป็นเบาหวานเฉลีย (ปี)  7.2 + 4.22 6.05 + 4.22 0.000* 

มี (ราย) 311 (77.56%) 1491(71.00%) 4. โรคร่วม คือ โรคความดนัโลหิตสงู 
  ไมมี่ (ราย) 90 (22.44%) 609 (29.00%) 

0.007* 

5. ระดบั HbA1C เฉลีย (%) 8.12 + 2.22 7.73 + 1.87 0.411 

6. ระดบั FBSเฉลีย (mg/dL)* 179.76 + 49.56 164.31 + 52.36 0.000 * 

ตอ่เนือง 6 (9.38%) 53 (22.75%) 7. จํานวนผู้ ป่วยทีใช้ยา 
Hydrochlorothiazide (ราย) ไมไ่ด้รับยา 58 (90.62%)  180 (77.25%)  

0.021* 

ตอ่เนือง 15 (25.42%) 16 (6.96%) 
8. จํานวนผู้ ป่วยทีใช้ Insulin (ราย) 

ไมไ่ด้รับยา 44 (74.58%) 214 (93.04%) 
0.000* 

* แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ P<0.05 
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 ตารางที 2 จาํนวนผ้ป่วยทีใช้ยากลุ่มต่างๆ ู  
    คน ร้อยละ 
ยารักษาเบาหวาน 
  Biguanides   257 75.14 
  Sulfonylureas   242 70.76 
  Thiazolidinediones   22 6.43 
  Insulin   31 9.06 
  Voglibose   19 5.56 
  Acarbose  2 0.58 
ยารักษาความดนัโลหิตสงู 
  Angiotensin converting enzyme Inhibitors   97 28.36 
  Angiotensin receptor blockers   6 1.75 
  Hydrochlorothiazide   59 17.25 
  Exforge® (Valsartan + Amlodipine)   0 0 
  Co-diovan® (Valsartan+Hydrochlorothiazide)   12 3.51 
ยารักษาไขมนัในโลหิตผิดปกติ  
  HMG- CoA reductase inhibitors   194 56.73 
  Carduet® (Atorvastatin + Amlodipine)   3 0.88 
  Gemfibrozil   87 25.44 
  Fenofibrate   12 3.51 
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ตารางที 3  จาํนวนผ้ป่วยทีใช้ยา กลุ่มต่างๆู  เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทีมีภาวะ DRP และไม่มีภาวะ DRP 

จํานวน คน (ร้อยละ) 
ประเภทของข้อมลูยาทีผู้ ป่วยใช้ มีภาวะ 

DRP 
ไมมี่ภาวะ 

DRP 

ระดบัความ
เชือมนั 

 

ยาสําหรับรักษาโรคความดนัโลหิตสงู 

ตอ่เนือง 22 (36.67%) 75 (31.78%) จํานวนผู้ ป่วยทีใช้ยาในกลุม่  
Angiotensin converting  
enzyme inhibitors  ไมไ่ด้รับยา 38 (63.33%) 161 (68.22%) 

0.538 

ตอ่เนือง 2 (3.08%) 4 (1.57%) จํานวนผู้ ป่วยทีใช้ยาในกลุม่   Angiotensin 
receptor blockers  ไมไ่ด้รับยา 63 (96.92%) 251 (98.43%) 

0.352 

ตอ่เนือง 0 (0%) 0 (0%) จํานวนผู้ ป่วยทีใช้ Exforge® (Valsartan + 
Amlodipine) ไมไ่ด้รับยา 69 (100.00%) 270 (100.00%) _  † 

ตอ่เนือง 4 (5.80%) 8 (2.99%) จํานวนผู้ ป่วยทีใช้ Co-diovan®  
(Valsartan+Hydrochlorothiazide) ไมไ่ด้รับยา 65 (94.20%) 260 (97.01%) 0.276 

ยาสําหรับรักษาโรคเบาหวาน 
ตอ่เนือง 57 (85.07%) 200 (82.64%) จํานวนผู้ ป่วยทีใช้ยาในกลุม่ Biguanides  
ไมไ่ด้รับยา 10 (14.93%) 42 (17.36%) 

0.715 

ตอ่เนือง 56 (18.4%) 186 (61.0%) 
จํานวนผู้ ป่วยทีใช้ยาในกลุม่ Sulfonylureas 

ไมไ่ด้รับยา 8 (2.6%) 55 (18.0%) 
0.082 

ตอ่เนือง 6 (9.68%) 16 (6.18%) จํานวนผู้ ป่วยทีใช้ยาในกลุม่
Thiazolidinediones ไมไ่ด้รับยา 56 (90.32%) 243 (93.82%) 

0.938 

ตอ่เนือง 15 (25.42%) 16 (6.96%) 
จํานวนผู้ ป่วยทีใช้ Insulin  

ไมไ่ด้รับยา 44 (74.58%) 214 (93.04%) 
0.000* 

ตอ่เนือง 7 (11.11%) 12 (4.67%) จํานวนผู้ ป่วยทีได้รับ  Voglibose ไมไ่ด้รับยา 56 (88.89%) 245 (95.33%) 0.071 

ตอ่เนือง 0 (0.0%) 2 (0.75%) จํานวนผู้ ป่วยทีได้รับ  Acarbose  ไมไ่ด้รับยา 66 (100.00%) 264 (99.25%) 1.000 

ยาสําหรับรักษาโรคไขมนัในเลือดสงู  
ตอ่เนือง 43 (69.35%) 151 (64.81%) จํานวนผู้ ป่วยทีได้รับยากลุม่  

  HMG- CoA reductase inhibitors  ไมไ่ด้รับยา 19 (30.65%) 82 (35.19%) 0.549 

ตอ่เนือง 2 (2.90%) 1 (0.37%) จํานวนผู้ ป่วยทีได้รับ Carduet® 
(Atorvastatin+Amlodipine)  ไมไ่ด้รับยา 67 (97.10%) 268 (99.63%) 

0.107 

ตอ่เนือง 19 (33.33%) 68 (29.06%) จํานวนผู้ ป่วยทีได้รับ Gemfibrozil   
ไมไ่ด้รับยา 38 (66.67%) 166 (70.94%) 

0.523 

ตอ่เนือง 0 (0.0%) 12 (4.48%) จํานวนผู้ ป่วยทีได้รับ Fenofibrate   ไมไ่ด้รับยา 68 (100.00%) 256 (95.52%) 0.135 
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โปรแกรมต้นแบบเพือฝึกทกัษะการฟังเสียงสัตว์สาํหรับผ้พกิารทางสายตาู  
Prototype of Animal’s Voice Listening Practice Program for the Visually Impaired 
 

นลนิรัตน์  วิศวกิตติ1 กิตติศกัดิ เหลืองอิสรภาพ1 และ พกิจ สวุตัถิ2

Nalinrat  Witsawakitti1, Kittisuk Leungitsarapap1 and Pakit Suwat2

 

บทคดัย่อ 
 การพฒันาทกัษะการฟังเสียงเป็นสงิทีสําคญัของผู้พิการทางสายตา แตเ่นืองจากสือการพฒันาทกัษะการฟัง

เสียงของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯมีค่อนข้างน้อย งานวิจยันีจึงนําเสนอการพฒันาโปรแกรมต้นแบบเพือใช้

เป็นสือฝึกทักษะการฟังเสียงสตัว์สําหรับผู้พิการทางสายตา ซึงจะผลการทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้ เรียนและ

ผู้สอนพบว่ามีฟังก์ชันการทํางานใกล้เคียงกับการเรียนการสอนการฝึกฟังเสียงสตัว์ และผู้ เรียนส่วนใหญ่ของกลุ่ม

ทดสอบมีความพงึพอใจตอ่โปรแกรมต้นแบบทีพฒันา   

คาํสาํคัญ : ทกัษะการฟังเสียงสตัว์  ผู้พิการทางสายตา  โปรแกรมต้นแบบ 

 

Abstract 
 Listening skills is important for the visually impaired person but there are quite a few media for 

the blind student to practice the sound listening in The Bangkok School for the blind. This research 

presents the development of a prototype program to serve as animal’s sound practice for the blind. This 

program is tested by the blind students and teachers. The test result shows that the program functions 

are similar to the teaching of animals sound and most of the target groups are satisfied with the 

developed prototype program. 

Keywords :  Animal’s Voice Listening Practice, Visually Impaired,Prototype Program 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
จากข้อมลูของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ภายใต้การดแูลของมลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินปูถมัภ์ พบว่าทกัษะทีสําคญัอย่างมากสําหรับผู้พิการทางสายตา คือทกัษะทางด้านการฟังเสียงใน

รูปแบบต่างๆ แต่จากการทีโรงเรียนมีสือการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะในด้านการฟังเสียงค่อนข้างน้อย โรงเรียนจึงมี

ความต้องการสือการเรียนรู้มาช่วยในการฝึกทกัษะการฟังเสียงในเรืองต่างๆ เช่น การฟังเสียงสตัว์ การฟังเสียงดนตรี 

เพือเสริมสร้างทกัษะทางด้านการฟังเสียง และสามารถนําไปใช้ในการทํากิจกรรมนอกเวลาเรียนได้  

ดงันนังานวิจยันีจึงมีวตัถปุระสงค์เพือนําเสนอโปรแกรมต้นแบบเพือฝึกทกัษะด้านการฟังเสียงสตัว์ โดยนํา

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจดัทําสือเพือพฒันาทกัษะการฟังเสียงสตัว์ เพือเป็นแนวทางในการ

พฒันาโปรแกรมทีช่วยในการฝึกทกัษะการฟังเสียงสตัว์หรือสืออืนๆทีเหมาะสมสําหรับผู้พิการทางสายตาตอ่ไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

งานวิจยันีประกอบด้วยขนัตอนหลกัๆ ดงันี 

1. ศกึษาการเรียนการสอนทกัษะการฟังเสียงสตัว์ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ   

2. ศกึษาลกัษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้พิการทางสายตา  

3. ออกแบบและพฒันาโปรแกรมต้นแบบตามข้อมลูทีได้ศกึษา 

4. ทดสอบโปรแกรมต้นแบบ 

- การเรียนการสอนทกัษะการฟังเสียงสตัว์ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 

ในการเรียนการสอนทกัษะการฟังเสียงสตัว์จะศกึษาในกลุม่เสียงสตัว์ 4 กลุม่ได้แก่ กลุม่สตัว์บก เช่น ม้า เสือ 

กลุม่สตัว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด กลุม่สตัว์เลือยคลาน เช่น จิงจก ตุ๊กแก และกลุม่สตัว์ครึงบกครึงนํา เช่น กบ องึอา่ง โดยผู้สอ

จะเปิดเสียงสตัว์แต่ละชนิดให้ผู้ เรียนทงัชนัเรียนฟังเพือทําการจดจํา ซึงเมือเรียนรู้เสียงสตัว์จนครบจํานวนทีต้องการ

แล้ว ผู้สอนจะเปิดเสียงสตัว์ซําอีกครังเพือทําการทดสอบ  แตเ่นืองจากระดบัการเรียนรู้ทีแตกตา่งกนัในแตล่ะบคุคลแล

เวลาการเรียนรู้ทีจํากัด ทําให้ผู้ เรียนบางส่วนมีความต้องการสือทีจะมาช่วยฝึกทักษะการฟังเสียงสตัว์ด้วยตนเอง

นอกเหนือจากเวลาทีเรียนในชนัเรียน 

- การใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้พิการทางสายตา 

ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้งานเครืองคอมพิวเตอร์ได้โดยการป้อนข้อมลูหรือคําสงัผ่านทางแป้นพิมพ์

คอมพิวเตอร์ทวัไป โดยใช้งานร่วมกบัโปรแกรมพีพีเอตาทิพย์ (PPA Tatip) หรือทีเรียกโดยทวัไปว่าโปรแกรมตาทิพย์ 

ซึงเป็นโปรแกรมสงัเคราะห์เสียงภาษาไทย (Thai text to Speech) และโปรแกรมอ่านจอภาพของต่างประเทศ 

(Screen Reader Software) เช่น Jaws for Windows หรือ NVDA 

- การออกแบบและพฒันาโปรแกรมต้นแบบตามข้อมลูทีได้ศกึษา 
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โปรแกรมฝึกทกัษะการฟังเสียงสตัว์ทีออกแบบจะใช้แป้นพิมพ์ในการรับคําสงั และใช้เสียงในการแสดงผล 

โดยจะแบง่การทํางานหลกัออกเป็น 2 สว่นคือ สว่นของการเรียนรู้และสว่นของแบบทดสอบ โดยในสว่นของการเรียนรู้ 

จะมีการเรียนรู้เสียงสตัว์จํานวน 4 กลุ่มชนิดตามการเรียนการสอนในโรงเรียนพร้อมกบัแสดงภาพของสตัว์ชนิดนนั

ประกอบ ซงึในสว่นนีผู้สอนได้ขอให้ทําการเพิมกลุม่เสียงธรรมชาติ เช่น เสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เพิมขึนมาอีก 1 กลุ่มรวม

เป็น 5 กลุม่ชนิดการเรียนรู้ 

สว่นของการทดสอบ ใช้การนําเสนอในลกัษณะทีคล้ายกบัเกมเพือสร้างความน่าสนใจ  โดยผู้ เรียนต้องตอบ

คําถามว่าตวัเลือกใดเป็นเสียงของสตัว์ทีเป็นคําถามให้ถกูต้องภายในเวลาทีกําหนด เพราะถ้าเกินกว่าเวลาทีกําหนด

จะถือว่าตอบคําถามในข้อนนัผิด โดยคําถามและตวัเลือกจะถกูสุ่มขึนมาจากโปรแกรมต้นแบบ เมือตอบคําถามครบ

ตามจํานวนข้อทีกําหนด  โปรแกรมจะแสดงผลความถกูต้องของคําตอบให้ผู้ เรียนทราบ 

โปรแกรมต้นแบบจะใช้ภาษาวิชวลเบสิคดอทเน็ต (Visual Basic.net) ในการพัฒนาโปรแกรมและ 

ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) ในการจดัการฐานข้อมลู โดยโปรแกรมต้นแบบทีพฒันา

จะใช้งานร่วมกบัโปรแกรมตาทิพย์และโปรแกรมอ่านจอภาพของต่างประเทศ เพืออํานวยความสะดวกในการใช้งาน

โปรแกรมต้นแบบให้กบัผู้พิการทางสายตา 

- การทดสอบโปรแกรมต้นแบบ 

การทดสอบโปรแกรมต้นแบบจะทําใน 2 สว่นคือ การทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้สอน และการทดสอบ

การใช้งานโปรแกรมต้นแบบโดยผู้ เรียน 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ผลการทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้สอน  

จากการทดสอบโปรแกรมต้นแบบในส่วนของเนือหาและรูปแบบการเรียนการสอนพบว่า มีความใกล้เคียง

กบัการเรียนการสอนการฝึกทกัษะการฟังเสียงสตัว์ทีใช้ในโรงเรียน โดยโปรแกรมจะแบ่งการทํางานออกเป็น 3 ส่วน

หลกัๆ ได้แก่ 

1.1 สว่นของการบนัทกึข้อมลูของผู้ เรียน 

ในการเข้าใช้งานโปรแกรมต้นแบบ ผู้ เรียนจะต้องทําการป้อนชือและนามสกลุ เพือใช้ในการบนัทึกสถิติการ

เข้าใช้งานโปรแกรมต้นแบบ เช่น วนัเวลา ชนิดของเสียง ความถูกต้องของการทําแบบทดสอบ โดยใช้งานร่วมกับ

โปรแกรมตาทิพย์และโปรแกรมอา่นจอภาพดงัรูปที 1 และเมือทําการป้อนข้อมลูเสร็จสนิจะเข้าสูโ่ปรแกรมดงัรูปที 2  
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รูปที 1 การลงชือเข้าใช้งานโปรแกรม        รูปที 2 การเข้าสูห่น้าจอหลกั 

1.2 สว่นของการเรียนรู้ 

ผู้ เรียนสามารถเลือกประเภทของกลุ่มชนิดเสียงทีต้องการเรียนรู้จาก 5 กลุ่มเสียง ได้ดงัรูปที 3 จากนนั

โปรแกรมจะแสดงเสียงและภาพของเสียงในแต่ละกลุม่ เช่น เสือ ในกลุ่มประเภทสตัว์บกเพือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ดงัรูป

ที 4 ซึงผู้ เรียนสามารถเลือกกดแป้นพิมพ์เพือจะฟังเสียงสตัว์ชนิดเดิมซํา ฟังเสียงสตัว์ชนิดตอ่ไป หรือเข้าสูเ่กมซงึเป็

สว่นของการทดสอบการเรียนรู้ ซงึในทกุขนัตอนจะมีเสียงอธิบายการทํางานตา่งๆ ให้ผู้ เรียนทราบ  

 

 
 

                       รูปที 3 การเลือกกลุม่ชนิดการเรียนรู้    รูปที 4 การเรียนรู้เสียงสตัว์แตล่ะชนิด 

1.3 สว่นของการทดสอบการเรียนรู้  
เมือผู้ เรียนเลือกเข้าสู่เกมจะเป็นการเข้าสู่ส่วนของการทดสอบการเรียนรู้ โดยโปรแกรมจะแสดงคําถาม

เพือให้ผู้ เรียนตอบภายในเวลาทีกําหนด เช่น เสียงในข้อใดเป็นเสียงม้า จากนันโปรแกรมจะแสดงเสียงสัตว์ของ

ตัวเลือกในแต่ละตัว โดยคําถามและเสียงตัวเลือกแต่ละครังจะถูกสุ่มเลือกมาจากโปรแกรม โดยในระหว่างทีรอ

คําตอบเวลาในการตอบคําถามจะลดลงดงัรูปที 5 และเมือผู้ เรียนตอบคําถามเสร็จสิน โปรแกรมจะประมวลผล

คําตอบ เมือผู้ เรียนตอบคําถามได้ถูกต้อง โปรแกรมจะเลือนตวัละครในเกมเดินหน้าพร้อมกับแจ้งตําแหน่งของตัว

ละคร ดงัรูปที 6 ซึงในทกุขนัตอนจะมีเสียงอธิบายการทํางานต่างๆ ให้ผู้ เรียนทราบ และเมือทําแบบทดสอบจนครบ
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จํานวนข้อทีกําหนด โปรแกรมจะแจ้งผลการทําแบบทดสอบให้ผู้ เรียนทราบว่า ผู้ เรียนทําแบบทดสอบถกูต้องจํานวนกี

ข้อ ซึงข้อมูลการตอบคําถามต่างๆ ของผู้ เรียนจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล เพือให้ผู้สอนได้ใช้ประเมินการพัฒนา

ทกัษะการฟังเสียงของผู้ เรียนแตล่ะคนตอ่ไป 

 

 

      รูปที 5 การทดสอบการฟังเสียง  รูปที 6 ผลของการตอบคําถามได้ถกูต้อง 

2. ผลการทดสอบการใช้งานโปรแกรมต้นแบบโดยผู้ เรียน 

จากการทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยนกัเรียนผู้พิการทางสายตาชนัประถมปีที 5 จํานวน 10 คนเพือ

ประเมินผลความพงึพอใจตอ่การใช้งานโปรแกรม ผลทีได้เป็นดงัรูปที 7  

 

 
 

รูปที 7 ผลการประเมินความพงึพอใจตอ่การใช้งานโปรแกรมต้นแบบของผู้ เรียน 
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ซงึพบวา่ความพงึพอใจโดยเฉลียตอ่โปรแกรมต้นแบบของหวัข้อทีประเมินอยูใ่นระดบัดีร้อยละ 75 และระดบั

พอใช้ร้อยละ 25  

3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมต้นแบบ 

จากการทดสอบโปรแกรมต้นแบบโดยผู้สอนและผู้ เรียนพบวา่มีข้อเสนอแนะดงันี 

-ควรมีแบบทดสอบทีผสมระหวา่งกลุม่ชนิดของเสียง 

-ควรมีสว่นของการเพิมจํานวนเสียงสตัว์ในโปรแกรมทีอํานวยความสะดวกตอ่ผู้สอนมากกวา่นี  

-ควรปรับขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่เพียงพอสําหรับผู้พิการทางสายตาแบบเลือนราง เพือทีผู้ เรียนจะได้ไม่ต้อง

นําโปรแกรมประเภทขยายจอภาพ (Screen Magnification Software) มาทําการปรับขนาดตวัอกัษรหรือ

สญัลกัษณ์ในโปรแกรม 

-ควรให้ผู้ เรียนสามารถปรับจํานวนคําถามหรือกําหนดเวลาในสว่นของแบบทดสอบเองได้ 

 

สรุปผล 
จากผลการทดสอบสรุปได้ว่า โปรแกรมต้นแบบเพือฝึกทกัษะการฟังเสียงสตัว์สําหรับผู้พิการทางสายตา 

สามารถทํางานได้ใกล้เคียงกบัการเรียนการสอนการฝึกทกัษะการฟังเสียงสตัว์ทีใช้ในโรงเรียน และผู้ เรียนส่วนใหญ่

ของกลุ่มทดสอบมีความพึงพอใจโดยเฉลียในระดบัดีกบัโปรแกรมต้นแบบ  แต่ยงัมีข้อทีควรปรับปรุงเพือให้สามารถ

ตอบสนองการใช้งานต่อความต้องการของผู้สอนและผู้ เรียนได้เพิมขึน เพือทีจะนําไปสูก่ารพฒันาสือฝึกทกัษะการฟัง

เสียงสตัว์สําหรับผู้พิการทางสายตาหรือสืออืนๆ สําหรับผู้พิการทางสายตาทีเหมาะสมและช่วยสร้างผลสมัฤทธิในการ

เรียนการสอนของผู้ เรียนตอ่ไป 
 

คาํขอบคุณ 
 ขอขอบคุณอาจารย์เมธี ดอกจันทร์ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยี  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ์ ทีให้ความอนุเคราะห์ข้อมลูการเรียนการสอนของผู้พิการทางสายตาและร่วม

ทดสอบโปรแกรมต้นแบบในส่วนของผู้ สอน รวมถึงนักเรียนผู้พิการทางสายตาทีกรุณาสละเวลามาช่วยทดสอบ

โปรแกรมต้นแบบในสว่นของผู้ เรียน 
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สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของโรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม) อาํเภอกาํแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนท ี2 ปีการศกึษา 2553 
Indoor Environmental Conditions in Classroom at Watnongpho School, Kamphaeng Saen 
District, Nakhon Pathom Province, in the 2nd Semester of the Academic Year 2010 
 

กาญจน์ ศรีสวสัดิ1 และ กณัฑรีย์ ศรีพงศ์พนัธุ์1  

Karn Srisawat1 and Guntharee Sripongpun1

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือสํารวจสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของโรงเรียนวัดหนองโพธิ 

(ศิลปวิทยาคม) อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ได้แก่  ความเข้มของแสง  เสียง  อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (WBGT)  

อณุหภมิูห้อง  การระบายอากาศและความชืนสมัพทัธ์ (RH)  ในภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2553 (พ.ย. 2553 – ก.พ. 

2554) ทําการสํารวจห้องเรียนในอาคาร 2 , 3 และ 4 อาคารละ 2 ห้อง รวมทงัหมด 6 ห้อง แล้วเปรียบเทียบกบัค่า

มาตรฐาน  รวมถึงศึกษาอิทธิพลของปัจจยับางอย่าง  ได้แก่  ช่วงเวลาในแต่ละวนั (เช้าและบ่าย) ทิศทางการวางตวั

ของอาคาร (เหนือ  ตะวันออกและตะวันตก) และศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม  พบว่าโดยภาพรวม

พารามิเตอร์สว่นใหญ่ได้ตามมาตรฐาน  ยกเว้น แสง  และการระบายอากาศ ทีมีค่าเฉลียและค่า SD เป็น 282±101 

ลกัซ์ และ 3.8±0.6 เมตร3/ชม./เมตร2 ตามลําดบั  อีกทงัพบว่าช่วงบ่ายมีผลให้แสงและ RH ลดลง  แต่ค่า  WBGT 

และอณุหภูมิห้องเพิมขึน  นอกจากนีพบว่าห้องเรียนของอาคารทางทิศตะวนัตกมีค่าเฉลียของแสง และการระบาย

อากาศมากกว่าในห้องเรียนของอาคารทีวางตวัในทิศอืน  สําหรับการศกึษาความสมัพนัธ์ของสภาพแวดล้อมภายใน

ห้องเรียนด้วยวิธี Pearson’s correlation coefficient test ทีระดบันยัสําคญั 0.01 พบว่ามี 3 คู่ทีสมัพนัธ์กนั คือ แสง

กบั RH   WBGT กบัอณุหภมิูห้อง   และการระบายอากาศกบั RH    อย่างไรก็ตามความสมัพนัธ์บางคู่ทีพบควรมี

การศกึษาอยา่งตอ่เนืองในช่วงระยะเวลาทียาวนานขนึเพือให้ได้ข้อมลูทีชดัเจนยิงขนึ 

คาํสาํคัญ : สภาพแวดล้อม  ภายในห้องเรียน โรงเรียนวดัหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม) 
 
 
 
 

                                                            

1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สงิแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
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Abstract 
This research aims to investigate indoor environmental conditions at Watnongpho School, 

Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province, such as light, sound, Wet Bulb Globe Temperature 

(WBGT), room temperature, ventilation and relative humidity (RH) in the 2nd semester of the academic 

year 2010 (Nov 2010 – Feb 2011). Two classrooms in each building were surveyed for building 2, 3 and 

4, then totally 6 classrooms were studied. The results were compared with standard values. Possible 

factors influencing on classroom environments were also investigated. These were period a day (morning 

and afternoon), direction (north, east and west). In addition, the relationships between environmental 

parameters were analyzed.  It was found that the majority of studied parameters were accepted by 

standards, except for light and  ventilation. Their mean and SD values were 282±101 lux  and  3.8±0.6 

m3/hr/m2, respectively. It could be also concluded that the afternoon resulted in a  decrease in light 

intensity and RH while WBGT and room temperature increased. The mean values of light and ventilation 

within classrooms in the west  were higher than those in other directions. Furthermore, the results showed  

3 pairs of environmental parameters with high correlation (p<0.001) when were analyzed by Pearson’s 

correlation coefficient test. These were light and RH, WBGT and room temperature, and ventilation and 

RH. Nevertheless, continual investigation for the longer period of time should be considered for some 

corelations to ensure the clear results. 

Keywords :environmental condition,  within classroom, Watnongpho School
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
โรงเรียนวดัหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง ทีทําการสอนตงัแต่ชนัอนบุาล 1 

ถึงมธัยมศกึษาปีที 3 ตงัอยู่ในอําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม  มีนกัเรียน 317 คน  ซงึนกัเรียนต้องอยู่ในโรงเรียน

วนัละ 6-7 ชวัโมง โดยสว่นใหญ่ (ไม่น้อยกว่า 90%) จะอยู่ภายในอาคารเรียน (ฆนทั 2552 และ Ismail et al. 2010) 

จากตารางสอนของนกัเรียนโรงเรียนวดัหนองโพธิ(ศิลปวิทยาคม)  พบว่านกัเรียนใช้เวลาศึกษาหาความรู้ในห้องเรียน

คิดเป็น 85% ของห้องทีใช้ในการจัดการเรียนการสอนทังหมด ซึงมากกว่าบริเวณอืนๆ  ดงันันหากห้องเรียนทีมี

นกัเรียนจํานวนมากมีสภาพแวดล้อมทีไม่เหมาะสมย่อมส่งผลกระทบต่อสขุภาพของนกัเรียนและประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนของโรงเรียนได้ อีกทงัเรืองดงักลา่วยงัไมเ่คยมีการศกึษามาก่อน  

 การวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือ 

1. สํารวจสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของโรงเรียนวัดหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม) ได้แก่ แสง เสียง 

อณุหภมิูเวตบลับ์โกลบ (WBGT) อณุหภมิูห้อง  การระบายอากาศ และความชืนสมัพทัธ์ (RH)  
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2. ศกึษาอิทธิพลของปัจจยับางอยา่ง เช่น ช่วงเวลาในแตล่ะวนั (เช้าและบา่ย)  ทิศทางการวางตวัของอาคาร 

(เหนือ ตะวนัออก และตะวนัตก) ตอ่สภาพแวดล้อมทีทําการสํารวจภายในห้องเรียน 

3. ศึกษาความสมัพนัธ์ของสภาพแวดล้อมดงักล่าว  เพือเป็นข้อมลูสําหรับผู้ เกียวข้องและผู้ ทีสนใจในการ

ประยกุต์ใช้ตอ่ไป   

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การวิจัยครังนีทําการศึกษาทีโรงเรียนวดัหนองโพธิ(ศิลปวิทยาคม) อําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม  

โดยทําการสํารวจห้องเรียนทีมีการเรียนการสอนแบบบรรยาย  ตลอดสปัดาห์ไม่น้อยกว่า 75% ซงึมีจํานวนห้องเรียน

ทงัหมด 9 ห้องเรียน  แต่เมือพิจารณาตามตําแหน่งของห้องเรียนทีวางตวัในทิศต่าง ๆ  สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

ห้องเรียนทีวางตวัหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก   ตะวนัตก  และทิศเหนือ สําหรับอาคาร 2  4 และ 3 ตามลําดบั อาคาร

ละ 3 ห้อง    ดงันันจึงทําการสุ่มตวัอย่างห้องเรียนจากทงั 3 กลุ่ม  กลุ่มละ 2 ห้อง รวมทงัหมด 6 ห้อง ซึงคิดเป็น 

66.67% ของห้องเรียนทงัหมด  ตามวิธีการของกระทรวงมหาดไทย (2553) ทีแนะนําใน พ.ร.บ. ควบคมุอาคารและ

ดดัแปลงจากวิธีของกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (2549) โดยอาศยัเครืองมือดงัแสดงในตารางที 1  ทําการเก็บ

ตวัอยา่งสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ได้แก่ ความเข้มแสง เสียง  WBGT อณุหภมิูห้อง การระบายอากาศ และ RH 

ในภาคเรียนที 2 ปีการศกึษา 2553 (พ.ย. 2553 – ก.พ. 2554) ในช่วงเวลาทีมีการสอน คือ 08.30 – 15.30 น. 

วิเคราะห์ผลทีได้ด้วยค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  แล้วนํามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานด้วยวิธี t-test    

สว่นการทดสอบความแตกต่างทางสถิติของปัจจยัด้วยวิธี t-test และ  ANOVA สําหรับปัจจยัทีมี 2 และ 3 ตวัเลือก  

ตามลําดับ  ทีระดับนัยสําคญั 0.05 นอกจากนียังศึกษาความสมัพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนด้วยวิธี 

Pearson  correlation coefficient test ทีระดบันยัสําคญั 0.01  สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลและเสนอแนะ 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการสํารวจสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของโรงเรียนวดัหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม) สรุปได้ดงัตารางที 

2  โดยรวมพบว่าได้ตามมาตรฐาน (ค่าเสียงรบกวน   WBGT  อณุหภมิูห้อง  และ RH มีค่าเฉลียและค่า SD เป็น 53 

±3 เดซิเบล (เอ)   26±2 °ซ., 28 ±2 °ซ. และ 67.6 ±6.1 %) ยกเว้น แสง และการระบายอากาศ ทีมีค่าเฉลียและค่า 

SD เป็น 282±101 ลกัซ์ และ 3.8±0.6 เมตร3/ชม./เมตร2 ตามลําดบั ในขณะทีค่ามาตรฐานกําหนดไว้ตามลําดบัดงันี 

300-500 ลกัซ์ และ 4 เมตร3/ชม./เมตร2 ซีงจากการสงัเกตพบว่าทกุห้องเรียนทีสํารวจทงัทางด้านประตแูละหน้าต่างมี

ต้นไม้บดบงัแสงและลมทีจะผ่านเข้ามาในห้อง  อีกทงัการเพิมจํานวนหลอดไฟ โดยเฉพาะอย่างยิงในแถวกลางของ

ห้องเรียนน่าจะช่วยให้ความเข้มแสงในห้องเรียนเหมาะสมยิงขนึ 

 เมือนําสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนทงั 6  พารามิเตอร์มาทดสอบด้วยวิธี  t-test กบัปัจจยัช่วงเวลาในแต่

ละวนั (เช้าและบ่าย)  พบว่าปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีเพียง 4 ปัจจยั (ตารางที 3)  คือ ความ
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เข้มของแสง  WBGT อณุหภมิูห้อง และ RH     โดยช่วงบ่ายพบว่าค่าแสงและ RH ลดลง ในขณะทีค่า WBGT และ

อณุหภมิูห้องเพิมขนึมากวา่ช่วงเช้า  จากการสงัเกตพบวา่ช่วงบา่ยมีห้องเรียนประมาณ 21% ของห้องเรียนทีสํารวจไม่

เปิดไฟหรือเปิดไฟไมค่รบทกุดวง  ในขณะทีช่วงเช้ามีห้องเรียนทีมีพฤติกรรมดงักลา่วแค่ 11%  จึงเป็นสาเหตใุห้แสงใน

ห้องเรียนช่วงบ่ายมีค่าลดลงกว่าในช่วงเช้า  อีกทงัด้านนอกของห้องเรียนทีสํารวจทกุห้องเป็นสนามหญ้าและต้นไม้  

ดงันนัในช่วงเช้าจงึมีความชืนจากนําค้างมากกวา่ในช่วงบา่ย  สว่นในช่วงบา่ยมีการสะสมความร้อนทีเพิมขึนจงึทําให

คา่ WBGT และอณุหภมิูห้องมีคา่เพิมขนึกวา่ช่วงเช้า 

 สําหรับผลการทดลองวดัเสียงในห้องเรียนขณะมีการเรียนการสอนในช่วงเช้าและบ่าย ได้ค่าเฉลียเป็น 63 

และ 62 เดซิเบล (เอ) ตามลําดบั (ตารางที 3) ในขณะทีค่าเสียงรบกวน (เมือไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน) มีค่า

เป็น 53 เดซิเบล (เอ) (ตารางที 2)  ดงันนัค่าความแตกต่างของเสียงในขณะมีการเรียนการสอนจากเสียงรบกวนจึงมี

ค่าเป็น 10 และ 9 เดซิเบล (เอ) ในช่วงเช้าและบ่ายตามลําดบั    แต่  Prakash et al. (2011) อ้างว่า American 

Speech-Language-Hearing Association แนะนําว่า signal-to-noise ratio ในห้องเรียนควรมีค่าอย่างน้อย 15 เดซิ

เบล (เอ)  อยา่งไรก็ตาม Apte et al. (2011) กลา่วว่าการทีจะสามารถได้ยินเสียงพดูชดัเจนต้องมีค่าสงูกว่าระดบัเสียง

พืนฐานประมาณ 10 เดซิเบล (เอ)  ซึงมีค่าใกล้เคียงกบัค่าทีได้จากผลการวิจยัครังนี  จึงนบัว่ายงัอยู่ในระดบัทีพอ

ยอมรับได้ 

ส่วนเมือทดสอบด้วยวิธี  ANOVA กับปัจจยัทิศทางการวางตวัของห้องเรียน (เหนือ  ตะวนัออก และ

ตะวนัตก)  พบว่ามีเพียง 2 ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน (ตารางที 4) คือ ความเข้มของแสง และ

การระบายอากาศ   โดยค่าดงักล่าวภายในห้องเรียนทีวางตวัทางทิศเหนือและตะวนัออกจะไม่แตกต่างกัน  แต่จะ

แตกต่างจากค่าภายในห้องเรียนทีวางตวัทางทิศตะวนัตกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p <0.05)   และจากการสงัเกต

พบว่าอาคารทีวางตวัทางทิศตะวนัตกมีสภาพภายนอกอาคารทีโปร่งกว่าอาคารทางทิศอืน  ดงันนั การระบายอากาศ

จงึดีกวา่อาคารทีวางตวัทางทิศอืน   รวมทงัอาคารทางทิศตะวนัตกมีโอกาสได้รับแสงแดดในช่วงบ่ายมากกว่าอาคารที

วางตวัทางทิศอืน 

เมือนําสภาพแวดล้อมทัง 6  พารามิเตอร์มาทดสอบความสมัพนัธ์กันด้วยวิธี Pearson  correlation 

coefficient test  (ตารางที 5)  พบว่ามีความสมัพนัธ์กนัทงัหมด 3 คู่ (p < 0.01)  คือ  แสงกบั RH    WBGT กบั

อณุหภมิูห้อง และการระบายอากาศกบั RH   อย่างไรก็ตามความสมัพนัธ์บางคู่ทีพบควรมีการศกึษาต่อเนืองในระยะ

ทียาวขนึเพือให้ได้ข้อมลูทีชดัเจนยิงขนึ 

 

สรุป 
 โดยภาพรวมสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของโรงเรียนวดัหนองโพธิ (ศิลปวิทยาคม) ได้ตามมาตรฐาน 

ยกเว้น แสง และการระบายอากาศ ซึงควรมีการปรับปรุงแก้ไข  อีกทังพบว่าปัจจัยทีช่วงเวลาและการวางตัวของ
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อาคารมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีความสมัพนัธ์กนั 3 คู ่

คือ แสงกบั RH    WBGT กบัอณุหภมิูห้อง และการระบายอากาศกบั RH 
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ตารางที  1  เครืองมือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
ลาํดับที พารามเิตอร์ เครืองมือ (รุ่น/บริษัท/ประเทศ) 

1. ความเข้มของแสง Lux  meter (Model  P - 07588-22/ บริษัท  ชชัรีย์โฮลดิง  จํากดั/ประเทศไทย 

2. เสียง 
Sound  Level  meter (DSP 80 Series/บริษัทเอกเสคคิวทีฟเทรดดิง จํากดั/ 

ประเทศไทย) 

3. WBGT WBGT Heat Stress Monitor (RSS – 214/บริษัท IST/ประเทศไทย) 

4. 

การระบายอากาศ 

RH และ

อณุหภมิูห้อง 

Compu  Flow   Thermo-Anemometer (Model  8585/บริษัทเอกเสคคิวทีฟ 

เทรดดิง จํากดั /ประเทศไทย) 

 
ตารางที 2  ผลการสาํรวจสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

ค่าทีได้จากการวจัิย
ครังนี (n=141) พารามเิตอร์ 

Mean SD 

ค่า
มาตรฐาน 

ทีมา 

ความเข้มของแสง (ลกัซ์) 282* 101 300 – 500 ISE,1983 

เสียงรบกวน (เดซิเบล (เอ)) 53 3 55 Huang  ZY,  2005 

WBGT (0ซ.) 26 2 ไมเ่กิน 34 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2549 

อณุหภมิูห้อง (0ซ.) 28 2 24 – 28 ASHRAE, 1996 

การระบายอากาศ 

(เมตร3/ชม./เมตร2) 
3.8* 0.6 4 กระทรวงมหาดไทย, 2553 

RH (%) 67.6 6.1 20 – 70 ASHRAE, 1996 

หมายเหต ุ: * แตกตา่งจากคา่มาตรฐานอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05) เมือทดสอบด้วย t-test 
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ตารางที 3  ผลการทดสอบปัจจัยทีมีผลต่อสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
ช่วงเวลาในแต่ละวัน 

เช้า บ่าย พารามเิตอร์ 

Mean± SD n Mean± SD n 
Sig 

ความเข้มของแสง (ลกัซ์) 294 ± 106 756 265 ± 91 513 0.000* 

เสียง (เดซิเบล (เอ)) 63 ± 7 84 62 ± 6 57 0.555 

WBGT (0ซ.) 25 ± 1 84 26 ± 2 57 0.004* 

อณุหภมิูห้อง (0ซ.) 27 ± 1 84 28 ± 2 57 0.003* 

การระบายอากาศ (เมตร3/ชม./เมตร2) 3.8 ± 0.8 504 3.8 ± 0.8 342 0.145 

RH (%) 71 ± 5 504 63 ± 5 342 0.000* 

หมายเหต ุ:  * มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05) เมือทดสอบด้วย t-test 
ตารางที 4  ผลการทดสอบปัจจัยทีมีผลต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

ทศิทางการวางตัวของอาคาร 
เหนือ ตะวันออก ตะวันตก พารามเิตอร์ 

Mean±SD n Mean±SD n Mean±SD n 
Sig 

ความเข้มของแสง (ลกัซ์) 271 ± 94a 423 273 ± 106a 414 302 ± 101b 432 0.000* 

เสียง (เดซิเบล (เอ)) 63 ± 6c 63 62 ± 7c 62 63 ± 7c 63 0.464 

WBGT (0ซ.) 26 ± 2d 26 25 ± 2d 25 26 ± 2d 26 0.570 

อณุหภมิูห้อง (0ซ.) 28 ± 2e 28 27 ± 2e 27 28 ± 2e 28 0.189 

การระบายอากาศ(เมตร3/ชม./เมตร2) 3.8 ± 0.8f 282 3.6 ± 0.8f 276 3.9 ± 0.9g 288 0.000* 

RH (%) 67 ± 6h 282 68 ± 6h 276 68 ± 6h 288 0.180 

หมายเหต ุ: * ตวัอกัษรภาษาองักฤษทีตา่งกนัซงึอยูท้่ายคา่ตวัเลขในแถวเดียวกนั (row) แสดงวา่มีความ 

       แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.05) เมือทดสอบด้วย  ANOVA และ Turkey HSD 
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ตารางที 5  ผลการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทีศกึษา 
พารามเิตอร์ทนํีามาทดสอบความสัมพันธ์ n ค่าความสัมพันธ์ Sig 

แสงกบัเสียง 

แสงกบั WBGT 

แสงกบัอณุหภมิูห้อง 

แสงกบัการระบายอากาศ 

แสงกบั RH 

141 

141 

141 

846 

846 

- 0.111 

0.008 

0.077 

- 0.024 

0.219 ** 

0.190 

0.924 

0.367 

0.481 

0.000 

เสียงกบั WBGT 

เสียงกบัอณุหภมิูห้อง 

เสียงกบัการระบายอากาศ 

เสียงกบั RH 

141 

141 

141 

141 

- 0.144 

- 0.141 

0.056 

0.044 

0.089 

0.095 

0.513 

0.607 

WBGT กบัอณุหภมิูห้อง 

WBGT กบัการระบายอากาศ 

WBGT กบั RH 

141 

141 

141 

0.715 ** 

0.122 

- 0.167 * 

0.000 

0.148 

0.048 

อณุหภมิูห้องกบัการระบายอากาศ 

อณุหภมิูห้องกบั RH 

141 

141 

0.092 

- 0.068 

0.276 

0.421 

การระบายอากาศกบั RH 846 - 0.232 ** 0.000 

หมายเหต ุ: * (p < 0.05) , ** (p < 0.01)  มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ เมือทดสอบด้วยวิธี  

Pearson  correlation coefficient test   

-  แสดงวา่มีความสมัพนัธ์เชิงลบ 
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   สัตว์ขาข้อในรังนกกระตดิตะโพกขาว (Lonchura striata) หลังจากลกนกทงิรังู  
Arthropods in the Nest of  White - rumped Munia (Lonchura striata) after Fledgling Leaving  
the Nest 
 

อธิปัตย์ อูศ่ิลปกิจ1 กลัยา ศรีพทุธชาติ1 ฑิติยา จิตติหรรษา1 และ กมัปนาท ธาราภมิู1 

Athipat  Wusilapakit1, Kanlaya Sribuddhachart1, Titiya Chittihunsa1 and Kampanat Tharapoom1 

 

บทคัดย่อ 
การศกึษาความหลากหลายของสตัว์ขาข้อในรังของนกกระติดตะโพกขาวหลงัจากลกูนกทิงรังแล้ว  พบสตัว์ 

ขาข้อแบง่เป็น 4 กลุม่ คือ ด้วง ไร แมงป่องเทียม และกลุม่อืน ๆ ทงัหมด  1,580  ตวั  จําแนกเป็น  15 อนัดบั  28  วงศ์  

41 สกลุ โดยพบเหาหนงัสือ สกลุ  Psyllipsocus  มากทีสดุ ซึงอยู่ในกลุ่มสตัว์ขาข้ออืนๆ  รองลงมาเป็นไร สกุล  

Ornithronynssus  และสกุล  Peleribates ตามลําดบั  และจากจํานวนทีพบทงัหมด เฉพาะทีเป็น Ectoparasite มี 

1,427 ตวั  จําแนกเป็น  7  อนัดบั  14  วงศ์  24  สกลุ  โดยทีมีกลุม่เด่นเป็นเหาหนงัสือและไรกลุม่เดิม และพบว่า

จํานวนสกลุของสตัว์ขาข้อในรังของนกกระติดตะโพกขาวไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัในทางสถิติกบัปัจจยั

ขนาดรังและความสงูของรัง  

คาํสาํคัญ :   arthropod  ectoparasite,bird nest, Berlese  Funnel  

 

Abstract 
 We've found that the diversity of arthropods in the nest of White-rumped Munia (Lonchura Striata) 

after fledgling leaving the nest contains 1580 of them. We separated them to four groups : beetles, mites, 

pseudoscorpions, and other. We identified them in 15 orders, 28 families, and 41 genus of arthropods.In 

this study, we most frequently found arthropods of the following genera: Psyllipsocus, Ornithronynssus, and 

Peleribates. Furthermore, ectoparasites from all specimens were found in 1,427 individuals and are 

identified as 7 orders, 14 families, and 24 genus. The result shown no significance in number of arthropods 

in the nest of  White-rumped Munia (Lonchura Striata), both within site and on the high area of the nest. 

Keywords : arthropod  ectoparasite,bird nest, Berlese  Funnel 
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   Department of Biology, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
จากการศกึษาสตัว์ขาข้อทีเป็นปรสิตในรังนกพบ  ไร  (Mite)  เห็บ  (Tick)  ด้วง  (Beetle)  แมงมมุ  (Spider)  

และสตัว์ขาข้ออืน  ๆ  อีก โดยสตัว์ขาข้อเหล่านีทําให้เกิดผลกระทบต่อตวัของนกมากมาย  เช่น  พาหะนําโรค  เกิด

แผลทีตวันก รบกวนและขดัขวางการดํารงชีวิตประจําวนัและทําให้ความสามารถในการสืบพนัธุ์และอตัราการรอด

ชีวิตลดลง    (Loye  และคณะ,  1998  ;  Clayton  และคณะ,  1997)   โดยเฉพาะอย่างยิงจะทําให้ อตัราการตายของ

ลกูนกสงูขึนจากการถกูดดูเลือด  (Heeb  และคณะ,  2000)  จากรายงานการศกึษาสตัว์ขาข้อในรังนกพบปรสิตในรัง

ทีอาศยัของสตัว์หลายกลุ่ม เช่น พบ  Ectoparasite  ในรังนกและรังของสตัว์เลียงลกูด้วยนม  ซึงมีชนิดทีแตกต่างกนั

ออกไปตามลักษณะโครงสร้างและวัสดุทีใช้สร้างรัง  (Tomas  และคณะ,  2008)  สําหรับในรังนกจะพบ 

Ectoparasites มากในฤดผูสมพนัธุ์เนืองจากในช่วงนีมีความสมบรูณ์ทงัอาหารและมีความเหมาะสมของสิงแวดล้อม 

เช่น  มีการตอบสนองโดยมีการปรับตวัรูปแบบต่าง  ๆ  ทงัด้านพฤติกรรม  (Loye และคณะ,  1998) ในการศกึษาครัง

นีจึงศกึษา ความหลากหลายของสตัว์ขาข้อทีอยู่ภายในรังของนกกระติดตะโพกขาวและหาความแตกต่างของจํานวน

สกลุของสตัว์ขาข้อกบัปัจจยัขนาดรัง  และความสงูของรัง   
 

วิธีการศึกษา 
การสาํรวจและการเกบ็รังนก 
 เก็บตวัอย่างรังของนกกระติดตะโพกขาวหลงัจากลกูนกทิงรังประมาณ 24 ชวัโมง  และบนัทกึวนัที ตําแหน่ง

ของรัง ความสงูจากพืน  จดักลุม่ความสงูของรังเป็น  3  กลุม่ คือ กลุม่  1, 2 และ 3 (ความสงูช่วง  0.00  -  2.51  

เมตร,  2.52  -  5.03  เมตร,  5.04  -  7.55  เมตร  ตามลําดบั)  จากนนัชงันําหนกัรัง  และจดักลุม่ขนาดรัง เป็น  3กลุม่  

คือ กลุม่  1, 2 และ 3 (นําหนกัช่วง  18.000  -  20.000  กรัม,  20.001  -  30.000  กรัม   และ  30.001  -  54.000  

กรัม  ตามลําดบั) 
 

การแยกสัตว์ขาข้อออกจากรัง  
 นํารังนกกระติดตะโพกขาว แบง่ครึงรังและแยกใสใ่น  Berlese  Funnel เป็นเวลา  7  วนั ซงึใต้  Funnel  รอง

ด้วยขวดแก้วบรรจ ุ 70%  แอลกอฮอล์ ใช้โคมไฟ 40  วตัต์  ห่างจากฝา Funnel ประมาณ 2 เซนติเมตร และเปิดไฟ

สว่างตลอด 24 ชวัโมง  (Clayton  และ  Bruno,  1997 ;  Tomas และคณะ,  2009)  โดยเก็บตวัอย่าง จากขวด  2  

ครัง  ในวนัที  4  และ  7 และเมือครบกําหนดแล้ว จะนํารังมาเคาะรังในตะแกรงร่อนทีมีขนาดรู  1.4  มิลลิเมตร  

จํานวน  100  ครัง 
 

 การจาํแนกชนิดสัตว์ขาข้อ  
 นําตวัอยา่งสตัว์ขาข้อทีเก็บได้มาจําแนกภายใต้กล้อง  Stereo  Microscope  และ/หรือ   

Light  Microsope  โดยจําแนกชนิดของสตัว์ขาข้อจาก  Entomology 3rd  Ed.  (Gillott,  2005),  How  to  know  the  

Spiders  3rd  Ed. (Kaston,  1978)  และ  How  to  know  the  Mites  and  Ticks  (Daniel,  1979)   
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จากนนันําจํานวนสกุลของสตัว์ขาข้อในรังนกกระติดตะโพกขาวมาหาค่า การคํานวณค่าความหนาแน่นเฉลียต่อรัง

ทงัหมด (D, Density) ความเด่น (Do, Dominance)  ความหนาแน่นเฉลียต่อรังทีพบ  (MI,  Mean  Intensity)  

(Clayton  และ  Bruno,  1997 ; Kristofic  และคณะ,  2009)  โดยมีสตูรคํานวณดงันี 

 ความหนาแน่นเฉลียต่อรังทังหมด  (D,  Density)  =  (จํานวนตวัของสกลุทีพบ/รังทงัหมด)   

 ความเด่น  (Do,  Dominance)  =  ((จํานวนตวัของสกลุทีพบ/จํานวนทงัหมด) x 100)   

 ความหนาแน่นเฉลียต่อรังทีพบ  (MI,  Mean  Intensity)  =  (จํานวนตวัของสกลุ/รังทีพบ)  
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 การศกึษาความหลากหลายของสตัว์ขาข้อในรังนกกระติดตะโพกขาว  (Lonchura striata) ทีเก็บตวัอย่าง 

บริเวณมหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์และพืนใกล้เคียง  ระหว่าง เดือนธันวาคม  พ.ศ.2552  

ถึง  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2553  โดยเก็บรังนกกระติดตะโพกขาวหลงัจากทีลกูนกทิงรังแล้ว  จํานวนทงัหมด  20  รัง 

และจําแนกในระดบั  อนัดบั (Order),  วงศ์ (Family)  และสกลุ  (Genus)  พบจํานวนทงัหมด  1,580  ตวั จําแนกเป็น  

15  อนัดบั  28 วงศ์ 41  สกลุ  สตัว์ขาข้อทีพบมากทีสดุ  คือ  สกลุ   Psyllipsocus  จํานวน  814  ตวั  สกลุ  

Ornithronynssus  จํานวน  129  ตวั  สกลุ  Peleribates  จํานวน  124  ตวั  สกลุ  Hyalopsocus   จํานวน  74  ตวั  

สกลุ  Cheyletus  จํานวน  72  ตวั  สกลุ  Dermatophagoides  จํานวน  51  ตวั  และสกลุ Proctolaelap  จํานวน  

38  ตวั  ตามลําดบั  โดยในสกลุ Psyllipsocus, Ornithronynssus  และ   Peleribates   เป็นกลุม่ทีพบได้เกือบทกุรัง

ของนกกระติดตะโพกขาวทีได้ทําการศกึษา   

จากการนําจํานวนสกลุของสตัว์ขาข้อทีพบมาคํานวณค่า ความหนาแน่นเฉลียต่อรังทงัหมด (D,  Density)   

ความเด่น  (Do,  Dominance)  และความหนาแน่นเฉลียต่อรังทีพบ  (MI,  Mean  Intensity) พบว่าสกุล  

Psyllipsocus  มีจํานวนมากทีสดุเป็นจํานวน  814  ตวั  มีค่าความหนาแน่นต่อรังทงัหมด  40.70  ตวั และพบว่ามี

ความเด่น  กว่ากลุม่อืน  ๆ  โดยมีค่าเป็น  51.52 %  มีความหนาแน่นเฉลียต่อรังทีพบ  (MI,  Mean  Intensity)  คิด

เป็น  48.84  ตวั  สําหรับสกลุทีพบจํานวนรองลงมาคือ  สกลุ Ornithronynssus โดยพบจํานวน  129  ตวั  มีค่าความ

หนาแน่นเฉลียต่อรังทงัหมด  6.45  ตวั และพบว่ามีความเด่น  รองลงมาโดยมีค่าเป็น  8.16 %  และความหนาแน่น

เฉลียตอ่รังทีพบคิดเป็น  10.75  ตวั  และสกลุทีรองลงมาคือ  สกลุ  Peleribates  ซงึมีจํานวนตวัทีพบไม่ต่างจาก สกลุ 

Ornithronynssus มากนกัโดยพบจํานวน  124  ตวั  ซงึพบวา่มีคา่ ความหนาแน่นตอ่รังทงัหมด  6.20  ตวั  และพบว่า

มีความเด่น  รองจากทงัสองสกลุโดยมีค่า  7.85 %    และความหนาแน่นเฉลียต่อรังทีพบคิดเป็น  41.33  ตวั สําหรับ

สกลุทีพบจํานวนทีน้อยทีสดุคือ  1  ตวั  มีทงัหมด  7  สกลุ  ได้แก่  สกลุ  Genus 1 (Staphylinidae),  ชนิด  

Haploembia solieri,  ชนิด  Chlorochroa sayi,  ชนิด   Nilaparvata  lugens,  ชนิด  Plutella  xylostella,  สกลุ   

Genus 2   (Chrysopidae)  และสกลุ  Oonops   ซงึมีค่าความหนาแน่นเฉลียต่อรังทงัหมด  0.05  ตวั  และพบว่ามี

ความเดน่  0.06 %   และความหนาแน่นเฉลียตอ่รัง ทีพบคิดเป็น  10.75  ตวั ดงัแสดงในตารางที 1 และรูปที 1 -  4 
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 (ก)      (ข) 

   รูปที 1 แสดงกลุม่ตวัอย่างด้วง (ก) และมวน (ข) ทีพบในรังนกกระติดตะโพกขาว          

 
 
 
 
 
 
 

(ค)       (ง) 
           รูปที 2 แสดงกลุ่มตวัอย่างแมงมมุที (ค) และแมงป่องเทียม (ง) ทีพบในรังนกกระติดตะโพกขาว   
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               รูปที 3 แสดงตวัอย่างกลุม่ไรทีพบในรังนกกระติดตะโพกขาว      
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รูปที 4 แสดงตวัอย่างกลุม่แมลงอืน  ๆ  ทีพบในรังนกกระติดตะโพกขาว 
 

เมือนําสตัว์ขาข้อเฉพาะทีเป็น  Ectoparasite  จํานวนทงัหมด  1,427  ตวั  โดยจําแนกเป็น   7  อนัดบั  14 

วงศ์ 24  สกลุ  มาคํานวนความหนาแน่นเฉลียต่อรังทงัหมด (D) ความเด่น  (Do)  และ ความหนาแน่นเฉลีย ต่อรังที

พบ (MI) พบวา่กลุม่เหาหนงัสือ สกลุ Psyllipsocus  พบเป็นชนิดทีเดน่  (Do) คิดเป็น  57.04 %  รองลงมายงัเป็นกลุม่

ไรสกลุ  Ornithronynssus  และสกลุ  Peleribates  โดยคิดเป็นความเด่น  9.04 %  และ  8.69 %  ตามลําดบั  และ

ในสกลุทีพบความเดน่น้อยสดุเดน่  คือ  ด้วงสกลุ  Genus 1  (Stephylinidae),  รินดํา  สกลุ  Culicoides   และไรสกลุ  

Paracaropsis  โดยมีความเดน่คิดเป็น  0.14 %,  0.14 %  และ  0.07 %  ตามลําดบั  ดงัแสดงในตารางที 2 

 เมือวิเคราะห์ความแตกตา่งของจํานวนสกลุของสตัว์ขาข้อทีพบกบัขนาดของรังและตําแหน่งความสงูของรัง

ซงึแบ่งกลุม่ขนาดรังและตําแหน่งความสงูของรังเป็น  3  กลุม่  ใช้  One – way  ANOVA พบว่าจํานวนสกลุ ของสตัว์

ขาข้อทีพบในรังของนกกระติดตะโพกขาวไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัในทางสถิติ ในแตล่ะกลุม่รัง  

(F2,17 = 1.143, P = 0.342)    และในแตล่ะกลุม่ตําแหน่งความสงูของรัง (F2,17 = 0.131, P = 0.878) 
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โดยจากการศึกษาสัตว์ขาข้อทีพบในรังนกกระติดตะโพกขาวสกุลทีพบมากทีสุดในทุก  ๆ  รัง  คือ เหา

หนงัสือสกลุ  Psyllipsocus  ซงึเป็นกลุม่ทีพบตามหนงัสือทีเก่าทีทบัถมกนัเป็นเวลานาน  ๆ  ซงึพบบ่อยมากทีสดุในรัง

ของนกกระติดตะโพกขาวและพบว่าเป็นกลุ่มเด่นของ Ectoparasite  ซงึเข้ามาอาศยัอยู่ภายในรังและกดักินผิวหนงั

ของนกกระติดตะโพกขาว เป็นอาหาร  นอกจากนันมีไรซึงพบรองลงมา  คือ  สกุล  Ornithronynssus  และสกุล  

Peleribates   และยงัมีไรสกลุ  Cheyletus  และสกลุ  Dermatophagoides  นีตามลําดบั  จากการศกึษาจะพบว่า

มากทีสดุนีเป็น  Ectoparasite  บนตวัของสตัว์ทกุ ชนิดอยู่แล้ว  (Kristofik  และคณะ,  2009)   โดยเข้าไปอาศยัเกาะ

ตามขน  ผิวหนงั  เพือกดักิน หรือดดูเลือดเป็นอาหาร  หรืออาจเข้าไปในรังเพือทีจะใช้รังเป็นที สําหรับสืบพนัธุ์ด้วย   
 
ตารางที 1 แสดงจํานวน  ความหนาแน่น  ความถี  ความเดน่และจํานวนเฉลียของสตัว์ขาข้อทีพบในรังนกกระติดตะโพกขาว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับ  (Order) วงศ์  (Family) 
ชือวทิยาศาสตร์ 

(Sciencetific Name) 
Σ (n) D Do (%) MI 

Cleoptera Carabidae Harpalus sp. 14 0.70 0.89 1.75 

 Staphylinidae Genus 1 1 0.05 0.06 1.00 

Collembola Isotomidae Isotoma viridus 7 0.35 0.44 2.33 

Diptera Drosophilidae Dosophilia sp. 2 0.10 0.13 2.00 

 Ceratopogonidae Culicoides sp. 2 0.10 0.13 2.00 

 Simulidae Simulium sp. 3 0.15 0.19 1.50 

Embioptera Oligotomidae Haploembia solieri 1 0.05 0.06 1.00 

Hemiptera Pentatomidae Chlorochroa sayi 1 0.05 0.06 1.00 

 Lygaeidae Blissus leucopterus 4 0.20 0.25 1.33 

 Pyrrhocoridae Dysdercus suturellus 2 0.10 0.13 1.00 

Hymanoptera Formicidae Oecophylla  smaragdina 20 1.00 1.27 20.00 

 Delphacidae Nilaparvata  lugens 1 0.05 0.06 1.00 

Lepidoptera Plutellidae Plutella  xylostella 1 0.05 0.06 1.00 

Neuroptera Chrysopidae Genus 2 1 0.05 0.06 1.00 
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ตารางที 1 แสดงจํานวน  ความหนาแน่น  ความถี  ความเดน่และจํานวนเฉลียของสตัว์ขาข้อทีพบในรังนกกระติดตะโพกขาว (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการศกึษาสตัว์ขาข้อทีพบในรังนกกระติดตะโพกขาวคล้ายกบัการศกึษาของ  Kristofik  และคณะ   ในปี  

1996  ศกึษาสตัว์ขาข้อในรังนกนางแอ่น  Sand  Martin  (Riparia riparia)  ซงึมีลกัษณะรังแบบปิดเช่นกนั  จาก

อันดับ  (Order) วงศ์  (Family) 
ชือวทิยาศาสตร์ 

(Sciencetific Name) 
Σ (n) D Do (%) MI 

Neoptera Blattellidae Pycnoscelus indicus 4 0.20 0.25 4.00 

Psocoptera Liposcelidae Psyllipsocus  rambuii 814 40.70 51.52 42.84 

 Psocidae Hyalopsocus  striatus 74 3.70 4.68 6.12 

Thysanoptera Thripidae Stenchaetorips  biformis 14 0.70 0.89 4.67 

Thysanura Lepismatidae Lepisma  saccharina 5 0.25 0.32 5.00 

Acarina Acaridae Lackerbaueria sp. 7 0.35 0.44 3.50 

  Tyrophagus sp. 24 1.20 1.52 12.00 

 Ascidae Proctolaelap sp. 38 1.90 2.41 12.67 

 Cheyletidae Acaropsis sp. 14 0.70 0.89 7.00 

  Cheletomimus sp. 24 1.20 1.52 8.00 

  Cheyletus sp. 72 3.60 4.56 10.29 

  Paracaropsis sp. 2 0.10 0.13 2.00 

 Cunaxidae Cunaxa sp. 16 0.80 0.65 3.20 

 Dermanyssidae Dermanyssus sp. 4 0.20 1.01 2.00 

  Raillietia sp. 14 0.70 0.89 7.00 

 Laelapidae Eulaelaps sp. 14 0.70 0.89 2.80 

  Haemagonyssus sp. 31 1.55 1.96 15.50 

 Macronyssidae Macronyssus sp. 14 0.70 0.89 3.50 

  Ornithronynssus sp. 129 6.45 8.16 10.75 

  Radfordiella sp. 12 0.60 0.76 6.00 

  Ichoronyssus sp. 10 0.50 0.63 10.00 

 Mochlozetidae Peleribates sp. 124 6.20 7.85 41.33 

 Pyroglyphidae Dermatophagoides sp. 51 2.55 3.23 10.20 

Pseudoscorpionida  Genus 3 3 0.15 0.19 1.00 

Araneae Salticidae Menemerus bivittatus 4 0.20 0.25 2.00 

 Oonopidae Oonops sp.1 2 0.10 0.13 2.00 

  Oonops sp.2 1 0.05 0.06 1.00 

 Total  1,580 79.05 100 265.28 
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การศึกษารังของนกทงัสองชนิดดงักล่าว  พบสตัว์ขาข้อกลุ่มเด่นทีพบบ่อยครังและพบมากทีสดุเป็นไรกลุ่มเดียวกบัทีพบ 

ในรังของนกกระติดตะโพกขาว คือ Ornithronynssus, สกลุ Peleribates และสกลุ  Dermatophagoides โดยไรในสกลุ

เหล่านีเป็นปรสิตทีกัดกินผิวหนังและดูดเลือดของนกเจ้าของรัง หรืออาจเข้า ไปภายในรังของนกเนืองจากภายในรังมี

สภาวะทีเหมาะสมสําหรับการสืบพนัธุ์และวางไข ่    

สําหรับในสกุลทีพบน้อยทีสดุจะเป็นกลุ่มของแมลง  เช่น  สกุล Haploembia,  สกุล Chlorochroa ,  สกุล 

Nilaparvata  ซงึพบว่าแมลงกลุม่ดงักลา่วไม่จดัอยู่ในกลุม่ของ  Ectoparasite  ในรังของนกกระติดตะโพกขาว ซงึอาจ เป็น

เหตบุงัเอิญของผู้ศกึษาเนืองจากตวัของแมลงอาจตกลงมาทีตวัของนกเจ้าของรังหรือติดมากบัอาหารทีพ่อแม่นกนํามาให้ลกู

นก สตัว์ขาข้อทีจดัว่าเป็น  Ectoparasite  ในรังของนกกระติดตะโพกขาว  คือเหาหนงัสือ สกลุ  Psyllipsocus  เป็นกลุม่ทีมี

ปากกดัซงึจะกดักินผิวหนงัทีตวัของนกเป็นอาหาร  หรือแม้กระทงัสตัว์ขาข้อในชนิด หรือสกลุอืน  ๆ  เป็นอาหาร  นอกจากนนั

ยงัพบด้วงสกุล  Harpalus  ซงึทางนิเวศวิทยาของของด้วงสกุลนีเป็นกลุ่มทีกินซาก เป็นอาหาร  (Kristofik  และคณะ , 

1996) อย่างไรก็ตามการเข้าไปในรังนกของด้วงอาจมีความสมัพนัธ์กนัซงึด้วงทีพบเข้าไปกิน และอีกสกุลทีพบเป็นตวัอ่อน

เพลียไฟ  สกลุ  Stenchaetorips  ซงึเป็น  Ectoparasite  ตวัอ่อนและกดักินซาก เนือผิวหนงัเป็น อาหารดงันนัในรังของนก

อาจเป็นแหล่งอาหารทีดีสําหรับตวัอ่อนของเพลียไฟได้และยงัเป็นทีอาศัยทีเหมาะสมในการพฒันาของตวัอ่อนซึงจดัเป็น  

Ectoparasite  ของนก  (Clayton  และ  Bruno,  1997)   

 
ตารางที 2 แสดงสตัว์ขาข้อทีเป็น  Ectoparasite  โดยเรียงตามความเดน่ทีพบในรังนกกระติดตะโพกขาว 

 

 

ชือวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)    Thai  Name Σ (n) D Do (%) MI 

Psyllipsocus  rambuii เหาหนงัสือ 814 40.70 57.04 42.84 

Ornithronynssus sp. ไร 129 6.45 9.04 10.75 

Peleribates sp. ไร 124 6.20 8.69 41.33 

Cheyletus sp. ไร 72 3.60 5.05 10.29 

Dermatophagoides sp. ไร 51 2.55 3.57 10.20 

Proctolaelap sp. ไร 38 1.90 2.66 12.67 

Haemagonyssus sp. ไร 31 1.55 2.17 15.50 

Cheletomimus sp. ไร 24 1.20 1.68 8.00 

Cunaxa sp. ไร 16 0.80 1.12 3.20 

Acaropsis sp. ไร 14 0.70 0.98 7.00 

Eulaelaps sp. ไร 14 0.70 0.98 2.80 

Harpalus sp. ด้วงดิน 14 0.70 0.98 1.75 

Raillietia sp. ไร 14 0.70 0.98 7.00 
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สําหรับการพบแมงป่องเทียม ซึงพบทีรังของนกกระติดตะโพกขาวพบได้ทวัไปในรังมกัซ่อนตวัอยู่ในดิน และในเศษ

ซากทีมีการย่อยสลายหรือเศษหญ้าส่วนใหญ่มีการรายงานพบ แมงป่องเทียมในรังนกทีเป็นรังเปิดของนกหลายชนิด

เช่น นกพิราบป่า  (Rock  Pigeon) (Kristofic  และคณะ,  1988)  

 การพบไรซึงเป็น  Ectoparasite ของสิงมีชีวิตเกือบทกุชนิด เป็นกลุ่มทีพบได้บ่อยครังในนกหรือในรังของ

สตัว์เลียงลกูด้วยนมทีมีขนาดเลก็อีกด้วยเช่น กลุม่  Cheyletidae, กลุม่  Macronyssidae,  กลุ่ม  Laelapidae  เป็น

ปรสติทีพบได้ในสตัว์เลียงลกูด้วยนมและในนกและเข้ามากินอาหารทีเป็นสตัว์ขาข้อทีมีขนาดเลก็  มีการสืบพนัธุ์แบบ

ไม่อาศยัเพศในสภาวะทีไม่เหมาะสมอีกด้วย  (Daniel,  1979) นอกจากนนัยงัมี กลุม่ทีเป็น  Free - living  ซงึใน

การศกึษาพบกลุม่  Acaridae,  กลุม่  Dermanyssidae  และกลุม่  Ascidae  ซงึเป็น  Free - living  ในสตัว์บางกลุม่

และเป็นกลุม่ทีอาศยัได้ทกุทีทีมีความเหมาะสม (Daniel,  1979) นอกจากนียงัพบ แมงมมุซงึเป็นสิงมีชีวิตทีพบได้ใน

บริเวณที เป็นโพรงดินหรือโพรงไม้ หรือรังนก ทีสร้างรังเป็นแบบปิด (Kaston,  1978)   

นอกจากนนัยงัพบวา่มีแมลงอีก  3 กลุม่ทีจดัเป็น  Ectoparasite  ในรังนกกระติดตะโพกขาว  ได้แก่ 

 กลุม่  Diptera  สกลุ Culicoides, สกลุ Simulium  และกลุม่  Collembola  สกลุ  Isotoma ซงึกลุม่นี เป็น

ปรสิตของสิงมีชีวิตทกุชนิดคือมกัเข้าไปในรังของนกเพือหาอาหาร  และหาทีสืบพนัธุ์วางไข่ภายในรัง  (Tomas  และ

คณะ,  2008) และนอกจากนนัพบกลุม่  Embioptera สกลุ Haploembia พบเป็นตวัอ่อนซงึในช่วงทีเป็นตวัอ่อนจะ

เป็น  Ectoparasite (Clayton  และ  Bruno,  1997)   

ชือวิทยาศาสตร์ (Sciencetific Name)    Thai  Name Σ (n) D Do (%) MI 

Macronyssus sp. ไร 14 0.70 0.98 3.50 

Stenchaetorips  biformis เพลียไฟ 14 0.70 0.98 4.67 

Radfordiella sp. ไร 12 0.60 0.84 6.00 

Ichoronyssus sp. ไร 10 0.50 0.70 10.00 

Isotoma viridus แมลงหางดีด 7 0.35 0.49 2.33 

Dermanyssus sp. ไร 4 0.20 0.28 2.00 

Simulium sp. บงึ 3 0.15 0.21 1.50 

Genus 3 แมงป่องเทียม 3 0.15 0.21 1.00 

Culicoides sp. รินดํา 2 0.10 0.14 2.00 

Paracaropsis sp. ไร 2 0.10 0.14 2.00 

Genus 1 ด้วง 1 0.05 0.07 1.00 

Total 1,427 71.35 100 209.33 
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 สําหรับกลุ่มแมลงทีไม่ได้เป็น  Ectoparasite  มี  5  กลุม่  ได้แก่ กลุม่  Hemiptera, กลุม่  Lepidoptera,  

กลุม่  Neuroptera,  กลุม่  Neoptera,  กลุม่  Thysanura และกลุม่  Hymanoptera  ซงึการพบ กลุม่เหลา่นีในรังนก

อาจ เป็นความบงัเอิญทีตวัมวนติดมาตามขนบนตวันกและเข้าไปภายในรังโดยไมมี่ผลเสีย หรือเป็นอนัตรายต่อพ่อแม่

นกและลกูนกภายในรัง  

 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของจํานวนสัตว์ขาข้องในรังกับปัจจัยขนาดของรังและความสูงของรัง 

พบว่าจํานวนสกุลของสตัว์ขาข้อในรังนกกระติดตะโพกขาวไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัในทางสถิติกับ

ขนาดและควาสงูของรัง เนืองจากขนาดของรังทีพบมีขนาดเล็กหรือใหญ่จะขึนอยู่กบัตําแหน่งทีรังอยู่ในง่ามไม้หรือ

บริเวณซอกตึก และเรืองของความชืนของรังนันมากหรือน้อยจะอยู่ทีการระบายอากาศภายในรังซึงเกียวข้องกับ 

ความสงูของรังและสิงทีปกคลมุบริเวณรอบรังด้วย (Heeb และคณะ, 2000)  เช่น  ถ้ารังอยู่สงูมีความเป็นไปได้สงู ที

ตวัรังจะโดนแรงลมซงึทําให้การระบายอากาศภายในรังดีรังจงึแห้งแตถ้่าตวัรังอยูส่งูแล้วมีสงิปกคลมุรังทีหนาแน่น 

การระบายอากาศภายในรังจงึไมดี่รังจงึมีความชืนอยูบ่าง  เป็นต้น  

 

สรุปผลการศกึษา 
 ศึกษาสตัว์ขาข้อในรังนกกระติดตะโพกขาวหลงัจากทีลกูนกทิงรัง 20  รัง โดยพบจํานวนของสตัว์ขาข้อ 

ทงัหมด  1,580  ตวั  สามารถจําแนกได้  15 อนัดบั  28  วงศ์  และ  41  สกลุ  โดยพบมากทีสดุตามลําดบัคือ  สกลุ  

Oecophylla  จํานวน  814  ตวั  สกลุ  Ornithronynssus  จํานวน  129  ตวั  สกลุ  Peleribates  จํานวน  124  ตวั  

สกลุ  Hyalopsocus จํานวน  74  ตวั  และ  Cheyletus  จํานวน  72  ตวั  โดยสตัว์ขาข้อทีพบ ในรังนกกระติดตะโพก

ขาวสามารถจําแนกเป็นกลุม่คือ  แมงป่องเทียม  ไร  แมงมมุ  และแมลงอืน  ๆ  เช่น  ด้วง  เหาหนงัสือ เพลียไฟ และ

เมือแยกเฉพาะกลุม่ทีเป็น  Ectoparasite  พบทงัหมด  1,427  ตวั  โดย จําแนกเป็น 7 อนัดบั  14  วงศ์  24  สกลุ  ซงึ

สกลุทีเด่นยงัคงเหมือนกบัจํานวนทีรวมทงัหมด  และการวิเคราะห์ความแตกต่างของ จํานวนสกลุของสตัว์ขาข้อทีพบ

กบัขนาดของรัง  3  กลุม่  พบว่าจํานวนสกลุของสตัว์ขาข้อทีพบในรังของนก กระติดตะโพกขาวในแต่ละกลุม่รังไม่มี

ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัในทางสถิติกบัขนาดและความสงูของรัง  
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การเรียนร้เคมีจากการเล่นเกมู  
Game – Based Chemistry Learning : Periodic Table 
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บทคัดย่อ 
  การเรียนวิทยาศาสตร์มีความสําคญันอกจากทําให้เกิดการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีแล้วยงัทําให้กระบวน

ความคิดของบคุคลมีความเป็นเหตเุป็นผล มีการพฒันาสติปัญญา เกิดการแสวงหาความรู้ การเรียนนีแบ่งเป็นหลาย

ระดบัตงัแต่ชนั ประถมจนถึงชนัมธัยมปลาย การเรียนวิทยาศาสตร์ในชนัมธัยมปลายมีการแยกเป็นสามสาขาวิชา 

ฟิสกิส์ เคมี ชีววิทยา และมีเนือหาหลายสว่นเป็นนามธรรม การพิสจูน์หรือแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมอาจทําได้ยากหรือ

ต้องใช้เครืองมือ ด้วยเหตนีุจงึมีนกัเรียนจํานวนมากทีไมส่ามารถทําความเข้าใจกบัเนือหาวิชา โดยเฉพาะการเรียนวิชา

เคมีในระดบัมธัยมปลายเป็นวิชาทีมีเนือหาทีแสดงให้ผู้ เรียนเห็นเป็นรูปธรรมได้ยากในหลายบทเรียน เช่น โครงสร้าง

อะตอม ขนาดและอนภุาคของสาร พนัธะเคมี ปริมาณสารสมัพนัธ์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น การเรียนวิชา

เคมีระดบัมธัยมปลาย ปัจจบุนัได้มีการปรับปรุงตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดให้

นกัเรียนสายศิลป์ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซงึทําให้นกัเรียนกลุม่นีอาจไม่บรรลุ

วตัถปุระสงค์การเรียนตามทีตงัไว้ ปัจจบุนัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีสว่นช่วยในการเรียนเนืองจากสามารถแสดง

ให้เหน็ภาพ และมีการโต้ตอบกบัผู้ ใช้ เกิดเป็นเกม จดัเป็นสือทีเข้าถึงกลุม่เด็กและเยาวชนได้ง่าย นอกจากนีเกมแต่ละ

ประเภทสามารถสอดแทรกองค์ความรู้ทีแตกต่างกนัไป เกมเหลา่นีสามารถนําไปใช้เป็นเครืองมือในการพฒันาความรู้

ของผู้นกัเรียน เสริมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน หากนกัออกแบบเกมมีการสร้างเนือหาการเรียนมาใช้เป็น กฎ

การเลน่ วิธีการดําเนินเรือง ผู้ เลน่จะเกิดการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ทีได้รับ วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัชินนีคือ 

การศึกษากระบวนการ ขนัตอนการออกแบบเกมเพือการศึกษา รวมถึงวิธีในการนําไปใช้ในวิชาเรียน โดยมีการ

วิเคราะห์เนือหาบทเรียนเรืองธาตแุละตารางธาต ุ เนืองจากเป็นบทเรียนพืนฐานของวิชาเคมีทีนกัเรียนจะต้องนําไป

ศกึษาบทเรียนเรืองอืนๆต่อไป เมือได้ประเด็นทีต้องการเรียนรู้แล้วจึงนําไปออกแบบเป็นเกมทีมี เนือหาเหมาะสม และ

สามารถทําให้ผู้ เลน่เข้าใจบทเรียนได้ดียิงขึน เกมทีได้พฒันาโดยใช้โปรแกรมแฟลช สร้างเป็นเกมออนไลน์ มีระบบ

ฐานข้อมลู ทีสามารถแก้ไขระดบัของเกมได้ เนือหาเกมเป็นเกมป้องกนัฐานโดยมีฉากการเลน่เป็นตารางธาต ุระหว่าง

ฉากมีมินิเกมเรืองโครงสร้างอะตอม กราฟิกใช้โทนสีพาสเทล และมีการออกแบบคาแรคเตอร์ให้มีเรืองราว เกมมีการ

                                                            

1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลยัศลิปากร มหาวิทยาลยัศลิปากร เพชรบรีุ 76120, ประเทศไทย 

  The Faculty of  Information and Communication Technology, Silpakorn University, Petchburi 76120, Thailand. 
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ทดลองกบักลุม่เป้าหมายจํานวน 50 คน จากนนันํามาประเมินผลความพงึพอใจจากการเลน่เกม รวมทงัสมัภาษณ์เชิง

ลกึเพือเป็นแนวทางในการพฒันาเกมตอ่ไป ผลทีได้พบวา่ผู้ เลน่มีความพงึพอใจต่อเกมทงัด้านความเหมาะสมของเกม 

และด้านประโยชน์ทีได้รับ โดยมีเจตคติทีดีขนึตอ่การเรียนวิชาเคมี บทเรียนเรืองธาตแุละตารางธาต ุ

คาํสาํคัญ :  การออกแบบเกม  เกมเพือการศกึษา 

 

Abstract 
 The study of sciences is significant for technology developments. It improves the logical process 

and intelligence development. Scientific education assorts to various classes. Students need to learn it 

from the level of elementary to high school. There are three fields of science educating in the Thai school: 

physics, biology, and chemistry. Typically, most contents are abstract and contain many complicated 

explanations. For that reason, students cannot understand the mentioned lessons, especially chemistry in 

high school level, for instance, atomic structures, molecules, chemical bonds, and chemical compounds. 

Furthermore, scientific curriculum has improved since 2008. It is stated that arts students have to learn 

chemistry in depth, but they lack of scientific skills to reach this objective. Presently, computers play the 

role of an educational tool in motivating students to engage in the subjects. It provides graphics, 

interactive media, and games, which are suitable for children and teenagers. Games are considered as a 

useful instrument that encourages student’s self-learning and outside class studies. Students are able to 

acquire the concept and content through the game entertainment containing many cartoon characters 

and stories created by game designers. The objective of this research is to study the process of game-

based learning design and the application of using game in class. The main theme of this game 

concerns the periodic table and atomic structures, which basically is in chemistry and related fields. 

Game designers firstly have to analyze the content of subject and design the game method. It is 

developed by the flash action script program and created as a game on-line database. The game 

characteristic is called tower defense style, containing many levels from easiest to most complex level. 

Each level is separated by mini games that present atomic structure lesson. Game graphics is designed 

in pastel color with comic style consisting of a story and several characters created from elements. This 

game was tasted by 50 participants. The results show that the participants are satisfied in terms of the 

game’s appropriateness and positive attitude towards the study of chemistry in the lesson of elements 

and periodic tables. An in-depth interview is also used to direct the game-based learning development in 

the future. 
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Keywords :  Game design,  Serious game 
 

คาํนําและวัตถุประสงค์ 
การเรียนวิทยาศาสตร์มีความสําคญันอกจากทําให้เกิดการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีแล้วยงัทําให้กระบวน

ความคิดของบคุคลมีความเป็นเหตเุป็นผล มีการพฒันาสติปัญญา เกิดการแสวงหาความรู้  การเรียนนีแบ่งเป็นหลาย

ระดบัตงัแต่ชัน ประถมจนถึงชันมธัยมปลาย การเรียนวิทยาศาสตร์ในชันมธัยมปลายมีการแยกเป็นสามสาขาวิชา 

ฟิสกิส์ เคมี ชีววิทยา และมีเนือหาหลายสว่นเป็นนามธรรม การพิสจูน์หรือแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมอาจทําได้ยากหรือ

ต้องใช้เครืองมือ ด้วยเหตนีุจงึมีนกัเรียนจํานวนมากทีไมส่ามารถทําความเข้าใจกบัเนือหาวิชา โดยเฉพาะการเรียนวิชา

เคมีในระดบัมธัยมปลายเป็นวิชาทีมีเนือหาทีแสดงให้ผู้ เรียนเห็นเป็นรูปธรรมได้ยากในหลายบทเรียน เช่น โครงสร้าง

อะตอม ขนาดและอนภุาคของสาร  พนัธะเคมี  ปริมาณสารสมัพนัธ์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น  การเรียน

วิชาเคมีระดับมัธยมปลาย ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 

กําหนดให้นกัเรียนสายศิลป์ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  ซงึทําให้นกัเรียนกลุม่นีอาจ

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนตามทีตังไว้ ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนเนืองจาก

สามารถแสดงให้เห็นภาพ และมีการโต้ตอบกับผู้ ใช้ เกิดเป็นเกม จัดเป็นสือทีเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ง่าย  

นอกจากนีเกมแต่ละประเภทสามารถสอดแทรกองค์ความรู้ทีแตกต่างกนัไป เกมเหลา่นีสามารถนําไปใช้เป็นเครืองมือ

ในการพฒันาความรู้ของผู้นกัเรียน เสริมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน หากนักออกแบบเกมมีการสร้างเนือหา

การเรียนมาใช้เป็น กฎการเล่น วิธีการดําเนินเรือง ผู้ เล่นจะเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทีได้รับ งานวิจยัชินนีจึง

มุ่งเน้นทีการศึกษากระบวนการ ขนัตอนการออกแบบเกมเพือการศึกษา รวมถึงวิธีในการนําไปใช้ในวิชาเรียน โดยมี

การวิเคราะห์เนือหาบทเรียนเรืองธาตแุละตารางธาต ุเนืองจากเป็นบทเรียนพืนฐานของวิชาเคมีทีนกัเรียนจะต้องนําไป

ศกึษาบทเรียนเรืองอืนๆตอ่ไป  เมือได้ประเดน็ทีต้องการเรียนรู้แล้วจงึนําไปออกแบบเป็นเกมทีมี เนือหาเหมาะสม และ

สามารถทําให้ผู้ เลน่เข้าใจบทเรียนได้ดียิงขนึ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพือสร้างเกมต้นแบบ 1 เรืองใช้เสริมการเรียนวิชาเคมี ระดบัมธัยมปลาย สายศิลป์ เรือง  

     อะตอมและตารางธาต ุ 

 2) ศกึษาผลการใช้เกมเป็นเครืองมือช่วยในการเรียน  

 3) ศกึษากระบวนการออกแบบเกมเบืองต้นเพือใช้ในการเรียน  

 4) ศกึษาวิธีการนําเกมมาใช้ในการเรียนการสอน 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
1) เครืองมือการวิจยั   

1.1)เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบประเมินความพงึพอใจในการเลน่เกม   

1.2)เครืองมือทีใช้ในการทดลองได้แก่ เกมการศกึษา : เรียนรู้เคมี ทีถกูออกแบบขนึ 

2) การเก็บรวบรวมข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง ผลการทดลองจะถกูประเมิน

จากแบบประเมินความพงึพอใจ 

3) การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้คา่ร้อยละคํานวณจากข้อมลูทีรวบรวมขนึมา 

 
 

1. ศกึษาบทเรียนวิชาเคมีเรืองธาตแุละตารางธาต ุ
 

2. ออกแบบเนือหา / เรืองราว / สถานการณ์ ทีเหมาะสมกบัการเรียนเคมี 

3. ออกแบบโปรแกรม ให้ตอบรับกบัเนือหา และวิธีการเลน่เกม 

4. ออกแบบและพฒันา Graphic Design และ Animation ในสว่นของตวัละครและฉาก 

5. จดัการประชมุกลุม่ Focus Group ร่วมกบัผู้ เชียวชาญด้านเคมี ด้านเกมคอมพิวเตอร์ และด้าน

เทคโนโลยีการศกึษา เพือหาความเทียงตรงของซอฟท์แวร์ทีผลติขึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ทดลองใช้ (Piloting) ซอฟท์แวร์ทีผลติขนึกบันกัเรียนทีไมใ่ช่กลุม่เป้าหมายเพือตรวจสอบคณุภาพของสือ  
 

7. ทดลองซอฟท์แวร์ทีพฒันาแล้วกบันกัเรียนกลุม่เป้าหมาย 

9. วิเคราะห์ผลการทดลองและรายงานผลสมัฤทธิและความพงึพอใจของผู้ เรียนทีเป็นกลุม่เป้าหมาย 

8. ทําแบบประเมินความพงึพอใจจากการเลน่เกม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-280  

28

ผลการวิจัย  
 การวิจยัเกมชินนีนําโปรแกรมเกมทีได้มาทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง เพือทราบผลลพัธ์จากการเรียนทีได้ตงั

วตัถปุระสงค์ไว้ โดยประเมินผลจากแบบประเมินความพงึพอใจต่อการเลน่เกม นําผลทีได้มาหาค่าร้อยละ และยงัมี

การสมัภาษณ์เชิงลกึเพือทราบแนวทางในการพฒันาเกมตอ่ไป ผลการประเมินความพงึพอใจสงูสดุคือเห็นสมควรให้มี

การออกแบบเกมเพือการเรียนเรืองตา่งๆอีก และมีความพงึพอใจต่อเนือหาเกม ข้อทีได้คะแนนความพงึพอใจในระดบั

ปานกลางคือ วิธีการเลน่และคําแนะนําในการเลน่ จากการประเมินผล และทดสอบ พบว่าเกมสามารถทําให้นกัศกึษา

จดจําตารางธาตไุด้โดย กระบวนการทําซํา ดงัทีให้ผู้ เล่นวางตําแหน่งธาตใุห้ถกูต้องตามตารางธาต ุ และมีการตอบ

คําถามใน mini game จํานวนหลายครังเรืองการจดัเรียงอะตอม ทําให้เกิดการเรียนรู้และจดจํา เกมเน้นให้ผู้ เลน่จดจํา

ข้อมลูเนืองจากเนือหาในบทเรียนเบืองต้นต้องใช้ทกัษะการจํา ซึงเป็นพืนฐานทีสําคญั การจําตําแหน่งของธาตใุน

ตารางธาตุจะทําให้ผู้ เล่นจดจําจํานวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนได้ สามารถนําไปพัฒนาสู่บทเรียนต่อไปเรืองของ

สารประกอบ และพนัธะเคมี ในบทเรียนอืนๆ ไม่ได้ถกูนํามาใช้เป็นเนือหาหลกัในการออกแบบเกมนี ดงันนัผู้ เรียนจึง

จะสามารถศกึษาเพิมเติมได้ด้วยตนเองโดยใช้ช่องทางหาข้อมลูผ่าน game portal ทีได้จดัเตรียมไว้ ซงึจะเป็นการรวม

เวบ็ลงิค์ ไปยงัแหลง่ความรู้อืนๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 Interface ของเกม 
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ภาพที 2 ขนัตอนการวางตําแหน่งธาตลุงในตารางให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 มินิเกมเรืองโครงสร้างอะตอม 

สรุป 
 เกมจดัเป็นสือทีมีบทบาทสําคญัมากขึนในสงัคม เนืองจากมีการเข้าถึงกลุ่มคนจํานวนมากโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน การพฒันาทางด้านอปุกรณ์สือสาร ทําให้เกิดกลุม่คนทีนิยมการเลน่เกมมากขึน ผลจากการวิจยัทําให้ได้
รูปแบบกระบวนการออกแบบเกมทีเหมาะสมสําหรับการออกแบบเกมเพือการเรียนรู้ซึงมีความแตกต่างใน
รายละเอียดทงัด้านการออกแบบ และการผลติ รวมถงึขนัตอนวิธีการเผยแพร่และนําเสนอ โครงสร้างและกระบวนการ
ออกแบบเกมต้นแบบนีสามารถใช้เป็นแนวทางในการนําไปพฒันาสู่บทเรียนเรืองอืนๆ ซึงจะเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาสือการเรียนการสอนทีเข้าถงึกลุม่เป้าหมายเดก็และเยาวชนได้ดียิงขนึ  



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 P-282  

28

ผู้สอนควรเน้นขนัตอนการออกแบบในส่วนของ pre-production เพือสร้างระบบการเล่นทีสอดคล้องกบั
เนือหาวิชา นอกจากนียงัสามารถนําไปพฒันาลงบนสืออืนๆ เช่น เกมการ์ด เกมกระดาน เพือให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายที
ขาดแคลนอปุกรณ์คอมพิวเตอร์   
 
คาํขอบคุณ 
 คณะผู้วิจยัขอขอบพระคณุผู้ ทีช่วยให้การวิจยัสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี ขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ อจัฉรีย์ 
จนัทลกัขณา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยัชาญ ถาวรเวช ทีกรุณาให้คําแนะนําต่อการศกึษา วิจยั ตลอดจนคําแนะนํา
อืนๆทีเป็นประโยชน์อย่างยิง ขอบพระคณุอาจารย์ธันยา นวลละอองผู้ ให้คําแนะนําในเรืองการออกแบบเกม อาจารย์
ศรัณย์ โพธิรุ่ง ในการสละเวลาช่วยออกแบบและเขียนโปรแกรม ขอบพระคณุคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร และขอขอบคณุสถาบนัวิจยัและพฒันาทีช่วยติดตอ่ประสานงานให้คณะผู้วิจยัจนแล้วเสร็จ 
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โครงการออกแบบชุดอักษรสัญลักษณ์ภาษามือในระบบภาษาไทยและอเมริกัน สําหรับ       
ผ้พกิารทางได้ยนิ กรณีศึกษาู โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปถัมภ์ู                     
Pictorial symbol and Font set design for Thai and American sign language 
for the Deaf : A case study of Setsatian School for the Deaf under the royal patronage  
 

ณฐันนัทน์ แนวมาลี1                                                                                                                                     

Nattanan Naewmalee1

 

บทคัดย่อ 

การออกแบบผลงานสร้างสรรค์ “โครงการออกแบบชดุอกัษรสญัลกัษณ์ภาษามือในระบบภาษาไทยสําหรับ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์” เป็นต่อยอดผลงานของผู้ ออกแบบในระดับปริญญาโท  ในหัวข้อการ

ออกแบบชดุสิงพิมพ์หนงัสือ ”พจนานกุรมสญัลกัษณ์ภาษามือในภาษาองักฤษและหนงัสือรวมรวมภาษามือในกลุ่ม

กิจกรรมต่างๆ” ซึงเป็นลกัษณะการนํารูปแบบการรวมรวมข้อมลู (Collect data) และออกแบบในรูปแบบของ

สญัลกัษณ์ภาพ (Pictorial Symbol) เพือสร้างรูปแบบข้อมลูทีสือสารง่ายและชดัเจนเพือสําหรับชาวไทยทงัในกลุม่คน

พิการและคนทวัไปทีอยากเรียนรู้ภาษามือให้สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยมีความแตกตา่งกบัผลงานใน

ระดบัปรญญาโทในแง่ของตวัอกัษร A-Z เพราะภาษามือของไทยได้นําหลกัการการประยกุต์ภาษามือมาจากภาษามือ

แบบอเมริกนั โดยมีต้นแบบในการออกแบบภาษาอกัษรมือชดุนีมาจากแบบสะกดนิวมือไทยทีประดิษฐ์โดย คณุหญิง

กมลา ไกรฤกษ์ และต้นฉบบัภาพแรกวาดโดย นายกลุน้อย ทองน้อย ซึงทางผู้ออกแบบเองได้รับการช่วยเหลือในด้าน

ปรึกษาวิชาการและตรวจสอบความถกูต้องจาก รองผู้ อํานวยการโรงเรียน อาจารย์วราภรณ์ จงึสวุดี จนสําเร็จลลุว่ง 

ผลงานการออกแบบชดุนีนอกจากจะเป็นผลงานทีออกมาในรูปแบบของสือสิงพิมพ์เป็นหลกั โดยผู้ออกแบบ

ใช้สิงพิมพ์โปสเตอร์เป็นเครืองมือหลกัในการสือสารให้ข้อมลูแล้ว ซึงประกอบด้วยแผ่นภาพการเรียนชุดอักษรมือ

ภาษาไทย และตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันแล้ว ยังมีการนําไปพัฒนาต่อเป็นชุดอักษรมือภาษาไทยและ

อเมริกนัทีสามารถพิมพ์ในเครืองคอมพิวเตอร์ โดยผู้ออกแบบได้รับการแนะนําและความอนเุคราะห์จากผู้ เชียวชาญใน

การออกแบบชดุอกัษร คณุพล อดุมวิทยานกุลู (NP ThaiUnicode Symbols)  

ในด้านการเผยแพร่ผลงานการออกแบบแผ่นภาพการเรียนเรียนชุดนี ได้มีเผยแพร่อย่างเป็นทางการใน

เวบ็ไซต์ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ (www.setsatian.ac.th/research1.html) และชดุตวัอกัษรได้เปิด

                                                            

1 ภาควิชานิเทศศลิป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วิทยาเขตสวุรรณภมู ิจ.สมทุรปราการ 10540 ประเทศไทย                                                                           

   Department of Visual Communication Arts, Albert Laurence School of Communication Arts, Assumption University                                        

   Suvarnabhumi Campus, Samuthprakarn 10540, Thailand. 

http://www.setsatian.ac.th/research1.html
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ให้ประชาชนทวัไปและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทีหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.setsatian.ac.th) นอกจากนี 

ผลงานชดุนียงัได้ร่วมจดัแสดงในนิทรรศการผลงานของคณะนิเทศศาสตร์ ในโอกาสครบรอบการก่อตงัครบ 40 ปีของ

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั โดยมี สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เป็นองค์ประธาน 
 

คาํสาํคัญ : การออกแบบนิเทศศิลป์  ชดุอกัษร  สญัลกัษณ์ภาษามือ  ผู้พิการทางการได้ยิน  
 

Abstract 
The design project “Hand signal font in Thai language for Setsatian School of the Deaf in royal 

patronage” is the succeeding project from the author’s Master Degree thesis under the topic “English 

hand signal dictionary and hand signals in human activity collection”, using data collection and pictorial 

symbol design to clearly communication to the target audience i.e. disabled people and those who are 

interested in hand signal learning. The difference between the MA thesis and this project is the A-Z font is 

replacing the font system from English to Thai system hand signal (U.S. based hand signal) created by 

Khunying Kamala Krairiksh and the first design drawn by Mr. Kulnoi Thongnoi. The academic consultant 

and corrector for this project is Professor Waraporn Juengsuwadee, Deputy Director of Setsatian School 

of the Deaf in royal patronage. 

Apart from the poster designed for illustrating Thai hand signal font and American-English font, 

the author also developed the hand signal font for computer with support and advice from Khun Pol 

Udomwittayanukul (NP ThaiUnicode Symbols). This project was officially published on Setsatian School’ 

website (www.setsatian.ac.th/research1.html) and the pictorial font can be downloaded at 

www.setsatian.ac.th. Also, the project was selected to display at the exhibition held by the Faculty of 

Communication Arts, Assumption University in the occasion of 40th anniversary of the university with the 

opening ceremony by HRH Princess Sirindhorn.  

Keywords :  Communication Design, Font, Hand signal, The Deaf 
 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์   
ผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ 

 

แนวความคดิ       
การออกแบบผลงานนีมีแนวความคิดทีต้องการนําศาสตร์ในการออกแบบสัญลักษณ์ภาพ (Pictorial 

symbol) มารวบรวมและพฒันาการออกแบบในเชิงข้อมลู (Information graphic design) ซึงประยกุต์กบัการ

ออกแบบชุดตัวอักษร โดยนํามาปรับปรุงรูปแบบสือการสอนสําหรับครูอาจารย์ในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ

http://www.setsatian.ac.th/research1.html
http://www.setsatian.ac.th/research1.html
http://www.setsatian.ac.th/


              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

  C-3  

3 

ราชปูถมัภ์ ทงัภาษามือในระบบอเมริกนัและระบบภาษาไทย ซงึพฒันาระบบมาจากการสะกดมือแบบอเมริกนัทีเป็น

การสะกดนิวมือ ตัวอักษร สระ พยัญชนะและตัวเลข ซึงสือการสอนนี ผู้พิการทางการได้ยินและผู้สนใจในระดับ

เบืองต้นสามารถนํามาศกึษาได้ด้วยตนเอง  

ในปัจจุบัน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ มีระบบการเรียนการสอนภาษามือโดยแบ่งเป็นการ

เรียนรู้ภาษามือ (Sign Lanquage) เพือสือความหมายและการเรียนการสะกดนิวมือ(Fingerspelling) ซงึการสะกด

นิวมือนนัคือ รูปแบบการสร้างนิวมือให้เป็นตวัอกัษร เพือทีจะสะกดเป็นคําต่างๆ โดยมีต้นแบบในการออกแบบภาษา

อกัษรมือชดุนีมาจากแบบสะกดนิวมือไทยทีประดิษฐ์โดย คณุหญิงกมลา ไกรฤกษ์ และต้นฉบบัภาพแรกวาดโดย นาย

กลุน้อย ทองน้อย แต่รูปแบบดงักล่าว ไม่มีระบบในการสือสารทีเป็นมาตรฐาน ซึงในปัจจบุนัคณาจารย์ในโรงเรียน 

ไมส่ามารถออกแบบสือการสอน ในสว่นของภาพมือได้เอง และต้องหาอาสาสมคัรผู้วาดภาพ มาช่วยวาดภาษามืออยู่

เสมอ ทําให้ใช้เวลานานในการพฒันาสือการสอน อีกทงัยงัทําให้นักเรียนในโรงเรียน รวมถึงผู้สนใจเข้าใจท่าทาง 

และสือภาษามือผิดเพียน เนืองจากไมมี่มาตรฐานในการผลติสือการสอนทีเป็นระบบ 

ดังนัน  ข้าพเ จ้าจึ ง มีความสนใจทีจะออกแบบสือการสอนที มีความชัด เจนและเ ป็นแบบแผน

ในระบบสญัลกัษณ์ภาพ (Pictorial symbol) โดยเน้นทีสือการสอนเบืองต้น ได้แก่ ชุดโปสเตอร์สือการเรียนรู้ การ

สะกดนิวในระบบภาษาไทยและอเมริกัน และชุดอักษรในระบบภาษาไทยและอเมริกัน ซึงสามารถใช้กับเครือง

คอมพิ ว เ ตอ ร์ แ ละ โ ป ร แก รมพื น ฐ านต่ า ง ๆ ไ ด้  เ พื อ ใ ห้ ผู้ ที ศึ กษ าภาษามื อ ผ่ า นสื อ ก า ร สอน เ หล่ า นี

สามารถทําความเข้าใจกบัทา่ทางในการสือสารได้ง่ายและถกูต้องมากยิงขนึ 

จากการศึกษาค้นคว้าในเรืองระบบสัญลักษณ์ภาพทีใช้สือสารในระดับสากลพบว่า ระบบนําทาง 

(Wayfinding System) ทีใช้ในสถานทีสาธารณะ อาทิเช่น สถานบินนานาชาติ เป็นรูปแบบทีสามารถสร้างความเข้าใจ

กบัคนหลากหลายชาติพนัธุ์และวฒันธรรม มีรูปแบบทีเรียบง่ายและชดัเจน ซึงมาตรฐานการออกแบบสือสาธารณะ 

(Public Information Symbol) เหลา่นีเป็นผลงานการออกแบบโดย American Institute of Graphic Arts (AIGA) 

ร่วมกบั The United States Department of Transportation (DOT) ซงึข้าพเจ้าเห็นว่ารูปแบบการสือสารดงักลา่ว 

สามารถนํามาประยกุต์ใช้กบัการออกแบบสือการเรียนการสอนและชดุอกัษรภาษามือให้มีมาตรฐานสากลได้ 
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วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1.เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนภาษามือผา่นสือโปสเตอร์และชดุอกัษรทงัในระบบภาษาไทยและ 

อเมริกนัให้มีรายละเอียดทีสมบรูณ์ 

2.เพือนําความรู้ในการออกแบบเรขศิลป์มาใช้ประโยชน์ในการพฒันารูปแบบสือการเรียนการสอนภาษามือ 

ให้มีความร่วมสมยัและมีความน่าสนใจมากยิงขนึ  

3.เพือกระตุ้นให้เกิดการพฒันาและการตอ่ยอดการเรียนการสอนภาษามือในประเทศไทยให้มีมาตรฐานใน 

การเผยแพร่อยา่งกว้างขวางในอนาคต 

 
กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์        

ในกระบวนการผลติผลงานสร้างสรรค์ชดุนี ประกอบด้วย 
1.การศกึษาหาข้อมลู  
1.1 ศึกษาและค้นคว้าเรือง โครงสร้างมือ นิวมือ การเคลือนไหว และการขยับนิว โดยเริมต้นจากการ

ถ่ายภาพมือของผู้ออกแบบและอาสาสมคัร พร้อมทงัจดบนัทึกการเคลือนไหวส่วนต่างๆของมือ โดยแยกเป็น ข้อมือ 

ผ่ามือ นิวมือทัง 5 และศึกษาจากหนังสือและตามเว็บไซต์ทีว่าด้วยสัดส่วนของมนุษย์และข้อจํากัดต่างๆ 

(ergonomics) 

1.2  ศกึษาข้อมลูจากรูปแบบงานจิตรกรรมภาพเขียนและงานออกแบบทีทําเกียวกบัมือ อาทิ งานปันมือ   

งานกราฟิคภาพทางการเมืองทีปรากฏในประเทศเกาหลีหรือจีนในยุคคอมมิวนิสต์ 1960 ทีมีการใช้มือเพือสือสาร

แสดงสญัลกัษณ์ รวมศึกษางานออกแบบกราฟิคเชิงสญัลกัษณ์ของ TYSOTYPE โดย นกัออกแบบ Otto Neurath 

และ งาน ISO7001, Public Information Symbol ของ AIGA และ DOT (American Institute of Graphic Arts 

(AIGA) ร่วมกบั The United States Department of Transportation) 

1.3  ศกึษางานออกแบบกราฟิครูปมือจากสือตา่งๆ เช่น หนงัสือรวมงานออกแบบสญัลกัษณ์ภาพ รวมถงึ 

เวบ็ไซต์ทีมีผลงานของนกัออกแบบชาติตา่งๆ เพือทําความเข้าใจมากยิงขนึ 
2.  ขันตอนการสร้างสรรค์รปแบบสัญลักษณ์มือู  
2.1 นําข้อมลูทีได้จากการค้นคว้า และทําความเข้าใจกบัข้อมลูดงักลา่ว เพือคดัเลือกหารูปแบบมาประยกุต์  

 ในการออกแบบ 

2.2  สเก็ตโครงสร้างแบบมือในกระดาษ เพือหาสดัสว่นและลดทอนสงิทีไมจํ่าเป็นในการมองเหน็ 

2.3 นําแบบทีมีความเป็นไปได้มาสร้างตอ่ในเครืองคอมพิวเตอร์ โดยสร้างลงบนระบบ Grid ในแบบสีเหลียม 

 จตัรัุสประกอบกนัเพือให้เกิดความละเอียดและสมดลุของแบบสญัลกัษณ์มือ   

2.4 หาข้อสรุปโดยการทดลองขยบัชินสว่นกราฟิคบนหน้าจอให้เคลือนไหวตามทา่ทางมือตา่งๆ และ 
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ปรับแก้ตามความเห็นของอาจารย์ทีปรึกษาในระดบัปริญญาโทจาก Central St. Martins College of  Arts and 

Designs กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร 
3. ศกึษาเรืองการสะกดนิวมือแบบไทยและอเมริกัน 

 ศึกษาภาษามือในส่วนของการสะกดนิวมือขันต้นในภาษาต่างๆ ทัง อังกฤษ อเมริกัน และไทย เพือ

เปรียบเทียบและหาความเชือมโยงของรากการสะกดนิวมือ โดยพบว่าการสะกดนิวมือของไทยนนั มีรากฐานทีสร้าง

จากหลกัการสะกดนิวมืออเมริกนั หรือ การสะกดนิวมือแบบมือเดียว ซงึต้นการออกแบบภาษามือการสะกดนิวมือไทย

นนัประดิษฐ์โดย คณุหญิงกมลา ไกรฤกษ์ และต้นฉบบัภาพแรกวาดโดย นายกลุน้อย ทองน้อย โดยข้อมลูเบืองต้นจาก 

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ 
4.ขันตอนการออกแบบชุดภาษามือไทยและอเมริกัน 
4.1 ออกแบบพยญัชนะ สระ ก - ฮ และ A – Z ในรูปแบบสญัลกัษณ์มือ โดยเริมต้นออกแบบตวัสะกดภาษา

มืออเมริกนั และ ตวัเลข 0-9 ก่อนและปรับเป็นตวัอกัษรไทย สระ พยญัชนะ 

4.2.ตรวจสอบความถูกต้องของพยัญชนะในรูปแบบสัญลักษณ์มือโดยคณะผู้ เชียวชาญจากโรงเรียน 

เศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์  

  4.3 พฒันาและปรับปรุงการออกแบบสญัลกัษณ์มือและชดุอกัษร ตงัแต่พยญัชนะไทย ก - ฮ และสระ และ

ชดุ อกัษรภาษาองักฤษแบบอเมริกนั A-Z และตวัเลข 0-9 พร้อมกบัออกแบบชดุโปสเตอร์เพือประกอบการเรียนรู้ 

4.4 สร้างชดุอกัษร “Nattanan TSL Fingerspelling” โดยนําชดุอกัษรดงักลา่วมาปรับให้ใช้พิมพ์ได้ใน 

โปรแกรมพิมพ์งานตา่งๆ  

4.5 ตรวจสอบความถกูต้องของคําในรูปแบบสญัลกัษณ์มือโดยคณาจารย์และนกัเรียนชนัมธัยมปลาย 

ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ โดยวดัความเข้าใจทีมีต่อรูปแบบตวัอกัษรผ่านแบบทดสอบในลกัษณะ

บทกลอนไทยทีเขียนโดยการสะกดภาษามือแบบใหม ่ 
5.การเผยแพร่ผลงาน 

 5.1  ชินงานสร้างสรรค์ได้รับเผยแพร่ในเว็บไซต์ทางการของทางโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ 

พร้อมทงัเปิดให้ดาวน์โหลดชดุอกัษร “Nattanan TSL Fingerspelling” แก่ประชาชนผู้สนใจทวัไปบนเวบ็ไซต์ดงักลา่ว 

 5.2 เตรียมการจดัแสดงผลงานในนิทรรศการเพือ อธิบายทีมา ขนัตอน แนวคิดและกระบวนการผลงานและ

ผลงานสร้างสรรค์ชดุนี 

  

อุปกรณ์ในการดาํเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

ออกแบบผา่นเครืองคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS4 และ FontLab Studio 5 
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ผลงานสร้างสรรค์  

      
 ผลงานชุดอกัษร “Nattanan TSL Fingerspelling” ตงัแต่พยญัชนะ ก - ฮ และสระ และตวัอกัษรภาษา 

องักฤษ A-Z รวมตัวเลข 0-9 พร้อมสือการสอนในรูปแบบโปสเตอร์ เผยแพร่และบนเว็บไซต์ทางการของ

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ (www.setsatian.ac.th/research1.html) 

 

คาํขอบคุณ 
       ขอขอบคณุ อาจารย์วราภรณ์ จงึสวุดี รองผู้ อํานวยการโรงเรียนและคณาจารย์โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ          

ราชปูถมัภ์ทีเอือเฟือสถานทีและข้อมลูรวมถงึการตรวจทานผลงาน 

       ขอขอบคณุ คณุพล อดุมวิทยานกุลู สําหรับการอนเุคราะห์ชดุแมแ่บบอกัษร NP ThaiUnicode Symbols 

       ขอขอบคุณ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญสําหรับการสนับสนุนผลงาน

สร้างสรรค์ชินนี 
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การออกแบบบุคลิกตัวละครกิเลสวิสัยในงาน 2 มิติ 
Our passion : character design in two dimensions 
 
สิทธิกร เทพสุวรรณ1 
Sittikorn Tapsuwan1 
 
บทคัดยอ 

สภาพสังคมในปจจุบันเปนยุคที่มีความเจริญกาวหนา โลกของวัตถุนิยมไดเขามามีบทบาทในชีวิตของเรา
มากจนเกินความจําเปนที่ตนเองพึงจะไดรับ กลับกลายเปนดาบสองคมที่กอใหเกิดความอยากได อยากมี อิจฉาริษยา 
และการไมจริงใจตอกันในสังคม กอใหเกิดเปนสภาวะภายในจิตใจที่มืดดําที่เรียกวากิเลส หากเราหลงและงมงายไป
กับส่ิงยั่วยุของโลกวัตถุนิยมภาพนอกมากขึ้นเทาไหร ก็จะทําใหกิเลสสามารถเกาะติดและทํารายสภาวะจิตใจที่
บริสุทธิ์ของตัวเราไดมากขึ้นมากเทานั้น หากเราขาดการยั้งคิดและตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการลุมหลงไป
กับกิเลสอันหยาบกระดางที่ทับถมขึ้นเรื่อยๆภายใจจิตใจ ก็จะทําใหเราสูญเสียความเปนมนุษยที่ควรคาแกการดํารง
อยูในสังคมอยางนาเสียดาย ขาพเจาจึงทําการออกแบบตัวละครกิเลสวิสัยขึ้นมาจากภาพลักษณในมโนคติของ
ขาพเจาเพื่อถายทอดรูปแบบและแนวความคิดที่เปนเฉพาะตัวผานกระบวนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมดิจิตอลบน
ระนาบ 2 มิติ โดยแสดงใหเห็นถึงความตองการที่มากเกินความพอดีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในสังคม หากความ
ตองการมากเกินไปก็จะนําพาจิตใจไปสูดานมืดที่เปนกิเลส อันแสดงถึงความไมจริงใจตอกัน ความโลภ อิจฉา ริษยา 
หลงคิดวาตนเองเหนือกวาผูอื่น โดยไมเคยยอนมองตนเองวาตนเองไดหลงระเริงลงสูกนเหวของกิเลสจนยากที่จะ 
ถอนตัว 
คําสําคัญ :  กิเลส  อัตวิสัย  จิตวิสัย  
 
Abstract 

 At present, the social condition as a prosperous society. Wherewith The world of materialism 
has been influenced in our lives more than necessary, Which became a double-edged sword, and 
causing a desire,  envy  and  insincerity  to each other in society. In addition, creating the black – dark 
condition within the spirit knows as the passion (Defilement). If we are obsessed with the temptation of 

                                                            

1 สาขานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคสือ่  คณะวทิยาการสื่อสาร  มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร วิทยาเขตปตตาน ี

   Media Design Innovation and Creation ,  Faculty of Communication Sciences , Prince of Songkla University , Pattani Campus   
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the materialism world, how much increasingly it will stick and hurt the purity condition of our minds even 
more.  And unfortunately, if we lose to cease thinking and realize the adverse effects of the obsession 
with the roughness increased passion in our minds, that will make us to lose a valuable human existence.  
So I have designed the passion character from my imagination to convey the unique concept by the 
creative process of the 2 dimension digital painting. For demonstrates the excess demand more than just 
to live in society.  And if there are too many demands, it will bring your mind to the dark side of the 
passion which shows the insincerity, envy, greed and neglected ignorant.  By that, we never looked back 
at ourselves as we indulge in to a deep passion that it hard to withdraw. 
Keywords :  Passion (Defilement), Subjective 
 
ประเภทผลงานสรางสรรค      จิตรกรรมดิจิตอล 
 
แนวความคิด 
              แนวความคิด และแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานการออกแบบบุคลิกตัวละครกิเลสวิสัยในงาน2มิติ 
ขาพเจาไดมาจากความรูความเขาใจที่วา ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไดแผขยายออกเปนวงกวาง การ
รับรูขาวสาร หรือแมกระทั้งการใชชีวิตที่มีความสะดวกสบายขึ้น ซึ่งลวนเปนส่ิงที่ดีทั้งส้ิน แตในมุมกลับกันเมื่อความ
เจริญสูงขึ้นเทาไหร คุณคาทางจิตใจของคนก็ลดนอยลงเทานั้น จะเห็นไดจากการไมจริงใจใหกัน การเอารัดเอาเปรียบ
กัน การเห็นตนเองดีกวาผูอื่น หรือในชีวิตประจําวันของเราเองก็มีแตขาวที่ไมดีตางๆเปนจํานวนมากในแตละวันซึ่งส่ิง
เหลานี้เกิดขึ้นจากกิเลสที่คนเรานึกคิดวาเปนความสุขของชีวิต เพราะมัวแตลุมหลงอยูแตเพียงสิ่งปรุงแตงภายนอก 
โดยไมหันมาใหความสัมพันธกับความสุขทางจิตใจ จนเกิดเปนปญหาที่ทุกคนในสังคมควรเรงแกไข เพื่อที่ตอไปพวก
เราจะไดอยูในสังคมที่ดียิ่งๆขึ้นไป 
 
ความสําคัญของการทํางานสรางสรรค 
                      สังคมปจจุบันลวนแลวเกิดจากการตองการความสุข แตความสุขนั้นจริงๆแลวไมจําเปนจะตองไขวควา
หรือพยายามแสดงสิ่งที่เหนือกวาคนอื่นโดยการสรางความสุขเพียงแคเปลือกนอกในสังคม แตในความคิดเห็นสวนตัว
ของขาพเจาๆเห็นวาแทจริงแลวส่ิงเหลานี้หาใชความสุขที่แทจริงกลับหลงลืมถึงสัจธรรมของชีวิตที่แทจริงไปอยางนา
เสียดาย ความตองการความสุขที่หลอกลวงนี้เองที่เปนตนเหตุของกิเลสซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ไมสามารถทําใหมนุษย
อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข คอยแตจะเอารัดเอาเปรียบหาผลประโยชนเขาหาตัวเองอยางไมส้ินสุด คงจะ
ปฏิเสธไมไดวาความตองการความสุขทั้งทางกาย และ ทางใจของคนในสังคมเปนส่ิงที่ดี แตส่ิงเหลานั้นตองไดมาซึ่ง
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ความเขาใจในสัจจะธรรมที่ถูกตองและ ดีพรอม ทั้งทางกาย วาจา ใจ ไมเชนนั้นจะเกิดเปนกิเลสที่พอกพูนจนทําใหเกิด
เปนปญหาสําคัญสรางความวุนวายตอเนื่องในสังคมปจจุบัน 
 
วัตถุประสงคของการผลิตผลงานสรางสรรค 

1. เพื่อศึกษาคนควาทดลอง และสรางสรรคผลงานการออกแบบบุคลิกกิเลสวิสัยที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
สภาพจิตใจของคนที่ไดรับผลกระทบจากการบริโภควัตถุนิยมในสภาพสังคมในปจจุบัน  

2. เพื่อเปนการคนหาแนวทางในการแสดงออกในการสรางสรรคผลงานการออกแบบบุคลิกตัวละครกิเลส
วิสัยและนําสูการเรียนการสอนในสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสรางสรรคส่ือและเปนการพัฒนาแนวทางใน
การสรางสรรคใหมีคุณภาพตอไปในอนาคต 
 
กระบวนการของการผลิตผลงานสรางสรรค 
               การสรางสรรคผลงาน  ขาพเจาไดกําหนดขั้นตอนในการสรางสรรคไวดังนี้ 

1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยูของสังคมเมือง ซึ่งเปนที่มาของแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรค และถายทอดออกมาโดยพยายามจับประเด็นของแนวคิด และอารมณความรูสึก กล่ันกรองออกมาเปน
ผลงานจิตรกรรมดิจิตอล 

2.  รวบรวมขอมูลจากสื่อตางๆ รวมไปถึงบทความ และภาพถาย เพื่อนํามาเปนแรงบันดาลใจ และพัฒนา
แนวความคิด 

3. วิเคราะหเลือกสรร และจัดลําดับขั้นตอนของความคิด เพื่อพัฒนาไปสูแนวความคิดและสรางสรรค
รูปแบบที่กระชับ  

4. กําหนดโครงสรางพื้นฐานทางความคิด ออกเปนกลุมยอยๆหลายๆแนวทางใหสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน ในเรื่องของแนวความคิด และส่ิงมุงหวังที่ตองการแสดงออก 

5. กําหนดกรอบความคิด และวางขอบเขตในการนําเสนอ ผสานแนวความคิดที่เปนนามธรรมเขากับ
องคประกอบทางการออกแบบ ใหเกิดทิศทางเบื้องตนวาควรมีรูปแบบการแสดงออกอยางไร ใชเทคนิค และวิธีการ
อยางไร เพื่อใหเกิดความลงตัวในผลงานที่สรางสรรคใหมากที่สุด 

6. สรางภาพรางหลากหลายรูปแบบ เพื่อหาภาพรางที่มีความลงตัวที่สุด นํามาวิเคราะหใหตรงตามที่
ตองการ 

7. คนควาทดลองหากระบวนการสรางเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อเปนการพัฒนา และวิเคราะหความ
เหมาะสม 
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 8.  เลือกสรรคภาพรางที่เหมาะสม นํามาสรางสรรคผลงานจริง ดวยกระบวนการทางจิตรกรรมดิจิตอล ใน
ขั้นตอนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แตงเติม ตัดทอนรูปแบบรายละเอียดขอปลีกยอยหรือเรื่องราวจากรูปแบบในการ
คนควา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกอนนํามาสรางสรรคผลงานจริงดวยเทคนิคจิตรกรรมดิจิตอล 

9.  วิเคราะหผลงานที่สรางสรรคขึ้นมา เพื่อหาขอดี และขอเสีย ดวยตัวเอง และผูมีประสบการณ 
10. แกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น และนํามาพัฒนาผลงานสรางสรรคใหออกมาสมบูรณมากที่สุด 

 
วัสดุอุปกรณในการสรางสรรค 
                 การสรางสรรคผลงาน ขาพเจาไดมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการสรางสรรค ดังนี้ 
 

            

ภาพประกอบที่  1  แสดงภาพคอมพิวเตอร,โปรแกรมPhotoshop CS3 และ Tablet ที่ใชในการสรางสรรคผลงาน 
 

         

ภาพประกอบที่  2 แสดงภาพอุปกรณวาดเขียนตางๆ ที่ใชในการรางภาพ เชน สีอะคลิลิค พูกัน จานสี ฯลฯ 
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เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการสรางสรรค 
                 เทคนิครูปแบบที่ใชในการสรางสรรคผลงานการออกแบบบุคลิกตัวละครกิเลสวิสัย อาศัยรูปแบบของงาน
จิตรกรรมดิจิตอล ลักษณะของผลงานจะเปนงานออกแบบกึ่งนามธรรม กลาวคือเปนผลงานที่สามารถรับรูไดทันทีวา
เปนรูปทรงของคน ทาทาง หรือสัตวปก แตจะมีลักษณะของการตัดทอน ดัดแปลง หรือเพิ่มเติมออกไปจากความเปน
จริงบาง เพื่อเส่ือความหมายเชิงสัญลักษณระหวางรูปทรง กับเนื้อหา ใหเกิดการประสานกันอยางมีเอกภาพ อีกทั้ง
ขาพเจาไดใชเทคนิควิธีการดิจิตอลเพนทผสมการเพนทสีลงใปบนผลงานสรางสรรค เพื่อใหผลงานสรางสรรคมีความ
นาสนใจและความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนการเตรียมงานสรางสรรคดังนี้ 

ขั้นตอนการทําภาพราง 
   ขั้นตอนนี้ขาพเจาไดคัดเลือกภาพ และจัดทําภาพรางหลายๆแบบ เพื่อที่จะวิเคราะหผล และหาความลงตัว
ของการจัดองคประกอบผลงานที่สรางสรรค นอกจากนี้ในขั้นตอนของการจัดทําภาพรางจะเปนการแกปญหาตางๆที่
จะเกิดขึ้นกอนการนําไปสูกระบวนการปฏิบัติงานจริงตอไป  
 

 
 

ภาพประกอบที่  3  แสดงภาพราง เพื่อศึกษาลักษณะทาทางและบุคลิกกิเลสวิสัยจากผูคนในสังคม 

 
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน 

           กระบวนการสรางสรรคผลงานการออกแบบบุคลิกตัวละครกิเลสวิสัยในงาน2มิติ ขาพเจาไดกําหนดกรรมวิธี 
และขั้นตอนในการสรางสรรคผลงานออกเปนขั้นตอนตางๆ ซึ่งผานกระบวนการการทดลอง และการคนควาหาขอมูลสู
การปฏิบัติงานดังนี ้
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ขั้นตอนที่ 1  การสแกนภาพราง 

                       

ภาพประกอบที่  4  แสดงรูปภาพการนําภาพรางไปทําการสแกนและปรับแตงภาพใหคมชัด เพื่อนําปรับสี 
                                                   ภาพในขั้นตอไป 
 

ขั้นตอนที่ 2  การลงสีดวยเทคนิคทางคอมพิวเตอร 
 

         

ภาพประกอบที่  5  แสดงรูปภาพการลงสีในขั้นพื้นฐาน 
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ภาพประกอบที่  6  แสดงรูปภาพการลงสีและลงรายละเอียดใหดูเหมาะสม 

        

ภาพประกอบที่ 7  แสดงภาพการลงสีและลงรายละเอียดขั้นสุดทายของภาพทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 C-16  

16 

ขั้นตอนที่ 3    นําภาพที่เสร็จแลวไปเขากระบวนการพิมพ และเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดทาย 

                     

ภาพประกอบที่  8  แสดงภาพการการทํางานของเครื่องพิมพภาพแลวนํามาขึงบนเฟรมใหไดขนาดตามที่ตองการ
สุดทายคือการการระบายสีพื้นหลัง และเนนน้ําหนักของรูปทรงใหชัดเจน และสมบูรณใหมากที่สุด 
 
ภาพผลสรางสรรคการออกแบบที่สมบูรณ 
 

                                    

ชื่อภาพ กิเลสวิสัย 1                             ชื่อภาพ  กิเลสวิสัย 2                             ชื่อภาพ    กิเลสวิสัย 3      
ชื่อศิลปน  นายสิทธิกร เทพสุวรรณ       ชื่อศิลปน  นายสิทธิกร เทพสุวรรณ          ชื่อศิลปน  นายสิทธิกร เทพสุวรรณ 
เทคนิค จิตรกรรมดิจิตอล                     เทคนิค จิตรกรรมดิจิตอล                        เทคนิค จิตรกรรมดิจิตอล 
ขนาด 80x100                                    ขนาด 80x100                                       ขนาด 80x100   

พ.ศ. 2553                                          พ.ศ. 2553                                             พ.ศ. 2553 
 

 
 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 C-17  

17 

คําขอบคุณ 
               ขอบคุณคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ที่ใหทุนสนับสนุน และ
สงเสริมการจัดทํารายงานสรางสรรคเพื่อเผยแพรผลงานใหเปนที่ประจักษ  รวมทั้ง บิดา  มารดา และกัลยาณมิตรที่ดี
ทุกทานที่ใหการชวยเหลือในสวนของขอมูลและคําแนะที่เปนประโยชนในการจัดทําผลงานสรางสรรค 
 

เอกสารอางอิง 
พุทธทาสภิกขุ.2549. การเกิดและดับของกิเลส. กรุงเทพฯ:ไพลินบุคเน็ต  
วิรุณ ตั้งเจริญ.2539. การออกแบบ.กรุงเทพฯ.โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส 
ศักดิ์ชัย เกียรตินาคิน.2553. @design:หลักการออกแบบศิลปะ. กรุงเทพฯ:ไวลาย 
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การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันเรือง จนิตนาการกึงสาํเร็จรปู  
Animation Design : Instant Imagination  
 
ศภุราภรณ์ ทวนน้อย1

Suparaporn Tuannoi1

   

บทคัดย่อ 
 ผลงานวิจยัสร้างสรรค์นีเป็นแอนิเมชนัสือผสมเรือง จินตนาการกึงสําเร็จรูป (Instant Imagination ) เพือ

สะท้อนปัญหาอีกด้านหนึงทีแฝงมากบัการพฒันาด้านเทคโนโลยีและการสือสาร ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการใช้

ชีวิตทีรีบเร่ง เน้นความสะดวกสบายในทกุๆ ด้านของมนษุย์ โดยทกุอย่างถกูคิดไว้แล้วและพร้อมสําหรับการใช้งาน  

แม้แตใ่นด้านความคิดฝันและจินตนาการ  โดยนําเสนอเนือหาผ่านการพฒันาด้านเทคโนโลยีและการสือสารทีพฒันา

อย่างต่อเนืองไร้ขีดจํากดั  เพือตอบสนองความต้องการของมนษุย์  ข้อมลูและข่าวสารต่างๆ ถกูส่งถึงกนัเพียงเสียว

วินาที โลกทังใบถูกย่อไว้บนหน้าจอ ชีวิตเสมือนจริงถูกสร้างขึนมาเพียงปลายนิวสัมผัส  ทําให้คนเข้าสู่โลกของ

จินตนาการอย่างและถึงจดุหมายปลายทางของจินตนาการได้อย่างง่ายดาย  แต่ส่วนทีขาดหายไปคือแรงบนัดาลใจ

และการคิดสร้างสรรค์  จนในวนัหนึงทีขาดสือสําเร็จรูปไป  มนษุย์ก็ไม่สามารถจินตนาการสร้างสรรค์สิงต่างๆ ขึนเอง

ได้  โดยได้นําเอาเรืองของความง่ายในการเข้าสูจิ่นตนาการ   สือความหมายเชิงเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่าน

แนวคิดบะหมีกึงสําเร็จรูป  ซึงเปรียบเสมือนตวัแทนของความง่าย  ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของแอนิเมชนั 2 มิติ 

และการออกแบบบรรจภุณัฑ์  ทีสอดคล้องกบัแนวความคิดของเนือหาแอนิเมชนัเรือง “จินตนาการกงึสําเร็จรูป” 

คาํสาํคัญ  : แอนิเมชนั  สือสําเร็จรูป  จินตนาการ  
 
Abstract 
 This research is the mixed media animation or instant imagination for shown the problem which 

affecting from development of theology and communication. This inspiration came from life style of the 

human nowadays seem to be hurry at all the time and pay more attention to any convenience stuffs by 

every step of life styles have been set up, it just await for human to pick it up and use even dream and 

imagination.The research has been present pass through the development of technology and 

communication which is developing nonstop and unlimited every single day for responding all 

requirements of the human. Any information have been sent to each other just a piece of second. The 

                                                            

1 สาขานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สอื คณะวิทยาการสอืสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000 ประเทศไทย 

  Media Design Innovation and Creation, Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla, Pattani Campus 94000, Thailand. 
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world has been minimized and served to everyone on the screen and real life just like created by a little 

fingertip. It is easy to be able to access the world of imagination and get in to the end of imagination 

easier but the missing piece is the inspiration and creativity.In the near future human will be lose what 

they are and unable to do the imagination and create anything by themselves. By use the point of simple 

to get in to the imagination .The media is showing of comparison through the idea of instant noodle which 

is stand for the meaning of simple. Presenting by showing of the 2D animation and creative of packaging 

which conform to an idea of the animation named "instant imagination” 

Keywords :  Animation , Instant media, Imagination

 

ประเภทของผลงานสร้างสรรค์     แอนิเมชนัสือผสม  

 

แนวความคดิ 
เทคโนโลยีทีกําลงัก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว  นํามาซึงความสะดวกสบายในชีวิตประจําวนั ความเจริญ

ของสือทีไม่หยุดยังในปัจจุบัน  ทําให้ย่อโลกนีเอาไว้เพียงแค่การนําเสนอบนหน้าจอ   ภาพลวงตาทีเกิดขึนจาก

เทคโนโลยีถกูสร้างขึนเพือตอบสนองจินตนาการทีมีขีดจํากดัในอดีต  ชีวิตเสมือนจริงทีไม่ต่างจากความฝันถกูสร้าง

ขึนมาเพียงปลายนิวสมัผสั  จนทําให้คนยคุใหม่เข้าสู่สภาวะแห่งโลกจินตนาการอนัง่ายดาย    แท้จริงแล้วสือแล้วถกู

สร้างขึนมาเพือการสือสาร  สามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของบคุคลได้  แต่สือสําเร็จรูปทีสร้าง

ขึนกลบัมีโทษทีแอบแฝงอยู่ในประโยชน์มากมาย นนัคือกรอบของความคิดทีถกูตีขึนมาอย่างไม่รู้ตวั  ทําให้ผู้ รับสือใน

ปัจจบุนัขาดจินตนาการ การคิดตอ่ยอดจากสือทีมีบทสรุปให้อยา่งเสร็จสรรพแล้ว 
 

ความสาํคัญของการทาํงานสร้างสรรค์  
เทคโนโลยีทีเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะไม่กีปีทีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 

การสือสารและโทรคมนาคมต่างๆ ทําให้เอือประโยชน์ต่อการเรียนรู้เพิมมากขึนหากมองในมมุของการเสริมสร้าง

ประสบการณ์และความรู้  นบัว่าเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเป็นอย่างยิง   ในด้านของข้อมลูข่าวสารก็เช่นกนั ซงึหาก

มองในด้านของผู้ผลิตสือ  นบัว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสําคญัทีช่วยให้เกิดความสะดวก  ลดขนัตอน ประหยดัเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการผลิต พร้อมกบัได้เนือหาและมมุมองทีชดัเจนยิงขึน  แต่หากมองในกลุ่มผู้ รับสือก็ถือว่ามีทางเลือกใน

การรับสือทีหลากหลายขึน แต่ก็ทําให้ผู้ รับสือขาดกระบวนการตีความในมมุมองของตนเองเพราะถูกป้อนข้อมลูไว้

อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว 

จากการสงัเกตพฤติกรรมของคนสว่นหนึง ทีเติบโตมาโดยขาดแรงบนัดาลใจ แรงผลกัดนั ใช้ชีวิตไปแต่ละวนั 

พร้อมกบัพฤติกรรมการเสพติด เช่น เสพติดเกม อินเทอร์เน็ตเชิงบนัเทิง วตัถนิุยมทางด้านเทคโนโลยี  พบว่าคนกลุม่นี
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ถกูครอบงําทางจินตนาการและความคิดจากสือทีได้รับในชีวิตประจําวนั  เพราะสือได้ถกูสร้างมาอย่างเสร็จสมบรูณ์

แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์   รายการโทรทศัน์  หนงัสือทีมีภาพประกอบอย่างอย่างชดัเจน  และพบว่าโดยส่วนใหญ่

ไม่ชอบอ่านหนงัสือทีมีเฉพาะตวัอกัษรและมีความความหนาของจํานวนหน้ามากๆ    และจะเลือกอ่านเฉพาะสิงที

ตนเองสนใจ  และเข้าใจได้ง่าย ไม่ชอบทีจะตีความหรือจินตนาการ ซึงถือว่าเป็นอีกปัญหาทีกําลังก่อตัวสู่การ

พฒันาการเรียนรู้  เพราะเมือทกุคําถามมีคําตอบแล้ว ก็ไม่เกิดกระบวนการคิดใฝ่หาคําตอบ การรับสือต่างๆจึงไม่ได้

พฒันาในกระบวนการคิด  การจินตนาการ และการเรียนรู้ หากแตไ่ด้แคก่ารรับรู้และความบนัเทิงจากสือเทา่นนั 

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจงึมีแนวคิดทีจะถ่ายทอดปัญหาการขาดจินตนาการจากการเสพสือสําเร็จรูปทีเกิดขึนใน

ปัจจุบันผ่านทางแอนิเมชันสือผสม เรือง จินตนาการกึงสําเร็จรูป  ซึงแอนิเมชันเองก็เป็นอีกสือหนึงทีถือว่าเป็นสือ

สําเร็จรูปทีมีทงัภาพ ภาพเคลือนไหว เสียง สามารถสร้างให้ผู้ รับสือสร้างสรรค์จินตนาการหรือปิดกนัจินตนาการของ

ผู้ รับสือได้ในตวัเอง   ในการสร้างสรรค์แอนิเมชนันี มีแนวคิดเชิงเปรียบเทียบระหว่างจินตนาการทีถกูปรุงแต่งไว้แล้ว

กบับะหมีกึงสําเร็จรูปทีมีความง่าย  สะดวกในการปรุง  และไม่ว่าใครทําก็สามารถได้รับรสชาติทีใกล้เคียงกนั  โดยใน

งานสร้างสรรค์นีจะมีการออกแบบบรรจภุณัฑ์สําหรับใสแ่ผ่นซีดี  ทีมีความสอดคล้องกบัแนวความคิดเชิงเปรียบเทียบ

ระหวา่งบะหมีกงึสําเร็จรูป กบัจินตนาการกงึสําเร็จรูปด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1.  เพือสะท้อนปัญหาการขาดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ทีแฝงมาในเทคโนโลยี และสะท้อนถึง

แนวโน้มของปัญหาทีจะเกิดขนึในอนาคต 

2.  เพือออกแบบบรรจภุณัฑ์ของสือมลัติมีเดียโดยใช้แนวความคิดทีสอดคล้องกบัเรืองราวของแอนิเมชนั 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. ศกึษาเอกสารทีเกียวข้องกบัแนวคิดเกียวกบัสือสําเร็จรูปและการสร้างจินตนาการ  โดยการ 

เชือมโยงความต้องการของมนษุย์ในชีวิตประจําวนั เข้ากบัแนวคิดแบบชีวิตกึงสําเร็จรูป  สอดแทรกสญัญะทีจะ

สามารถสือสารผ่านภาพและเสียง  ซงึจากแนวคิดแบบกึงสําเร็จรูปได้ได้มองถึงภาพอนาคตทีเทคโนโลยีมีความเจริญ

ถงึขีดสดุ แตส่วนทางกบัจินตนาการของมนษุย์ทีถกูจํากดัไว้ในกรอบ 

2. พฒันาบทภาพยนตร์แอนิเมชนัสือผสม เรือง” จินตนาการกงึสําเร็จรูป”   

เรืองยอ่  วิน ชายหนุ่มผู้ ทีประสบความสําเร็จในชีวิตทกุๆด้าน  ใช้ชีวิตแบบกงึสําเร็จรูป  โดยการพงึพาเทคโนโลยีในทกุ

เรือง และเหตุการณ์ก็เปลียนไปเมือเพ็ญ  หญิงสาวทีเป็นเพือนในโลกไซเบอร์ปรากฏตัวขึนในชีวิตของวิน  ใน

สถานการณ์ทีเทคโนโลยีไมส่ามารถพงึพาได้ เพญ็ได้ทําให้จินตนาการทีหยดุทํางานไปของวิน  ทํางานขนึอีกครัง   

3. การออกแบบตวัละคร ฉาก  อปุกรณ์ประกอบฉาก  ซงึในแอนิเมชนัเรือง “จินตนาการกงึสําเร็จรูป”   
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มีตวัละครหลกัอยู ่2 ตวัละคร   คือ  วิน ชายหนุ่มซงึเป็นตวัแทนของคนทีใช้ชีวิตแบบกงึสําเร็จรูป  และเพ็ญ หญิงสาวที

ใช้ชีวิตกํากึงอยูร่ะหวา่งวิถีชีวิตแบบเก่าและแบบใหม  ่ฉากและอปุกรณ์ประกอบฉาก  จะเป็นภาพของอนาคตที

เทคโนโลยีได้พฒันาไปถงึจดุทีใกล้อิมตวัแล้ว 

4. เขียนสตอรีบอร์ดเพือเป็นการวางแผนการดําเนินงาน   

5. บนัทกึเสียง  คดัเลือกดนตรีประกอบ และเสียงเอฟเฟ็กต์ ซงึเสียงจะเป็นองค์ประกอบทีช่วยให้ 

แอนิเมชนัสมบรูณ์และสือความหมายได้ครบถ้วนยิงขนึ 

6. ทํา Story Reel เพือเป็นต้นแบบในการทําภาพเคลือนไหว ซงึจะสามารถควบคมุการทํางาน 

วางแผนและตรวจสอบได้ 

7. ทําภาพเคลือนไหว ตามต้นแบบทีได้วางแผนไว้ในแตล่ะฉาก 

8. ทําการตดัตอ่ตามสตอรีบอร์ด 

9. เพิมเติมเทคนิคพิเศษ การออกแบบ Title และ Credit รวมทงัเสียงประกอบอืนๆ 

10. ตรวจสอบความถกูต้อง ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุงผลงานให้มีความสมบรูณ์ 

11. ออกแบบบรรจภุณัฑ์ กล่องใส่ซีดีของแอนิเมชนัเรือง “จินตนาการกึงสําเร็จรูป” โดยนําเอาแนวคิด

จากบะหมีกึงสําเร็จรูปมาออกแบบ ให้มีความเชือมโยงกับเรืองจินตนาการและความคิด ของ

มนษุย์ 

12. จดัทําเอกสารและรายงาน 
 

อุปกรณ์ในการดาํเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
ด้านฮาร์ดแวร์  :  Destop Computer PC, Scanner,Tablet Pen Mouse,Digital Camera 

  ด้านซอฟท์แวร์  :  Adobe Photoshop CS3 , Adobe Flash CS3, Adobe Audition 3.0  

                                                        Adobe After Effects CS3 Professional, Adobe Premiere Pro CS3 

ด้านอปุกรณ์อืนๆ  :     กระดาษ ดินสอ ปากกาหมกึ ตู้ไฟ วสัดอืุนๆ 
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  
แอนิเมชนัสือผสม 
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ผลงานสร้างสรรค์ 
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รปผลงานสร้างสรรค์ู  
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            2. ชือศิลปิน : ศภุราภรณ์  ทวนน้อย 

            3. เทคนิค : แอนิเมชนัสือผสม  

            4. ปีทีสร้างงานสร้างสรรค์  : 2011 
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การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันเรือง จนิตนาการกึงสาํเร็จรปู  
Animation Design : Instant Imagination  
 
ศภุราภรณ์ ทวนน้อย1

Suparaporn Tuannoi1

 

บทคัดย่อ 
 ศิลปะการแสดง ชดุ “พญาพาน” เป็นการนําเอาตํานานเรืองพญากง-พญาพาน มาตีความใหม่ และนําเสนอ

ในรูปแบบของ Devising Performance ความยาว 30 นาที   จัดแสดงจํานวน 9 รอบ ระหว่าง เดือนเมษายนถึง

มิถุนายน 2554 ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม

จนัทร์ จงัหวดันครปฐม 

คาํสาํคัญ  : ศิลปะการแสดง   Devising Performance 

 

Abstract 
 "Phaya Pan" is a performing arts production which has brought up a legend of Phaya Kong – 

Phaya Pan to reinterpret and present in a form of Devising Performance. The length of the performance is 

30 minutes. The performance has been presented for 9 shows between April - June 2011 in  Ratchaburi  

Province, Prachuap Khiri Khan Province  and Silapakorn University Sanarm Chand Palace campus in 

Nakhon Pathom Province. 

Keywords :  Performing Arts , Devising Performance 

 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์      ศิลปะการแสดง  
 

แนวความคดิ    
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง ชดุ “พญาพาน” เกิดขึนจากพนัธกิจในการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม

ซงึเป็นพนัธกิจหลกัของสถาบนัการศกึษาทกุแห่ง  ภาควิชานาฏยสงัคีต  คณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากรจึง

ได้จดัโครงการสืบสานสร้างศิลป์ร่วมสมยั ครังที 1  ขึน  เพือตอบสนองต่อพนัธกิจดงักล่าว คณะผู้วิจยัได้หยิบยกเอา

                                                            

1 สาขานวตักรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สอื คณะวิทยาการสอืสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000 ประเทศไทย 

  Media Design Innovation and Creation, Faculty of Communication Sciences, Prince of Songkla, Pattani Campus 94000, Thailand. 
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ตํานานเรือง พญากง - พญาพาน  ซงึเป็นตํานานทีเกียวข้องกบัองค์พระปฐมเจดีย์  พระประโทนเจดีย์  และตําบลดอน

ยายหอม ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  มาตีความใหม ่และนําเสนอในรูปแบบของ Devising Performance  

มีหลายตํานานทีเลา่ขานเกียวกบัเรือง พญากง – พญาพาน    โดยทวัไปจะเล่าถึงการสร้างองค์พระปฐม

เจดีย์แต่แรกเริมกล่าวถึง พญากงเจ้าเมืองนครชยัศรี มีพระมเหสีรปโฉมงดงาม เมือทรงพระครรภ์โหรหลวงไดทํ้านายู

ว่าจะไดร้าชโอรสเป็นผมีู้ บญุ แต่จะเป็นผฆ่้าพระราชบิดา  พญากงจึงไดส้งัใหนํ้าพระกมุารไปทิงตามยถากรรม   ยายู

หอมไปพบเข้านําไปเลียงไวแ้ละตงัชือว่า พาน  ตามรอยแผลบนหนา้ผาก ทีเกิดจากตอนประสติขณะทีข้าราชบริพารู

ไดเ้อาพานไปรองรับบงัเอิญหนา้ผากของพระกมุารกระทบขอบพานเป็นแผล   ครันพานโตขึนยายหอมก็นําไปฝากให้

เล่าเรียนทีวดั    พานเป็นเด็กฉลาดสมภารวดัผเ้ป็นอาจารย์จึงรกัใคร่เอ็นดมีวิชาอะไรก็สอนใหห้มดู ู   

เมือพานเติบโต  พระอาจารย์ได้นําพานไปฝากให้รับราชการกบัพระยาราชบุรี ด้วยความทีพานเป็นคน

ปัญญาดีเรียบร้อยและขยนั จึงเป็นทีโปรดปรานของพระยาราชบุรีและรับไวเ้ป็นโอรสบญุธรรม     เมืองราชบุรี

ขณะนนัเป็นเมืองขึนของนครชยัศรี พระยาราชบรีุ ตอ้งส่งเครือง บรรณาการทกุปี พญาพานเป็นผมี้ฝีมือในการรบจึงู

ชกัชวนใหพ้ระยาราชบรีุแข็งเมือง พญากงจึงยกกองทพัไปปราบ  พญาพานอาสาเป็นแม่ทพัออกไปรบ ทงัสองทํายทุธ

หตัถีกนั ในทีสดุพญากงก็ถกฟันดว้ยของา้วคอขาดตายในทีรบู   

เมือพญาพานเข้ายึดเมืองนครชยัศรีไดแ้ลว้ ย่อมไดท้งัราชสมบติัตลอดจน พระมเหสีของพญายากงดว้ย แต่

ในขณะทีจะเข้าไปหาพระมเหสีนนั เทวดาไดแ้ปลงกายเป็น แมวแม่ลกอ่อนใหล้กกินนมขวางประตไวู้ ู ู  แลว้ร้องทกั

เสียก่อน พญายาพานจึงไดอ้ธิษฐานว่า ถา้พระมเหสีเป็นแม่ของตนจริงก็ขอใหมี้นํานมไหลซึมออกมา ก็เห็นนํานมไห

ออกมาจริง จึงไดร้้ว่าทงัสองเป็นแม่ลกกนัู ู   

พญาพานคิดว่าทีตนทําบิตฆุาตฆ่าพระราชบิดา เพราะยายหอมปิดบงัความจริงไม่บอกใหรู้้ ดว้ยโทสจริต

เข้าครอบงําและกรรมบงัตา จึงสงัใหนํ้ายายหอมไปฆ่าเสีย ต่อมาดว้ยความสํานึกผิดทีไดฆ่้าพระราชบิดา จึงไดส้ร้าง

พระเจดีย์ขนาดใหญ่สงเท่านกเขาเหิน เพือเป็นการลา้งบาปใหบ้รรเทาลงบ้างู  คือ องค์พระปฐมเจดีย์ และสร้างพระ

ประโทนเจดีย์ เพือลา้งบาปทีฆ่ายายหอม  

จากตํานานข้างต้นจะพบว่าตวัพญาพานได้ใช้วิธีการสร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่สงูเท่านกเขาเหิน เพือเป็น

การล้างบาปทีเกิดจาการทําปิตุฆาต และสงัหารยายหอมผู้ มีพระคุณ ประเด็นเรืองการล้างบาปในตํานานสามารถ

เทียบเคียงได้กบัเรืองการแก้กรรมของผู้คนในยคุปัจจุบนัได้เป็นอย่างดี คณะผู้ วิจยัจึงได้นําประเด็นดงักล่าวมาเป็น

โจทย์ในการตีความตํานานพญากง  พญาพานเสียใหม่  ตามมุมมองของคนหนุ่มสาวร่วมสมัย  เ กิดเป็น
ศิลปะการแสดง ชุด “พญาพาน”   ทีได้รับการตีความใหม่ให้เป็นเสมือนตัวแทนของมนุษย์ในโลกร่วมสมัย 
ทีเตม็ไปด้วยมิจฉาทฐิิ  ความลังเลสงสัย  ความโกรธ ความกลัว การโยนความผิดให้แก่สิงอืน คนอืน อย่าง
ไร้ความรับผิดชอบ  การละเลยทีจะใช้สติ หมกมุ่นอย่กับการแก้ไขผิดบาปของตน  ด้วยสิงอืน คนอืน อยู่ ู
ตลอดเวลา   
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แม้จะเป็นเพียงตํานานเล่าขานมานานช้า  แต่เนือหายังคงสามารถนํามาตีความและนําเสนอให้เห็นถึง

สภาพสงัคมในยคุปัจจบุนัได้เป็นอย่างดี  “พญาพาน” อาจช่วยให้เราได้สะท้อนถึงตวัตนของผู้คนร่วมสมยัทีรายล้อม

เราอยูไ่ด้ ไมม่ากก็น้อย  
 

ความสาํคัญของการทาํงานวิจัยสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงชดุ  “พญาพาน” ของ โครงการสืบสานสร้างศิลป์ร่วมสมยั  ครังที 1  

เป็นการประยกุต์ใช้เทคนิคในการนําเสนอผลงานการแสดงผ่านรูปแบบ Devising Performance  เป็นการแสดง

รูปแบบหนงึทีรู้จกักนัอยา่งกว้างขวางในองักฤษ ออสเตรเลีย และอเมริกา ประมาณปลายปี ค.ศ. 1950 – 1960  

Devising Techniques  เป็นวิธีสร้างสรรค์งานแสดงร่วมกนัภายในกลุม่ โดยเริมจากการนําเอาความคิด 

หัวข้อ บทละคร ตัวละคร นิยาย บางส่วนของบทกวี รูปภาพ หรืออาจไม่จําเป็นต้องมีบทมาก่อนก็ได้   จากนันใช้

วิธีการด้นสด (improvisation) เพือกระตุ้นให้เกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ๆขึน สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะต้องระดมทงั

ความคิด จินตนาการ ซงึไม่จําเป็นต้องอาศยับทละครสําเร็จ นอกจากจะเป็นการตีความหมายใหม่ ทีเป็นการท้าทาย

ขนบดงัเดิมในการแสดงละครตามแบบแผน และยงัเป็นการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งจินตนาการของผู้ชมกบัจิตนาการ

ของนกัแสดงเข้าด้วยกนั 

   

Devising Performance ใช้แนวคิดแบบประชาธิปไตยในการทํางาน เปิดโอกาสทางความคิดแก่สมาชิกใน

กลุม่ และแบ่งความรับผิดชอบ มีการทดลอง   มีการจดัการ การบริหารเวลาและทรัพยากร ในขณะเดียวกนั นกัแสดง

ในกลุ่มแต่ละคน ก็จะมีโอกาสได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิคและศิลปะ ทีตนได้มาจากการฝึกฝน หรือ

ความชํานาญทีมีมาเป็นระยะเวลานานออกมาใช้และแลกเปลียนแบง่ปัน เป็นประสบการณ์ร่วมกบัผู้ อืน 

ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ “พญาพาน” ในครังนีเกิดจากการรวมตวัของนกัศึกษาทีมีความสนใจในการ

แสดงได้สมคัรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการร่วมกบัคณาจารย์ของสาขาวิชานาฏศาสตร์ และคณุมานพ มีจํารัส 

ศิลปินศิลปาธร ณ สวนศิลป์บ้านดินเจ็ดเสมียน จ.ราชบรีุ เป็นเวลา 3 วนั ในเรืองศิลปะการแสดงโดยเฉพาะการใช้

ร่างกายในการสือความหมาย    

หลงัจากการอบรมเชิงปฏิบตัิการ นกัศึกษาส่วนหนึงได้อาสาสมคัรเข้าร่วมสร้างสรรค์การแสดง ชุด “พญา

พาน” โดยใช้กระบวนการ Devising Techniques     ซงึนกัแสดงและผู้ กํากบัจะทํางานร่วมกนัในการสร้างสรรค์บท

ละครจากการด้นสด(improvisation)  เกิดการตีความตํานานพญาพานทีหลากหลายตามประสบการณ์ของนกัแสดง

แต่ละคน กระบวนการ Devising  ได้พานกัแสดงให้ก้าวข้ามการเล่าเรืองราวตามขนบดงัเดิมไปสู่การนําเสนอภาพ

ความคิดความรู้สกึของตวัละครแต่ละตวัต่อเหตกุารณ์ทีเกิดขึน ด้วยเหตนีุรูปแบบการแสดงจึงไม่ปะติดปะต่อ ดแูปลก

แยกไมส่มัพนัธ์กนั แตเ่ตม็ไปด้วยประสบการณ์ ผา่นอารมณ์ความรู้สกึของนกัแสดงสูผู่้ชมของเขาแทน โดยมุ่งหวงัทีจะ

สร้างบทกวีทีมองเหน็ได้ มากกวา่การบอกเลา่เรืองราว   
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ในการชมละครแนวนีนักแสดงจะต้องพยายามดึงปฏิกิริยาโต้ตอบจากผู้ชมให้เข้ามารู้สึก ไม่ใช่ให้เข้าใจ  

ละครจะทําหน้าทีในการเชือเชิญให้ผู้ ชมเข้ามามีประสบการณร่วมกับนักแสดงในการค่อยๆปะติดปะต่อเรืองราว 

ค้นหาความเชือมโยงผ่านการสะท้อนนยัยะทีแฝงอยู่ในการแสดงทีปรากฏอยู่ต่อหน้า  ตงัคําถามและค้นหาคําตอบ

ด้วยตวัของผู้ชมเอง   

ด้วยเหตนีุ การชมศิปะการแสดง ชดุ “พญาพาน” จึงเป็นการก้าวเข้ามาค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกนั 

ระหวา่งนกัแสดงและผู้ชม 

 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมยัจากตํานานพืนบ้านของจงัหวดันครปฐมเรือง “พญาพาน” 

ในรูปแบบ Devising Performance ผา่นกระบวนการ Devising Techniques   

 2. เพือบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมยัแก่นกัศึกษาและประชาชนทวัไปในภูมิภาค

ตะวนัตก 

3. เพือสร้างเสริมความเข้าใจในศิลปะร่วมสมยัและสร้างสนุทรียะให้แก่ประชาชนทวัไปในวงกว้าง 

  

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. คณะผู้วิจยัได้ร่วมกบั คณุมานพ  มีจํารัส ศิลปินศิลปาธร ในการจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านศิลปะร่วม

สมยัให้แก่นกัศกึษาทีสมคัรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 30  คน ในวนัที 29 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นเวลา 3 วนั ณ 

สวนศิลป์บ้านดิน เจ็ดเสมียน       จ.ราชบรีุ  เนือหาการอบรมเป็นพืนฐานการใช้ทกัษะทางร่างกายในการสือสาร การ

ด้นสด (improvisation) และการสร้างสรรค์ดนตรีอยา่งง่ายจากอปุกรณ์ตา่งๆรอบตวั  

2. คดัเลือกนกัศกึษาทีมีความสนใจและพร้อมทีจะร่วมสร้างสรรค์ผลงานร่วมกนั จํานวน 20 คน จาก 30 คน 

เพือร่วมกนัฝึกซ้อมการแสดง เป็นเวลา  2  เดือน 

3. ทดลองรูปแบบตา่งๆในการแสดง การนําตํานานเรือง “พญากง พญาพาน”มาตีความและจดัวางใหม่ เป็น

บทละคร ชดุ “พญาพาน” โดยเลือกใช้รูปแบบการแสดง  ทีเรียกว่า Devising Performance ในการสือสารเรืองราว 

นักแสดงได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ สร้างสรรค์เนือหาและรูปแบบการแสดงร่วมกับผู้ กํากับการแสดง ผ่านการทํา

กิจกรรม Improvisation เพือการค้นหาความหมายและท่วงท่าในการสือสารเรืองราวทีละสว่นจากตํานาน จากนนัจึง

นําเอาชินงานทีสร้างสรรค์ขึนจากการทํางานร่วมกนัมาเรียงร้อยเชือมต่อกนักบัท่วงทํานองของดนตรีทีถกูสร้างสรรค์

ขึนใหม่อย่างง่ายๆ จากการเคาะไม้ไผ่และการใช้กลองเพือประกอบจงัหวะในการแสดง รวมถึง การใช้ผ้าขาวม้าเป็น

อปุกรณ์ประกอบการแสดงเพือสือความหมายเรืองราว  กระบวนการทงัหมดจะเกิดจากการร่วมกนัสร้างสรรค์ของทกุ

คน  จนได้เป็น ศิลปะการแสดง ชดุ “พญาพาน” ความยาวประมาณ 30 นาที 
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4. จดัแสดงรอบที 1 ณ ตลาด 119 ปีเจ็ดเสมียน จ.ราชบรีุ เมือวนัที 30 เมษายน  พ.ศ.2554  เวลา 19:30 น. 

จากนนัประเมินผลของการแสดง พร้อมทงัประชมุเพือหารือแนวทางในการปรับปรุงการสําหรับรอบตอ่ไป 

5. นําเสนอผลงานศิลปะร่วมสมยั เรือง “พญาพาน” ทีปรับปรุงจากการแสดงรอบแรก แก่ชมุชนต่างๆ รอบที 

2 จดัแสดงเมือวนัที 21  พฤษภาคม พ.ศ.2554   เวลา 18:30 น.  ณ วิกหวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์  รอบที 3 จดัแสดง

เมือวนัที 29 พฤษภาคม พ.ศ.2554   เวลา 19:30 น. ในเทศกาลงานติดศิลป์บนราชบรีุ  ณ d’Kunst  จ.ราชบรีุ  และ

จดัแสดงครังสดุท้าย จํานวน 6 รอบการแสดง ระหว่างวนัที 20 – 22 มิถนุายน พ.ศ.2554   รอบเวลา 18:00 น. และ

รอบเวลา 19:30 น. ณ อาคารวชัรนาฏยสภา  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม

จนัทร์  
 

อุปกรณ์ในการดาํเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์  
 ในการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะการแสดง  ชดุ “พญาพาน” ได้ใช้อปุกรณ์ประกอบการแสดงดงันี 

-  เครืองประกอบจงัหวะ  ได้แก่กลองและไม้ไผ ่  

-  ผ้าขาวม้าทีนอกจากจะใช้เป็นเครืองแต่งกายทีสือถึงความเป็นไทยแล้วยงันํามาใช้แทนสญัลกัษณ์สถานะ 

    และบทบาทของตวัละครรวมถงึแทนตวัละครอืนๆ (ลกู)  

-  เก้าอี ทีสือถงึสถานะ ตําแหน่งของตวัละคร รวมถงึสญัลกัษณ์แทนองค์พระปฐมเจดีย์ 

 

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลปะการแสดง  ชดุ “พญาพาน” โดย ภาควิชานาฏยสงัคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จดัแสดงขึนภายใต้โครงการสืบสานสร้างศิลป์ร่วมสมยั ครังที 1  โดยได้จดัแสดงในสถานทีต่างๆ ดงันี รอบที 

1 จดัแสดงเมือวนัที 30 เมษายน  พ.ศ.2554  เวลา 19:30 น. ณ ตลาด 119 ปีเจ็ดเสมียน จ.ราชบรีุ รอบที 2 จดัแสดง

เมือวนัที 21  พฤษภาคม พ.ศ.2554   เวลา 18:30 น.  ณ วิกหวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์  รอบที 3 จดัแสดงเมือวนัที 29 

พฤษภาคม พ.ศ.2554   เวลา 19:30 น. ในเทศกาลงานติดศิลป์บนราชบรีุ  ณ d’Kunst  จ.ราชบรีุ  และจดัแสดงครัง

สดุท้าย จํานวน 6 รอบการแสดง ระหว่างวนัที 20 – 22 มิถนุายน พ.ศ.2554   รอบเวลา 18:00 น. และรอบเวลา 

19:30 น. ณ อาคารวชัรนาฏยสภา  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ในการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ครังนี นําเสนอในรูปแบบ VDO  
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ภาพการแสดงวนัที 30 เมษายน  พ.ศ.2554  เวลา 19:30 น. ณ ตลาด 119 ปีเจ็ดเสมียน จ.ราชบรีุ 
 

ภาพการแสดงเมือวนัที 21  พฤษภาคม พ.ศ.2554   เวลา 18:30 น.  ณ วิกหวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
 

 

 

 

 

 

   
 

   

ภาพการแสดงเมือวนัที 29 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 19:30 น. ในเทศกาลงานติดศิลป์บนราชบรีุ  ณ d’Kunst  จ.

ราชบรีุ 
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ภาพการแสดง ระหวา่งวนัที 20 – 22 มิถนุายน พ.ศ.2554   รอบเวลา 18:00 น. และรอบเวลา 19:30 น.  

ณ อาคารวชัรนาฏยสภา  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

   

คาํขอบคุณ 
ในการผลิตผลงานศิลปะการแสดง ชดุ “พญาพาน” ภายใต้โครงการสืบสานสร้างศิลป์ร่วมสมยั ครังที 1  ใน

ครังนีสามารถสําเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคณุ ร.ศ.ดร.มณีปิน  พรหมสทุธิรักษ์ คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ร.ศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์,อาจารย์สกุล 

บณุยทตั  และคณุมานพ  มีจํารัส ศิลปินรางวลัศิลปาธร  ทีให้การสนบัสนนุการผลิตผลงานสร้างสรรค์ในครังนีด้วยดี   

และทีขาดไม่ได้คือนกัแสดงรวมถึงทีมงานทกุคนทีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงชินนี

ร่วมกนั 

เอกสารอ้างองิ 
ภาษาไทย 

สมพร ฟรูาจ. (2554). Mime: ศลิปะท่าทางและการเคลือนไหว: กรุงเทพ . สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

ภาษาองักฤษ

Callery, Dympha (2001). Through the Body: A Practical Guide to Physical Theatre. Nick Hern Books. 
 

ข้อมลูอิเลคทรอนิกส์ 

http://variety.thaiza.com/detail_11924.html  เข้าถงึเมือ  28 มีนาคม พ.ศ.2554 

http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=7605    เข้าถงึเมือ  28 มีนาคม พ.ศ.2554 

http://mewpew-en-france.blogspot.com/2010/02/blog-post.html  เข้าถงึเมือ  28 มีนาคม พ.ศ.2554 

http://www.domenonhi.ob.tc/story2_2.html  เข้าถงึเมือ  29 มีนาคม พ.ศ.2554 

http://www.tawarawadee-ed.com/site/contents2/contents9_2.html   เข้าถงึเมือ 29 มีนาคม พ.ศ.2554 
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รปผลงานวิจัยสร้างสรรค์ู  
 ภาพกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและการฝึกซ้อม 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและการฝึกซ้อม 
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ผลงานสร้างสรรค์จติรกรรมชุด ระหว่างทาง 
Creative Painting : On the way 
 

รณภพ เตชะวงศ์1

Ronnaphob Techawong1  

 

บทคัดย่อ 
 สิงเหล่านีดํารงอยู่จริงหรือไม่ เป็นการตังคําถามต่อกฎระเบียบทีมีอยู่ในสังคม ถึงการมีอยู่ของอํานาจ 

กฎระเบียบ กติกา ข้อบังคับ โดยผ่านประสบการณ์และความรู้สึกของตนเองทีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้คนในสงัคม

เดียวกันและสงัคมอืนๆในสถานทีทีต่างออกไป การมองเห็นสญัลกัษณ์ต่างๆทีปรากฏให้เห็นและการละเมิดต่อกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ในระหว่างการเดินทางโดยรถยนต์ไปในสถานทีต่างๆ สิงเหล่านีกระทบต่อความรู้สึก นํามาซึง

คําถามดงักล่าว และนํามาสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยนําประเด็นปัญหาดงักล่าวถ่ายทอดเป็นเชิงสญัญะ

โดยใช้เทคนิค วิธีการทางจิตรกรรมเพือสือสารความรู้สกึทีมีตอ่ปัญหาและคําถามดงักลา่ว 

คาํสาํคัญ :  สญัญะ 
 

Abstract 
This was true or not. To question the rules that exist in society. The regulatory authority for the 

existence of rules and regulations through their own experiences and feelings with people living together 

in the same society and other societies in different places. Visual symbols that appear to violate the rules 

and regulations while traveling by car to various locations. These are the feelings. Bring about such a 

question. And led to the creation of painting by taking issue with the technology transfer as a sign 

gesture. Method of painting to communicate the sense that there are problems and questions. 

Keyword :   sign 

 
ประเภทของผลงานสร้างสรรค์    จิตรกรรม 

 
 

                                                            

1 สายวิชาทศันศลิป์  คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ถ.มติรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  ประเทศไทย 

  Department of Visual Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand. 
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แนวความคดิ 
แสดงสัญญะทีมีอยู่ในกฎระเบียบทางสงัคม โดยผ่านวัตถุสิงของทีพบเห็นในชีวิตประจําวัน โดยการตัง

คําถามถงึการดํารงอยูข่องอํานาจ กฎระเบียบกติกา ทีคนในสงัคมได้กําหนดขนึร่วมกนั 

 

ความสาํคัญของการทาํงานสร้างสรรค์ 
การตังคําถามต่อกฎระเบียบในสังคม ว่าคนในสังคมเคารพในอํานาจของกฎระเบียบนัน หรือเคารพใน

รูปลกัษณ์วตัถสุิงของ จึงทําให้เกิดสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยใช้สญัญะ เช่น ภาษา ข้อความ เครืองหมายรวมถึง

สญัลกัษณ์ของกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยผ่านเทคนิคขนัตอนสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคทางจิตรกรรมเพือสือความหมายต่อ

การตงัคําถามในประเดน็ดงักลา่ว 

 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเชิงสญัญะ 

 2. เพือสือความหมายจากการตงัคําถามถงึการดํารงอยูข่องกฎ ระเบียบในสงัคม 

  3. เพือศกึษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในชดุนีอยา่งเป็นขนัตอน 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเทคนิคจิตรกรรมโดยรวบรวมข้อมลูเบืองต้นทีเกียวข้องกับการสร้างสรรค์ในชุดนี

จากการบนัทกึภาพนิง ภาพเคลือนไหวและการร่างภาพจากสถานทีจริงในประสบการณ์ทีเกิดขึนระหว่างการเดินทาง

บนถนนไปยงัสถานทีต่างๆภายในประเทศ แล้วนํามาศึกษา วิเคราะห์ เพือหารูปแบบและแนวทางการสร้างสรรค์ที

เหมาะสม 

1. บนัทึกข้อมลูระหว่างการเดินทางด้วยกล้องถ่ายรูป การวาดเส้น หรือบนัทึกด้วยรูปแบบอืนๆแล้วนํามา

ศกึษาวิเคราะห์ เพือสร้างเป็นภาพร่างสําหรับนําไปใช้ในการสร้างสรรค์ในขนัตอนตอ่ไป 

2. ขนัตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมลู 

   -  วิเคราะห์เทคนิคและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

   -  วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการสร้างสรรค์ผลงาน 

   -  สรุปข้อมลูการสร้างสรรค์ผลงาน 
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  ภาพที 1 

                 

  ภาพที 2                                                ภาพที 3                                             ภาพที 4 

  

ภาพที 1 การบนัทกึข้อมลูโดยการบนัทกึภาพนิง 

 ภาพที 2 การบนัทกึข้อมลูด้วยด้วยภาพร่าง 

 ภาพที 3 การสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีนํามนับนผ้าใบ 

 ภาพที 4 รายละเอียดของภาพ 

 

อุปกรณ์ในการดาํเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. สีนํามนั, สีอะคริลคิ, เกรยอง, ดินสอ 

2. เฟรมผ้าใบ 

 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  
สีนํามนั,สีอะคริลคิ,เกรยองและดินสอบนผ้าใบ 
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ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 
ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมในชุดนี แบ่งออกได้ เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบทีหนึงเป็นการตัดทอน

รายละเอียดของโครงสร้างวัตถุให้เหลือเพียงสัญญะอย่างเดียว แบบทีสองแสดงภาพสัญญะทีปรากฏอยู่ใน

สภาพแวดล้อมต่างๆ แบบทีสาม คือการใช้ความรู้สึกแสดงออกทางเทคนิคการใช้ฝีแปรงและการใช้สีทีมีต่อวัตถุ

หรือสญัญะนนัๆ 

ผลงานแบบที 1 การตดัทอนรายละเอียดของโครงสร้างวตัถใุห้เหลือเพียงสญัญะอย่างเดียว ซึงมีลกัษณะ

คล้ายภาพสญัลกัษณ์ ทีมีความชัดเจนต่อการสือความหมาย รับรู้และมองเห็นได้โดยง่าย ทงัเรืองของสี ขนาดของ

รูปทรง และภาษาทีปรากฏเป็นข้อความบนป้ายต่างๆทีมีทีมาจากสญัลกัษณ์ทางจราจร ความหมายทีปรากฏบนตวั

ผลงานนนัเป็นการบอกเลา่ตรงๆมีความหมายตรงตามข้อความหรือภาพทีแสดงออก เช่น ตวัอย่างข้อความบนภาพที

ปรากฏคําวา่ 12 ตนั หรือภาพสญัลกัษณ์ป้ายรูปลกูศรบงัคบัให้เลียวขวา เป็นต้น 

 ผลงานแบบที 2 แสดงภาพสญัญะทีปรากฏอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ผลงานในชุดนี ประกอบด้วย

รายละเอียดของภาพทีมีมากกว่าในแบบแรก นนัคือนอกเหนือจากการปรากฏของวตัถ ุสิงของแล้วยงัมีเรืองของพืนที 

เช่น ถนน บรรยากาศ แสงเงา หรืออืนๆทีวตัถนุนัปรากฏอยู่ คล้ายลกัษณะเป็นภาพจิตรกรรมทิวทศัน์ทีปรากฏภาพ

วตัถุเป็นจุดทีน่าสนใจของภาพ มีแสงเงา สมจริง มีนําหนกั ระยะรวมถงึบรรยากาศโดยรวมของภาพด้วย ผลงานนั

บอกเล่าถึงวตัถชุนิดเดียวกนั เช่น กรวย (Traffic cone) หรือ แผงกนัคอนกรีต (Barrier) แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที

ต่างกนัออกไป รวมถึงความสมบรูณ์ของตวัวตัถเุอง ทีบางภาพแสดงความชํารุดเสียหาย บางภาพมีลกัษณะสมบรูณ์

แต่อยู่ในสถานทีทีไม่ควรอยู่เป็นต้น ซึงสิงเหล่านีก่อให้เกิดคําถามถึงการดํารงอยู่ของอํานาจ กฎระเบียบทีบงัคบัโดย

ผา่นวตัถทีุสมบรูณ์และไมส่มบรูณ์ ทงัอยูใ่นทีทีเหมาะสมและไมเ่หมาะสม 

ผลงานแบบที 3 การใช้ความรู้สกึแสดงออกทางเทคนิคการใช้ฝีแปรงและการใช้สีทีมีต่อวตัถหุรือสญัญะนนัๆ 

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในสถานทีจริง คล้ายการเขียนภาพทิวทศัน์ทวัไปเพียงแต่เลือกวตัถทีุต้องการสือ

ความหมายให้เด่นชัดมากขึน ใช้วิธีการแสดงออกทางอารมณ์ผ่านเทคนิคจิตรกรรมทังในเรืองการแสดงออกทาง

อารมณ์โดยการใช้สี การขีดป้ายพู่กันในลกัษณะต่างๆ แสดงเห็นอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ทีมีต่อวัตถุใน

สภาพบรรยากาศนนัๆ ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม 

 

สรุปผลการสร้างสรรค์ 
 ธนาวิ โชติประดิษฐ ได้เขียนบทความว่าด้วยทัศนียภาพของศิลปะร่วมสมัย ในหนังสือ “ปรากฏการณ์ 

นิทรรศการ” โดยในเนือหาบางบทบางตอนได้กล่าวถึงการตีความทางสญัลกัษณ์ในผลงานศิลปะร่วมสมยัเอาไว้ได้

อยา่งน่าสนใจดงันี “อะไรคือความหมายทีถกูต้องแท้จริงของงานศิลปะร่วมสมยั ? หากความเสร็จสมบรูณ์ของชินงาน

ไม่ได้รวมเอาความหมายไว้ในนนั ด้วยศิลปินอาจกําหนดและพยายามสือความด้วยการเลือกสรรองค์ประกอบต่างๆ

มาใช้ราวกบัเป็นคํา ทีร้อยเรียงกนัด้วยโครงสร้างไวยากรณ์ทีตนกําหนด แต่เมือศิลปินละมือจากงานของตน ปล่อย
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ผลงานสูส่ายตาผู้ชม ความหมายก็เคลือนคล้อยจากสิงทีศิลปินตงัขึนไว้ในจดุเริมสูก่ารตีความของสาธารณะ หากนกั

ประพนัธ์จะกล่าวว่าสิทธิในการตีความเป็นของผู้อ่าน ทงัๆทีภาษาทีเป็นตวัอกัษรนนัเป็นสิงทีทกุคนรู้จกัและคิดว่ามี

ความตรงไปตรงมาในแง่ของการสือความหมาย ภาษาของศิลปะก็ยิงมีช่องว่างให้ผู้ ชมได้แทรกตัวเข้าไปก่อ

ความหมายในใจตวัเองได้มากยิงไปกว่า ถึงแม้ไม่อาจบอกได้ว่า การตีความสญัลกัษณ์เป็นเรืองของการกําหนดเอา

ตามอําเภอใจ เพราะความหมายทีถกูกําหนดให้แก่วตัถ ุ(ทีถกูทําให้กลายเป็นสญัลกัษณ์) ก็อิงอยู่กบัการเรียนรู้ทีเรา

ได้รับจากวฒันธรรมทีหล่อหลอมเรามานนัเอง ดงันนัวฒันธรรมทีแตกต่างกนัก็ย่อมให้ความหมายแก่สญัลกัษณ์ไว้

แตกต่างกนัด้วย (ในจดุนีอาจกลา่วได้ว่าเป็นเรืองของการกําหนดเอาตามอําเภอใจของแต่ละวฒันธรรม) สญัลกัษณ์

จงึเป็นสงิทีไมค่งตวั ปรับ เปลียน แปรและแปลงได้เสมอ ผู้ชมของแต่ละวฒันธรรมก็ย่อมมีกรอบในการตีความไปตาม

พืนฐานของตน ในด้านหนงึ ศิลปะจงึเป็นการเดินทางสูภ่ายในตวัตนของเราเอง” 

ความหมายหรือการตีความในผลงานศิลปะชินหนึงๆนัน นอกจากตัวผลงานจะสามารถสือสารด้วย

สญัลกัษณ์บางอย่างทีปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนแล้ว ในอีกมิติหนึงของการตีความเพือหาความหมายในผลงานชิน

ดงักล่าว อาจต้องใช้ประสบการณ์สว่นตวั วิถีคิดทีถกูสงัสมถ่ายทอดผ่านวฒันธรรมเฉพาะทีแตกต่างกนัออกไปในแต่

ละพืนที เช่นนีแล้ว การตีความหมายทางศิลปะในผลงานชินหนึงย่อมมีความแตกต่างกนัก่อเกิดความหมายในใจที

แตกตา่งกนั 

  ความสัมพันธ์ของวัสดุอุปกรณ์และเครืองมือทีถูกนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ทีเหมาะสมกับเนือหาและ

รูปแบบของผลงานศิลปะนันนับว่ามีความสําคญัเป็นอย่างยิงในการนําพาความคิดทีศิลปินตงัไว้ไปสู่เป้าหมายได้

อย่างชดัเจน การทดลองหรือประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ของศิลปินเองทีจะเป็นตวักําหนดขอบเขตในการหยิบจบั

เลือกใช้และเลือกทีจะไมใ่ช้สงิใดสิงหนึงให้ปรากฏในผลงานศิลปะของตน จึงเหมือนเป็นการถ่ายทอดความเป็นตวัตน

ของแตล่ะคนให้ปรากฏรูปออกมาให้เหน็นามของคําวา่ศิลปะ 

  ถ้อยคําต่างๆเหล่านีอาจจะเป็นบทสรุปทีมีต่อผลงานสร้างสรรค์ในชุดนี อย่างไรก็ตามการจะสรุป

ความหมายใดความหมายหนงึให้ชดัเจนลงไปในผลงานชินหนึงนนัอาจจะสรุปความหมายได้ไม่ครอบคลมุ แต่หากจะ

กลา่วสรุปพอให้เข้าใจในความหมายเบืองต้นของแนวความคิดทีปรากฏให้เห็นในผลงานอย่างชดัเจน นอกไปจากนนั

เป็นหน้าทีของผู้ชมทีจะใช้จินตนาการประสบการณ์สว่นตวัในการตดัสนิ ตีความ ตอบคําถาม เสพอารมณ์ทางศิลปะที

ปรากฏได้ตามความเหน็สว่นตน 

  ผลงานสร้างสรรค์ในชุด “ระหว่างทาง” ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม จํานวน 22 ชิน  เป็นผลงานทีใช้

เทคนิควิธีการทางจิตรกรรม โดยใช้เทคนิคสีนํามนัและสีอะคริลคิบนเฟรมผ้าใบ โดยนําภาพสญัญะทีปรากฏในรูปขอ

วตัถุ สิงของต่างๆ เช่นวตัถทีุเกียวข้องกับการจราจร สิงต่างๆเหล่านีเป็นสญัญะทีมีผลกระทบต่ออารมณ์ ความคิด 

ความรู้สกึ นํามาสูก่ารสร้างสรรค์โดยนําเสนอประเด็นการตงัคําถามถึงการดํารงอยู่ของกฎ ระเบียบต่างๆ ผ่านผลงาน

จิตรกรรม 
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  ในหลายๆความรู้สกึทีปรากฏอยู่ในผลงานชดุนี คล้ายเป็นเสียงพดูทีตงัคําถามต่อผู้ ทีใช้กฎ ระเบียบและผู้ มี

อํานาจอยู่เหนือกฎ ระเบียบในสงัคม ถึงการเคารพต่อกฎกติกาในสงัคมร่วมกัน ความปลอดภัยในชีวิต ถึงระบบ 

กฎเกณฑ์ทางสงัคมทีผู้ มีอํานาจได้สร้างขึนเป็นนามธรรมและรูปธรรม ชนชนัแรงงาน ความเจริญการพฒันาของเมือง 

ทีสดุแล้วการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมต่างแทรกซึมอยู่ในทศันคติ ความคิดและการเติบโตของเราทงัสินโดยไม่ทางใดก็

ทางหนงึ  
 

คาํขอบคุณ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คณุนนทยา  โสเพชร 
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รปผลงาู นสร้างสรรค์ 
 

 

ภาพที 5 “บงัคบัเลียวขวา” รณภพ เตชะวงศ์ เทคนิคสีอะคริลคิบนผ้าใบ   ขนาด 50 X 50 ซม. พ.ศ.2553 
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ภาพที 6 “12ตนั” รณภพ เตชะวงศ์ เทคนิคสีนํามนับนผ้าใบ   ขนาด 70 X 70 ซม. พ.ศ.2554 

 

ภาพที 7 “Traffic cones_3” รณภพ เตชะวงศ์ เทคนิคสีนํามนับนผ้าใบ   ขนาด 70 X 120 ซม. พ.ศ.2554 
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ภาพที 7 “Tree Barrier” รณภพ เตชะวงศ์ เทคนิคสีนํามนับนผ้าใบ   ขนาด 120 X 170 ซม. พ.ศ.2554 

 

  

ภาพที 8 “Barrier” รณภพ เตชะวงศ์ เทคนิคสีนํามนับนผ้าใบ   ขนาด 150 X 180 ซม. พ.ศ.2554 
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ภาพที 9 “Traffic cones_4” รณภพ เตชะวงศ์ เทคนิคสีนํามนับนผ้าใบ   ขนาด 150 X 150 ซม. พ.ศ.2554 

 

 

ภาพที 10 “Traffic cones_5” รณภพ เตชะวงศ์ เทคนิคสีนํามนับนผ้าใบ   ขนาด 150 X 180 ซม. พ.ศ.2554 
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“จติรกรรมชุด คาํพังเพยสุภาษิตไทย” 
 “Thai aphorism painting series” 
 
อฏัฐพล คงพฒัน์1

Attaphon Kongpat1

 

บทคัดย่อ 
 จิตรกรรมชดุคําพงัเพยสภุาษิตไทยเป็นการสร้างสรรค์โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ ศกึษา ค้นคว้า ทดลองกลวิธีใน

การสร้างสรรค์ ค้นหาการแสดงออกทางศิลปะเพือนําไปสูก่ารเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะประยกุต์ และสง่เสริมการ

อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมของไทย ซึงจากความเป็นเหตเุป็นผลดงักล่าว  ทําให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบนัดาลใจของการ

สร้างงานจิตรกรรมทีมีลกัษณะเฉพาะตนขึนในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมอนัประกอบด้วยผลงานทีมีขนาดแตกต่าง

กนั จากการสร้างสรรค์พบว่า การนําคําพงัเพย สภุาษิต  และสํานวนไทยซึงเป็นวฒันธรรมทางภาษามาสร้างสรรค์ 

ผา่นผลงานจิตรกรรม โดยคํานึงถึงองค์ประกอบทีเป็นพืนฐานและองค์ประกอบทีเป็นหลกัในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

นํามาสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ การนํารูปทรงของปลา  สถาปัตยกรรม และสญัลกัษณ์ต่างๆมาจดัวางแทนคณุค่าแห่ง

การอยูร่่วมกนั หรืออาจสือความหมายในเชิงข้อคิด คติสอนใจเป็นต้น สงิเหลา่นีจะช่วยให้สาธารณชนมีความเข้าใจใน

พฤติกรรมของความเป็นมนษุย์และการใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อืนในบริบทแห่งสงัคม เป็นสิงชีแนะในการปฏิบตัิตนให้เป็นผู้ ที

มีศีลธรรมคณุธรรมจงึมีคณุคา่ทงัด้านสติปัญญา จินตนาการ สงัคม วฒันธรรม การศกึษาและการถ่ายทอดสร้างสรรค์

ตอ่ไป 

คาํสาํคัญ : คําพงัเพย  สภุาษิตไทย จิตรกรรมชดุ 

 

Abstract 
Thai aphorism paintings series aim to investigate, examine, and try out its creation methods as 

well as to explore art performance for classroom instruction in applied art and promotion of Thai cultural 

conservation. Based on this issue, the creator has a deep inspiration in creating different paintings. The 

creation of Thai aphorism series by considering basic and core components of art especially 

arrangements of fish shapes, architecture, and symbols can reflect meaningful points of thought, and 

lessons. These valued creations can help people understand human behaviors and their coexistence 

                                                            

1 สาขาวิชาศลิปะประยกุต์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  94000 ประเทศไทย 

  Applied Art, Faculty of fine and Applied Art, Prince of Songkla University, Pattani Campus 94000, Thailand. 
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with others in social contexts. They can also be their guidelines for moral behaviors which have values in 

wisdom, imagination, society, culture, education, and creation transformation. 

Keywords : Thai aphorism, painting series 
 

ประเภทผลงานสร้างสรรค์    จิตรกรรมผสมและ วสัดผุสมบนผ้าใบ 
 

แนวความคดิ  
 ข้าพเจ้าเกิดความสนใจใน คําพงัเพย สภุาษิต และสํานวนไทย ซงึเป็นวฒันธรรมทางภาษาของชาติอนัเป็น

มรดกมาแต่ครังโบราณ เนืองจากมกัแฝงข้อคิดและคติสอนใจ เป็นสิงทีแนะทางทีดี ขาดมิได้ในชีวิตประจําวนั ส่วน

เนือหายงัสามารถก้าวข้ามเวลาและยุคสมยั และแพร่หลายข้ามพรมแดนไปทวัโลกได้ ทําให้เกิดแนวความคิดทีจะ

สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้ถ้อยคําดงักล่าว มาแปลงค่าเป็นรูปลกัษณ์ในความรู้สกึส่วนตวัและสอดแทรกความคิด

เชิงความหมายและจินตภาพด้วยการสร้างสรรค์ผลงานจากเทคนิคจิตรกรรมผสมและวสัดุผสม โดยหวงัว่าผลงาน  

แตล่ะชินจะสร้างความรู้สกึ อารมณ์ตอ่สายตาผู้ดแูละเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณชนได้อยา่งไมมี่วนัสนิสดุ 
 

ความสาํคัญของการทาํงานสร้างสรรค์ 
 คนไทยมีวฒันธรรมทางภาษาอนัเป็นมรดกตงัแต่ครังโบราณ โดยเฉพาะการใช้คําต่างๆ ซึงแสดงให้เห็นถึง 

วิถีชีวิต ความคิดของแต่ละท้องถิน และมกัเกิดจากเรืองราวของคนรุ่นก่อน หรือทีเรามกัเรียกว่าคนโบราณ ซึงเป็นสิง    

ทีควรจดจํา และนําไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวนั 

 คําพังเพย สุภาษิต และสํานวนไทยนันถือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาทีมีไว้เพือสอนลูกหลานให้เรา                

มีความเข้าใจในพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ได้ เช่น ในเรืองของการปฏิบัติ การทํางาน ความรู้สึกทางจิตใจ 

ความคิด ความดี ความชวั ความสวยงามของร่างกาย หน้าทีของอวยัวะ เช่น วาจา คําพดู ความเชือเรืองนรก สวรรค์ 

แม้แตก่ารใช้เครืองใช้สิงของ เช่น นํา ของเหลว และสิงทวัไปเป็นต้น สิงเหลา่นี คือ ภมูิปัญญาทีนํามาสงัสอน ดงันนั จึ

เป็นสิงชีแนะเตือนใจ ในการปฏิบัติตน ทําให้เราเข้าใจโลก เข้าใจผู้ อืนและความปรารถนาทีจะอยู่ในโลกอย่างมี

ความสุข (บุญเสริม ฤทธาภิรมย์, 2540: เกรินนํา) ดังนัน คําพังเพยสภุาษิตและสํานวนไทย จึงมีคุณค่าทงัด้าน

สติปัญญา จินตนาการ สงัคม วฒันธรรม คณุธรรมจริยธรรม การศึกษาและการถ่ายทอด ทงัแต่ละบุคคลและสงัคม 

แตใ่นทกุวนันีมรดกแตค่รังโบราณกาลของไทยเริมทีจะหาคนเข้าใจอยา่งถ่องแท้ได้ยากกวา่แต่ก่อน โดยเฉพาะสภุาษิต

บางคําได้สร้างความเข้าใจสบัสน เข้าใจความหมายต่างไปจากเดิม ซึงอาจมาจากเป็นสภุาษิตเก่าและเมือถ่ายทอด

ต่อๆ กนัมา ความหมายก็ไม่ครบถ้วน ตรงกบัความหมายเดิมหรือใช้กนัน้อย (ธัชนนัท์ ศตสขุ: คํานิยม) สว่นคําพงัเพย

เป็นคําเก่าจะคอ่ยลืมเลือนไปจากคนไทยสมยัใหม ่สว่นสํานวนก็ประสบกบัปัญหาเช่นเดียวกนั จึงควรมีการนําถ้อยคํา
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ดงักล่าวมาถ่ายทอดหรือสงัสอนคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจ ผ่านรูปแบบผลงานต่างๆ ก็จะช่วยทําให้วฒันธรรมทาง

ภาษาของไทยมิให้สญูหายไป 

 จากสิงทีกล่าวมาแล้ว ผู้ สร้างสรรค์จึงมีความสนใจในการศึกษา และสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมชุด         

คําพงัเพยสภุาษิตไทย ซึงทีผ่านมายงัมีปรากฏการสร้างสรรค์ผลงานเป็นชุดน้อย คาดว่าหากผลงานดงักล่าวสําเร็จ   

จะเป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณชน แวดวงวิชาการ นิสิต นกัศกึษาทางด้านศิลปะทงัทางตรง และทางอ้อม และเพือนําสู่

การเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปะประยกุต์อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 1.เพือศกึษาค้นคว้า ทดลอง กลวิธีในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชดุ คําพงัเพยสภุาษิต ไทย 

 2.เพือเป็นการค้นหาแนวทางการแสดงออกของการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสูก่ารเรียนการสอนในสาขาวิชา

ศิลปะประยกุต์ 

 3.เพือเป็นการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมไทยในรูปแบบของผลงานจิตรกรรม 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์ได้กําหนดขนัตอนกระบวนการทํางานดงันี 

 1. สร้างแนวคิดพืนฐานในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชดุ คําพงัเพยสภุาษิต ไทย 

 2. ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร หนงัสือ สจิูบตัร สืออิเลคทรอนิกส์ 

 3 .นําเนือหาสาระทีได้จากการค้นคว้ามาประมวล สรุปความคิดสูก่ารสร้างสรรค์ผลงาน 

4. กําหนดกรอบความคิดในการทํางาน และวางขอบเขตในการนําเสนอ นําแนวความคิดมาผสมผสานกบั  

การจดัวางองค์ประกอบศิลป์ ให้เกิดทิศทางเบืองต้นว่าควรมีรูปแบบการแสดงออกอย่างไร ใช้เทคนิค และ

กลวิธีอยา่งไร เพือให้เกิดความลงตวัในผลงานทีสร้างสรรค์ 

 5. จดัทําแบบร่างผลงาน เพือกําหนดทิศทางของการทํางานอยา่งชดัเจนก่อนสร้างสรรค์ผลงานจริง 

 6. จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ในการปฏิบตัิงาน 

 7. การปฏิบตัิการสร้างสรรค์ผลงาน 

 8. วิเคราะห์ผลงานทีสร้างสรรค์ เพือหาข้อดี และข้อเสีย และประเมินคณุภาพวา่เป็นอยา่งไร 

9. แก้ไขข้อบกพร่องทีเกิดขนึ และนํามาพฒันาผลงานสร้างสรรค์ให้ออกมาสมบรูณ์มากทีสดุ 

 10. บนัทกึผลการสร้างสรรค์อยา่งเป็นระบบและจดัทํารายงานผลฉบบัสมบรูณ์ 
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วัสดุอุปกรณ์ในการดาํเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 ในการทํางานผู้สร้างสรรค์ได้จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ดงัตอ่ไปนี 

  

   

    ภาพประกอบที1 แสดงภาพวสัดอุปุกรณ์พืนฐานในการทํางานสร้างสรรค์ประกอบด้วยพู่กนัเบอร์ เลก็ กลาง ใหญ่ 

ใช้สําหรับการระบายสีในพืนทีแตกต่างกนั สีอะคลีลิค และ ตวัอย่างของลกูปัดขนาดและสีทีแตกต่างกนัซึงเป็นวสัดุ

สําเร็จเพือใช้ในการปะติดลงบนชินงาน ซงึสามารถสร้างความรู้สกึของความเป็นมิติภายในภาพมากยิงขนึ                         

          

     ภาพประกอบที 2 แสดงภาพการเปรียบเทียบสีประเภทตา่งๆ เช่นสีอะคลีลิค ซงึเป็นสีประเภททบึแสง สีนํามนัชนิ

กระป๋องซงึเป็นสีทบึแสง จะให้ความรู้สกึทีมีความมนัวาว  และสีเขียนแก้วก็จะมีมนัวาวเช่นกนั 
 

         

  ภาพประกอบที3 แสดงภาพดินสอสีชนิดละลายนําได้ใช้สําหรับการร่างภาพ วสัดสํุาเร็จสําหรับปะติดผลงาน แล

วสัดอืุนๆนําไปจุ่มสีนํามนัชนิดกระป๋องเพือสร้างรูปทรงให้เกิดขนึภายในภาพ  
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เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน  
                  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด คําพังเพยสุภาษิตไทยได้กําหนดเทคนิค กลวิธี ในการ

สร้างสรรค์ผลงานออกเป็นขนัตอนต่างๆ ซึงผ่านกระบวนการการทดลอง และการค้นคว้าหาข้อมลูสู่การปฏิบตัิงาน

ดงันี 

จิตรกรรมชดุคําพงัเพยสภุาษิตไทยเป็นการสร้างสรรค์ในรูปแบบของจิตรกรรมผสมและ วสัดผุสมบนผ้าใบ

โดยลกัษณะของผลงานจะเป็นแบบกึงรูปธรรมกึงนามธรรมคือในบางรูปทรงยงัคงเหลือเค้าโครงเดิมอยู่ว่าเป็นรูปทรง

ของอะไร และในบางรูปทรงมีการตดัทอน ดดัแปลงหรือเพิมเติมออกไปบ้างตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ซงึในการ

ทํางานได้มีขนัตอนเริมต้นจากการร่างภาพลายเส้น ขาว-ดําเพือสร้างเค้าโครงภาพทีสือความหมายระหว่างรูปทรงกบั

เนือหาอย่างมีเอกภาพ ในขันตอนต่อไปคือกระบวนการลงสีในขันพืนฐานเพือความสวยงามและเพิมรายละเอียด

ตา่งๆของภาพซงึเป็นขนัตอนสดุท้ายก่อนการลงสีจริงตอ่ไป 
 

   

ภาพประกอบที4 แสดงภาพขนัตอนของการร่างภาพผลงานในระยะแรก การลงสีไม้เพือสร้างเค้าโครงสีภาพรวมก่อน

การปฏิบตัิจริงจนได้ผลงานชินสําเร็จ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 จิตรกรรมชดุ คําพงัเพยสภุาษิตไทย เป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมประเภท 2 มิติบนผ้าใบ ซึงมี

ขนาดแตกต่างกนั โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมผสม อาทิ สีอะครีลิค สีชอล์กนํามนั สีนํามนั และวสัดผุสมบนผ้าใบโดยก

ใช้วสัดสํุาเร็จปะติดนํามาจดัองค์ประกอบศิลป์ร่วมกนัภายในชินงานดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 
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       ชือผลงาน แกะดํา                    ชือผลงาน  ยิงสงูยิงหนาว         

                     นายอฏัฐพล คงพฒัน์     นายอฏัฐพล คงพฒัน์                 

                     เทคนิค วสัดผุสมบนผ้าใบ      เทคนิค จิตรกรรมผสม           

        ขนาด 60x80 ซม.       ขนาด 60x80 ซม.           

         พ.ศ. 2554        พ.ศ. 2554 

 

       

   ชือผลงาน  ปลาหมอตายเพราะปาก   ชือผลงาน  กรุงศรีอยธุยาไมส่นิคนดี 3 

   นายอฏัฐพล คงพฒัน์    นายอฏัฐพล คงพฒัน์ 

   เทคนิค จิตรกรรมผสม     เทคนิค จิตรกรรมผสม 

   ขนาด 80x100 ซม.                           ขนาด 45x55 ซม. 

   พ.ศ. 2554     พ.ศ. 2554 
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        ชือผลงาน หนีร้อนมาพงึเย็น    ชือผลงาน กรุงศรีอยธุยาไมส่นิคนดี1     

         นายอฏัฐพล คงพฒัน์      นายอฏัฐพล คงพฒัน์       

         เทคนิค จิตรกรรมผสม       เทคนิค วสัดผุสม         

         ขนาด 100x100 ซม.       ขนาด 50x50 ซม.         

         พ.ศ. 2554         พ.ศ. 2553          

 

                         

        ชือผลงาน  นําหนงึใจเดียว        ชือผลงาน  ร่มไม้ชายคา       

         นายอฏัฐพล คงพฒัน์                        นายอฏัฐพล คงพฒัน์         

  เทคนิค จิตรกรรมผสม                       เทคนิค วสัดผุสม         

  ขนาด 50x50 ซม.             ขนาด 50x50 ซม.         

          พ.ศ. 2554                                                                         พ.ศ.2553 
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   ชือผลงาน  สบิปากวา่ไมเ่ทา่ตาเหน็            ชือผลงาน  หนนุหลงั          

   นายอฏัฐพล คงพฒัน์                               นายอฏัฐพล คงพฒัน์         

   เทคนิค จิตรกรรมผสม                               เทคนิค จิตรกรรมผสม                    

   ขนาด 60x80 ซม.                      ขนาด 80x100 ซม.         

   พ.ศ. 2554                    พ.ศ. 2554  

         

                     

         ชือผลงาน  กรุงศรีอยธุยาไมส่นิคนดี2     ชือผลงาน  กรุงศรีอยธุยาไมส่ินคนดี 

         นายอฏัฐพล คงพฒัน์       นายอฏัฐพล คงพฒัน์ 

         เทคนิค จิตรกรรมผสม        เทคนิค จิตรกรรมผสม         

         ขนาด 40x60 ซม.          ขนาด 50x50 ซม. 

         พ.ศ. 2554           พ.ศ. 2554 
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คาํขอบคุณ 
               ขอขอบคณุคณะศิลปกรรมศาสตร์, กองกิจการนกัศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

ทีให้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สงัข์ทอง ภาควิชาบริหารการศกึษา คณะ
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ภรรยา  วิทยมิตรและกลัยาณมิตรทกุทา่นทีให้การช่วยเหลือจนผลงานสร้างสรรค์ชดุดงักลา่วสําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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สุคตขิองรักบริสุทธิ 
The Bliss of Pure Love 
 
พีระพงศ์ ผลเจริญ1  

Peerapong Poljarean1

 

ประเภทผลงาน   ประติมากรรม 

    

บทคัดย่อ 
 ข้าพเจ้ามีความมุ่งหมายทีจะสร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมยัโดยถ่ายทอดผ่านเอกลกัษณ์ความเป็น

ไทย ซึงใช้สญัลกัษณ์ทีเกิดจากความเชือเรืองสคุติภมิู (สวรรค์)โดยนําเอารูปทรงทางสถาปัตยกรรมไทยทีเต็มไปด้วย

เอกลกัษณ์เช่น วิหาร ปราสาท ทีแฝงความเชือความศรัทธาในเรืองสวรรค์ดินแดนแห่งสคุติ ผสมผสานเข้ากบัภาษา

กายของมนษุย์ทีเป็นสญัลกัษณ์แทนความรัก การเกือกลู รูปทรงทงัหมดของข้าพเจ้ามีความต้องการสะท้อนถึงคณุค่า

ของความรักทีมีจริยธรรมอันดีงามจนนําจิตวิญญาณมนุษย์ไปสู่สุคติซึงเป็นสจัธรรมของความรักและเพือสะท้อน

เอกลกัษณ์ของศาสตร์ด้านศิลปะไทยทีวิจิตรโดยมีรากเหง้าจากวัฒนธรรมดีงาม อันเกิดจากจิตใจทีอ่อนโยนและ

ละเอียดออ่นของคนไทย 

คาํสาํคัญ : ประติมากรรม  ความรักบริสทุธิ  สคุติของรักบริสทุธิ 

 

Abstract  
I purpose to create contemporary sculpture that communicates with the Thai unique by using the 

symbol of faith and the land of bliss (heaven). These are combination between all the shapes of Thai 

architecture such as cathedral, castle filled with faithful and body language showing the symbol of love, 

beneficence.  

All of my creation mention about value of love underneath the ethics can bring the human soul to 

heaven, that’s the truth of love. The most important, Thai artistic linking with progenitor of grace cultures 

as a result of a tender and delicate mind of Thai people.  

Keywords :  Statue of pure love, The bliss of pure love  

                                                            

1 ภาควิชาประติมากรรม คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10200  ประเทศไทย 

  Department of Sculpture, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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คาํนําและวัตถุประสงค์ 
 “รักบริสทุธิ” เป็นกระบวนการคิดทีมีอิทธิพลต่อสงัคมโลกเป็นอย่างมาก ดงัจะเห็นได้จากประวตัิศาสตร์ทาง

ความคิดของนกัปรัชญาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจบุนั ทีพยายามอธิบาย หาความหมาย เพือนิยามทฤษฎีความรักให้เห็น

เป็นรูปธรรมและครอบคลมุทีสดุ ถึงกระนนัคํานิยามทีชดัเจนและเป็นจริงทีสดุก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ มีเพียงสิงที

ชีนําให้เกิดความเหน็พ้องในความหมายของความรักบริสทุธินนั นนัคือประสบการณ์ร่วมของแตล่ะบคุคลเพือเชือมโยง

ความคิดความรู้สกึไปสูท่ฤษฎีเดียวกนัในแง่ความซาบซงึ ข้าพเจ้าได้นําเสนอทรรศนะสว่นตวัในเรืองของแนวทางทีจะ

นําไปสู่สนัติสุขโดยผ่านเรืองราวของความรักเป็นดังยานพาหนะและมีสุคติสุขเป็นปลายทาง ความมุ่งหวงัในการ

สะท้อนเรืองราวเพียงเพือความสนัติทีมีต่อมนษุยชาติ ในปัจเจกบุคคลนนัอาจมีแนวทางแตกต่างกนั หากแต่ขอให้

พิจารณาแนวทาง ทรรศนคติทีข้าพเจ้าได้นําเสนอไปเป็นอีกทางเลือกหนึงในการดําเนินชีวิตของท่านผู้ ศึกษาหา

บทสรุปให้กบัชีวิตในสงัคมปัจจบุนัทีกําลงัว้าวุ่นกบัความวุ่นวายทีเกิดจากวิถีชีวิตทีเป็นมายาคติ หากผลงานวิจยัของ

ข้าพเจ้าได้ส่งผลต่อความเข้าใจของท่านผู้ศกึษา ข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติอย่างสงูทีได้ต่อยอดความคิดของนกัปรัชญาผู้

ซงึมุง่หวงัทีจะสร้างโลกให้สวยงามและบริสทุธิอยา่งแท้จริง 

 ในส่วนของวตัถปุระสงค์นนั เป็นไปเพือสืบค้นหาความจริงในแนวความคิดของการดําเนินชีวิตโดยสะท้อน

ผา่นงานประติมากรรมตามหลกัความเชือทีถกูกลนักรองมาจากประสบการณ์ หากแต่มวลมนษุยชาติมีความแตกต่าง

ในความคิด แต่กระนนัจุดมุ่งหมายในท้ายทีสดุของชีวิตอาจมีเป้าหมายทีใกล้เคียงกนัคือความสขุสงบ เช่นเดียวกบั

การค้นคว้าของข้าพเจ้าในความคาดหวงัทีจะนําเสนอหนึงแนวทางความคิดของข้าพเจ้าในเรืองความบริสทุธิของ

ความรักทีนําพาชีวิตไปสู่สุคติซึงยงัแฝงไปด้วยความเชือและความศรัทธาทีถูกหล่อหลอมมาจากบรรพชน โดยสือ

สะท้อนผา่นเทคนิคทางด้านประติมากรรมนําความคิดในเชิงนามธรรมออกมาเสนอสูรู่ปธรรมเพือเกิดความเข้าใจและ

รับรู้สกึตอ่บคุคลผู้สนใจศกึษาโดยทวักนั 

  

วิธีดาํเนินการวิจัย 
1. ศกึษาหาข้อมลในแนวทางควาู มคดิ และทฤษฎีทีเกียวกับความรัก ทงัจากบนัทกึของนกัปรัชญา 

ความคิดทีมีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงศึกษาหาข้อมูลจากภายในตนเองทังทางประสบการณ์ส่วนตัว การ

ตระหนกัรู้ และความคิดเชิงความรู้สกึ ตลอดจนการพดูคยุแลกเปลียนประสบการณ์และทรรศนะจากบคุคลรอบข้าง มี

รายละเอียดจากการศกึษาดงัตอ่ไปนี 

 เนือหาของงานประตมิากรรม “ สุคตขิองรักบริสุทธิ” (The Bliss of Pure Love)ทงัในเชิงความงาม 

ความหมาย และคณุคา่เป็นไปดงัตอ่ไปนี 

- คําว่าสคุติ  

อาจให้ความหมายโดยทวัไปได้ถึงความสขุสงบทีเป็นสนัติ โดยอาจจะกล่าวในเชิงพุทธปัญญาได้ แต่โดย

ธรรมชาติแล้วมนัเป็นปรารถนาสว่นลกึทีมนษุย์ทกุคนต้องการ ทงันีสคุติในความหมายทางศิลปะของข้าพเจ้า เป็นไป
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ในเชิงสจัธรรมคือเป็นสิงทีสามารถผสัสะได้อย่างชดัแจ้งและแฝงอยู่ทงัภายในและภายนอกในรูปแบบของความสขุ

อยา่งลกึลําและเป็นอมตะ 

 ทีต้องกล่าวจําเพาะคําว่าสคุติจากความรักบริสทุธิ เนืองจากสคุติเกิดขึนได้หลายหลากแง่มมุทงัสคุติจาก

ความเชือ หรือสคุติจากวตัถกุ็เป็นไปได้เช่นกนั แต่เป็นไปในแง่ทีชวัคราวและไม่เป็นสจัธรรม อาจมีการบิดเบือนหรือ

สร้างมายาคติขึนมาเพือสนบัสนนุความศรัทธาเหล่านนั แต่สคุติจากความรักเป็นสิงทีบริสทุธิและสามารถสมัผสัรับ

ความรู้สกึเป็นสขุในวิถีทางของมนัได้จริง  

ในทรรศนะของข้าพเจ้า สคุติทีกล่าวไว้ในทางศาสนานนั เป็นเพียงกฏบญัญัติถึงสญัลกัษณ์ของจดุสงูสดุใน

ความดีงามของมนษุย์ หากแท้จริงนนั สคุติยงัมีอยู่จริงในจิตวิญญาณของมนษุย์ทกุคน แม้กระทงัในผู้ ทีไม่มีศาสนา

มาบญัญัติในวิถีชิวิตและความเชือ แต่เขาผู้นนัก็ยงัพบวิถีทางแห่งสคุติให้เกิดขึนได้ด้วยวิถีทางแห่งความรักทีบริสทุธิ 

ดงัเช่นการกลา่วถึงความรักในสว่นคํานําบนหน้าหนงัสือทีเกียวกบัทฤษฎีความรักของกฤษณะมรูติทีว่า “ชีวิตนนัเป็น

คณุค่าทีเราจะสมัผสัได้เมือมีความรักเพราะความรักเป็นวิถีทางทีอิสระและไร้ขอบเขต ความรักจึงเป็นเพียงหนทาง

เดียวเท่านนัทีจะพาไปพบกบัชีวิตทีกว้างใหญ่ไพศาล(ในทีนีเขายงัได้ให้นิยามถึงสคุติทางความรักทีสอดคล้องกนัไว้ 

ดงัจะกลา่วถงึในหวัข้อความหมายของ”ความรัก”เป็นลําดบัตอ่ไป) วิถีทางอืนๆไม่ว่าจะเป็นชือเสียง เกียรติยศ เงินทอง 

เป็นวิถีทีพาชีวิตมุ่งไปสู่อาณาเขตทีคบัแคบและกกัขงั ผู้คนมากมายในปัจจบุนัได้กกัขงัตนเองอยู่ในขอบเขตทีุแคบๆ

เหลา่นีเทา่นนั ดงันนัเขาจงึพลาดโอกาสทีจะดืมดํากบัความเป็นจริงของชีวิตทีออ่นโยนไปเสีย…หาได้มีความรํารวยด้ว

การสมัผัสคุณค่าทีแท้จริงของชีวิตไม่” - ดร. โสรีช์ โพธิแก้ว อาจารย์ภาคจิตวิทยา คระครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั จากคํากล่าวเบืองต้นนนัได้สนบัสนนุนิยามของสคุติในแง่คณุค่าทีแท้จริงของชีวิตว่าสามารถสมัผสัได้

ด้วยวิถีทางแหง่ความรักทีบริสทุธิ  

- ความรกัและความบริสทุธิ  

“รัก” คือคําทีมนษุย์ใช้อธิบายถึงความรู้สึกผกูพนัธ์กบัคน สตัว์ สิงของ สภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึง 

และมีระดบัความผกูพนัธ์ต่างกนัไป คําว่ารักเป็นคําทีทกุคนเข้าใจแต่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชดัเจน ตลอดทกุยคุ

ทุกสมัยศิลปะเป็นสิงทีถ่ายทอดความรู้สึกและเรืองราวของความรัก เพือให้ผู้ ชมทีมีประสบการณ์ร่วม และเรียนรู้ 

ซาบซึง ทงัยงัสามารถแทรกความหมายของชีวิตและปรัชญาไว้ในงานศิลปะได้อีกด้วย เหตนีุจึงมีนกัประพนัธ์และ

ศิลปินมากมายถ่ายทอดเรืองราวของความรักออกมาอย่างแพร่หลายและงดงาม เช่น คาลิล ยิบราน, ออกสุต์ โรแดง, 

มาร์ก ชากลัล์, กสุตาฟ คลมิท์ เป็นต้น ศิลปินเหลา่นีต่างพดูถึงความสําคญัของ “รัก” ในรูปแบบทีต่างกนัออกไป แต่

ในทางของท่านเหล่านีล้วนมีจุดร่วมในด้านของการแสดงความหมายของชีวิตและความคิดด้านปรัชญาเข้ามาเป็น

แก่นแกน กล่าวได้ว่าความรักคงไม่ใช่ปลายทางของความหมายทางศิลปะของท่านเหล่านนัแต่เป็นทางทีเริมต้นด้วย

ความรักและเดินทางไปสูค่วามเข้าใจในความคิดทีมีตอ่ชีวิต 

 ความรักเกิดมีในมนุษย์และสัตว์แต่มีความแตกต่างกันตรงที มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมีเหตุผล 

สติปัญญาทําให้เข้าใจความจริงของโลก(สจัธรรม) ต่างจากสตัว์อืนทีเป็นเดรัจฉานซึงมีเพียงสญัชาตญาณสืบพนัธุ์
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และการเอาตวัรอด ทงันีมนษุย์พฒันาความรักไปจนถึงระดบับริสทุธิเกิดเป็นแรงบนัดาลใจไปสู่ความเจริญด้วยพลงั

สร้างสรรค์ 

 ทฤษฎีรักบริสทุธินีได้รับการสงัเคราะห์และนิยามมาแต่อดีตโดยนกัปรัชญายคุกรีกโบราณนามว่าเพลโต ได้

กลา่วว่ารักบริสทุธ์มิได้จําเพาะแต่เพียงความรักของหนุ่มสาว หากแต่เป็นความรักทีบคุคลหนึงได้มีต่อบคุคลหนึงหรือ

สิงหนึงเช่นความรักของอาจารย์ทีมีต่อศิษย์ พ่อแม่ทีมีต่อบุตร หรือบุตรทีมีความรักต่อบิดามารดา เรียกทฤษฎีบทนี

ของเพลโตว่า ”Platonic Love” ในภาษาไทยมาจากคําประสมระหว่าง คําว่า รัก และ บริสุทธิ หมายถึง รักทีมาจาก

ความบริสทุธิใจ และคําศพัท์ภาษาองักฤษ คําว่าพลาโตนิคเลิฟ กล่าวโดย เซอร์วิลเลียม เดวีแนนท์  )Sir William 

Davenant) ในปี พ.ศ .2179(ค.ศ .1636) 

รักบริสุทธิ หรือ เพลโตนิคเลิฟ (Platonic love) เป็นคํานิยามของความสมัพนัธ์ ทีไม่มีเรืองทางเพศเข้ามา

เกียวข้อง คําว่าเพลโตนิคเลิฟ มาจากคําว่า อามอร์ เพลโตนิคสั(amor platonicus) ทีหมายถึง ความรักของเพลโต

 โดยมีความหมายเหมือนคําว่า อามอร์ โซเครติคสั(amor platonicus) ทีกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง โซเครติส

(Socrates) กบัลกูศิษย์ โดยกล่าวถึงความรักทีไม่มีเรืองทางเพศมาเกียวข้อง นอกจากนียงักลา่วถึงความสมัพนัธ์ทงั

บคุคลทีอายตุ่างกนั และบคุคลทีเพศต่างกนั หรือเพศเดียวกนั โดยความรักตงัอยู่บนพืนฐานของความจริง และความ

ซือสตัย์ โดยสงัเกตได้วา่ความรักบริสทุธิ นนัจะไมมี่ความเหน็แก่ตวั หรือความหงึหวงเข้ามาเกียวข้อง 

 ทางด้านภูมิปัญญาทางความคิดหรือปรัชญาความคิดในกลุ่มโลกตะวันออกก็ได้ปรากฎการกล่าวถึงรัก

บริสทุธิไว้ด้วยเช่นกนั ดงัจะเห็นได้จากคํานิยามถึงความรักของ ดร. โสรีช์ โพธิแก้ว เพือแสดงความพ้องกบัข้อเขียน

ของจ.กฤษณะมรูติ นกัปรัชญาชาวอินเดียไว้ว่า “ความรักทีแท้เป็นอิสระและกว้าง ความหมายของคําว่าอิสระในทีนี

ไม่ใช่อิสระทีจะทําอะไรก็ได้ตามใจ แต่เป็นอิสระจากสิงกกัขงัทงัหลายซึงทําให้แจ่มใสทีจะรับรู้โลกและความเป็นจริง

ของชีวิตได้อย่างชดัเจน แล้วส่งผลให้เราดําเนินอยู่เป็นสขุอย่างลกึลําด้วยการสมัผสักบัคณุคา่อนัอมตะของชีวิต แล

นีคือความหมายทีแท้จริงของการมีชีวิตอยู”่ เชือมโยงไปสูรั่กบริสทุธิคือวิถีสูส่คุติทีกลา่วถึงข้างต้น รวมถึงความคิดเห็น

ทีมีต่อความบริสุทธิทีไม่อาจแยกจากความรักในทรรศนะของกฤษณะมรูติก็ยังอธิบายเสริมความให้เห็นภาพของ

ความบริสทุธิในความรักได้ชัดเจนยิงขึนในแง่งาม คํากล่าวนันคือ “ความบริสทุธิเป็นธรรมชาติของความรักนันเอง 

ปราศจากเสียซึงความรัก ไม่ว่าคณุจะทําอะไรก็ทําไปเถิดจะไม่มีความบริสทุธิขึนมาได้ ถ้าหากว่ามีความรัก ปัญหา

ของพวกคณุก็จะพบคําตอบทีแท้จริง” 

2. ศึกษารปทรงทีตอบสนองแนวความคิดู โดยนํามาสร้างแบบจําลอง เพือหาความสมดลุและความเป็น

เอกภาพทีเหมาะสมในชินงาน 

 3. นําแบบจาํลองทีเลือกมาขยายเป็นผลงานทีมีขนาดเหมาะสมโดยใช้ดินเหนียวปันขนึรูป 
 4. ถอดพมิพ์ผลงานทีปันเสร็จด้วยปนพลาสเตอร์ู  
 5. หล่อผลงานด้วยไฟเบอร์กลาส แล้วขัดแต่งทาํสี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2179
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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 โดยรายละเอียดในเชิงองค์ประกอบศิลป์ทีใช้ในการสร้างสรรค์ชินงานเป็นไปตามหลกักการพืนฐานทฤษฎี

องค์ประกอบศิลป์ทีศาสตราจารย์เกียรติคณุชลดู นิมเสมอได้ให้นิยามและกลา่วอธิบายไว้ หากเชือมโยงเข้ากบัชินงาน 

“สคุติของรักบริสทุธิ” นี อาจกล่าวได้ว่าเกิดกระบวนการทีผ่านการตกผลกึทางความรู้ ความคิด และเทคนิคทีได้จาก

การฝึกฝนปฏิบตัิผา่นการเลือกสรรค์ทกัษะทีสามารถตอบสนองเนือหา ความคิดและความรู้สกึมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน โดยสามารถจําแนกการอธิบายผา่นองค์ประกอบของศิลปะออกเป็นหวัข้อยอ่ยได้ดงัตอ่ไปนี 

-  รปทรง ู งานประติมากรรมชินนีเลือกใช้รูปทรงแบบอินทรียรูป(Organic Form) บางส่วนมานําเสนอแทน

คา่ความเป็นมนษุย์ โดยหลอมรวมสว่นหนงึพร้อมลดทอนรายละเอียดความเป็นปัจเจกบคุคลออกให้เหลือแต่ปริมาตร

เกิดรูปทรงผสมในลกัษณะของรูปทรงอิสระ(Free Form (และนํามาผสานเข้ากบัรูปทรงเลขาคณิต  )Geometric Form)

ทีมีทีมาจากสถาปัตยกรรมไทย ซึงเป็นสิงแทนเนือหาในด้านความเชือ ความศรัทธาในความบริสทุธิ ทงัยงัผ่าน

กระบวนการความเชือทีมีมายาวนาน และเป็นสือแทนวฒันธรรมของความเป็นไทยทีกลา่วถึงความดีงาม และแฝงไป

ด้วยความรักบริสทุธิ โดยคํายนัฐานด้วย “มือ” ซงึเป็นคณุลกัษณะสําคญัของสิงมีชีวิตทีเรียกตวัเองว่า “มนษุย์” ใน

ข้อมลูเชิงประวตัิศาสตร์ของนกัมนษุยวิทยาโดยอ้างอิงจากหลกัฐานทางโบราณคดีตามที “สมควร กวียะ”ได้กล่าว

เสนอว่า “ลซีูมีกายวิภาคใกล้เคียงกบัมนษุย์ แต่จดัว่าเป็นสตัว์ในร่างกายครึงมนษุย์ครึงวานร จนกระทงัพบหลกัฐาน

ของมนษุย์ผู้ ชํานาญการใช้มือเป็นเครืองมือหินมากมายในบริเวณกว้างขวางของแอฟริกา นกัมนษุยวิทยาชีว่านีคือ

จดุเริมต้นของสายพนัธุ์ของมนษุย์ทีแท้จริง” มือจึงเป็นสือแทนนิยามของจดุเริมต้นแห่งรากฐานความเป็นมนษุย์ ใน

การใช้รูปทรงลกัษณะพิเศษทีเฉพาะตวัของคนไทยจะสะท้อนความอ่อนช้อย อ่อนโยนตามรูปแบบพทุธศิลป์ทีเกิดจาก

เบ้าหลอมของวฒันธรรม รากเหง้าของวิถีชีวิตและภมิูปัญญาไทยทีแสดงออกมาถึงลกัษณะของความโอบอ้อมอารี มี

เมตตา และมีความรักทีบริสทุธิ สิงเหล่านีล้วนแฝงฝังอยู่ในพทุธคติทีโอบประคองสงัคมไทยมาช้านานและสามารถ

สะท้อนความสวา่งไสวทางพทุธปัญญาออกมาผา่นทางผลงานประติมากรรมชินนี  

 - เส้นและจังหวะ ใช้ลกัษณะของเส้นทีอ่อนช้อยเพือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนและเป็นไปในทิศทางที

สอดคล้อง ทงัยงัมีจงัหวะทีเลือนไหลสนบัสนนุทิศทางให้ไปในแนวเดียวกนั และสอดคล้องกนั ให้ความรู้สกึทีสงบงาม

ราบลืน นุ่มนวล 

 -  สี สีทีนํามาใช้คือสีขาว เนืองจากเป็นตวัแทนของความบริสทุธิทงัในเชิงความหมายทางนยัยะ และให้

ความรู้สกึทีสง่ผลตอ่การมองเหน็โดยตรง ตามหลกัหน้าทีของสีในการให้ความรู้สกึด้วยตวัเองโดยตรง  

 - ทิศทาง จะสงัเกตเุห็นได้ว่าทิศทางของงานจากพืนล่างสู่ยอดมีทิศทางทีบ่งบอกถึงอารมณ์และลกัษณะ

ของความเป็นจริงในสว่นฐานไปสูค่วามฝันทีบริสทุธิในสว่นยอดวิหาร มีจดุกลบักลายเชือมผสานหลอมรวมลกัษณะที

ตา่งกนัทงัสองสว่นให้เกิดเอกภาพและความสมดลุย์ในทางความหมายและความรู้สกึ 

 - ลักษณะพืนผิว มีพืนผิวทีเรียบตงึแสดงถงึอารมณ์ทีอิมตวัสมบรูณ์ ละมนุละไมของงานประติมากรรมชินนี 

 - ทีว่าง ทีว่างภายนอกมีความสอดคล้องกบัตวังาน สําหรับทีว่างภายในก็สอดคล้องไปกบันยัยะของเนือหา

ในตวังาน เนืองจากมีการแฝงสญัญะในเชิงการเสริมปริมาตรให้ทํางานคล้ายลกัษณะเดียวกบัเสาของวิหาร แขนทีทํา
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หน้าทีเหมือนเสาคํายนัสอดรับกบัเนือความแหง่ความรักบริสทุธิตามความหมายของ “คาลิล ยิบราน”นกัปรัชญาชาว

เลบานอน ทีกลา่วเปรียบเปรยถึงความรักว่าเป็นดงัเสาของวิหารทียืนอยู่ห่างกนั เพือคอยคํายนัหลงัคาแหง่ความหมา

ของความสงบสขุและดีงามไว้ ทงัยงัทําหน้าทีเป็นตวัเชือมอีกด้วย 

 - สัดส่วน การออกแบบในเชิงสดัสว่นของงานชินนี ได้อปุทานไปถึงประหนึงการสร้างวิหาร สดัสว่นทีใช้ก็จะ

ผ่านการคิดถึงความเหมาะสมลงตวัในองค์ประกอบ เป็นสดัส่วนทีสอดคล้องกบัความเป็นธรรมชาติ อาจจะเป็นหนึง

ในสาม ซงึความเหมาะสมลงตวัเหล่านีมีทีมาจากหลายทิศทาง อาจเกิดจากความกว้างและความสงูเข้ามาเกียวข้อง 

เป็นต้น  

 - ดุลยภาพและเอกภาพ ดลุยภาพความมนัคงชินงานมีเส้นแกนทางดิง โดยมีส่วนยอดเหมือนเป็นเส้น

แกนกลางทีชดัเจน การถ่วงดลุย์สมมาตรแต่ก็ยงัมีปริมาตรหน่วยย่อยทีแตกออกไปเพือให้ชินงานมีรายละเอียดทาง

ความเคลือนไหวและแฝงความหมายทงัเอกลกัษณ์และสญัญลกัษณ์ของเนือความและทางความรู้สกึไว้ในหน่วยย่อย

นนั แตก่ระนนัก็ยงัคงความสมดลุย์ไว้เพือแสดงถงึความเป็นมนษุย์ทีปรารถนาความสมดลุย์ทีมนัคง 

 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดต่างๆในเรืองของความรักทีส่งผลถึงความสขุทีเป็นเป้าหมายสําคญัในการมีชีวิตอยู่

ของมนุษย์ ทําให้ข้าพเจ้าเห็นว่าสาระสําคญัของความรักส่งผลกับทุกสิง รวมทงัในงานประติมากรรมทีข้าพเจ้าได้

สร้างสรรค์ขนึ ผสัสะทีข้าพเจ้ามีตอ่ผลงานประติมากรรมชินนีได้กลอ่มเกลาให้ข้าพเจ้าตระหนกัรู้ถึงคณุค่าของชีวิตโดย

ผ่านแนวทางของความรัก ผลทีเกิดขึนอาจไม่น้อยไม่มากไปกว่าการสดูอากาศ ทีอาจไม่มีนิยามมากําหนดได้อย่าง

ตายตวั เพียงสามารถสมัผสัผ่านการตระหนักรู้ได้ในทุกชัวขณะลมหายใจ จากผสัสะภายในสู่ภายนอกข้าพเจ้าได้

รังสรรค์ชินงานประติมากรรมสามมิติทีมีคุณลกัษณะกลมกลืนแต่ก็แฝงไปด้วยความเข้มแข็งทีมีอยู่ในรูปทรงทาง

สถาปัตยกรรม ในเชิงความหมายทีมีนยัยะทางรูปทรงนนัยงัแสดงให้เห็นเพียงลมหายใจในเรืองของความรักทีถกูหลอ่

หลอมเป็นปริมาตรทีสะท้อนถงึความออ่นโยนซงึเป็นวิถีของความรักบริสทุธิอีกด้วย 
 

สรุป 
 จากการศกึษาแนวความคิดของความรักบริสทุธิทีนําพาวิถีแหง่ชีวิตสูค่วามสงบสขุของข้าพเจ้าได้เป็นเสมือน

แรงบนัดาลใจและเอกภาพทางความคิดและความรู้สกึให้ข้าพเจ้าสร้างผลงานประติมากรรมเพือแสดงถึงคณุค่าความ

ดีงามของความรักบริสทุธิทีนํามนุษย์ไปสู่สุคติ(ความสงบสุข) โดยใช้สญัลกัษณ์เพือแสดงถึงความรักบริสุทธิผ่าน

รูปทรงของมนษุย์ผสมผสานเข้ากบัสญัลกัษณ์ทีกิดจากคติความเชือแบบไทยในความเชือทีว่า “ผู้ มีจริยธรรมในความ

รัก ครองตนอยูใ่นหลกัศีลธรรม จะได้อยูใ่นดินแดนสคุติภพเป็นดินแดนสรวงสวรรค์ทีมีปราสาทอนังดงามเป็นทีอยู่ของ

ผู้ ทีกระทําแตค่วามดีและมีความรักบริสทุธิ” ความเชือเหลา่นีสะท้อนให้ข้าพเจ้าเห็นถึงโลกอดุมคติ คือโลกแห่งสนัติสขุ 

โดยมีความรักบริสทุธิเป็นแก่นแกนของชีวิตมนษุย์ ทงัยงัสร้างกระบวนการเรียนรู้หน้าทีความเป็นมนษุย์ ว่าด้วยเรือง
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การสร้างเผ่าพนัธุ์ รักบริสทุธิยงัเป็นพลงัทียิงใหญ่ทําให้มนษุย์มีจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และเรียนรู้สิงต่างๆให้รู้

แจ้งเพือความสคุติ 

 

คาํขอบคุณ 
ขอขอบคุณบิดามารดา ผู้ เป็นปฐมบทของความรัก ขอขอบคุณคณาจารย์ประจําภาควิชาประติมากรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากรผู้ ให้คําแนะนํา ขอบคณุผู้ ร่วมประสบการณ์ทกุท่าน ขอยกความดีงามให้กบัทกุท่านทีให้ความ

เมตตากรุณาตอ่ข้าพเจ้า ขอขอบคณุนกัปราชญ์ ทา่นทงัหลายทีได้ชีนําทางให้กบัข้าพเจ้า และท้ายทีสดุนีขอขอบคณุผู้

ทียืนเคียงข้างข้าพเจ้าซงึเป็นกําลงัใจให้กบัข้าพเจ้ามาโดยตลอด 

 

เอกสารอ้างองิ 
ชลดู นิมเสมอ. 2553. องค์ประกอบของศิลปะ = Composition of Art. พิมพ์ครังทีเจ็ด(ฉบบัปรับปรุงเพิมเติม). 

กรุงเทพฯ: อมรินทร์.   

สมควร กวียะ. 2547. หลมุดําแห่งความรัก : ทฤษฎีว่าด้วยจกัรวาล ชีวิต ความรัก ความตาย เวลา. กรุงเทพฯ : 

สํานกัพิมพ์โกสนิทร์.  

จ.กฤษณะมรูติ - เขียน. พยบัแดด – แปล. 2535. ความรัก. กาญจนบรีุ : ห้องสมดุกฤษณะมรูติ, สํานกัพิมพ์ถําแก่

จนัทน์.  

คาลิล ยิบราน – เขียน. ระวี ภาวิไล – แปล. 2539. ปรัชญาชีวิต = The Prophet. พิมพ์ครังทีสิบสอง(ฉบบัปกแข็ง). 

กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์ผีเสือ. 

www.wigipedia.co.th - ปรัชญาความรักบริสทุธิของเพลโตจากวิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี. 
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The Study and Analysis of Jewelry Design and Production Process, Ban Kheawasinarin, 
Kheawasinarin Subdistrict, Surin Province, For Conservation, Development and Promotion  

Taweesak Molsawat1 

 

Abstract   
The purpose of this research is to study and analyze the significant issues regarding jewelry 

design of Ban Kheawasinarin, Kheawasinarin Subdistrict, Surin Province, for discovering the most 

appropriate and efficient ways of conservation, development and promotion. 

The main problems of jewelry design of Ban Kheawasinarin are the deficiencies in marketing 

strategy, cultural product image and design development, all of which are the results of lacks of 

contemporary design education of local craftsmen and the inefficiency of public communication. In today 

society, the subjects of cultural significance and local value as a national identity in the context of 

globalization and capitalism have not been addressed and communicated to the public resulting in the 

ignorance of the significant cultural knowledge as a part of the national heritage. 

Materials and Methods  

The first method is the review of related literatures of jewelry design in aspects of culture, 

tradition, history, and the geographical location of the local people and craftsmen at Ban Kheawasinarin. 

The second is the field survey to collect primary data at Ban Kheawasinarin through the use of the 

observation and interview methods in order to analyze and summarize the collected information so as to 

develop the problem solving strategy and cultural design process. The last method is the creative design 

process to develop the contemporary cultural identity of jewelry design for Ban Kheawasinarin.  

Results and Discussion 

This research reveals the results as in the following: 

1. There are two approaches proposing to solve these problems.  

1.1 The conservative approach is the method to preserve design, production process, 

technique, faith, and culture exactly in the same way. Therefore, this approach requires the participation 

                                                            

1
 Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand.   
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and support from many related government agencies and the local community particularly the Ministry of 

Culture to create the new channels of communication as tools for a social learning of aesthetics and value 

of this cultural product to create an efficiently creative society and strong economy for higher cultural 

sustainability. 

1.2 The development approach through the creative design is based on the nature of 

culture which has always been changed and developed due to the blending of cultures between the local 

culture (existing factors) and the outside culture (new factors) creating cultural hybridization and new 

social and cultural value through a new cultural jewelry design identity of Ban Kheawasinarin 

(Contemporary jewelry design DNA) which is appropriate for today lifestyles. 

 2. The new cultural jewelry design of Ban Kheawasinarin is a result of the creative design 

research based upon the conceptual framework of design, which is jewelry as a contemporary cultural 

language, with Keywords of design: Hybridizations, Metamorphosis, and Transformation founded on 

design concepts of design alternatives: Deconstruction/Reconstruction, Transformation, and Trace. 

Keywords :  Cultural Identity, Contemporary cultural jewelry design identity, Globalization, Capitalism,  

                Cultural function, Cultural hybridization, Cultural innovation, Cultural sustainability 

      

Introduction  
This research derives from the search of the reason why jewelry design of Ban Kheawasinarin, 

Kheawasinarin Subdistrict, Surin Province has not been developed and preserved? Why Thai people 

have not paid attention and/or given a significance to this cultural design? The purpose of this research is 

to study and analyze the significant issues regarding jewelry design of Ban Kheawasinarin, for 

discovering the most appropriate and efficient ways of conservation, development and promotion. 

The main problems of jewelry design of Ban Kheawasinarin are the deficiencies in marketing 

strategy, cultural product image and design development, all of which are the results of lacks of 

contemporary design education of local craftsmen and the inefficiency of public communication. In today 

society, the subjects of cultural significance and local value as a national identity in the context of 

globalization and capitalism have not been addressed and communicated to the public resulting in the 

ignorance of the significant cultural knowledge as a part of the national heritage. 

This research is a study and an analysis in depth of jewelry design and production of Ban 

Kheawasinarin, for conservation, development, and promotion of national identity aiming to enhance a 
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cultural education and local economy. Ban Kheawasinarin is a well-known community of cultural silver 

jewelry design, which has a very unique and outstanding jewelry designs called “Prakueam” or silver 

beads (Figure 1) and “Takua” (Figure 2 and 3).  This heritage and cultural knowledge have been passing 

on from their ancestors to craftsmen in the present generation to earn their living today.     

       
Figure 1 “ Prakume” or silver beads     Figure 2  “Takua” (Necklace)     Figure 3  “Takua” (Silver belt) 
      

Materials and Methods  
The research methodology involves the study of literature reviews, field survey, interview, 

analysis of the related information, summary of problem solving methods, creative design process and 

conclusion.  

The first step is the review of related literatures regarding the silver jewelry design of Ban 

Kheawasinarin. The researcher can find only two technical production documentations of silver jewelry of 

Ban Kheawasinarin. The first literature is Silversmith Training online document by The Support Arts and 

Crafts International Centre of Thailand. The second literature is the documentation on how to make silver 

jewelry designs of Ban Kheawasinarin step by step by Royal Goldsmith College as a technical textbook. 

However these two literatures have not provided any information regarding design, history, culture, 

tradition, way of life, and marketing approach of this cultural jewelry and craftsmen/women of Ban 

Kheawasinarin.  

The second step is the field survey. This method is to survey and collect primary data by 

employing the interview and observation methods with the nonprobability sampling at Ban Kheawasinarin 

in order to analyze and summarize the collected information so as to develop the most appropriate and 

efficient methodologies and strategies for this research, especially the development of the cultural design 

process.  

The last step is the creative design process to develop the new contemporary cultural identity of 

jewelry design for Ban Kheawasinarin.  
 
 

http://www.elibrary.sacict.net/en/edocuments/sillversmith/
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Results and Discussion 
Since culture is not an absolute entity, it has been changed and developed under the influence 

of other cultures. The hybridization of cultures has created the new cultural trend and movement, 

depending on the external influences and the rigid foundation of cultural capital so as to gain more stable 

cultural sustainability. As the jewelry design of Ban Kheawasinarin should be regarded as Thai cultural 

identity, therefore, this research reveals the results as in the following: 
1. There are two approaches proposing to solve these problems.   
1.1 The conservative approach is the method to preserve design, production process, 

technique, faith, and culture exactly in the same way. Therefore, this approach requires the participation 

and support from many related government agencies and the local community particularly the Ministry of 

Culture to create the new channels of communication as tools for a social learning of aesthetics and value 

of this cultural product to create an efficiently creative society and strong economy for higher cultural 

sustainability. 

1.2 The development approach through the creative design process is based on the 

hybridization of cultures between the local culture (existing factors) and the outside culture (new factors) 

creating a cultural hybridization and new social and cultural value through a new cultural jewelry design 

identity of Ban Kheawasinarin (Contemporary jewelry design DNA), which is appropriate for today 

lifestyles. For that reason, the development approach is the concept of cultural integration aimed at 

developing the cultural innovation and creating the new creative society and economy, new social and 

cultural marketing promotion, based on cultural conservation and sustainability.  

1.2.1 The development approach (The creative design process) 

Conceptual framework of Design 

“Jewelry as a contemporary cultural language”  

Conceptual idea of Contemporary cultural design DNA = Existing factors + New factors both 

Physical elements + Conceptual elements                 Determine design identity of jewelry design of Ban 

Kheawasinarin             New cultural jewelry design identity of Ban Kheawasinarin  
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1.2.2 Conceptual development

Existing factors 

Physical elements: Materials (Gold    Silver), Techniques (Prakume: Hand forming, 

Chasing and Repousse (Pressing), and Takua: Wire bending, Wire structure, Soldering)   , Patterns (From 

nature, organic curves and lines)  

Conceptual elements: Conceptual elements are related to the traditional rituals, beliefs, 

cultures, society, religious, ways of life, signs of cultural hierarchy in the society, history and folklores, etc.  

Scenario For special events wearing with Thai traditional dress.  

New factors (Aim at younger generation) 

Physical elements: Materials (New materials, the combinations of traditional and new 

materials), Techniques  (New techniques and technologies), Patterns (Geometric shapes, forms, and 

patterns, and/or Postmodernism patterns)  

Conceptual elements: It is involving the idea of expressing the identity of the wearers or 

the contemporary cultural identity both within the scope of society and the subculture in society 

communicating across to other societies or cultures. The role of jewelry becomes a signifier of 

individuality within the target group which separates from others group, at the same time it can be 

signified as a part of the specific group (solidarity) of the society.  

Scenario For everyday wear.  

1.2.3 Keywords of design

Hybridizations, Metamorphosis, Transformation 

1.2.4 Design framework for the design process, analysis and conclusion of design alternatives 

and design development  

1. Display keywords of design   

2. Reflect the jewelry design identity of Ban Kheawasinarin such as local culture, 

tradition, story, way of life, etc. 

3. The development of design has to reflect the new factors which are appropriate for 

the new target group’s lifestyles.  

4. The development of design has to reveal the ways of life of the local 

craftsmen/women and the jewelry design of Ban Kheawasinarin on some existing factors such as 
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tradition, culture, wisdom, knowledge, belief, and geographical location including forms, patterns, 

techniques, materials of jewelry design of Ban Kheawasinarin and etc. 

5. Utilize and/or develop from the local knowledge and wisdom 

6. The development of design has to represent the development of the local 

craftsmen/women’s skills, the production processes and materials which are their local ways of life and 

surroundings with no effect to the environment.  

1.2.5 Alternatives of design

To determine the design alternatives, the researchers analyze and conclude from the mind 

mapping process and through the keywords of design such as Hybridizations, Metamorphosis, and 

Transformation. In addition, the idea of mixing the existing factors together with the new factors in order to 

achieve the new cultural jewelry design identity of Ban Kheawasinarin will be considered as a vital part as 

well. All four alternatives of design have to be used and evaluated with other design factors, so that they 

would exhibit the new jewelry design identity of Ban Kheawasinarin, which is more suitable for the new 

lifestyles of the target group and the capability of the local craftsmen/women in Ban Kheawasinarin. 

1. The design alternative No. 1, Deconstruction/Reconstruction 

This alternative subject offers the new form, new meaning through the deconstruction and 

reconstruction process, and new way of wearing jewelry to suit the new lifestyles of the new target group, 

based on visual elements and stories of the Existing factors exhibited on this alternative design.    

2. The design alternative No. 2, Transformation 

It is the transformation of design from the previous complicated design to the clearer and less 

complicate design based upon today lifestyles.  

3. The design alternative No. 3, Trace 

This design alternative is the design process which gives the significance to the fragmentation of 

trace of old patterns and/or forms of jewelry design of Ban Kheawasinarin. It can be traced backward by 

the record of events, actions and history which had happened in the past and that becomes a story 

which can be communicated onward.  

4. The design alternative No. 4, Exaggeration

The intention of this alternative is to create the sense of surprising in order to draw the wearers’ 

and the viewers’ attention. The curiosity results from the exaggeration of the old elements, compositions, 
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and/or forms in order to create the new design which can attract the contemporary society and match 

with the ways of life of the new target group.   

                                           
Figure 4    Initial sketch of the design alternative No. 1,   Figure 5    Initial sketch of the design alternative 

Deconstruction/Reconstruction              No. 2, Transformation 

                                                                     
Figure 6    Initial sketch of the design alternative No. 3,    Figure 7   Initial sketch of the design  

    Trace: Negative & Positive elements              alternative No. 4, Exaggeration 

2. The new cultural jewelry design identity of Ban Kheawasinarin is a result of this creative 

design research based upon the conceptual framework of design, which is jewelry as a contemporary 

cultural language, with Keywords of design: Hybridizations, Metamorphosis, and Transformation. These 

new designs consist of six designs of bracelet, two designs of ring and two designs of brooch in 3-D 

Rendering. All of which have reflected the new contemporary cultural jewelry design identity for Ban 

Kheawasinarin based on design concepts of alternative designs: Deconstruction/Reconstruction, 

Transformation, and Trace. 
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Portfolio of the creative research work 

                                                                          
Figure 8   Bracelet: Kheawasinarin 2553 No. 1          Figure 9   Brooch: Kheawasinarin 2553 No. 2 

with the design alternative No. 1             with the design alternative,No. 1  

                                                                                          
Figure 10   Two different wearing methods of brooch design, Kheawasinarin 2553 No. 2 without 

pin, using friction to hold these two pieces together with T- shirt   

                                                      
Figure 11   Bracelet: Kheawasinarin 2553 No. 3  Figure 12   Ring: Kheawasinarin (Negative space) 

with design alternative No. 2,         2553 No. 4 with design alternative No. 2  

                                                
Figure 13   Ring: Kheawasinarin (Positive space) 2553 No. 5 with the design alternative No. 2, 

                                      
Figure 14   Bracelet: Kheawasinarin 2553 No. 6 with the design alternative No. 3  
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Conclusion 
There are two approaches proposing to solve these problems which are the conservative and 

the development approaches. These two approaches require the participation and support from many 

related government agencies and general public particularly the Ministry of Culture and Ministry of 

Commerce. The new communication channels have to be explored for social learning of aesthetics and 

value of this cultural jewelry design with the concept of cultural integration that aimed to create and 

develop the cultural innovation creating the new creative society and economy, new social and cultural 

marketing strategy, based on cultural conservation and sustainability.  
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The Identity of Metrosexual Men in Thai Adverts: The Language and Paralanguage Study 

 

Korapat Pruekchaikul1 

    

Abstract 
 This research aims to explore the construction of metrosexual men in Thai context through 

linguistic and paralinguistic devices in Thai magazine advertisements. Contrastive analysis and 

componential analysis are the main research methodology employed to capture and define the identity of 

the Thai metrosexual as opposed to typical males. The analyses found that both the metrosexual and 

normative men are not totally different in terms of grooming, dress and financial activities but share some 

similarities concerning those matters. Finally, the research culminates in 2 post-modern ideas with 

discussions about the influence of globalization and language towards the emergence of modern men 

and adjustment of identity to society and culture via the conflicting use of language or the antithesis of 

man. 

Keywords :  Metrosexual, Language and Paralanguage in Adverts, Globalization and Language Variation, 

                    Antithesis of Man 

 
Introduction 
 Metrosexual is a word used to describe males with firm financial status who possess extreme 

concern over their appearance, and enjoy several lifestyles typical to gay men. A portmanteau derived 

from the words, ‘metropolitan’ and ‘heterosexual’, this term was coined and introduced by Mark Simpson 

in his innovative on-line article, “Meet the Metrosexual”, in 2002. According to Simpson (2002), the 

metrosexual are different from normative males in 3 main aspects: perfect grooming, stylish dress and 

money spending at free will.  

Not only does the advent of the metrosexual bring about a new type of masculinity yet to be 

defined but it also influences and affects culture and society worldwide. In Europe and America, many 

celebrities, most of whom are famous actors or singers, are labeled metrosexual. David Beckham, for 

                                                            

1 Department of Business Management and English, Faculty of Management Science, Silpakorn University IT Campus, Phetchaburi 76120, Thailand. 
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instance, is the most well-known metrosexual icon who can flawlessly adjust his sporting power with 

stylish fashion and appearance (O’ Shaughnessy and Stadler, 2005: 364). In Asia, taciturn, stoic and self-

denying men are being challenged by those who enjoy “preening, … perming, plucking and powdering 

to perfection (Liu, 2005: 39).” Moreover, Asian media in particular is playing an important role in shaping 

and adjusting such modern male image for public embrace.  

Apart from television and radio, advertisements are another type of media that effectively 

propagates the image of the metrosexual to the public. Because advertisements are ubiquitous, it affects 

people’s daily life and defines specific socio-cultural values. To capture public attention and sell the 

particular commodity successfully, advertisers usually incorporate language and paralanguage in their 

work. The language device normally found in advertisements is various in number. To name but only a 

few are hyperbolic claim, pun, metaphor, parallelism, unconventional spelling, use of imperative, 

euphemism, morphologization and polysemy, or writing techniques almost uncommon for laypeople like 

synaesthetic (referring to one sense in terms of another), metonymy (intimate association of two things or 

concepts that have a similar characteristic), supernym (use of an intermediate stage of equivalence 

between two attributes), and catachresis (clarifying an abstract idea with the qualities of a vehicle) 

among others (Vestergaard and Schroder, 1985: 58-67, Cook, 1992: 101-108 and Goddard, 1998: 66, 

123, 125) 

Only language devices alone may not successfully convey complete message from an 

advertisement. Paralanguage is another crucial factor to help facilitate this task. Pictures and images are 

a paralinguistic strategy usually employed by advertisers because one picture means a thousand words, 

the visual status of the illustrations in advertisements can even more effectively enhance the persuasive 

procedure (Smith, 1996: 5). Besides, as stated by Goddard (1998: 14), image representation in 

advertising is not accidental, but is used to either feature people in relation to saying something about 

them or to present them as a symbol because, once people are pictured, they will be considered as the 

representative of the world advertised. 
 

Materials and Methods 
 The materials for this research are Thai-language advertisements from well-known fashion and 

lifestyle magazines, namely Praew, Image and Volume. Although data was collected from those 

magazines which were published during 2008 until 2010, some were preliminarily screened out if they did 
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not have anything related to the 3 metrosexual concepts on perfect grooming, stylish dress and pleasure 

on money spending proposed by Mark Simpson (2002). The rest will then be analyzed in terms of 

language and paralanguage presentation in contrast with others advertisements for normative males. 

Finally, to concretely capture the difference and similarity between the metrosexual and the typical men, 

componential analysis with application of binary semantic features will be employed. The main reason for 

using the features lies in the fact that it can explain both contrastive and combinatorial properties of a 

particular lexeme (Löbner, 2002: 132-135) as well as indicate abstract meaning of objects, actions, 

properties, relationships, events and ideas in a particular language and culture as a whole (Duranti, 1997: 

25). 

 As the data is investigated in accordance with the 3 metrosexual concepts proposed in the on-

line article, “Meet the Metrosexual”, by Mark Simpson (2002), analysis is categorized into 3 parallel topics 

as follows. However, due to limited space in this paper, only some data will be presented and 

exemplified. 
 The Ideal of Masculinity 
 In terms of self-beautification, normative males are presented in adverts as those whose beauty 

is predominantly connected to professionalism and social power. In the advert of Vaseline Men products 

(from Image, Vol. 23, No. 9, Sep. 2010), the connection of beauty and professional achievement is clearly 

presented through both language and paralanguage. Linguistically, the use of the role borrowing 

(Vestergaard and Schroder, 1985: 62) that transforms this advert into a small article which contains short 

interviews of 5 successful male celebrities emphasizes the idea that locates good-looking men in the 

open career world (O’Shaughnessy and Stadler, 2005: 352). In other words, normative males are not only 

validated by professional success, besides facial appearance. The paralanguage device that uses 

pictures of the five celebrities whose facial look is simply clean, healthy and fine can emphasize typical 

masculine ideology that facial beauty and career success result in physical attraction. Moreover, the 

advert of California Wow (from Volume, Vol. 121, May 2010) shows that the physical beauty that 

normative males possess is not narcissistic. As presented through its paralanguage device which has an 

image of four men in very good shape positioned as a background and acting as trainers for a female 

model, this advert is implicating that physical beauty of normative males tends to have a link with other 

factors, in this case, the opposite sex and good health, rather than themselves. 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 OE-13  

13 

 Since masculine beauty is not solely for self’s sake, the way normative men dress depends on 

some purposes as well. O’Shaughnessy and Stadler (2005: 352) and Vestergaard and Schroder (1985: 

106) claim that the ideal male is symbolized through social power and superiority – whether in 

relationship with others or in the business world. That is why normative men are often represented in 

clothing adverts as those who dress professionally, formally or otherwise plainly. The adverts of Jim 

Thompson and Castro (From Praew, 10-25 Oct. 2009), though lacking its language device, well reflect 

the masculine idea of power and control. The former depicts a man who is preparing for the public career 

world by putting on simple formal dress: a white long sleeve shirt, a white hat and a tie, while the latter 

has a young guy, in casual but still simple dress: a blue shirt and blue jeans, who is going out with his 

girlfriend. Despite different occasions, both men represent the similar masculine ideology, partly via the 

clothes they are wearing, which idealizes masculine power on job on the one hand and even on personal 

relationship on the other. 

 The masculine ideal of wealth, power and control (Vestergaard and Schroder, 1985: 106) is also 

commodified in the adverts of UOB Sure (from Praew, Vol 29, No. 693, July 2008) and Panasonic air-

conditioner (from Volume, Vol. 121, May 2010). The first one clearly idealizes such characteristic by the 

use of language device: the statement of the male presenter that reads, “Every of my Baht counts. So, I 

invested in governmental bonds via UOB Sure.” The second one employs both the language and 

paralanguage devices. In terms of language, the advert emphasizes the quality of the air-conditioner 

through the word, ‘economy’, that results in ‘happiness’, ‘healthy’ and ‘durability’; in terms of 

paralanguage, it has a picture of a smiling male presenter with an air-con remote control in one hand and 

an electricity bill in the other. Both techniques and both adverts symbolize typical men in a typical world 

who often play an active controlling role in career, relationship with others, and financial matters. 
 The Ideal of Metrosexuality 
 As discussed earlier, the metrosexual are somewhat different from normative males in terms of 

self-grooming, clothing and financial characteristic. The presentation of how the modern men take care of 

themselves is shown in the adverts of L’Oreal Men Expert and Men’s Care as well as the advertorial 

VOLUMEN 067 (from Volume, No. 121, May 2010). The advert of L’Oreal Men Expert has a Thai 

metrosexual icon Pakorn ‘Dome’ Lam as a presenter. The language in this advert contains what Coates 

(2007: 65) defines as empty adjectives used to describe someone or something but give nothing in 

actual substance, such as ‘natural glowing skin’, ‘white skin’ and ‘looking good in every angle’. Those 
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adjectives, incorporated with the paralanguage – the zoomed in and zoomed out pictures of the 

presenter – characterize narcissism, the crucial factor of becoming a metrosexual. In the advert of Men’s 

Care, which is totally different from the one of California Wow discussed above, the paralanguage shows 

the male presenter as a foreground boldly showing his muscular and posting as if he were a sex object. 

Besides, the language device that contains persuasive message (“Who says being a man means not 

taking care of himself as men and women nowadays have to always be good-looking.”) also 

emphasizes how much the metrosexual are thinking of self-beauty, in terms of physical and facial ones. 

Finally, the advertorial of VOLUMEN 067 of which the role borrowing technique transformed itself into an 

article entitled, ‘Scrub your Face till it’s Bright and Smooth’, exemplifies what O’Shaughnessy and Stadler 

(2005: 349-364) claimed about the challenge against stereotypical masculinity. Such phenomenon 

idealizes beautiful and well-groomed appearance rather than tough and rough look. This advert, in 

detailed manifestation, uses the language device consisting of empty adjectives that describe the quality 

of the products advertised and the ideal facial appearance of the target customer and the paralanguage 

presenting a zoomed in image of a man with pondering posture who has some exfoliance scrub on one 

of his cheeks. 

 While normative males consider clothes as one part of whole paraphernalia to achieve social 

acceptance and professional success, the metrosexual see clothes as an object to attract attention of 

others – whether males or females. In other words, fashion and clothes makes the metrosexual a sexual 

object or an object of desire (Simpson, 2002; O’Shaughnessy and Stadler, 2005: 364). This ideology is 

presented in the adverts of EXACT and Louis Vuitton (from Image, Vol. 23, No. 9, Sep. 2010) in which 

both the male presenters, well-groomed and well-shaved, dress stylishly and fashionably. Not only are 

the two adverts introducing a new type of fashion to the target group but they are also commodifying a 

new type of male who “pay attention to fashion and appearance and look ‘just gay enough’ to attract the 

attention of both men and women (O’Shaughnessy and Stadler, 2005: 364).” 

 Apart from cosmetic and fashion adverts, metrosexuality can be presented, though implicitly, in 

other adverts like the adverts of a platinum credit card of Siam Commercial Bank (SCB) and even cash 

loan from Bank of Ayudhaya (From Praew, Vol. 29, No. 693, July 2008) as well. In such adverts, the 

metrosexual is presented differently from the normal males as urban guys who have a lot of money to 

spend and enjoy spending it. The advert of the SCB credit card paralinguistically shows a male 

presenter, dressed casually but stylishly, standing with a club next to the glowing like diamonds number 
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1. The descriptive language of this advert presents how luxurious life of the card holder will become if 

he/she is a member. These techniques show the different financial characteristic of the metrosexual and 

the normative males: while the former like to spend money for luxurious but unnecessary lifestyle 

activities, the latter are not much interested in it and tend to do more on saving money. Similarly, the 

advert of Bank of Ayuhada aims to accommodate the easy-going and relaxing lifestyle of the metrosexual 

via its commodity by using the slogan, “We think for your easy life.” and some words that describe its 

quality like ‘easy’, ‘multi-purposed’ and ‘special for every occasion’. 
 

Results and Discussion 
 As already mentioned in the earlier section, meaning of a word does not only show a specific 

concrete and tangible referent it signifies. It also “reveals the culturally important features by which 

speakers of the language distinguish different words in the [similar] domain (Ottenheimer, 2006: 20).” 

Hence, to clearly and fully understand the both the superficial and underlying meanings of the word, 

“metrosexual”, conceptualized in Thai culture, componential analysis by which binary semantic features 

is employed here. This approach introduces two feature values [+] and [-] for a specific lexeme to 

indicate the present and absent quality that a word possesses. 

 The contrastive analysis above finds interesting results regarding the meaning of “metrosexual” 

assigned by Thai advertisers. Such meaning, as shown through the advertising language and 

paralanguage presentation, conceptualizes the identity of the metrosexual which is different from the 

normative males in some aspects: [+SELF-CONCERNED], [+PERFECTLY GROOMED], [+STYLISHLY 

DRESSED] and [+SPENDTHRIFT]. Nevertheless, the above analysis shows that both types of males 

share some characteristics which, in Thai culture, contain the similar meaning to masculinity: 

[+PERSONALLY INDEPENDENT], [+SEXUALLY ATTRACTIVE], [+PHYSICALLY STRONG]. 

 The componential analysis further yields two more issues worth discussing. The first one 

concerns the phenomenon of “Sticky places and slippery space (Meyerhoff, 2006: 245-246)”. Similar to 

the spread of the collocation be like and say like across varieties of English and western fast food chains 

in Asian countries which offer standard international menus but also have local options depending on 

where they are (Meyerhoff, 2006: 245), the conceptualization of metrosexuality by Thai advertisers implies 

this paradox about globalization that affects local language and culture as well. This is because an 

innovation – here, “the metrosexual”, which was born outside and travelled to Thailand --, tends to have 
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local values by people in other culture who adopt it – here, the Thai advertisers. Consequently, the 

concept of this word, as pointed out by the componential analysis, consists of duality in its nature: one 

agreeing with the western values as introduced by Mark Simpson (2002) and another compromising the 

conventional Thai culture and, maybe universal norm, which idealize men as “strong, vigorous [and] 

tough (Vestergaard and Schroder, 1985: 104).” Finally, the newly invented word, ‘kêng’ (literally ‘a 

barking deer’ in Thai), to informally call Thai males thought to be metrosexual (Likhitpreechakul, 2010: 2B) 

even emphasizes how easily language ‘space’ negotiates with globalization ‘places’. This is because no 

formal word in Thai lexicon can currently give proper definition for a heterosexual guy who enjoys 

homosexual lifestyles. As a result, the word, ‘kêng’, of which the initial consonant and following vowel 

sound the same as those of the word, ‘ke’ (gay) in Thai, was introduced as another lexical variant, though 

casually and temporarily, to refer to the Thai metrosexual. 

 The second issue of discussion is derived from the use of language and paralanguage to 

describe the metrosexual in Thai adverts which sounds deviant from traditional and typical identity 

construction of masculinity. Frequent use of descriptive but ‘empty’ adjectives (Coates, 2007: 65) to 

define the metrosexual as well as the posture of presenters that makes them look like sex objects or the 

ones being looked at (Vestergaard and Schroder, 1985: 81; O’ Shaughnessy and Stadler, 2005: 364) in 

many of the advertisements exemplified here bring about ironic construction of masculine identity. 

Normally, men are defined by professional success and physical strength, not how they look and dress. 

The use of unmasculine linguistic strategies above to create a new type of modern men who put more 

concern on beautification and pleasure of money spending is called ‘the antithesis of man (Meyerhoff, 

2006: 232)’. This phenomenon validates the importance and existence of gender image rather than 

sexuality in some particular social contexts. 

 

Conclusion 
 The study of language and paralanguage in Thai advertisements that define metrosexual males 

out of the normative ones indicates the inter-relatedness of language, identity and culture – the main 

concern and focus of the social construction approach (Coates, 2007:65-66). The above analysis shows 

that language is not passive and static as it can be used for doing rather than being a particular identity 

and gender (Coates, 2007: 66). Furthermore, language and identity are supposed to be fluid so as to 

properly adjust with and survive under capricious socio-cultural influence. 
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An Analysis of Symbols and Functions in the Lyrics of Protestant Christianity Hymns 

Suthida Chotikatham1

 

Abstract 
  This research aims to analyze the symbols and functions in God-worship songs in the ceremony 

of Protestant Christianity at Pracha Ruamchai Church in 2010. The research was processed by using 

interview and participant observation methods. 

    The research found that there were 3 types of symbolism based on the concept of Victor Turner 

(1967) including: 1) Symbolic language; 2) Symbolic behavior; 3) Symbolic objects. Meanwhile, dominant 

symbol consisted of Ideological Pole with 3 meanings, including: 1) Father; 2) Assistant; 3) Creator. For 

Sensory Pole, it refers to someone who created the earth and man.    

From the interview, it was found that there were three functions of Christian Hymns according to 

the four functions of William Bascom (1965) as follow: 1. Christian Hymns with the function as the 

instructor of faith and ceremony; 2. Christian Hymns with the function as the solution of social conflict and 

rules; 3. Christian Hymns with the function as the creator of local identity and history.  There is no function 

of Christian Hymns as the educational and social regulation training provider found by this research. The 

ratio of the findings could be calculated in percentage at 63%, 27% and 16%, respectively.  In 

conclusion, this analysis led to awareness and understanding of the culture of symbol utilization. All 

symbols appear in the same direction to show respect and unity of the group.  In addition, the findings 

also help us understand the way of life of the Christian which is one group of people in Thailand. 

Keywords : The Lyrics of Protestant Christian Hymns,  Symbols,  Functions  
 

Introduction 
 Song is one of many art contributions produced from human’s creativity with the assistance of 

language as the tool. Song has accompanied with human’s life in every society. Every nationality and 

language has its own song to identify local and national identity. As a consequence, song has become 
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one of significant human’s expressions since genesis and its function is related to communities. The 

function of song varies in each community and culture, especially religion’s songs.   

In Thailand, song is an element in Christian ceremony because Christians believe that singing is 

the best way to worship God.(1983)There are three denominations of Christianity certified by the 

Department of Local Administration of Thailand including: 1) Catholic Bishops’ Conference of Thailand; 2) 

Orthodox Christian Church in Thailand; 3) Protestant.  Protestant is classified into 4 sub-denominations 

including: 1) The Church of Christ in Thailand; 2) The Evangelical Fellowship of Thailand; 3) Thailand 

Baptist Convention; 4) Seventh-day Adventist Churches of Thailand.(2008) Each group of Protestant is 

different from one another in doctrines and practices. The results showed that: 1) Since the Church of 

Christ in Thailand complies with the regulations and rules quite strictly, God worship is carried out quite 

solemnly; 2) The Evangelical Fellowship of Thailand which was ramified from the Church of Christ in 

Thailand has different way of worship since they believe that everyone can experience God directly 

without depending on the archbishop or priests. Therefore, each individual in the  Evangelical Fellowship 

of Thailand has the high level of independency to select the different methods of God worship; 3) 

Thailand Baptist Convention has the method of God worship similar to the method of the Church of Christ 

in Thailand but has less strict regulations and rules; 4) Seventh-day Adventist Churches of Thailand also 

has the method of God worship similar to the method of the Church of Christ in Thailand but the day of 

God worship is every Saturday instead of Sunday, because Saturday is considered to be the last day of 

the week, and only the Old Testament was used in worship - while the New Testament is excluded. From 

the difference of Protestant denominations as mentioned above, the Evangelical Fellowship of Thailand is 

significantly different from other groups. Pracha Ruamchai Church is also deemed to be one of the early 

churches of the Evangelical Fellowship of Thailand. It was established by Donald McMurry and Rev. Dr. 

Weerachai GoWhere.  

 Song is one element of Christianity’s ceremony because Christian believes that singing is the 

best way to worship God. (1983) Roger Henry Anderson (2005) said that song benefited in several ways, 

for example, help to purify the mind and concentration, make your feel relax, conscious and cheerful as 

well as benefit for treating diseases such as Alzheimer’s disease, heart disease, psychopathic, 

neuropathy, etc. From several surveys, it is found that the Protestant Christianity has several hymns 

different from other denominations.    

 In Thailand, there are three denominations of Christianity certified by the  
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Department of Local Administration of Thailand (2008) including: 1) Catholic Bishops’ Conference of 

Thailand; 2) Orthodox Christian Church in Thailand; 3) Protestant.  Protestant is classified into 4 sub-

denominations including: 1) The Church of Christ in Thailand; 2) The Evangelical Fellowship of Thailand; 

3) Thailand Baptist Convention; 4) Seventh-day Adventist Churches of Thailand. Each group of Protestant 

is different from others with its faith and practices.  The results showed that: 1) Since the Church of Christ 

in Thailand complies with the regulations and rules quite strictly, God worship is carried out quite 

solemnly; 2) The Evangelical Fellowship of Thailand which was ramified from the Church of Christ in 

Thailand has different belief. Since the  Evangelical Fellowship of Thailand believes that everyone can 

experience God directly without depending on  the archbishop or priests, the methods of God worship is 

different, i.e., the  Evangelical Fellowship of Thailand has the high level of independency to select the 

different methods of God worship individually; 3) Thailand Baptist Convention has the method of God 

worship similar to the method of the Church of Christ in Thailand but has less strict regulations and rules; 

4) Seventh-day Adventist Churches of Thailand also has the method of God worship similar to the method 

of the Church of Christ in Thailand but the day of God worship is every Saturday instead of Sunday, 

because Saturday is considered to be the last day of the week, and  the Old Testament was used in 

worship only without using the New Testament.                  

 From the difference of Protestant denominations as mentioned above, the Evangelical Fellowship 

of Thailand is significantly different from other groups. In addition, Pracha Ruamchai Church, which was 

interested by the researcher, is also deemed to be one of the early churches of the Evangelical 

Fellowship Thailand. It was established by Donald McMurry and Rev. Dr. Weerachai Gowhere with the 

former name of Philadelphia Church of God. Latterly, the church was moved to situate at Ban Chang Lo 

sub-district, Wat Dong Mool Lek district with the new name of BanChangLo Church. After that, the 

amount of worshipers increased so much that the church was moved again to be situated on Soi 25, 

Charansanitwong Road and the church’s name was changed to be Pracha Ruamchai Church as present.  

As a result, the researcher was interested to select Pracha Ruamchai church as the setting of 

this research. From the survey of the researcher, it was found that Protestant Christian hymns have many 

symbolic gestures, for example, hand raising, kneeling, jumping or crying, etc. From reviewing Thai 

folklore research, it was also found that there were some researches regarding folklore related to the 

study of hymns. The researcher applied the folklore’s point of view to ritual, symbol and function of hymns 

in Christian ceremony and God worship with the following objectives 1) to study the symbols originated 
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from the songs used in God worship ceremony; 2) to study the function of hymns used in God worship 

ceremony. 

 

Materials and Methods   
 This research aims to study the symbols and functions of hymns used in God worship ceremony 

of Protestant Christianity at Pracha Ruamchai Church in 2010. The research was carried out by using 

participant observation and the interview with the participants in God worship ceremony with the following 

details: 

1. To analyze the symbols in the lyrics of Protestant Christianity Hymns, the researcher used 

participant observation by participating in God worship ceremony held in every Sunday morning and 

interviewing other participants regarding the reasons for these performances. According to Turner’s 

study of Ndembu rites, he stated that the ritual is one kind of performance with various symbols and he 

also indicated that the ritual is a way of communication to the public. As a result, the ritual we observed is 

the “multitudinous modes of cultural expression”  

2. The research analyzed the function of hymns used in Christian God-worship ceremony by 

using the interview with the 30 participants of such ceremony, both men and women, regarding the 

functions of hymns.   

   For data analysis, the researcher selected ceremonial concept of Victor Turner (1967) to analyze 

the symbols originated from worship songs. Victor considered that the symbols in ceremony can be 

divided into 3 types: symbolic language; symbolic behavior; and symbolic object. For analyzing the 

functions originated from songs in God worship ceremony, the researcher utilized the concept of William 

Bascom. (1965) He considered that folklore in daily life have 4 functions as follow: 1) Folklore as the 

solution of social conflict and rules; 2) Folklore as the education and social regulation training provider; 3) 

Folklore as the instructor of belief and ceremony; and 4. Folklore as the creator of local identity and 

history. 
 

Results and Discussion 
 In 2010, researcher was carried out by participant observation in Pracha             Ruamchai 

Church for 52 weeks. It was found that there were 3 forms of symbols used in God worship ceremony 

(symbolic language, symbolic behavior and symbolic object) with the following details: 
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Symbolic language or Words is the expression linked to the meaning of each song and, in 

overall, referred to God worship. The lyrics of songs consist of: 1) songs with lyrics adapted from the 

existing English songs; 2 newly composed songs; 3. songs composed specifically for Pracha Ruamchai 

Church. When calculating all 186 songs sung in this church contain these three types of symbols at the 

percentage of 40.33%, 57.53% and 2.14%, respectively. The meaning of most lyrics is divided into 4 

parts including:  

1) God worship, for example, “…down at your feet, O Lord is the most high place. In your 

presence, Lord we seek your face, we seek your face… in the worship song “ down at your feet”.  … I will 

enter his gates with thanksgiving in my heart I will enter His courts with praise. I will say this is the day 

that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad… in the worship song “I will enter his 

gates”.  

 2) Begging for God’s blessing, which can divided into 2 subgroups: begging for private 

blessing, e.g., “…Lord, my life to you I bring, may each song I have to sing, be to you a lovely thing, in 

your time... in the worship song “in the name of Jesus”.  … You’re calling me to your truth so here I am 

running to you under the shelter of your wings. I will hide myself safe in your arms… in the worship song 

“I hear the song say”and begging to serve God, for example, “…more love, more power, more of you in 

my life  and I will worship you with all of my heart ... in the worship song “more love, more power”.  …get 

a life, I am getting used to. my life to mark. I belong to him for his own  in Lord, my life to you I bring, may 

each song I have to sing, be to you a lovely thing, in your time….in the worship song “get a life”. 

3) Thanking God, e.g., “… thanks with grateful hearts. thanks unto the holy one. he gave thanks 

to Jesus Christ…in the worship song “Thanks with grateful hearts”. … Thanks for the love of Jesus to us. 

Thank God Jesus is there… in the worship song “Thanks God grateful”.   

4) Inviting to worship God, for example, “… Come, now is the time to worship Come, now is the 

time to give your heart Come, just as you are to worship Come, just as you are before your God, come 

One day every tongue will confess you are God One day every knee will bow… in the worship song 

“Come, now is the time to worship”. ...Come on and celebrate, His Gift of love we will celebrate, The Son 

of God who love us and gave us life... in the worship song “Come on and celebrate ”. 

Symbol behavior is the expression of behavior that is expressed clearly in a ceremony to worship 

God. There were several symbol behaviors or expressions found in hymns including hand raising at 

various levels (straightly, hand bending to be perpendicular to the floor), clapping, smiling, laughing, 
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putting hand on the chest, crying, dancing, standing still, etc. The researcher categorized the symbol 

behaviors into 3 types including: 1: the behaviors originated from hand movements, for example, hand 

raising in various levels (either both sides or one side), hand bending, hand releasing, waving, hand grip, 

crossing the hands as the symbol of the cross; 2) the behaviors originated from facial movements such 

as smiling, crying, laughing, eye closing, expression of worry and staying still;  3) the behaviors 

originated from body movements including, jumping, dancing, standing and lying. Symbolic behavior 

utilization is consistent with symbolic language. Symbolic behaviors are used with the word refers to God 

Christ, and to express the direct meaning of action words, for example, “…Invite everyone to Come on, 

clapping and singing…in the worship song “Come on and Praise”. In this song, the symbolic behavior is 

beckoning in the direction toward the body. “ When singing the part of song that says “…Lord we touch 

you today, you gave us your love, you give us your life, Lord we touch you today, to live is to die, is to 

laugh, is to cry, to live is to love all your heart, to live is to walk, is to talk to the Lord and to live is to sing in 

His love…” in the song “Lord, we touch you today”, there are several symbolic behaviors including 

putting the hand on the chest in the same position with the heart, hand gripping and raising, hand 

releasing, eye closing, crying. For example, the symbol behaviors expressed the indirect or implied 

meaning of the lyrics are in “…Alas, and did my Saviour bleed and did my Sovereign die? Would He 

devote that sacred head for such a worm as I? At the cross, at the cross Where I first saw the light and 

the burden of my heart rolled away, It was there by faith I received my sigh and now I am happy all the 

day, Was it for crimes that I had done He groaned upon the tree?...”, in the song “At the Cross”, there are 

several forms of symbol behaviors in this song including crying, eye closing, putting hand on the chest 

near the heart, hand rising. Also, we can find many symbolic behaviors in the lyrics as “At all times I will 

bless Him, His praise will be in my mouth, My soul makes its boast in the Lord, The humble man will hear 

of Him The afflicted will be glad and join with me to magnify the Lord, Let us exalt His name Together 

forever, I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fear, Let us exalt His name Together 

forever, I sought the Lord, O sing His praises magnify the Lord”, including crying, eye closing, putting 

hand on the chest near the heart, hand rising, joining hands on the chest, crying, laughing. 

 Symbolic objects are objects used in the rituals. From participant observation of the researcher 

and the interview with the religious teachers and participants of Pracha Ruamchai Church, it was found 

that there were only two types of important symbol objects related to God worship ceremony including 2 

blue velvet bags with one side printed a red cross at the center of each bag and a brown podium with a 
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small cross embedded in the top right corner. Other objects used in the ceremony, including the vases, 

flowers in the vases and the dressing of the ceremony participants. There were only used for 

appropriateness and attractiveness. God worship ceremony of Protestant Christianity in Pracha 

Ruamchai Church has no rule because Protestant Christianity pays no attention on symbol objects since 

God states that every human is the child of God and God loves every human no matter how he is. The 

God worship ceremony of Pracha Ruamchai Church was held in 7x12 meter room with a stage. The stage 

was in side the room and it 1.5 meters high from the floor with 1.80 centimeters width. Four plastic chairs 

were lined on both side of the stage. On the stage, there was a podium situated on the right hand side in 

the back and the musicians’ position on both right and left sides. There were two microphones that 

stands on the left side and the drums, the xylophone, the bass and the guitar as well.     

From the results of studying the symbols, it was found that the symbols used in God worship 

ceremony is the expression originated from interpreting the lyrics of the song literally and interpretation 

overall meaning of these song. After interpretation, the symbol will be used in the same direction 

according to the objectives of the ceremony, that is, to worship God.                           

 The results from interviewing with the participants regarding the functions  of hymns in God 

worship ceremony according to the notion of William Bascom (1965) showed that only 3 of 4 the functions 

of folklore in hymns were found as mentioned above including: 1) Christian Hymns as the instructor of 

belief and ceremony;  2 Christian Hymns as the solution of social conflict and rules;  3 Christian Hymns as 

the creator of local identity and history. There was no found function of Christian Hymns as the 

educational and social regulation training provider in this research. The ratio of the finding could be 

calculated in percentage at 63%, 27% and 16%, respectively. It was also found that God worship 

ceremony was another element of building relationships in the family. 

 From the study regarding functions, it is found that the current world has changed dramatically. 

As a result, various rituals  also changed according to the culture of each society. Consequently, 

conservation of the traditional culture is necessary, especially, when the Christian culture is disseminated 

into Thailand.  Therefore, the worship God hymns which is deemed to be one element of God worship 

ceremony has the important role in maintaining the belief and rituals in order to build the unity in the 

community.  
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Figure 1: The God worship ceremony at Pracha Ruamchai Church 

 

Conclusion 
 The findings of this research conform to the frameworks of both Victor Turner and William 

Bascom. The study on the symbols hidden in God worship ceremony provides the understanding of 3 

aspects of symbols including symbolic language, symbolic behaviors and symbolic objects. The 

symbolic language which comes from literal and overall interpretation of the song contains 4 types of 

meaning which are:  1) Worshipping God for what God is being and for what God provide to human; 2) 

Begging for blessings which are divided into the subgroups of: 2.1) begging for private blessings; 2.2) 

begging to serve God; 3 Thanking God; 4 Inviting to worship.   The symbolic behavior is the interpretation 

of those symbol language making them relate to the gestures both directly and indirectly. The symbolic 

behavior is divided into 3 types including:  1) the behaviors originated from hand movements; 2) the 

behaviors originated from facial movements; 3) the behaviors originated from body movements. The use 

of symbol objects in Protestant God worship ceremony was not clearly found. The symbol objects found 

in this research were only the symbol of the cross and two bags with the cross symbol printed on them. 

Other symbol objects used in the ceremony were only used with the purpose of appropriateness and 

attractiveness.  

 In conclusion, the result of this study demonstrate that the symbol and function found in worship 

song of Protestant Christianity provides the understanding of symbol utilization in ceremony, which leads 

to better knowledge and understanding of actions expressed during the worship and lifestyle of Christian 

community in Thailand. It is also deemed to be the beneficial in terms of knowledge exchange and 

cultural learning. The study of the function of worship songs leads to the reason why Christian ceremony 
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still remains. The symbols and function found in worship songs are related to each other, i.e., worship 

song has the important function to people in community, leading to symbol creation which is the way to 

represent specific identity of community. 
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Factors Influencing Tourist Loyalty in Tourism Sector     

 

Wiwat Jankingthong1and Pattanij Gonejanart1     

 
Abstract 
  Research on loyalty in tourism is becoming an area particularly relevant in the design of 
strategies for tourism industry oriented towards creating and continuing tourists relationships. In this 
context,  We conduct a literature review on loyalty conceptualization in the context of tourism and focus 
on the main background – tourist complaints, tourist satisfaction, perceived value, service quality, and 
destination image.  The empirical results of this study factors influencing tourist loyalty, including the 
direct effect of tourist satisfaction have a positive relationship with tourist loyalty and tourist complaints 
have a negative relationship with tourist loyalty and the indirect effect of destination image, service 
quality, and perceived value on tourist loyalty through tourist satisfaction. 
Keywords : Tourist loyalty, Tourist complain, Tourist satisfaction, Perceived value, Service quality,  
                      Destination image 
   
Introduction          
 Tourist loyalty is viewed as an important research topic by both practitioners and academics. 
From a managerial point of view, tourist loyalty is the primary source of future revenue and is regarded as 
the key factor in winning market share.  And loyalty are built is necessary in order to design market 
segmentation and service differentiation strategies.        
 Since the nineteenth century, consumer loyalty research in marketing has led to efforts to 
examine the causes and results of tourist loyalty.  However, most of these studies explained antecedents 
and consequences of tourism loyalty from a single perspective, with no comprehensive model of tourist 
loyalty yet developed. Although researchers have identified major driving factors of tourist loyalty such as 
tourist satisfaction, tourist expectations, perceived quality, and destination image,  most of these 
constructs were investigated separately with respect to their relationships with tourist loyalty. The 
interrelationships among these constructs as well as their direct and indirect effects on tourist loyalty 
have not yet been investigated. In addition, when exploring consequences of tourist loyalty, most 
research has focused on the positive association between tourist satisfaction and tourist loyalty. Few 
studies have addressed the relationship between tourist loyalty and tourist complaints. Therefore, the 
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formation process and behavior consequence of tourist loyalty have not yet been fully examined. This 
study about the factors influencing tourist loyalty in tourism sector to examine secondary data in order to 
construct a proposed model for the implementation of structural equation model that related influencing 
on the tourist loyalty. 
 
Materials and Methods         
 This paper undertakes a review and synthesis of tourist loyalty on the basis of the investigated 
variables in the recent literature on consumer behaviour in the tourism sector to advance in this line of 
research. We have focused on examining tourist loyalty process and factors affecting tourist loyalty. The 
data collection in this study include text book, research, publication, Internet and online databases. 
              
Results and Discussion          
 Tourist loyalty 

In the relational marketing literature, creating and maintaining lasting relations with customers is 
key to achieving competitive advantages for service companies. The benefits of loyalty have traditionally 
been highlighted in the literature from a temporary perspective, as they have significant present and 
future value for company profits and continuity. In the short term, loyal customers spend more with the 
service provider and in the long term, they attract new customers by word of mouth. Loyalty also offers 
greater opportunities to recover the customer in the event of errors or service deficiencies.  Loyal 
customers usually attribute errors to unstable factors or factors over which the supplier has little control. 
According to the reinforcement theory, pleasant outcomes tend to generate repeat behavior, whereas 
unpleasant outcomes do not generate repeated behavior. In order to motivate consumers for repeat 
purchase or visitation, on has to develop positive perceptions to enhance their satisfaction. Satisfaction, 
in turn, does produce loyalty. 

More recent research in the literature on tourist satisfaction and loyalty focuses on the 
characteristics of tourism in relation to other services and their influence on the conceptualization. More 
research is required to examine variables other than satisfaction in order to improve understanding of 
loyalty. In this line, there are some studies analyzing the contribution of variables such as service quality, 
perceived value, commitment and other moderator determinants which can complete the nature of this 
construct in the tourism context, and in the past two decades, various researchers have incorporated the 
concept of consumer loyalty into the tourism context. Some studies have indicated that tourist loyalty is 
bi-dimensional, including both attitudinal commitment and behavioral revisit intention. Other studies have 
identified tourist satisfaction as one of the major predictors of tourist loyalty. In the tourism context, found 
that tourist satisfaction of a destination has a positive effect on tourist loyalty.  
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In addition, the relationship between consumer complaints and consumer loyalty is uncertain, 
depending on the effectiveness of the complaint handling. A positive path coefficient relating complaints 
and loyalty implies that the product provider is very successful in turning complaining customers into 
loyal customers. A negative path coefficient, on contrary, indicates ineffective handling of consumers' 
complaints. Ninety percent of the interviewees felt that tourist complaints have a negative relationship 
with tourist loyalty. Therefore, a negative relationship exists between tourist complaints and tourist loyalty 
for a destination. 

Tourist complaints          
Service companies have been increasingly encouraging their customers to voice their 

complaints directly to company representatives because, in most instances, a service failure can be 
recovered only if the customer lets the service provider know about the failure. However, previous studies 
suggest that about 50 percent of dissatisfied customers choose not to complain directly to the service 
provider. Instead, they tend to engage in a variety of activities, such as boycotting the product and/or 
engaging in adverse word of mouth advertising, which are likely to be detrimental to the service provider. 

The context of tourist complaints unlike most other areas of consumer purchasing, the tourist 
cannot inspect the merchandise in advance of purchase to inspect its soundness; neither can he return it 
for repairs in case of a malfunction. With thousands of holiday packages available at any one time, it is 
impossible for consumer groups to test and rate the tourism product. As a result, prospective travelers 
must either rely on recommendations from family or friends or else trust the agent booking the tour or 
holiday. In contrast to most consumer purchases, a vacation often involves a fairly long lead time in 
making travel arrangements but a limited and designated time period in which the service may be 
utilized. There is as a consequence a considerable degree of pressure on the tourist to "have a good 
time" since the opportunity will not likely arise again until the next year. Effective handling of consumer 
complaints can improve market reputation and enhance economic profitability; therefore, consumer 
complaint behavior is receiving increasing attention. According to Hirschman’s exit-voice theory, when 
consumers become dissatisfied, the immediate consequence is increased consumer complaints. 
Therefore, a primary determinant of complaining behavior is consumer dissatisfaction, and that consumer 
action directly conveys expressions of dissatisfaction. As a result, in CCB research, it is commonly 
accepted that a certain level of consumer dissatisfaction must exist for a complaint to occur. In addition, 
the satisfaction factor is a variable that influences tourist complaints. 
  Tourist  satisfaction         
 Consumer satisfaction has been widely explored by scholars and practitioners over the past 
three decades.  And definition of satisfaction as process or result and the lack of agreement on 
conceptualization create certain difficulties for researchers when it comes to analyzing its origin, 
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developing valid measurements and comparing empirical results. In this confusion, disconfirmation 
theory has been considered a useful tool because it is simple to operationalize. This focus clearly 
situated in the cognitive perspective implies that satisfaction is the result of a comparison process 
between performance and a standard. Although in the formation of satisfaction the classical models, and 
have already highlighted the effect of satisfaction on consumer attitudes and intentions, one centre of 
interest in more recent satisfaction research, mainly in services, is the study of the consequences in the 
form of attitudes and behaviours. The investigation of consumer satisfaction in marketing and tourism 
began in the 1960s with many studies exploring consumer satisfaction with integrated models.  The 
tourist satisfaction is the center of a chain between the cause and result relationships running from the 
antecedent constructs of tourist satisfaction, destination image, service quality, and perceived value, to 
the consequences of tourist satisfaction, tourist complaints, and tourist loyalty.    
 Perceived value         
 The study of perceived value on consumer behavior requires even greater effort for its 
conceptualization. The studies which approach its contribution to satisfaction and the subsequent 
consequences consider it to be a key element in academic research, as it provides more solid 
foundations for explaining loyalty. In the practical context of tourism companies, it is also essential for 
improving competitive advantages. In general, consumer value involves a perceptive evaluation of an 
exchange between what is achieved (results and desired benefits) and what has been invested (money, 
time and effort).  The most widely accepted definition of perceived value as consumers’ global evaluation 
of the utility of a product according to their perception of what they receive and what they give. 
According to the theoretical framework, value has two dimensions:  the economic dimension which is 
united to the perception of price and the psychological dimension which includes the emotional and 
cognitive elements which influence the purchase decision.       
 One area of interest has focused on relating value to satisfaction and service quality. Its 
contribution to loyalty has also been approached in numerous studies on services and in tourism 
literature. This is consensus that service quality is an antecedent of value and that value is the variable 
which best explains satisfaction. In the tourism context, found that service quality of a destination has a 
positive effect on perceived value, and perceived value of a destination has a positive effect on tourist 
satisfaction.           
 Service Quality         
 In the service literature, service quality is generally understood to be a attitude concerning the 
superior nature of a service. It has a technical and a functional dimension which are associated 
respectively with the result (‘what’ the consumer is receiving) and the process (‘how’ the service is being 
received). The differences and causal direction between satisfaction and service quality have been 
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widely investigated. If service quality is a global evaluation and satisfaction is associated to a specific 
transaction, then that satisfaction will be an antecedent of service quality. The opposite point of view is 
also defended based on the contribution service quality makes to satisfaction.   
 The study about thermal tourism that shows the importance of the quality of the services on 
customer satisfaction.  From the specific perspective, service quality is performance quality and includes 
the evaluation of aspects which are under the provider’s control, whereas from the global perspective, 
service quality is the quality of the experience which is associated to psychological benefits and affective 
satisfaction. Tourism research shows that performance quality contributes to the formation of quality in 
the experience. This global quality influences satisfaction which leads to future behavioural intentions as 
some studies report. The indirect effect of service quality on loyalty through satisfaction has been shown 
in several contributions in the tourism sector. In other works about tourism, found that destination image 
has a positive effect on service quality, and service quality of a destination has a positive effect on 
perceived value.           
 Destination Image         
 Destination image can be viewed as a set of beliefs, ideas, and impressions that people have of 
attributes and/or activities available at a destination. Quite a number holistic nature of the image, defining 
destination image as the expression of all knowledge, impressions, prejudices, and emotional thoughts 
an individual or group has of a particular object or place.       
 The role of tourism destination image in the mind Tourism destination image can be viewed as a 
total impression represented in a traveler’s memory as a result of perceived attributes associate with the 
tourism destination. Previous research studies show that destination image can influence tourist 
satisfaction and their behaviors such as the choice of a destination, the subsequent evaluations, and their 
future behavioral intentions. The destination image is defined as an individual’s mental representation of 
the knowledge, feelings, and overall perception of a particular destination. It has been widely 
acknowledged that destination image has a positive effect on  service quality, perceived value, and 
tourist satisfaction.          
 Conclusion          
 Tourist loyalty is a feeling and a behavioural generated both by cognitive and emotional aspects 
of tourism activities, as well as an accumulated evaluation of various components and features of the 
destination. Tourist loyalty is based on many factors such as tourist complaints, tourist satisfaction, 
perceived quality, service quality, and destination image. The study identifies the key drivers and results 
of tourist loyalty as well as their relationships, thus representing a significant step forward in the 
explanations of tourist loyalty. The empirical results of this study factors influencing tourist loyalty, 
including the direct effect of tourist satisfaction have a positive relationship with tourist loyalty and tourist 
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complaints have a negative relationship with tourist loyalty and the indirect effect of destination image, 
service quality, and perceived value on tourist loyalty through tourist satisfaction, as show in figure 1. 
 
 
 

 
 

Figure 1 Tourist loyalty model 
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Sufficiency Economy, Risk Management and Corporate Social Responsibility For  
Potentiality The Sustainable  Competitive  Advantage of  Tourist  Destination Case  Study : 
Community-Based Tourism (CBT)  

Suchada Bunreung1, Sriwan Tapanya2 and Panarat Panmanee3

Abstract 
  The sustainable competitive advantage of the tourist destination  is advantage strength 
increasing the potential, especially the tourist destination has the great role and importance in driving the 
economy by conducting a study of   “Sufficiency Economy, Risk Management, and Corporate Social 
Responsibility For Potentiality The Sustainable Competitive Advantage of Tourist Destination Case Study 
: Community-Based Tourist (CBT)”.This research aimed to investigate management guidelines in the 
readiness preparation of the tourist destination in the area-based research affecting the tourist destination 
in the management to decrease the risk, and compare the results occurring in different areas having the 
readiness preparation of the tourist destination, the management of tourist destination, the development 
with the participation of the community, and the tendency to apply the management principles in the 
development of tourism by the community, including going into the area of the tourist destination in this 
processing to know about competitive advantage of individual area. The population used in this study 
was 1,000 people in these provinces: Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Lop Buri, Chon Buri, Prachuap Khiri 
Khan, and Bangkok.  This research took the management principles for the tourist destination such as 
sufficiency economy philosophy, risk management and corporate social responsibility which were the 
management to create sustainable tourism dimensions to develop the tourist destination by considering 
the balance, and corporate social responsibility. The data were analyzed using Independent t-test, F-test 
and One way analysis of variance, correlation coefficient of Pearson and Chi-Square. 

The results indicated that it was associated with the potential to create advantage of sustainable 
tourist destination at high level in three aspects as follows : Risk management, corporate social 
responsibility (Environment) and corporate social responsibility (Community Involvement and 
development).  It was at the moderate level in two aspects: The sufficiency economy and corporate social 
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responsibility (Consumer issues), including the management of the tourist destination through 
community-based tourism(CBT) with a significance level of 0.05..     
KeyWords : Sufficiency Economy, Risk Management, Corporate Social Responsibility, Potentiality, Sustainable     
                Tourist Destination, Competitive Advantage, Community- Based Tourism  (CBT) 
 

Introduction and Objectives 
        The tourism industry can be considered as an important industry sector in the economy of the 
country.  It is a source of job creation and income of the country. There are a number of foreign tourists 
arrivals in Thailand with a revenue 5.30 billion baht  reflecting the strength of the tourism sector in 
Thailand. This increased income is higher than the target when the GDP is considered in the aspects of 
hotels and restaurants .It was found that the growth rate of 7.9 percent due to increased tourists. In 
particular, growth rate of  tourists from South Korea, China and India increased 41.1, 26.6 and 46.2 
percent (Office of National Economic and Social Development, 2011).  
 " The Sustainable  Competitive  Advantage of  Tourist  Destination "  increases the potential of 
tourist   destination which must be integrated in all views.  Both parts of the tourist , destination and the 
readiness of the people in the community included  sharing the knowledge and wisdom of a community 
and building the lifestyle that corresponds to the promotion  of the competitive advantage of tourist 
destination Increasing the potential as the capability to create the current and accumulate in the human 
brain caused by stimulation of the environment around us to  collect, and develop the potential of  
learning experience. The human potential can be expressed in a different capabilities.  The potential will 
depend on the stimulation from the environment around us systematically such as a process of learning 
things. (Sriwan Tapanya, 2010).  
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Figure 1  The  Sustainable  Destination Competitiveness  Model 
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Sriwan Tapanya (2010) gave an opinion that the Sustainable Destination Competitiveness Model 
that brought the  principles  of creating the competitive advantage to the tourist destination.  The ideas 
were divided  into 4  perceptions which were consisted of two basic parts. The first part was the 
readiness of the tourist  destination and the second part was the tourist  destination management. 

The results for creating the competitive advantage of the tourist and tourism development to cause 
sustainable potential, creating the credibility, uniqueness to cause results and maintain a possession in 
the area of tourist destination. It was also a result of good management in creating strategies of the 
sustainable competitive advantage of the tourist destination, It made the tourist attraction caused 
potential in attracting tourists destination, and it could make an impression on someone who saw a 
potential tourist attraction.  It was also a result of good management in creating strategies of advantage in 
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developing to create the sustainable competitive advantage of tourist  destination in the important areas 
further. 

 

Objective of the study 
        1. To study the management guidelines in the preparation of  tourist destination causing  the 
potential in creating a sustainable competitive advantage of the tourist destination . 
         2. To study tourist destination in the area-based research affecting the tourist destination in the 
management of risk reduction causing the potential in creating a sustainable competitive advantage of 
the tourist destination . 
         3. To compare results in different areas by applying the  management principles of the tourist 
destination developed the tourism by the community for Potentiality the sustainable  the sustainable 
competitive advantage of the tourist destination. 
 

Framework of research
        From the origin of the problems and the theory “The Sustainable  Competitive  Advantage of  Tourist  
Destination” from the concept of Sriwan  Tapanya (2010) and the concept of research in other areas.  
Therefore, we have developed a conceptual framework as follows:
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Figure  2  Conceptual  Framework 
                  Independent  Variables             Dependent Variables 
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       Philosophy of  Sufficiency Economy,2010. 

 Sufficiency Economy: is a philosophy that His Majesty the King says about guidance of living for Thai 
people.  That  means the Moderation,  Reasonableness, Self- including the necessity for the good 
immune system and the sense of integrity, honesty and knowledgeable manner.  Living with patience and 
perseverance have a wisdom and prudence to be balanced and ready to accommodate rapid change 
and widespread both in the society, environment and culture from the world outside as well (Office of 
National Economic and Social Development, 2550). 
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Figure 3  Definition of Sufficiency Economy Philosophy . 
Summary of the SEP 
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Risk Management : determining the direction for using the resources effectively and efficiently in order to 
achieve the goals of the organization. Use the resources efficiently.  Use the resources wisely and cost-
effective. Use the resources effectively. The success of management must be both efficient and effective 
combination. (Griffin, 1997) 

Figure 4  Risk   Management   Process 
 

                          ISO 31000,Risk   Management   Process,2008 

Corporate Social Responsibility :  that presenting corporate social responsibility, giving benefits to society 
without hope of return under the concept. "Every organization should be involved in assistance and social 
development ". (Tourism Authority of Thailand, 2010)      
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Figure 5 Corporate  Social  Responsibility 
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Figure 6  CSR Corporate Social  Responsibility in the dimensions of the community-based tourism  (CBT) 
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Corporate Social   Responsibility:  The community-based tourism (CBT) ,2009. 
 

Community-Based Tourism (CBT) :  The travel that considers the sustainability of the environment, 
society and culture.  Determine the direction by the community, managed by the community for the 
community. The community has rights to manage learning for visitors. (The Project of Tourism for Life and 
Nature, 1997)
 

Materials and Methods  
      Population used in the research  :  Population used in this study. The population sample consisted of 
four groups of 1,000 people: government, private sector, citizens and tourists visiting to the tourist 
destination for five areas in Chonburi, Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Lopburi, Prachuap Khiri Khan  and  
Bangkok.    
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Figure 7  Area –Based  Research  of the community-based tourism  (CBT) 
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Data analysis 
Data were analyzed in 2 types as follows: 1) Analysis of descriptive statistics (Descriptive 

statistic)to describe the demographic information of the sample as has often percent (Percentage) and 
average  (Mean: x), standard deviation (Standard. deviation: SD) 2) The analysis assumes analysis 
(Inferential statistic) statistic used to test the hypothesis. The data were analyzed using Independent t-
test, F-test and One way analysis of variance, correlation coefficient of Pearson and Chi-Square.  
   
Results and Discussion 
          The research in this studyof "Sufficiency Economy, Risk Management and  Corporate Social 
Responsibility For Potentiality The Sustainable Competitive  Advantage of  Tourist  Destination : A Case 
Study of Community-Based Tourism (CBT) " for the purpose. To study the management  practices in  the  
preparation of a tourist. To study the destination in the area (Area-Based Research) that affect tourism in 
the management of risk. To compare results in different areas. By applying the principles of management 
by the development of tourism destinations by the community.  For Potentiality The Sustainable  
competitive  advantage of tourist destination. From the research findings, it can be summarized as 
follows:      
         1. The result of the general population, the areas in the provinces of Chonburi, Phra Nakhon Sri 
Ayutthaya, Lopburi,  Prachuap  Khir i Khan  and Bangkok . The same size. Position as the people in the 
area is more than 45 years of age and marital status, and education. The preparation of the tourism for 
Potentiality The Sustainable  competitive  advantage of  tourist  destination.    
    
         2. The output destination in a specific area (Area-Based Research) affected the  tourism in the risk 
management . The population of the factors, the availability of tourist areas. For Potentiality The 
Sustainable  competitive  advantage of  tourist  destination as follows:  
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        Personal aspects  :  The population has opinions on the people as well. The high level coaching 
and training  should be introduced by invited speakers / experts to provide training.       
       The tourist destination. People have opinions on the latest tourist destination. In the medium.  
       The aspect of knowledge body :The population had an opinion  about knowledge body at  high 
level. There are encouraging people to work together for the organization to focus on the future / the 
exchange of ideas and information sharing practices . 
       The aspect of culture / way of life of people in the community: People have opinions on the course 
of justice / release in the life of the community. On many levels. Trends in the environment. Of natural 
resources. And culture, The development of wisdom and knowledge transfer that has been present 
continuously. And protect and enhance the environment and natural resources law enforcement  at high 
level. 
        Cherishment and environmental preservation :The people had opinions on the care and 
environmental protection. The public's awareness about their home country's unity and strengthen the 
understanding and participation of all sectors in solving problems at high level 

3.The output of  bringing the tourism management principles to apply for Potentiality The 
Sustainable competitive  advantage of  tourist  destination. as follows:  
         Sufficiency Economy : The population had opinions on the management, economically self-
sufficient. In a moderate way and the result has been to achieve a balanced and sustainable change. To 
strengthen the foundations of self-sustaining. The sufficiency economy philosophy as a self-sufficiency 
economic system as it could support our own economy.  the resources available to utilize in everyday life. 
  However, the life of Thai people was very modest and they knew the fundamentals  to live happily with 
their own comfort and self-sufficiency  at the moderate level.      

Risk Management : The Population had opinions on risk management. In many organizations, 
including the performance of the buyer. Concerned whether the relevant operations. The charges 
resulted from an error in the budget to pay for it. The cost of mistakes and wrong decisions. Management 
of knowledge, experience and corporate culture and team skills are appropriate and timely 
implementation of the project to avoid the risk at high level.      
 Corporate Social Responsibility (The Environment ) :The Population had opinions on 
management responsibility at  high level  such as to promote conservation and tourism development by 
the community as a learning community. Sustainable use of resources, the non-destructive and crop 
substitution, community development by using the principles: The use of community-based resources for 
community development / society,  enhancing awareness of love and cherish in their own natural 
resources at high level.  But the prevention, co-operation, campaign prevented the pollution reduction at 
the moderate level.   
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         Corporate Social responsibility: (Community Involvement and Development) :  has an average 
population of the areas of management of social responsibility at high level such as  self-sufficiency, and 
independence in the way of life at the highest level.  The Sustainability of society is strengthened at the 
highest level. The development of the community and a community of learning at high level, both in terms 
of strengthening the economic, social, cultural and intellectual level of existence together happily and 
peacefully. Level and focused on community development. "The power that comes from within. And 
expanded the group to learn "and get involved at high level.     

Corporate Social responsibility.(Consumer issues): has an average population of the areas of 
management responsibility. In the medium and provide security to life and property on a large scale 
communication such as television, radio,magazines, newspapers, flyers, brochures, billboards on the 
streets is a very detailed profile of Web search (Search Engine Website) such as Google is moderate. To 
educate and create awareness of the value of travel Is moderate and in tourist facilities such as 
electricity, water, telephone, bathroom, ample parking space at a moderate level  

 

Conclusion 
         Researchers have concluded from the survey area to a vision. In the development of community-
based tourism (CBT) to create a sustainable competitive advantage of tourist destination with these 
following details:
           1. Results of studies prepared by the  of tourists destination to share and learn from each other 
and with the people in the community. To enhance the travel experience that community opinion was a 
moderate level The researcher  found that there were potentials. There are suggestions to the 
Government agencies in the community and the tourism industry operators. To coordinate cooperation in 
tourism development and location, including the local government, all rights reserved to village 
representatives and local people,  hands-on training, and activities together to share and learn by 
example.  It should  be developed in the field of preparation of the place of destination. The potential 
advantages of resources to create sustainable tourism. And on the other side. There should be 
coordination and responsibilities clearly.
             2. The results of the study and management of the tourism factor in increasing the potential for 
creating competitive advantage and sustainable tourism with the participation of community and 
economic sufficiency. Management of risk. Social responsibility. Highly correlated with the potential of 
tourism, community by community.  Researchers suggest that the community to better manage and 
optimize their marketing strategies to promote the deployment of marketing management, such as media 
channels should be added to explain this week. May be found in the Internet. Sales promotion is a major 
focus of the identity of OTOP products in each areas such as new forms of knowledge.  It should be 
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added to provide information on tourism, such as the support and good management to enhance the 
Potential in creating the sustainable competitive advantage of a tourist destination.  
          3. The results of the study showed that creating a sustainable competitive advantage of the city. 
The ideas and issues guidelines for improvement. To achieve the principles of good management. And 
elimination of risk management. Social awareness and social responsibility in three main areas: corporate 
social responsibility (to the environment. Development / involvement of community and consumer issues) 
to achieve consistency in the development of a development plan to achieve the potential to create a 
sustainable advantage. 
           4. The results of the study in the 5 provinces of the issues and defects resulting from the research. 
That can be adapted in other areas. The other provinces in Thailand and can be fitted on a pre-cut and 
the difference of the area. Analysis of the issue and highlight the potential to create a sustainable 
competitive advantage of a tourist destination. 
             5. The results of this study lead to the development of tourism in various ways. The introduction of 
integrated management and development of the new format. To cause the potential to create competitive 
advantage for sustainable tourism. And can be transferred to other countries as well.         
Community Based Tourism (CBT).        
           The idea of community based tourism. (CBT)  is consisted of opinions as follows: Strengthening 
the community based tourism model. As a tool for local development is particularly interesting, the 
tourism business has its own immunity (No negligence), which is consistent with the Sufficiency 
Economy.  When it was adopted to the tourism appropriately, it was a similar feature to the Institute of 
Community Based Tourism. (2006). The community-based tourism management  (Community Based 
Tourism or it was also known as the "Host Management") As mentioned above, it was shown that the 
“Community Based Tourism”, or the “Ecotourism”, or the  Conservation tourism, and other similar names. 
They were used as a medium of public relations too promote a positive image of the tourism.  But in the 
opposite way, it effects to the environmental resources, society and culture, the traditions of the local 
people (Tourism Authority of Thailand, 2010).                              
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Development  of  Community Library : a Model  for  the  Promotion of Lifelong Learning. 

Somjintana Changket1

Abstract  
This thesis presents a model library community to promote lifelong learning. The researchers 

have developed a synthesis of information / documents related to the research library community. And 2 

times group discussion that were composed of service users, staff, community  libraries, community 

leaders and the two groups  were conducted by experts  and stakeholders from the library. Concluded 

as follows: 1. The physical structure. Building is single storey / two storey building to improve. Located  

near the 100 m. 2. The library is managed by the community. Budget is supported by the local 

government officer / librarian 3. To promote lifelong learning is to promote reading, vocational  

rehabilitation in the community, using the Internet to search. , A public information website 4. The 

evaluation of operations by Using a participatory approach and  is operated continuously. Then after  the 

model was presented with six community libraries in the area and concluded that a total of 9 people 

critical to the model. Concluded as follows. 1. The physical structure. The environment  to suit the needs 

of service users. 2. POSDCORB management principles must be managed and a network of libraries, 

community networks should be involved. 3. To promote lifelong learning. Activity must be proactive in 

training and knowledge. The community needs and  The history of the community as electronic data.4. 

The evaluation To determine how to evaluate. Assessment must come from users, staff and community 

leaders. The evaluation report must be presented at the end of the year. 

Keywords:  Community  Library , promote lifelong learning , community volunteers. 

      

Introduction  
 Concepts and principles in building a community library in the country was based on the plan 

and the process of decentralization to local governments in B.E.2542. The Education Law B.E. 2542, 

stated in  Section 16, Section 17 and Section 18 that the local governments should be required and had 

the full authority to organize the public services. The public education management, then, is so important 

to the local development.  

                                                            

1 Graduate student.Dept.of Lifelong Education and Human Development. Faculty of Education. Silpakorn University. Nakon Pathom 73000, Thailand. 
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The establishment of organizations such as community libraries, municipalities will be the main 

possibilities to be involved in public administration. In addition, local governments, the formal education 

and the library's responsibility should be collaborative to help solve problems on the lack of the personnel 

in the field of education at the District Administration. 

The researcher sees the importance of education at the local level, especially the new trend in 

developing  a community library as a part of lifelong learning in the community. The preliminary study 

aimed at studying problems and needs of various community libraries from community readers, service 

users and library staff. The queries and interviews with staff / librarian were done as well as the responses 

from the library users in the community libraries. The finding of the study was that the causes of the 

problems arising from the operation of the community libraries operated by public libraries administrators 

under the organization of local governments. Further model, the researcher studied the development of 

community library to promote lifelong learning as a guideline to help the community library. 
 

Materials and Methods   
 This  researcher  studied  in the literature of  the local community libraries  to analyze problems 

and issues  for group discussion questions.  

Research  methodology and data  collection: 

            1. Study the concept, theory, and  the  research  of  community libraries and synthesize 

the finding, to elaborating  issues  for group discussion questions. 

             2. To summarize  the  results from the group discussion. 

           3. Conducting the highly qualified  from  two  discussion groups  of  6-9  people to 

develop  an outline model  for  lifelong learning  in the community libraries. 

          4. The outcome of the two discussion groups was analyzed and summarized to be the 

draft  of  the community libraries for promoting  lifelong learning. 

 

            5. The draft of the model was examined by the advisors and experts for further suggestions and 

considerations. 

            6. The draft model was presented that with  the library community, the responsibility   of local 

administration. Wichita Public Library and the Municipal Subdistrict  Muang, Phuket  province, Baanphet  

public library district, Phu  Khiao  district  of  Chaiyaphum  province, Sao  Hai  Public library district, Sao  
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Hai district  of  Saraburi province, Nong Khao Public library district ,Thamuang district of  Kanchanaburi 

province, Bang Saray  Community  libraries, Bang Saray  Sattahip   district of Chonburi   province  and 

Rim Chalermprakiat Community library to learn.  

7. The field study covered with qualitative data collection methods, the interview  

participatory   observation, and group discussions.   

8. The  conclusion  was  made  and  adopted  as the model of learning activities in the 

community libraries.          

            9. The  experts  meeting  was  organized  to analyze the model and  provide feedback  on  the 

community  libraries model as the tool to promote lifelong  learning. 

 10. The  full  research   report  disseminated as the model for promoting the lifelong education in 

the communities. 

 

Results and Discussion 
 1. The location of the community libraries should be located nearby the communities so that the 

public could gain the knowledge more extensively 

            2. Management for participation of the community, forming the library committee to evaluate the 

implementation and policy management of  the master plan for the community, seeking cooperation from 

all sectors  and the community libraries should be sustainable.  The alignment should be done by the 

private sector (the bookstore of the community), government agencies such as the police offices, 

community health centers, agricultural school district, including  other resources available in the 

community, such as the retirement government officers as well as other local knowledge persons. 

            3. Activities to promote  lifelong  learning  included reading  promotion, mobile exhibitions, cultural  

performances, wireless  internet  network, an  exhibition to promote to profession  mobile library, 

counseling  services  to students, computer training and volunteers teaching career. 

            4. Evaluation of the community library should be  performed  continuously  and the community  

should be participate in the  evaluation  process. 
 
 
 
 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 OE-51  

51 

Conclusion 
  Background of community libraries  in  Thailand  and abroad. It was  found  that ; 

 The location and situated community libraries buildings near the community; ones of it’s  

renovated the local buildings. The community libraries in some countries were operated in the shopping 

malls. But the most of community libraries  abroad were  quite a standard library. 

 A model of community  libraries for  the  Promotion  of Lifelong  Learning  is develop  from  the  

concluding  of  community  committee  and  the  experts  meeting  was  organized  to analyze the model 

Physical structure :1.The physical structure. Building is one storey / two stories depends on the context of 

the community. The community is located  near the 100-meter distance learning  resources that are 

available in the community. 2. Management of the library community; Operated by the community, 

Community libraries should be open - close to the time difference with the government. Budget must be 

supported by local governments. The librarian/library staff  has 1 person. 3.To promote lifelong learning  

is encouraged to read, Restorative work that is uniquely local knowledge about alternative medicine, A 

community learning center is a network of community libraries, City Hall to learn, Mobile exhibitions 

should be organized as the tool to meet the needs and to promote the occupation of the community. 4. 

Evaluation of the research should be continued to conduct. 

 

Acknowledgement 
Models were developed to be applied to a small library in the country under the responsibility of 

the Organization, and municipalities that have libraries in their local community and the library will provide 

the tools, community activities implemented jointly, is the embodiment of knowledge in the community, 
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Improving the Reading Comprehension of University Students through Reciprocal Teaching 

and Semantic Mapping Strategies 

Chalong Rattanapong1

 
Abstract 

This study aimed to investigate 1) the effects of reciprocal teaching on the English reading 
comprehension of students of Rajamangala University of Technology Rattanakosin after attending the 
Reciprocal Teaching instruction. The pretest and posttest mean scores of the reading part were 
analyzed using the t-test 2) the reflection of students while learning reading comprehension with the 
Reciprocal Teaching strategy 3) the students’ satisfaction toward the Reciprocal reading strategies plus 
the Semantic mapping strategies via survey. The experiment group was taught by Reciprocal 
teaching. Reciprocal teaching involves four main reading strategies: predicting, questioning, clarifying 
and summarizing. In this study, the last strategy (summarizing) was adapted to use semantic mapping. 
This study is an action research. The subjects were 36  third year technology major students of 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Wang Klai Kangwon campus Prachuap Khirikhan 
Province, Thailand, during the first academic year 2010. The instruments used for this experiment  were 6 
units of the Reciprocal materials and questionnaires were used for surveying the subjects’ satisfaction. 
The t-test was used to compare the subjects’ English reading achievement before and after using 
Reciprocal reading strategies. The scores were compared between pretest and posttest scores in order 
to determine the efficiency of the constructed materials. The mean and the standard derivation of the 
questionnaire scores were used to measure the students’ satisfaction towards the Reciprocal reading 
strategies. 

The results of the study were as follows: 
1. The effects of reciprocal teaching on the English reading comprehension of students after 

attending the Reciprocal Teaching instruction is significant at .000, t =5.617, Mean = 2.278, SD = 2.433 
of  reading ability among students which means that the Reciprocal teaching approach develops their 
reading skill and in positive effects on the English reading comprehension of Thai university students. 

2. The students’ satisfaction towards Reciprocal reading strategies was highly positive. 
The results of the study were confirmed with the quantitative statistics; interviewing and observation of 
students in the classroom. 
Keywords : Reciprocal teaching strategy, semantic mapping strategy, Reading comprehension 
                                                            

1 Department of Curriculum and Teaching, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Introduction 
In Thailand, English is taught as a foreign language, and the purpose of learning English is for 

communication. To communicate efficiency, learners need the four skills of listening, speaking, reading, 
and writing, but all of these four skills, reading is regarded as the most vital and necessary for student in 
both a classroom content and extracurricular environment (Grabe & Stoller, 2002). In classroom higher of 
education, Thai college and graduate students need efficient reading skill to comprehend a mass of 
reading material from various sources related to their studies. 

From this point, having tough engineering student s at Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin( RMUTR),Wang Klai Kangwon Campus, it makes the researcher  wants to study the various 
of reading strategies to improve the students’ reading strategies for helping  them to comprehend their 
reading. Because of from the researcher’s teaching experience, she could assume that they didn’t have 
purposes for their reading so they just read to pass in reading subject. Even though some students have 
a good attitudes of reading English and their English achievement are higher than their classmates, they 
are still discouraged by the difficulty of text. Most of them cannot succeed to comprehend the text they 
read, so some of them think they are boring and some of them lack of their confidence and are afraid of 
reading a long expository text. One thing that could motivate them to accomplish reading the long texts is 
group- learning strategy because the students at Rajamangala University are naturally strongly 
influenced by the power within their group. They always do everything in group and they also need the 
teachers to guide them closely how to learn reading from their texts. With this concept constructivism, 
learners acquire knowledge better though collaboration with more learned peers or adults in new area of 
new leaning (Vygotsky, 1987) 
 
Purposes of the Study 

The main purpose of this experimental study was to investigate the effects of reciprocal teaching 
on the English reading comprehension and reading strategies of students of students of Rajamangala 
University classrooms. More specifically, it aimed to: 

1) study  the effects of reciprocal teaching on the English reading comprehension of students of 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin after attending the Reciprocal Teaching instruction. 
The pretest and posttest mean scores of the reading part students were analyzed using the t-test 
  2) investigate the reflection of students while learning reading comprehension with the 
Reciprocal Teaching strategy  

3) survey the students’ satisfaction toward the Reciprocal reading strategies and the Semantic 
mapping strategies.  
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 Research Methodology 
 This action research was carried out to study the effects of reciprocal teaching on the English 
reading comprehension of the third year engineering students of Rajamangala University. It also 
examined whether reciprocal reaching enhanced students’ English reading ability. 
 The research methodology used in this study consisted of mixed method approach that 
combined both quantitative and qualitative data collection and analysis. 
 
The Research Design and Research Procedure 
 This participants of this study consisted of 36 third year engineering students in Technology 
major of Rajamangala University who were simply random. A model of reciprocal teaching for reading 
instruction was constructed to investigate its effects on the participants’ reading comprehension. The 
student was instructed to read through reciprocal teaching that the researcher selected the Reciprocal 
Teaching approach to be a model because it is suitable for them. Its strategies can be a means of aiding 
them to construct meaning from text as well as of monitoring their reading to ensure that they are in fact 
understand what they read from learning the reading technique fro the teacher and their friends within 
their group. 
 The students were instructed by skill- based teaching. The teacher instructed the experiment 
group for 6 weeks. During this period, the qualitative data was collected by interview them about their 
reading strategies. After reciprocal teaching a posttest was administered to investigate whether the 
participants had improved their reading comprehension and their reading ability. 
 To investigate the metacognitive reading strategies the participants in the experimental group 
used before and after reciprocal teaching, a Reading Strategies Questionnaire was arranged to them 
prior receiving instruction on reciprocal teaching. Therefore, some of the participants in the experimental 
group were interviewed after completing the questionnaires. The data obtained the participants’ self- 
reports in the Reading Strategies Questionnaire were triangulated with the data found in the retrospective 
interviews. All data obtained from the above- mentioned research instruments were analyzed both 
quantitatively and qualitatively in relation to the research questions. 

Participants   
This participants of this study consisted of 36 third year engineering students in Technology 

major of Rajamangala University Wangklaikangwon Hua Hin campus. They learn in the English for Career 
course. They were all native Thai speakers of both genders and according to their scores on the 
placement test from the second year which mixed abilities. 

Research Instruments 
The instruments used for this experiment were 6 units of the Reciprocal materials, 
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questionnaires, the teacher’s record of classroom observation, the lesson plan, the work sheets and the 
pretest and posttest to evaluate students reading ability. 

Data collection 
 Data related student outcomes and achievement were collected from three sorces :the strategy 
survey, the students’ journal and the reading achievement test. 
 Survey strategies; Students self- reported their reading strategy use on the strategy survey 
adapted from SORS of Nunyang University,Singapore (see Appendix). This survey required students to 
consider how they make meaning from text at various stages of reading. Students had to identify weather 
or not they apply reading strategies before they begin a passage, during the reading process, or after 
they completed their reading. The survey accesses students’ facility with matacognitive skills for 
comprehension text. 
 Students’ journal: this qualitative data collection is for reflecting the students’ attitude to 
Reciprocal Teading and their self-assessment from doing homework assignment and exercises. 
 The Reading Test: The reading test was adapted from the reading achievement test of an 
English for Carrer course. 
 Instrument Materials: A total of six passages came from a variety of resources were available for 
instructional purposes. 
 
Data collection 

1. Data for development of the Pretest and Posttest will be derived from theory and method in 
English language reading and testing and evaluation the texts in this study.  

2. Teacher keeps record in every step of teaching of every session. 
3. The evaluation of works at the end of lesson 
4. The testing score of the students from the sample group 
Data analysis  

 The mean, standard derivation, percentage and t-test will be used to analysis the data. The 
descriptive part will identify the qualitative information from the study. 
 
Timetable for implementation of the action research 
 

Sample  Before During  After Teacher-record 
Sample group Pre-test Reciprocal 

teaching 
Post-test  
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Time needed (six weeks) 
1. Preparation of the test, reading and worksheet 
2. Implement the experiment 
3.  Analysis data 

Resource needed; Lesson Plan, Reading text, Worksheet, Pretest, Posttest 
Result and Data Analysis 

This study was conducted with the purpose of investigating the effects of reciprocal teaching on the 
English reading comprehension and reading strategies of students of Thai University. The main purpose 
of this experimental study was to investigate the effects of reciprocal teaching on the English reading 
comprehension and reading strategies of students of students of  Rajamangala University classrooms. 
More specifically, it aimed to: 1) investigate the effects of reciprocal teaching on the English reading 
comprehension of students of  Rajamangala University after attending the Reciprocal Teaching 
instruction 2) investigate the reflection of students while learning reading comprehension with the 
Reciprocal Teaching strategy 3) examine the impact of the Reciprocal Teaching on the metacognitive 
reading strategies of the students. 
 The data serving as the basis for this study were of two kinds: quantitative and qualitative. The 
statistical data consisted of a) the pretest and posttest scores of the reading comprehension of English 
for career subject. b) a list of the metacognitive reading strategies the participants employed as collected 
from their answers to the Reading strategies Questionnaire before instruction.  

Quantitative Results of the Study 
 The result from the pretest and posttest were analyzed to answer research aim 1,2,3 and 4. The 
findings were based on the mean scores of these tests for both the control and experimental groups. The 
pretest and posttest mean scores and stand deviations of the participants in the reciprocal teaching are 
shown in Table 4.1.  
 From the analysis of data, they show significant of change in students’ achievement from pretest 
and posttest . They develop their reading skill and knowledge from the lesson as the results showed in  
Table 4.1.  
T-Test 

One-Sample Statistics

36 14.50 2.613 .436
36 16.78 2.620 .437

pre25
post25

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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One-Sample Test

33.293 35 .000 14.500 13.62 15.38
38.425 35 .000 16.778 15.89 17.66

pre25
post25

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 0

 
T-Test 

Paired Samples Statistics

14.50 36 2.613 .436
16.78 36 2.620 .437

pre25
post25

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

36 .568 .000pre25 & post25Pair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

-2.278 2.433 .406 -3.101 -1.454 -5.617 35 .000pre25 - post25Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 

    Table 4.1 Mean and SD of 6 lessons 
 

Impact of Reciprocal Teaching on students’ reading achievement 
 The first hypothesis, it aimed to: 1) investigate the effects of reciprocal teaching on the English 
reading comprehension of students of Rajamangala University after attending the Reciprocal Teaching 
instruction 
According to analysis of the data, there is a significant at .000 of reading ability among students which 
means that the Reciprocal teaching approach develops their reading skill. The means score of the 
posttest is higher than the pretest, and the difference between pretest and posttest was statistically 
significant. 
Data Analyzed 
3.   When reading, I decide what to read closely and what to ignore. 
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9. I check to see if my guess about the text are right or wrong 
14. When text become difficult, I re-read it to increase my understanding 
24. I translate from English into Thai when reading.  
12. I stop from time to time and think about what I am reading 
16. I try to get back on track when I lose concentration. 
19. When the text becomes difficult, I read aloud to help me understand what I read 
22. I go back and forth in the text to find relationship among ideas in it 
25. I think about information in both English and Thai when reading 
1.  I have a purpose in mind when I read 
11. I adjust my reading speed according to what I am reading 
17. I take note of the key expressions and idea while reading to help me understand   what I read 
Table 4.2  
 

Impact of Reciprocal Teaching on students’ self-reported strategy use 
The second and third hypothesis were investigated 2) the reflection of students while learning reading 
comprehension with the Reciprocal Teaching strategy 3) examine the impact of the Reciprocal Teaching 
on the metacognitive reading strategies of the students. 

From Table 4.2, before, during and after teaching, all students used reading strategies for each 
section of the survey at very high level. It was also shown that the strategies of items, 3,9,14 and 24 which 
illustrated the 4 strategies of Reciprocal Teaching outstandingly were select higher by students than 
other items. These finding support the hypothesis that Reciprocal teaching improves the self-reported 
reading strategies of university students. 

During instruction, the students in the experiment group, which were taught through reciprocal 
teaching, recorded on interviews on the way they applied the reading strategies they used. The results 
from this data supported the quantitative data collected from the pretest and posttest scores of English 
reading comprehension. They supported the fact that reciprocal teaching enhanced the comprehension 
reading, and increased their use of the matacognitive reading strategies in English texts from the 
Reading Strategies Questionnaire. 
These are the way they think: 
Prediction: 
 Some students used their background knowledge to predict the content of the passages ,for 
example, 
 “The story may be about the robot worked instead people in many places, in the future in some 
many fields of work need robots such as in industry”. 
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 “The story may be about the alternative engineering career in the future”. 
 “I think we must stop to use the material that makes global warming. 
Questioning: 
 “What people should do to keep clean environment?” 
 “How do we produce alternative energy from nature?” 
Clarifying: 
 From the researcher observed when some student they were not sure in their understanding they 
would consult and discuss with their friends. 
Summarizing: 
 In this step it was very difficult for them; they could answer in Thai more than in English. About 
structural mapping the leaders of their group are the advance students and almost time the asked the 
teacher because they were not sure.  
Discussion of the findings  
Impact of the Reciprocal Teaching on students’ reading achievement 
The means score of students suggest that Reciprocal Teaching is effective for improving students’ 
students’ facility with vocabulary and comprehension, as the means score of the posttest is higher than 
the pretest. 
Impact of the Reciprocal Teaching on students’ self-reported strategy use 
The strategies survey was used to determine student self-reported use of reading strategies. The high 
frequency of metacognitive strategies reported from all of students together with the outstanding ones 
reflect the use of Reciprocal Teaching strategy the student after practice it. And the researcher can 
sequence the order which strategy should emphasize to teach them more.  
 
Conclusions 
The research supports the effectiveness of Reciprocal Teaching and semantic mapping strategies for 
university students and the way to use these strategies in the English for Career course, with its reliance 
on text was an ideal skill which they can use to make meaning from texts. And the survey results indicate 
the use of metacognitive strategies for students. Also, it is argued that Reciprocal Teaching enhances 
learning opportunities for students and providing them with a skill set for constructing meaning from texts. 
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The Development of EFL Supplementary Reading Materials Based on Sufficiency Economy 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej for the Second Year Thai-Nichi Institute of 
Technology Students 

Bundit Anuyahong1 

 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to develop and test efficiency of EFL supplementary 

reading materials based on sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej for the second 
year Thai-Nichi Institute of Technology students, 2) to compare the students’ English reading 
achievement before and after using EFL supplementary reading materials, and 3) to survey the students’ 
satisfaction towards the EFL supplementary reading materials in 8 units. 

The subject consisted of 40 second year students of Thai-Nichi Institute of Technology during 
first semester of 2011 academic year. The instruments used for this experiment were 8 units of the EFL 
supplementary reading materials based on sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, 
the English reading achievement test, and a questionnaire was used for surveying the subjects’ 
satisfaction on the efficiency of the constructed materials.  

The t-test was used to compare the subjects’ English reading achievement before and after 
using the EFL supplementary reading materials based on sufficiency economy of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej. The mean and standard deviation of the questionnaire scores were used to 
measure the students’ satisfaction towards the constructed materials. 

The results of the study were as follows: 
1. The efficiency of the materials was 78.25 for the English reading formative tests and 79.91 for 

the posttest. Therefore, the EFL supplementary reading materials based on sufficiency economy of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej constructed were highly effective. 

2. The students’ English reading achievement after using the eight English reading lessons was 
significantly higher than that before using the eight English reading lessons constructed at 0.05 level. 

3. The students’ satisfaction towards the eight English reading lessons was highly positive. 
Keywords : EFL Supplementary Reading Materials, Sufficiency Economy, His Majesty King Bhumibol  
                     Adulyadej 
 

                                                            

1 College of General Education and Languages, Thai-Nichi Institute of Technology, 1771/1 Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand.  
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Introduction 
Thai-Nichi Institute of Technology has been operated under the philosophy of “disseminating 

knowledge and building economic base”. One of the TNI objectives is to generate human resources who 
have abilities in technological advancement and industrial management. Moreover, TNI concept of 
program administration is to focus on the students’ language skills- the students will be able to 
communicate in Japanese and English. In order to achieve in the TNI objectives, TNI has provided 
English for Communication course which are divided into 3 core courses for students from all faculties as 
well as provided elective courses for students from each faculty to enroll (TNI Student Handbook: 2011: 
24). 

Reading plays a crucial role in our lives. It is so much a part of everyday living that one can 
hardly imagine life without it. Reading is also uniquely individual and flexible. In the age of the Internet 
and information revolution, reading retains its importance as an essential skill for learners of any 
language. For most of them, it is the most important skill to master in order to ensure success in learning 
(Alderson, 1984). 

Some researchers classify reading strategies according to the time they are used – before, 
during, or after reading. Others categorize these strategies as either global or local according to the part 
of the text on which they focus (Young & Oxford, 1997). Aebersold and Field (1997) maintain that while 
reading, people’s minds constantly engage in different complex processes. They start by processing 
information at the sentence level by using bottom-up strategies. They focus on identification of a word’s 
meaning and grammatical category, on sentence structure, on text details, and so forth. During this 
process, readers constantly check their own schemata to see if the new information fits using top-down 
strategies such as background knowledge and prediction (Barnett, 1988; Carrell, 1989).

The sufficiency economy is a philosophy bestowed by His Majesty King Bhumibol Adulyadej to 
his subjects through royal remarks on many occasions over the past three decades. The philosophy 
provides guidance on appropriate conduct covering numerous aspects of life that will lead to a 
sustainable way of living, be able to meet the challenges arising from globalization and other changes 
(Vilasinee Bunyasrie, 2010). 

Teaching-learning English language of TNI students has problem in reading and they also lack 
of motivation in reading because instructional contents are not interesting. The contents are not suitable 
to apply in daily life of TNI students. Thus, instructional management must depend on learner’s interesting 
and ability that make motivation in reading of the learners. 

In conclusion, the researcher created EFL supplementary reading materials based on sufficiency 
economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej which passed checking from experts for study 
improvement in reading of TNI students in first semester, academic year 2011 and the results derived 
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from research will be guideline next occasions in improvement and development of instruction and 
instructional materials. 

Research Purposes:  
1) To develop and test efficiency of EFL supplementary reading materials based on sufficiency 

economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej for the second year Thai-Nichi Institute of Technology 
students 

 2) To compare the students’ English reading achievement before and after using EFL 
supplementary reading materials 

3) To survey the students’ satisfaction towards the EFL supplementary reading materials in 8 units. 

Research Design 
The data was gathered and analyzed as follows. 

1. Population and sampling 
          1.1 The population is second year TNI students at Thai-Nichi Institute of Technology, 

Bangkok, in first semester of 2011 academic year. There were 1,440 students from 3 faculties which are 
Faculty of Business Administration, Faculty of Information Technology, and Faculty of Engineering. 

          1.2 The sample consisted of 40 students, and was derived from a simple random 
sampling technique. 

2. Contents used in experiment 
The topics consisted of Characteristics of Moderation or a Middle Path,  Philosophy of 

Sufficiency Economy,  Living according to Sufficiency Economy,  Sufficiency Economy and Education, 
Integrated Farming,  Application of Sufficiency Economy for family,  Application of Sufficiency Economy 
for Businessmen,  and Application of Sufficiency Economy for Politicians which were chosen based on a 
survey of needs questionnaire. 

3. Duration in experiment 
The experiment ran for 10 weeks (3 hours per week) 
4. Variables  

Variables in this study were as follows: 
          4.1 The English reading ability of second year TNI students before and after the class. 
          4.2 The satisfaction of second year TNI students with EFL supplementary reading 

materials based on sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. 
5. Research Instruments 
          5.1 Eight lessons of EFL supplementary reading materials based on sufficiency economy 

of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. 
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          5.2 A 1-hour English reading proficiency test (30 items: 30 scores).  
          5.3 A questionnaire constructed by the researcher assessing satisfaction with EFL 

supplementary reading materials based on sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. 
6. Construction and Development of Research Instruments 

The researcher constructed the EFL supplementary reading materials based on sufficiency economy of 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the proficiency tests in the following way: 

First, the researcher studied the objectives of EFL supplementary reading materials based on 
sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, and focused on English reading skills and 
strategies. Emphasis was placed on reading for main ideas, reading for topic sentences, reading for 
pronoun references, reading for facts and opinions, reading for sequencing events, reading for author’s 
purposes, and reading for inference. 

Second, the researcher derived eight topics from the survey of needs questionnaire and 
interviewed the participants regarding topics required for second year TNI students. The topics were as 
follows: 
Rank Topic Mean S.D Meaning 
1 Characteristics of Moderation or a Middle Path 4.69 0.48 Strongly agree 
2 Philosophy of Sufficiency Economy 4.57 0.61 Strongly agree 
3 Living according to Sufficiency Economy 4.53 0.63 Strongly agree 
4 Sufficiency Economy and Education 4.50 0.56 Strongly agree 
5 Integrated Farming 4.49 0.77 agree 
6 Application of Sufficiency Economy for family 4.46 0.58 agree 
7 Application of Sufficiency Economy for Businessmen 4.42 0.85 agree 
8 Application of Sufficiency Economy for Politicians 4.39 0.93 agree 

Third, these eight topics were modified to suit second year TNI students by giving the students 
vocabulary guidelines and meanings, simplifying structures of language, finding pictures, and applying 
the contents to English reading instruction. Then, the table of contents specification was designed by 
determining the objectives, contents, topics, desired reading skills, reading activities, and evaluation. 

Last, the constructed table was examined for IOC by experts and lesson plans were written for 
all 8 lessons. Each lesson plan was composed of learning objectives, topics and contents, and reading 
activities consisting of a pre-reading activity, a while-reading activity and a post-reading activity. 

The pre-reading activity included presenting pictures and answering the questions in order to 
lead the students to lessons and matching vocabulary with pictures. 

While-reading was categorized into 5 groups: True/False; Yes/No Question; Information gap; 
Matching; and Sequencing events. 
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Post-reading activities were divided into several types: semantic maps, information tables, and 
concept mapping. 

The lesson test consisted of a multiple choice test, sequencing events, information gap, and 
question answering. 

Proficiency test 
Students were given pre- and post-class proficiency tests. The tests had the same format and 

consisted of 30 items (30 scores). The duration of each test was 60 minutes. The researcher used the 
textbook, journal articles and related research as an outline to create the test. The researcher also, 
created a table of specifications including reading skills and goals for each lesson, and then created one 
set of proficiency tests following this table of test specifications. The researcher derived the difficulty and 
discrimination of the tests (P-R value) from standard criteria consisting of 30 items. Five experts 
examined, corrected and improved the accuracy, validity and reliability of the language and contents of 
the test. The test had a difficulty level between 0.20-0.80 and a rank of discrimination at 0.20 or over. The 
calculation of the test reliability was used K-R 20 by Kuder-Richardson (Cited Boonriang Khajonsil 2000: 
165). Then, the proficiency test was used to sampling of the research. 

The Satisfaction Questionnaire 
The researcher created a questionnaire to investigate student satisfaction with this type of EFL 

supplementary reading materials based on sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. 
The questionnaire was constructed using both closed-end and opened-end questions based on Best 
(1981: 168-183). The answer to each question was separated into five rating scales as demonstrated by 
Likert. The rating scales in the questionnaire were  

5  refers to  strongly agree 
4  refers to  agree 
3  refers to  moderate 
2  refers to  disagree 
1  refers to  strongly disagree 

There were four components of satisfaction which were content, instructional design, teaching-learning 
activities, and materials. The data from the experts was applied with the following formula: 

                    IOC = ΣR 
                                 N 
 IOC replaces Index of item-Objective Congruence 

   R replaces Experts’ opinions 
   N replaces Number of experts 
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Questions rated less than 0.5 by the experts were considered and improved. The data obtained from a 
small group experiment was analyzed to find reliability by using α-Coefficient formula stated by Cronbach 
(1974: 161). Coefficient of reliability was 0.85. 
Data Collection 

The program was first tested on a single student, and then on a small group of students, before 
being used on an actual class. Therefore, there were three phases of data collection: 

Phase 1 
One TNI student who was not included in the test group went through the EFL supplementary 

reading materials based on sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, and took the 
30-question pre- and post-tests. This enabled the researcher to investigate behaviour, listen to the 
student’s point of view, answer questions, and troubleshoot problems with the 8 units and the proficiency 
tests.  

The student scored 68 out of 80 on the 8 lesson tests, or 85.00%. On the post-test, the student 
scored 25 out of 30, or 83.33%. The effectiveness of EFL supplementary reading materials based on 
sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej was 85.00/83.33. The highest score was on 
lesson 5 Integrated Farming (90%), and the lowest on lesson 8, Application of Sufficiency Economy for 
Politicians (70 %). 

Phase 2 
A small group of 9 students then took the EFL supplementary reading materials based on 

sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, with tests after each lesson, and took the 
post-test. In this phase, the researcher recorded the problems and suggestions in order to improve the 
effectiveness of the lessons. The scores derived from each lesson and scores from the ability posttest 
were calculated as 80.83/79.62. These nine students scored 582 out of 720 (80.83 %) on the lesson tests. 
On the post-test, the students scored 215 out of 270, or 79.62%. Hence, the effectiveness of the English 
reading instruction was 80.83/79.62. The highest scores were from lesson 2 Philosophy of Sufficiency 
Economy (86.79%), the lowest from lesson 7 Application of Sufficiency Economy for Businessmen (73 
%). 

Phase 3 
Next, 40 students took the reading course and the post-test. The scores derived from each 

lesson and scores from the posttest were calculated at 78.25/79.91. Students scored 2,504 out of 3,200 
(78.25 %) on the lesson tests. On the posttest, the students scored 959 out of 1,200, 79.91%, with an 
improvement of 75%. The highest scores were from lesson 3 Living according to Sufficiency Economy 
(85.00%), the lowest from lesson 8 Application of Sufficiency Economy for Politicians (76 %).  
Statistic Used in Data Analysis 
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1. The lesson effectiveness was determined by using E1/E2 formula followed 75/75 criteria. 
2. The comparison between the pretest and posttest was done using t-test, which was 

calculated by SPSS/PC for Windows XP. 
3. The data from the questionnaire were rated to find the mean and standard deviation and then 

translated based on criteria developed by Best (1981) as follows:  
1.00 ≤  x̄     < 1.50 indicates the lowest satisfaction  
1.50 ≤ x̄    < 2.50 indicates low satisfaction  
2.50 ≤ x̄    < 3.50 indicates moderate satisfaction  
3.50 ≤ x̄    < 4.50 indicates high satisfaction  
4.50 ≤ x̄    ≤ 5.00 indicates the highest satisfaction 

Results of the data analysis 
Phase 1: Tests were given to all 40 students after each of the eight units. The statistics used in 

the data analysis consisted of mean (x̄  ), standard deviation (S.D), percentage and rank order of scores in 
each unit. The lesson tests got a mean score over 75% for each unit. The highest scores came from 
lesson 3 living according to Sufficiency Economy (85.00%), the lowest from lesson 8 Application of 
Sufficiency Economy for Politicians (76 %). 

Phase 2: The comparison of the before and after tests for the 40 students were as follows: 
Test Number of 

Students 
Total 
score 

(x̄  )   S.D (D) t Sig 

Pretest 
 
Posttest 

40 
 
40 

30 
 
30 

10.19 
 
22.95 

2.96 
 
4.59 

 
12.76 

 
37.459* 

 
0.000 

* Statistical significance at 0.05 level 

The post-test scores were higher than the pretest scores by 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05). The mean score of 
the posttest was 22.95, higher than the pretest (10.19 out of 30). The difference between the pre-test and 
post-test scores was 12.76, and for the t-test it was 37.459. Results indicated that students reading ability 
was improved by the course, affirming hypothesis 2. 

Phase 3: The results of the student satisfaction questionnaire were as follows: 
The mean scores of all eight units was 4.59 (S.D. =0.55). The highest mean score was on unit 2 (x̄  

= 4.75, S.D. =0.48 ). The second highest mean score was on unit 6 (x̄  = 4.59, S.D. =0.56 ). The lowest 
mean score was on unit 8 (x̄  = 4.29, S.D. =0.67). The overall mean score of eight units was 4.59 (S.D.= 
0.55). The results indicate high student satisfaction with the EFL supplementary reading materials based 
on sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, affirming hypothesis 3. 
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Conclusions 
According to the study and data analysis, the results of this study were as follows. 

1. The efficiency of the EFL supplementary reading materials based on sufficiency economy of 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej for second year TNI students in this experiment was 78.25/79.91 
which was higher than determined criteria (75/75). It was demonstrated that the EFL supplementary 
reading materials based on sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej for this group 
of L2 learners was very effective, confirming hypothesis 1. 

2. Ability in English reading after learning by this method of instruction was improved at 
statistical significance at 0.05 level, confirming hypothesis 2. 

3. These L2 learners indicated high satisfaction with the EFL supplementary reading materials 
based on sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, confirming hypothesis 3.  

Discussion 
The results of the study indicate: 

1. The efficiency of the EFL supplementary reading materials based on sufficiency economy of 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej was higher than the determined criteria. This may be on account of 
following: 

          1.1 The EFL supplementary reading materials based on sufficiency economy of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej used specific English contents which the TNI students were able to 
analyze critically, and students had the background knowledge to understand the contents. This is 
advocated by Carrell (1983) who stated that background knowledge has played an important role in 
reading comprehension development for a long time. The effectiveness of background knowledge in 
improving reading comprehension indicates the constructive nature of comprehension, and the critical 
role of the reader’s prior knowledge in that construction. In addition, the TNI students were already 
familiar with the contents of the global warming because they had background knowledge about it which 
would make it easier to understand (Goodman, 1994; Koda, 2005; Sadoski, Paivio, and Goetz, 1991). 

          1.2 The teaching-learning activity in each unit was constructed according to an English 
reading theory developed by Williams (1994), and Alderson (1984). They started learners with easy 
activities, progressing to more difficult activities for pre-reading, and asking question in while-reading 
activities to check the students’ understanding. In the post-reading stage, the researcher created 
semantic maps and information charts to help the learners fill in information in the correct way. 
Furthermore, the learners used reading strategies to assist in reading comprehension (Young & Oxford, 
1997; Aebersold and Field, 1997; Grabe, 2004; Carrell, 1989; Harris, Albert, and Sipay, 1979). 

          1.3 The course was designed in accordance with experts’ views on objective learning, 
pre-reading, while-reading, and post-reading activities. The contents fell in the category of specific 
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English. The learners were able to use a reading strategy in learning because comprehending textual 
discourse structures is an important aspect of a reader’s overall reading abilities (Trabasso and 
Bouchard, 2002; Grabe, 2004).  

2. The students’ reading ability improved at the 0.05 level. This may be accounted for by the 
learners’ satisfaction with, and interest in the required contents. The course integrated teaching English 
reading with strategies, semantic maps, and charts which were familiar to TNI students (Aebersold and 
Field, 1997; Barnett, 1988; Carrell, 1989; Grabe, 2004). 

3. Survey results indicated students were highly satisfied with the course. This seemed to be 
because they understood and applied reading strategies. Results also confirmed statements of the 
educational theorist, Honsefeld (1977), who reported that skilled readers tend to keep the meaning of the 
passage in mind, read in broad phrases, skip words, and read with confidence. Moreover, positive 
thinking created more proficient readers to use a greater variety and often a greater number of reading 
strategies (O’Malley & Chamot, 1990; Alderson, 1984; Krashen, 1987). 

Recommendations 
1. For classroom research, the content about sufficiency economy of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej should be created in English reading instruction through CALL. 
2. For further research, the researcher should study about comparison Computer Assisted 

Language Learning (CALL) and learning by instructor’s teaching. 
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Idea and Economic Value: Case Study South Korea Film 

Kanok-on Upanun1

Abstract 
The primary purpose of this paper was aimed 1) to study value added of film to related 

industries. 2) To determine the factors that make people choose to watch movie. 3) To find benefit of film 
and adapt to Thai tourism industry. This research divined into 2 part first, supply side of Korean movie by 
collect data from Korean government and related filed. Second part is questionnaires to focuses on 
studying value added of film to related industries and to determine the factors that make people choose 
to watch movie. The research is to study a group of Thai people who age 10-55 years which lives in 
Bangkok samples who ever watch South Korea movie from 400 respondents. For data analysis, the 
descriptive statistics used included frequency distribution, percentage, means, and Pearson’s correlation 
while data processing was done using statistical computer program. Analysis of the consumers’ overall 
behavior was performed based on related theories. For result, South Korea government has strongly 
policy to spread culture and get benefit from these resources. In term of market promotion, the company 
will give fully support just for film production and film marketing but also support actors likes support 
actors to be presenter of brand, modeling and singers. This is a concept of actors in South Korea. Due to 
use the actor’s flam to encourage audiences to interested in movies and also set up event to make more 
benefit. The spectacular success of the Korean film industry does not stop at just only the film industries 
but it relate to many industries such as camera equipment and film business, graphics, animation, 
theaters, souvenir business and use many kind of staff likes directors, actors, script writers, technicians, 
filming staff, makeup artists, costumes, arts, music etc…Furthermore movie can bring culture, life style, 
food, travel, plastic surgery business, cosmetics, fashion, cars, electronic devices etc… including other 
goods that can invade the market easily by image of country and understanding in South Korea culture of 
consumer. . In addition, Film industry is important to South Korea economic system and may be able to 
take money into the country due to support by government and company in strongly policy, marketing 
support, and export. For Thai film industry, this can adapt and apply this method to get benefit for the 
Thai Film industry. 
Keywords : South Korea film, South Korea film industries, Creative Economy, Creative industries 
 
 

                                                            

1 Korean Studies, Graduate School, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand. 
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Introduction  
At present film has influenced the world is very difficult to estimate it in value. But one thing can 

clearly recognize from analysts academics politicians or even though common people who like to watch 

movies. Probably there do not even know that how does movie have affected to their emotion and action 

in daily life.  

Some of country which influenced by movies likes The Soviet Union that came later collapsed. 

This situation leads to the biggest country in the world be divided into many country. In the same time 

president Mao start to choose Marxism for develop China. The result is China become to completely 

Communist country and brought many changes after open country to public. 

Furthermore after United state lose in Vietnam War. This is a cause of Communism spread 

strongly to Vietnam and other country in Indo-China. Finally United state fails in Vietnam War and leave 

from this area. It is very surprisingly because most of people keep thinking that United state is the one of 

power full country in the world defeated by underdeveloped country in Indo-China’s area.  

At the same time another thing that happened, so it can be a secret weapon of United state 

exported to destroy Communism is “Hollywood movies and Walt Disney cartoon” because these things 

can point out the gap between Liberal society and Communist society which difference is clear and the 

audience to wonder why has this difference. 

In Communist country every person is equal but in western country people lives in luxury house 

with many facilities, pools, luxury cars etc.. All this custom started causing any comparisons and 

corrosion the word “equality” of Communist country because all of human need to be healthy, wealthy 

and freedom of thought etc.. 

When people in Communist country has seen living conditions of Liberal country better than 

them and some of people in Communist country went aboard to get a job in Liberal country and send 

some of wages back to their family. This money can help their being get better than the past. This thing is 

cause of Collapse of Communism. 

“Hollywood” is the name of district in Los Angelis, California state, United state. USA is the 

famous place and full of culture identity. As the center of the history of movies studio and world-class 

actors. So, the name “Hollywood” usually called instead of movies studio in USA. At present in California 

and west side of Los Angelis have a brunch of film industries spread around of this area. But major film 
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industries that important such as editing, special effect(CG), supporters, final production and company in 

the lighting business still in “Hollywood”. (Ibid) 

Moreover many history major theater of “Hollywood” used as place foe assembly and opening 

stage of world-class concert and also the host of  “Academe Award” (OSCAR). “Hollywood” is the place 

which most of tourists want to visit and it also home of the famous street named “Hollywood of Fame”. 

In addition to “Hollywood” in other part of the world have “Korean Wave” in South Korea. If 

mention to South Korea, the first thing in our perception is Korea dramas, music, movies, actors, singers 

that well known in teenage consumers. South Korea government has strongly policy to spread culture 

and get benefit from these resources. One of method that government use for communicate with people 

in the nation is by museum. Especially in Seoul capital city of South Korea have many kind of museum 

which created nicely and should visit such as National museum of South Korea, Kimchi museum, Seoul 

world cup stadium, Chong kae chon-museum etc… 

Moreover government supports the activity and campaigning for people to visit. All these 

museums do more than record the history, culture and memories with the people in the nation. When 

the Korean people,  their  roots  culture can  be anextension of  the entertainmentis  to  the  rich  individuality  of 

the  Korean nation. Because of visiting museum is absorbing  information and  knowledge  that  will  inspire the  new 

ideas which  base  on  use senses of perception to understand stories in short period. (Natha Kietbaramee, 2008:   

1-2) 

Actually starting point of South Korea film trends in Thailand is come from Korean dramas. But if 

compare films/movies market with series/dramas market also very different due to series/dramas can sell 

just only in Asian market while films/movies can sell all over the world market. 

Besides the contents of film script to various and hit audiences. In term of market promotion, the 

company will give fully support just for film production and film marketing but also support actors likes 

support actors to be presenter of brand, modeling and singers. This is a concept of actors in South 

Korea. Due to use the actor’s flam to encourage audiences to interested in movies and also set up event 

to make more benefit. (Ibid) 

The spectacular success of the Korean film industry does not stop at just only the film industries 

but it relate to many industries such as camera equipment and film business, graphics, animation, 

theaters, souvenir business and use many kind of staff likes directors, actors, script writers, technicians, 

filming staff, makeup artists, costumes, arts, music etc… 
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Furthermore movie can bring culture, life style, food, travel, plastic surgery business, cosmetics, 

fashion, cars, electronic devices etc… including other goods that can invade the market easily by image 

of country and understanding in South Korea culture of consumer. (Damrong Thandee, 2010: online) 

As above, Film industry is important to South Korea economic system and may be able to take 

money into the country. I am interested to study in Idea and Economic Value : Case study South Korea 

Film. 

 

Objectives 
1. To study value added of film to related industries. 

2. To determine the factors that make people choose to watch movie.

3. To find benefit of film and adapt to Thai tourism industry. 

 

Materials and Methods  
For data analysis in my research divide into 2 parts. First part is documentary from government 

policy, related previous research, government report etc. Second part is descriptive statistics used 

included frequency distribution, percentage, means, and Pearson’s correlation while data processing 

was done using statistical computer program. Analysis of the consumers’ overall behavior was performed 

based on related theories. 

Questionnaires development with quota sampling method is instrument for survey study method. 

In this research, questionnaire is used as an instrument to gather the primary data from the respondents. 

The Primary data is gathered by directly distributing 400 questionnaires to a group of Thai samples who 

age 10-55 years which lives in Bangkok samples who ever watch South Korea movie.  

 

Results and Discussion 
The survey found that the samples are in the 15-40 year age ranges which use to watch Korean 

movie by television and internet and Korean movies can make them interested in South Korea culture, 

food, music, actors and actress, tourism and many other sides. The focus of these can add value on 

Korea movie such as, cosmetics, food, tourism, fashion, music and so on. 

The analysis of government policy is show that the government of Korea greatly to promote the cultural 

goods. There were a lot of organizations who work to support and promote. Especially, organization 
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which support and promote Korean movies. In South Korea have 3 organizations are KOFIC (Korean Film 

Council), KOFA (Korean Film Archive) and Seoul Film Commission each organization has different 

policies to support and enhance the focus on different aspects. There is also an organization that 

provides support for all terms of cultural products by the Ministry of Culture, Sports and Tourism and 

especially the government's policy is to support and get funding for movies in Korea. 
 

Conclusion 
For result, South Korea government has strongly policy to spread culture and get benefit from 

these resources. In term of market promotion, the company will give fully support just for film production 

and film marketing but also support actors likes support actors to be presenter of brand, modeling and 

singers. This is a concept of actors in South Korea. Due to use the actor’s flam to encourage audiences 

to interested in movies and also set up event to make more benefit.  

Furthermore movie can bring culture, life style, food, travel, plastic surgery business, cosmetics, 

fashion, cars, electronic devices etc… including other goods that can invade the market easily by image 

of country and understanding in South Korea culture of consumer. .  

In addition, Film industry is important to South Korea economic system and may be able to take 

money into the country due to support by government and company in strongly policy, marketing 

support, and export. For Thai film industry, this can adapt and apply this method to get benefit for the 

Thai Film industry. 
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Factors Related to Corporate Social Responsibility of Listed Companies 

Teeraporn Tongkachok1 and Akom Chaikeaw1

Abstract   
This study aims to investigate factors affecting CSR in order to develop a conceptual model 

which suitable for the listed companies. The methods of this study conducted a literature review and 
content analysis. This study uses stakeholder theory, agency theory and the pyramid of corporate social 
responsibility as the theoretical lens to develop the conceptual model of the factors affecting CSR. The 
finding from the literature review showed that the conceptual model of the factors affecting CSR found to 
be transformational leadership, corporate culture, corporate governance and stakeholder engagement. 
Moreover, transformational leadership factor indirectly affected corporate social  responsibility through 
corporate culture and corporate governance. The model further needs empirical study to establish the 
degree of impact of each factor involved. 
Keywords : Corporate Social Responsibility, Transformational Leadership, Corporate Culture, Corporate  
          Governance and Stakeholder Engagement      

Introduction  

The Stock Exchange of Thailand (SET) was established to support economic growth, national 
security and improve the quality of life. The main role of the SET is to provide a source of funding along 
with the option of saving without financial intermediaries. Therefore, the number of listed companies on 
SET are continuously increasing (The Stock Exchange of Thailand, 2010).  
 The previous performance of listed companies only focused on the economic growth and 
neglected its impact on society and environment. Many listed companies’ projects and activities had a 
negative impact on communities and environmental quality.  Therefore, some of the listed companies’ 
projects and activities were suspended by the court (Get SET, 2010). Additionally, some executives of  
listed companies failed to meet social responsibilities and in some cases were guilty of corruption, 
misappropriation of company assets, forging documents and making false accounts (Office of the 
Securities and Exchange Commission, 2010). This kind of behavior in affects the investors’ trust. For 
these reasons, the listed companies of the Stock Exchange of Thailand should be encouraged to 
demonstrate more corporate social responsibility (CSR).   

                                                            

1 Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112, Thailand. 
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Corporate Social Responsibility (CSR) is the continuing commitment by business to behave 
ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and 
their families as well as the local community and society at large(WBCSD, 2000). Nowadays, CSR is 
becoming a standard practice that will influence the competitiveness of business, trade, investment and 
sustainability of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand. The listed companies should be 
encouraged to follow the concept of CSR. Therefore, this study will to investigates factors affecting CSR 
in order to develop a conceptual model which suitable for the listed companies in SET. 

Materials and Methods 
The methods of this study conduct a literature review and content analysis. Besides, the findings 

are presented in analysis description and illustrated in conceptual model of factor affecting CSR of listed 
companies. This paper undertakes a review and synthesis of stakeholder theory, agency theory and the 
pyramid of corporate social responsibility model examining CSR and factors affecting CSR of listed 
companies. The data collection in this study include text book, research, publication, Internet and online 
databases. 

Results and Discussion 
 1. Theoretical Background 
 In this part, agency theory and stakeholder theory are employed as the theoretical lens to understand 
CSR dimensions and factors effecting CSR.  
 1.1  Agency Theory 
 Berle & Means (1932) wrote the book entitled The Modern Corporation and Private Property. This 
is the beginning of the separation concept between ownership and control in an organization which is a 
popular approach for the management of a large company in the stock market. The agency theory has 
been increasingly developed and expanded by Jensen& Mecking (1976). The theory expresses a 
relationship between two parties. The first party is a principal or a shareholder who invests in the 
business. He/She gives a corporate authority to the other party called an agent to corporately perform 
and manage instead of him/her. The separation between the ownership and the control in modern 
corporations in which shareholders are the corporate owners causes agency problems. These problems 
are involving, monitoring devices, conflicts on interests between the principal and the agent and mutual 
risks. (Fama & Jensen, 1983).It bring about suffers for the shareholders.  

In conclusion, Agency Theory is show that companies should be corporate governance which 
mechanism to control, monitor and create trough corporate culture. Obvious, regarding CSR in this 
theory, It concentrated with the aim of increasing wealth and growth to the corporations and their 
shareholders. Both groups are concerned as being legitimized to gain incomes and profits as they are 
the business owners and they have to be in an investment risk. Moreover, This theory is apply by 
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transformational leadership for create CSR performance to shareholder and owner which is a part of 
stakeholder of corporate. 
 1.2 Stakeholder Theory 

Stakeholder theory was developed and presented by Edward Freeman in the book “Strategic 
Management: a Stakeholder Approach as a New Conceptual Framework for Management” 
(Freeman,1984). A stakeholder in an organization is a group or an individual who can affect, or is affected 
by, the achievement of the organization’s objectives (Freeman, 1984). Thus, a new way is presented in 
the stakeholder theory for organizing conceptions of organizational responsibilities. There is a move from 
the previous conception stressed on organizational survival and success which contribute wealth, values 
and satisfactions to the shareholders to the new conception that stakeholders are to be taken into 
consideration. (Hawkins, 2006).   

It can be said that the stakeholder theory is regarded as a powerful foundation in constructing 
CSR. This theory is relevant to understanding the linkage between stakeholder who is corporate should 
considerate. This theory is apply by transformational leadership who is managing everything to high 
responsibility to stakeholder and companies. 
 2. Concept of Corporate Social Responsibility  

The corporate social responsibility concept began before the century of 1950 (Carroll, 2008). 
Davis (1960) claims that at first the responsibility is under businessmen’s decisions and actions taken for 
reasons at least partially beyond the firm’s direct economic or technical interest. Later, the term is more 
clarified. As referred to in Carroll (1991) notion that four kinds of social responsibilities constitute total 
CSR: economic, legal, ethical and philanthropic. Additionally, WBCSD (2000) proposes the definition of  
CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic 
development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local 
community and society at large. In conclusion, perspective of CSR in the past is focused principally on 
the economic responsibility and a great concern in maximize profits so as to satisfy the needs of 
corporate owners or shareholders. Nowadays, Corporate more emphasis on economic, laws, ethics, 
societies, environment, stakeholders and voluntary operation. 

Despite the plethora of CSR definitions over the last 60 years, The pyramid of corporate social 
responsibility proposed by Carroll (1991) has been the most durable and widely cited in the literature .It is 
for the reason that this model is simple, easy to understand  and has an intuitively appealing logic (Crane 
& Matten, 2004). Remarkably, the pyramid has been employed in empirical research in different contexts 
(Shum & Yam, 2011; Ramasamy & Yeung, 2009; Wajdi et al., 2008). The Pyramid of Corporate Social 
Responsibility (Carroll, 1991) can be categorized into four dimensions. 
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Firstly, economic responsibilities are the operations with concentration on maximizing earnings 
per share, increasing as many profits as possible, maintaining a strong competitive position, preserving a 
high level of operating efficiency for making reasonable profits to sustain the business, generate wealth 
and growth to organizations and shareholders. Secondly, legal responsibilities are the operations that 
conform to expectations of government sector and laws. The organizations are to abide by the laws for 
they are assumed as being law-abiding corporate citizens. Thirdly, ethical responsibilities are the 
operations in a manner consistent with expectations of societal and ethical norms, recognize and respect 
new or evolving ethical/moral norms adopted by society. The corporate behaviors should be beyond just 
being compliance with laws and regulations. Finally, The philanthropic responsibilities are the corporate 
operations based on the stakeholders’ desires in order to be the good corporate citizens. The business 
contributes their financial and human resources to the society as part of their philanthropic 
responsibilities. However, if the organizations do not take charge of this kind of responsibility, they are not 
regarded as being unethical. This is because the philanthropic responsibilities are the voluntary 
operations. 
 3. Factors Affecting Corporate Social Responsibility 
 There are four factors related to corporate social responsibility which are 
developed the conceptual model in this study.  
 3.1 Transformational Leadership 

The roles and responsibilities of corporate executives are not only to maximize profits but also to 
establish moralities, ethics and social responsibilities for their corporations (Barnard, 1938). Hence, it is 
crucial that the executives should be good role models for their followers. This qualification they are to 
contain is called transformational leadership. According to Bass(1985) proposes the definition of 
transformational leadership are the ones with ability to persuade their followers to perform, and their 
performances are more than what they expect to do. To sum up, the transformational leadership is the 
leaders’ behaviors  in motivating and being a role model for the human changes of opinions, beliefs, 
values and actions. More importantly, a process of the changes is on the basis of individual differences, 
abilities and potentials. All these can definitely benefit their corporations. 

Bass(1985) has developed four components of transformational leadership. The first component 
is idealized influence. Namely, the leaders’ behaviors  are so admired and respected that the followers 
would like to imitate for they perceive these behaviors as their good role models. The second component 
is inspirational motivation with concentration on inspiring others to be enthusiastic. Another component is 
intellectual stimulation. This type of behavior is for stimulating the followers to think, create and act in a 
new and challenging way. The last component is individualized consideration. The leaders consider to 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 OE-83  

83 

interest, understanding and develop the followers which different for the follower’s needs and abilities.(Bass & 
Avolio, 1994; Lacerda, 2010). 

There have been a great number of research results and studies supporting the ideas that the 
leaders play a major role leading to CSR. Furthermore, they also reveal that the transformational 
leadership is a positive relation with CSR in order to development and implement CSR strategic (Lacerda, 
2010; Maximiano, 2007; Shahin & Zairi, 2007; Waldman et. al, 2006). In conclusion, the importance of this 
construct and relate assumption for establish CSR is stated in the following proposition. 
 Proposition 1 Transformational leadership is positively effects CSR.  
 3.2 Corporate Culture 

Different corporations hold various definitions of social responsibility. So, it is crucial that the 
corporations need to consider differences in corporate culture, policy making on the social responsibility 
and communication with the stakeholders (Tanimoto & Suzuki, 2005). The corporate culture can be 
described as the core values, assumptions, interpretations and approaches that characterize an 
organization (Cameron and Quinn, 1999) Similarly, Schein (2009) cites that the organization culture is the 
pattern of basic assumptions that a given group has invented, discovered or developed in learning to 
cope with its problems of external adaptation and integral integration. When the corporate culture is 
carefully analyzed, it is found that Competing Values Framework(CVF) of Cameron and Quinn (1999) is 
extremely useful in helping to organize and interpret a wide variety of organizational phenomena. As a 
result, manager can understand, evaluate and establish cultural change (Kinicki &Kreitner, 2009). The 
four dominant culture types – hierarchy, market, clan and adhocracy emerge from the framework . 

The hierarchy culture, it is characterized by a formalized and structured place to work. Formal 
rules and policies hold the organization together. The core values centre on maintaining efficient, reliable. 
Regarding the market culture, its emphasis is focused on transactions with external constituencies 
including suppliers, customers, contractors, licensees, unions and regulators. The core values are 
competitiveness and productivity. Next, the clan culture; working as teamwork, employee involvement 
programs and corporate commitment to employee. The core values is held together by loyalty and 
tradition. Finally, Adhocracy Culture is foster adaptability, flexibility and creativity. An important challenge 
of these organizations is to produce innovative products and services and to adapt quickly to new 
opportunities.  

According to relevant literatures and research, it is found that many of them agree that the 
corporate culture positive directly effect to an establishment CSR (Waldman et. al, 2006; Salam, 2009; 
Ubius, 2009). To create or change a corporate culture, the leadership is an influential factor because the 
leadership here is believed to be able to maintain and change the culture (Schein, 2009; Duarte, 2010). The 
transformational leadership, in particular, is a forcing factor positive effecting the corporate culture 
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(Duarte, 2010;Waldman et al, 2006; Tichy,1987).The importance of this construct and relate assumption 
for establish CSR is stated in the following proposition. 
 Proposition 2 Corporate culture is positively effects CSR.  
 Proposition 3 Transformational leadership is positively indirect effects CSR through corporate 
culture. 
 3.3 Corporate Governance 

The corporate governance is the system by which companies are directed and controlled 
(Cadbury, 2000). The Stock Exchange of Thailand (2006) mention that  corporate governance as a system 
of a relation framework for the corporations’ committees, management staff and the shareholders. It is with 
the intention that the framework can help the corporations increase competition ability, achieve economic 
growth and enhance values for the shareholders in the long term. In short, the corporate governance is a 
system established for controlling frameworks of corporate operations and frameworks of leaderships. It 
is also for directing the corporate operation through the relations among the committees, management 
staff members and the shareholders. All these are for the reason of raising the corporations’ growths and 
boosting values for the shareholders in a long run under the condition that the stakeholders’ benefits are 
regarded. The three components of the corporate governance from the literature review are pointed out: 
disclosure and transparency, the responsibilities of the board, the rights of shareholders.(Anand, 2008; Huse, 
2005; Van den Berghe & Louche, 2005) 

Moreover, many literatures show corporate governance is positively and significantly effects 
CSR. Because of corporate governance as a critical element for integrating management systems to 
create CSR. (Arora & Dharwadkar, 2011; Shahin & Zairi,2007).Additionally, success of corporate 
governance policies mainly depends upon the leaders’roles.Transformational leaders are components of 
excellent CSR (Shahin & Zairi, 2007).This type of leaders have knowledge,understanding and good 
communication skills which be able to motivate their corporations to realize the importance of the good 
corporate governance Also, they can be corporate representatives to present the corporate governance 
to publicity (Van den Berghe & Louche, 2005). The importance of this construct and relate assumption for 
establish CSR is stated in the following proposition. 
 Proposition 4  Corporate governance is  positively effects CSR. 
 Proposition 5 Transformational leadership is positively indirect effects CSR through corporate 
governance. 
 3.4  Stakeholder Engagement 

The stakeholder engagement is the process of seeking stakeholder views on their relationship 
with an organization in a way that may realistically be expected to elicit them (ISEA, 1999). Manetti (2011) 
mention that stakeholder engagement is corporations involve their stakeholders in decision-making 
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processes, making them participants in the business management, sharing information, dialoguing and 
creating a model of mutual responsibility. In brief, the stakeholder engagement is a process of 
communication, advice provision and exchanges operated for constructing trusts on the basis of the 
stakeholders’ participations.  

Concerning the stakeholder engagement’s components, There are two components-The style of 
dialogue and the degree of participation in decision making. Firstly, Style of dialogue is transmission of 
information including facts, ideas, feelings, attitudes and emotions between the sender and the recipient . 
There are three style include one-way communication, two-way communication and multiple way 
communication. (Friedman &Miles, 2006; Kuhndt et al, 2004). The next component is the degree of 
participation in decision making are the opportunity of stakeholders can advise and provide consultation 
in decision making process of the company. The classifications are  non-participation, allowing some 
participation and participation levels. (Friedman &Miles, 2006; Kraisornsuthasinee &Swierczek, 2006).  

According to relevant literatures and empirical research, it is found that the stakeholder 
engagement is positive directly effect CSR (Retolaza,et.al., 2009; Greenwood, 2007; Kraisornsuthasinee & 
Swierczek, 2006). The stakeholder engagement  is consider an essential mechanism to increased 
attention of corporate behavior in the way of responsibility to other stakeholders in society. The 
importance of this construct and relate assumption for establish CSR is stated in the following 
proposition. 
 Proposition 6 Stakeholder engagement is  positively effects CSR.  
 4. The Proposed Conceptual Model 

Based on the research presented in the literature review , This paper can be developed the 
conceptual model of the factors affecting CSR. The model shows the relationship between  four factors 
affecting CSR , as shown in Figure.1 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure1 Conceptual model 
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Figure1 shows the relation between independent factors include transformational leadership, 
corporate culture, corporate governance and stakeholder engagement  positively direct effects CSR  
Moreover, transformational leadership factor has positively indirect effects CSR through corporate culture 
and corporate governance. In conclusion, this conceptual model shows that four factors probably impact 
the cause of CSR 

Conclusion 
The study aims at investigate factors affecting CSR  of the listed companies in SET. The agency 

theory, the stakeholder theory and the pyramid of corporate social responsibility proposed by Carroll 
(1991) are examined in order to apply them to construct a model in this study. The study result reveals 
that based on the conceptual model the factors affecting CSR are transformational leadership, corporate 
culture, corporate governance and stakeholder engagement.  
 The significance of this study lies in that this can increase a better understanding on CSR and on 
relevant factors that have an influence on it. For the listed companies, the result is also advantageous as 
it can be applied for CSR strategies and CSR evaluation. However, The model further needs empirical 
study to establish the degree of impact of each factor involved. 
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The Study of Processing Factors and Conditions for Spray Frying System 
 
Janjira Tangsantaskul1 and  Bhundit  Innawong1  
 
Abstract 

The objective of this work was to study oil absorption and the qualities development of fried rice 
crackers.  The feasibility of spray frying technology was investigated to produce high quality fried chips 
with lower oil absorption, better texture and color.  To achieve the desirable characteristics of fried rice 
crackers, the experiments were conducted at 190 °C oil temperature for 17 s. Rice crackers were fried at 
3 different nozzle rates (0.332, 0.498 and 0.664 l/s) at 3 rotation speeds of fryer vessel (60, 80 and 100 
rpm) during frying.  After that, the fried rice crackers were used to evaluate the influence of 3 different 
centrifugal speeds (600-1200 rpm) for 2, 4 and 6 minutes respectively.  The result showed that the nozzle 
rates and the rotation speeds of fryer vessel directly affect to moisture content and oil absorption of fried 
rice crackers (p<0.05).  Based on the optimum frying condition providing the minimized fat content of 
fried rice crackers was used 0.332 l/s nozzle rate and 60 rpm of rotation speed of fryer vessel.  In this 
condition, fried rice crackers were lower in oil absorption (p<0.05) than others.  In addition, the specific 
centrifuge at the speed of  800 rpm for 4 minutes is the optimum centrifugal condition.  The optimum 
spray frying condition was conducted to compare with the deep fat frying.  The result showed the 
improvement of product color (L*) as well as a decrease of fat content in finished product.  Therefore the 
optimum spray frying condition could be applied for producing fried food liked rice crackers. 
Keywords: Rice cracker,  Spray frying,  Oil absorption  
 
Introduction  
 Frying is one of the oldest cooking methods.  That complex operation represents a process, 
which involves several chemical and physical changes including starch gelatinization, protein 
denaturation, water vaporization and crust formation.  The high temperature causes evaporation of the 
water, which moves away from the food and through the surrounding oil.  Oil is absorbed by the food, 
replacing some of the lost water (Mellema, 2003) 
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 Frying technology is widely used in an industrial as well as institutional preparation of foods, 
because the consumers prefer the taste, appearance and texture of fried food products.  However, these 
products contain a substantial amount of fat, some as much as 45% (Funami and Funami, 1999; Saguy 
and Pinthus, 1995),  because food, especially those that are naturally low in fat, absorb large amounts of 
fat during frying.  The degree of oil absorption is significantly affected by various factors such as frying 
techniques, process conditions (temperature, time), pre-treatment of food, physic-chemical 
characteristics of food, oil origin, chemical composition of oil and others. 
 The main process parameters influencing oil uptake are frying temperature and duration.  
Although generally, increasing of frying temperature leads to a decreasing of oil uptake.  Oil absorption, 
generally, increases with frying time (Lelas, et al., 2004). Many product variables such as food 
composition, product shape, surface to weight ratio and porosity affect the final fat/oil content of fried 
product (Gamble and Rice, 2001).  If the surface is rough, overall surface area increases and the result is 
an enlarged oil uptake. 
 Rice crackers are thin slices that when are fried see their moisture content decreases from 
around 12% to almost 2%.  However, the drying in oil inevitably leads to a considerable oil uptake that 
ranges from 35% to 45% that gives the fried products the unique texture-flavor combination that makes 
them so desirable (Garayo and Moreira, 2002; Mellema, 2003).  Most of the oil in the fried piece surface 
does not penetrate during frying and it adheres to the piece surface at the end of the frying and high 
proportion of it penetrates into the food microstructure during post-frying (Aguilera and Gloria-Hernandez, 
2000; Bouchon, Aguilera and Pyle, 2003; Ufheil and Escher, 1996) 
 Nutritionally, fat consumption is considered the main factor of overweight and development of 
coronary diseases in the population.  On the other hand, higher oil content in fried products will increase 
production costs.  In order to obtain low-fat potato chips, it is useful to understand the mechanisms 
involved during the frying process, so that oil migration into the structure can be minimized (Bouchon et 
al., 2003), and there is evidence that it is mostly absorbed after frying during the cooling period (Aguilera 
and Gloria-Hernandez, 2000; Bouchon et al., 2003) 
 Besides, frying conditions and properties of the surfaces of food are highly relevant for oil 
uptake, so the application of frying technique is a promising route to reduce oil content. 
 Spray frying is an alternative frying system via continuously spraying the hot oil on the surface of 
the food samples.  Hot oil is controlled to the appropriate temperatures and desired nozzle rates.  This 
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system can control the temperature and the oil flow rate regularly. Food products will move through the 
hot spray oil liked to fry. Also spray frying process was developed to connect all the processes together 
made to work easily and quickly. In addition, the spray frying system has also a specific centrifugal 
system using high-speed swing after frying to help removing excess oil out of the surface of fried food 
products and inhibit the absorption of oil back to the products after frying.  So spray frying would be the 
innovation of frying technology to improve the process and certain restrictions of the traditional frying 
process.  
 The objective of this research was to study the influence of the spray frying techniques and 
conditions for the rice crackers and compare to the deep fat frying. The main objective of this study was 
to characterize the moisture retention and oil uptake in fried rice crackers as influenced by frying 
parameters and the changes in physico-chemical properties of fried rice crackers.  
 
Materials and Methods  

1.)  Materials 
Rice crackers and vegetable oil (palm oil) were the raw materials.  All the rice crackers were the 

same circular plate of 40 ± 2 mm in diameter and 2 ± 0.1 mm thickness.  The rice crackers were 
randomly selected to determine the properties in triplicate.  It found that the rice crackers consisted of 
about 12% of moisture content.  All of rice crackers were kept in plastic bag until used for the following 
frying experiments. 

2.)  Frying experiments 
The frying experiments were conducted using an electric spray frying with a capacity of 9 liter of 

frying oil (Fig.1).  The 6 slices of rice crackers were randomly fried at 190 °C of commercial palm oil for 17 
seconds with three different nozzle rates (0.332, 0.498 and 0.664 l/s) at 3 rotation speeds of fryer vessel 
(60, 80 and 100 rpm) during frying.  Each treatment was fried in three replications.  After that, the fried 
rice crackers in the best frying condition were centrifuged evaluate at 3 different centrifugal speeds (600, 
800 and 1000 rpm) for 2, 4 and 6 minutes respectively (Table 1).  The samples were placed in plastic 
bags until further analysis. 
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Figure.1  Schematic of the spray frying system 

 
Table 1 

Process Factors Condition 
frying conditions nozzle rates (l/s) 0.332 0.498 0.664 

rotation speed (rpm) 60 80 100 
cenrifugal 
conditions 

centrifugal speeds 
(rpm) 

600 800 1000 

time (min) 2 4 6 
 
All the fried samples were subsequently determined the quality parameters as follow: 

 - Fat content (A.O.A.C. 2000) 
 - Moisture content (A.O.A.C. 2000) 
 - Color (L*, a*, b*) by image J analysis 
 - Hardness (Texture analyzer) 
 - Density and Volume 
 
Results and Discussion 
 In industry the most common frying temperature for fried food products are 180-200 °C.  Thus, 
we selected in this study, a medium (190 °C) frying temperature. 
 The optimum frying condition providing the best fried rice crackers quality was 190°C oil 
temperature for 17 s.  The result showed that nozzle rates and rotation speeds of fryer vessel directly 
affected moisture content and oil absorption of fried rice crackers (p<0.05).  The best condition for this 
experiment was used 0.332 l/s nozzle rate and 60 rpm of rotation speeds of fryer vessel.  In this 
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condition, fried rice crackers were lower in oil absorption (p<0.05) than others up to 47.14% as compared 
to the deep frying system (Table 2).  Deep frying conditions caused a large increased in final oil uptake of 
the chips as compared to spray frying due to the most of oil penetrated into the pores of the chips when 
removed from the fryer (Garayo and Moreira, 2002). Oil uptake was a complex phenomenon that 
happened mostly when the product was removed from the fryer during the cooling stage.  During the 
initial period of frying, the total oil content of the product increased considerably and then it remained 
almost constant, even during the cooling stage when the chips have a moisture content of 2%.  Moreira et 
al. (1997) detected a similar behavior during the frying process of tortilla chips when the starch 
gelatinized and water vapor leaves abruptly the product causing the capillarity pore expansion.  During 
frying, oil adheres to the chip surface and get into the inner part of the product through its damaged 
zones. Once that most of the water is evaporated, product temperature increases and the oil absorption 
rate diminished due to decreasing of the interfacial tention.   
 
Table 2 
Qualities of fried rice crackers (Frying without centrifuged) 

Frying cindition % Fat 
content 

% Moisture 
content 

Color Density Expansion 
ratio 

Hardness 
(N/g) L* a* b* 

Deep Frying 31.71a 2.97a 70.08 4.83 16.46 0.53 4.33 2.40 
Spray Frying 17.01b 5.10b 69.27 3.73 16.26 0.55 3.14 4.74 

 

 
Figure 2 %Fat content of fried rice crackers with centrifuged and without centrifuged 
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 In addition, the fried rice crackers that used the specific centrifugal speed at 800 rpm for 4 
minutes could reduce oil absorption up to 60% in both frying systems and obtained the best overall 
quality (Table 3 and Table 4).  The application of the rotation speeds of fryer vessel and centrifugal 
conditions during post frying did not interfere the color, density, and expansion ratio of rice crackers fried 
in this system.  The qualities of fried rice crackers were presented in Table 2 to Table 4.  
Table 3 
Qualities of deep fried rice crackers (with centrifuged) 

Centrifugal 
speed (rpm) 

Time  
(min) 

% Fat 
content 

%Moisture 
content 

Color Density Expansion 
ratio 

Hardness 
(N/g) L* a* b* 

 
600 

2 31.62a 3.73a 71.09 3.10 14.56 0.56 3.57 2.89 
4 31.06a 3.44b 70.84 3.16 14.28 0.53 3.55 3.14 
6 30.53b 3.12c 70.56 2.98 14.33 0.51 3.67 3.88 

 
800 

2 31.11a 4.00d 71.68 2.40 15.39 0.56 3.64 4.04 
4 27.59b 4.13d 71.02 2.37 14.96 0.55 3.65 3.48 
6 27.76b 3.39b 71.48 2.97 15.13 0.48 3.71 3.98 

 
1000 

2 27.74a 3.19c 70.92 3.05 14.06 0.55 3.74 4.17 
4 28.13b 3.14c 71.19 3.12 14.26 0.52 3.66 3.88 
6 27.87a 3.22c 70.66 2.96 15.08 0.55 3.58 3.62 

 
Table 4 
Qualities of spray fried rice crackers (with centrifuged) 

Centrifugal 
speed (rpm) 

time 
(min) 

% Fat 
content 

%Moisture 
content 

Color Density Expansion 
ratio 

Hardness 
(N/g) 

L* a* b* 
 

600 
2 9.48a 3.61a 71.11 3.03 14.09 0.56 3.59 3.84 
4 8.40b 3.12b 70.86 2.97 13.21 0.51 5.61 3.64 
6 7.32c 3.20c 70.21 2.83 14.18 0.55 3.52 3.82 

 
800 

2 6.64c 3.89a 71.32 2.91 15.19 0.59 3.41 3.81 
4 5.27d 3.28c 71.08 2.90 15.02 0.56 3.55 3.79 
6 5.42d 3.16c 70.69 3.11 14.88 0.56 3.56 4.04 

 
1000 

2 6.87c 3.43d 70.25 2.62 14.73 0.51 3.94 4.15 
4 6.58c 2.88b 70.11 2.96 14.34 0.54 3.91 3.98 
6 5.35d 3.16c 71.03 3.02 15.11 0.57 3.78 4.11 
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According to Table 2 and 3, the study for finding the most appropriate spray frying condition that 
gives the best quality and texture of fried rice crackers was 190 °C oil temperature for 17 s.  The results 
showed that the nozzle rates and the rotation speeds of fryer vessel effected to moisture content and oil 
absorption of fried rice crackers (p<0.05).  In addition, the application of the centrifugal conditions during 
post frying did not interfered the color, density, and expansion ratio of both finished product.  The 
optimum spray frying condition was proved to reduce fat content in fried rice crackers by comparing to 
the deep fat frying system (Fig. 3 and Fig. 4) because of spray frying system can control oil content 
during  frying so each surface area of products will contact with frying oil equally only short time.  These 
reasons resulted in spray frying system was lower in oil absorption than deep frying system. Furthermore 
the fried food products’ color could also be improved.  Therefore spray frying at the optimum condition 
could improve the qualities of fried food products. 

 

         
Figure 3 %Fat content of deep fried rice crackers after centrifuged 

 
Figure 4 %Fat content of spray fried rice crackers after centrifuged 
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The fat content and physic-chemical properties of rice crackers could be controlled by the 
selection of frying and centrifuged conditions.  An increase in the centrifugal speed and time decreased 
fat absorption of the rice crackers, but did not have a significant impact on the texture and color of a 
finished product.  So the results showed that the fried rice crackers centrifuged at 800 rpm for 4 minutes, 
absorbed less fat than to those fried samples in other conditions. 
 
Conclusion 
 The main purpose of using vacuum frying in this experiment was to evaluate its feasibility for 
production high quality fried rice crackers with lower oil absorption.  The overall quality of spray fried rice 
crackers was compared with the deep fried rice crackers at 190 °C.  The moisture loss of fried rice 
crackers directly related to amount of oil uptake.  Both the nozzle rates and rotation speeds of fryer 
vessel have a significant effect over the final oil content of the spray fried rice crackers.  The higher the 
nozzle rate the higher the oil uptake in the fried rice crackers. Centrifuged system decreased oil 
absorption in both fried samples in deep frying and spray frying about 13% and 47% after frying at 190 
°C respectively.  There was no significant effect of the frying techniques over the final texture and color of 
fried rice crackers 
 Compared with the rice crackers fried in deep frying conditions, the spray frying exhibited higher 
quality of fried products in terms of moisture loss and oil uptake.  So the appropriate spray frying 
condition remarkable exhibited the reduction of oil absorption and improved the quality of fried food 
samples.  Thus, the investigation of the important frying parameters in this system provided the more 
efficiency production during frying.  
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Health Impacts from Agro-Residue Open Burning Smoke on Children in Pathumthani Province 
 

Aungsiri Tipayarom1 and Nguyen Thi Kim Oanh2 
 
Abstract 

This study deals with potential health effects of emissions from an agro-residue open burning on 
the children in two different areas including an intensive and a less-intensive burning area. The Khao Yai 
National Park was selected as the representative of a less-intensive burning area. Klong Luang district of 
Pathumthani Province was selected to represent an intensive burning area. Personal monitoring was also 
conducted for 2 subjects in each area in a dry (burning) and a wet (less burning) season. The lung 
functions including the forced expiratory volume in one second (FEV1) and the peak expiratory flow (PEF) 
were measured by a spirometer for 50 children at 14-15 age in each area. A ratio between an FEV1 and a 
body mass index (BMI, mass in kg divided by square of height in meter, kg/m2) was calculated and 
utilized as an indicator together with the PEF. The results showed that the lower lung functions were 
observed for the children who live in intensive burning area as compared to the children who live in the 
national park. The FEV1/BMI ratio of Khao Yai and Klong Luang children were 0.095 and 0.072 Liter per 
kg/m2, respectively. Only a slight difference was found for the PEF between the children in the less-
intensive burning area (364 Liters/min) and the intensive burning area (345 Liters/min). For an exposure 
assessment, two children in each area were monitored for PM2.5 since PM2.5 is a signature of the agro-
residue burning. The monitoring were performed on both weekday and weekend. The levels of PM2.5 
exposed by Khao Yai and Klong Luang children on weekday were 47 and 51 μg/m3 during daytime, and 
22 and 79 μg/m3 during nighttime, respectively. On weekend, the corresponding levels were 31 and 74 
μg/m3 for daytime and 23 and 86 for nighttime, respectively. It was observed from the study that the 
children who live in less-intensive burning area exposed to the lower levels of PM2.5. This finding could 
linke to better health indicators of the Khao Yai children than those of Klong Luang children. Thus, it could be 
concluded that an agro-residue open burning possibly poses a risk to human health.  
Keywords : Health effects,Agro-residue burning,PM2.5, Children  
                                                            

1 Department of Environmental Science, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Introduction and Objectives 
Emission from biomass burning is one of the environmental hazards. Humans are exposed to 

large quantity of carcinogenic compounds from the smoke of open burning. Burning of agricultural 
wastes, e.g. straw and stubble from grain crops or sugar-cane fields before harvesting is very noticeable 
source of air pollution in many tropical regions. 

Thailand is one of the agricultural countries, which has many agricultural products such as rice, 
corn, cotton, sugarcane, and soybean. Agricultural areas are considerably increased because of high 
growth rate of population (World Bank, 2002). Pollutants emitted from biomass burning are mainly 
particulate matters, carbon monoxide and hydrocarbon including polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs), which are origins of asthma attacks and other malfunction of respiratory system (Torigoe et al., 
2000; Preutthipan et al., 2004) especially in children with or without asthmatic symptoms. 

There is significant contribution of biomass burning to the fine particulate matters pollution either 
inner or nearby the burning region. Source apportionment of fine and coarse fraction of particulate matter 
in Bangkok Metropolitan Region (BMR) reveals that biomass burning is one of the major sources of fine 
fraction in this region (Upadhyay, 2002; Yootong, 2003). Previous study results also indicate the emission 
factors of pollutant emitted from biomass burning which are 2.97, 2.5, 0.0034 and 0.26 g/m2 for TSP, 
PM2.5, PAHs and VOCs, respectively (Manandhar, 2003; Tipayarom, 2004). 

In Pathumthani province, almost of crop residues are disposed of by burning. The amount of 
agricultural waste burnt is extremely high each year because of no regulations exists. Although the air 
pollution from biomass burning is high, its emission is overlooked. Moreover, there is seemingly no study 
of influence of exposure to rice straw burning on human health. A study of influence of emission from 
biomass burning on children is necessary to raise the concern and trigger actions to manage agro-
residue burning in the country. 

The Objectives of this study were to develop an exposure assessment method to estimate the 
population exposure to agro-residue burning, and to assess the health effects resulting from exposure to 
agro-residue burning.  
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Materials and Methods 
Representative areas selection 
 In this study, two different areas including an intensive and a less-intensive burning area were 
selected for health monitoring and personal exposure monitoring. The Khao Yai National Park located 200 
kilometers northeast from Bangkok was selected as the representative of a less-intensive burning area 
and Klong Luang district of Pathumthani Province was selected to represent an intensive burning area.  
Spirometric test 

During dry period 2006 the respiratory health survey was undertaken including questionnaires 
and spirometric test. Lung functions were assessed by spirometer, an instrument used to examine 
pulmonary (lung) function vitality, to measure volume (amount) and rate (speed) of air flow. During testing 
of lung function, the subjects breathed into a mouth piece connected to the device.  The tests were done 
to obtain Forced Expiratory Volume (FEV) in Liter and Peak Expiratory Flow (PEF) in Liter/min. These two 
parameters were monitored in both less- and intensive burning areas from fifty children in each area. 
FEV1 and PEF were measured in relatively late of dry season (February 2006) to assess the worst case of 
adverse health effect that might be occurred in each area so children were tested for 1 day with 3 
measurements. 

Prior to examination each subject was given the opportunity to learn the technique while 
watching others blew into the spirometer. The spirometric reading was taken best of three acceptable 
tracings that met the acceptability and reproducibility criteria. As the spirometer is a flow-measuring 
device, it was reasonable to neglect the body temperature pressure saturated (BTPS, temperature 37oC, 
ambient pressure, saturated with water vapor at 37oC) conversion under environmental conditions (Chen 
et al., 2006). 

Since FEV1 depends on height and weight of the children these parameters need to be 
included. As a result, these values were divided by Body Mass Index (BMI = weight (kg)/height2 (m2)) to 
obtain the ratio FEV1/BMI. The data on weight and height of subjects were obtained from the 
questionnaires. Body Mass Index (BMI) is a number calculated from a child’s weight and height. BMI is a 
reliable indicator of body fatness for most children and teens (Center of Disease Control and Prevention, 
2006). Body mass index (BMI) is measure of body mass based on height and weight that applies to adult 
and child, men and women. BMI is body mass index calculated from: BMI =  Weight (kg) / [Height (m)]2 
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In this research this indicator was applied to calculate with FEV1 as a ratio of FEV1/BMI for 
comparison between Khao Yai and Pathumthani children while maximum value of 3 measurements are 
reported for PEF.   
Exposure study 

Personal sampling was conducted to assess personal exposure to pollutants which is PM2.5 for  
dry season 2006. Two subjects in each area were asked to carry the sampling devices all day and all 
night during the sampling period. Filters were replaced to collect daytime and nighttime samples 
separately. Daytime and nighttime were divided according to school time, 8:00 AM – 3:30 PM as daytime 
and 3:30 PM – 8:00 AM as nighttime. Sampling device was an impactor, which is called Personal 
Exposure Monitor (PEM) connecting with personal air pump at the flow rate of 2 Liter/min. In general, 
FEV1 is used to assess bronchitic disease (such as asthma) of subjects and PEF is used to define 
obstructive lung disease and restricted lung expansion. 
Statistical analysis 

SPSS program was used to determine the differences of variables between the two groups. 
Independent sample t-test was applied for this purpose. The variables analyzed were FEV1/BMI and PEF. 
Results and Discussions 
Spirometric test 

An average FEV1 of Khao Yai and Pathumthani children are 1.9 and 1.4 Liters, respectively 
(normal value of FEV1 for adult males is 3.0 liters, and the average for adult females is 2.4 liters). 
Moreover, average PEF of them are 364 and 345 Liter/min, respectively. The averages of FEV1/BMI are 
0.1 and 0.07 for Khao Yai and Pathumthani children, respectively. Figure 1 shows average FEV1/BMI and 
maximum PEF of each subject.  
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Figure 1: FEV1/BMI and PEF of Khao Yai and Pathumthani children 
However, average values of two parameters between Khao Yai and Pathumthani seem to be 

somewhat different. Therefore, statistical analysis was applied to test the degree of differences or 
whether they are significantly different or not. Data were analyzed by Independent-sample t test at the 
significant level of 98% (α = 0.02). Statistical analysis indicates that FEV1/BMI between Khao Yai and 
Pathumthani children are significantly different (sig. (2-tailed) = 0.00, < α). Nevertheless, PEF between 
two groups are not significantly different at 98% confidence interval (sig. (2-tailed) = 0.33, > α).  

Khao Yai children exposed to average PM2.5 concentration of 32 μg/m3 provided FEV1/BMI and 
PEF 0.1 (0.06-0.16) and 364 (183-583) L/min, respectively, The corresponding concentration of 
Pathumthani children was 73 μg/m3 providing 0.07 (0.03-0.11) and 345 (183-709) L/min for FEV1/BMI 
and PEF, respectively.  

As mentioned above, FEV1 is an indicator of asthma and PEF is an indicator of obstructive long 
disease. It is observed from statistical analysis that FEV1/BMIs of two groups are significantly different but 
PEFs are not. The reason is that asthma is easier to occur than obtrusive lung disease (US EPA, 2004). 
Asthma can be caused by allergy, by respiratory infection, emotional stress or even by strong exercise. 
Sensitivity due to pollen etc. or even cold and humid air, smoke and air pollution, environmental tobacco 
smoke (ETS) or bisulphate preservatives could activate an attack (FAO, 2000). In dry season, the air is 
cold and a lot of burnings occurred especially in agricultural area, thus, there are various triggers for 
asthma attack presented. Khao Yai children exposed to lower pollutant concentration, thus, they 
experience less asthma attack than Pathumthani children. Obtrusive lung disease occur when subject 

FEV1/BMI (L.m2/kg) PEF (L/min) 
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expose to biomass smoke for long time. This is proven by FAO’s study in Papua New Guinea showing a 
possible relationship between biomass smoke pollution and bronchitis (FAO, 2000). A study in India 
revealed the presence of high prevalence rate of chronic bronchitis in rural area where biomass was 
burnt especially for adult women who expose to biomass smoke for long time (FAO, 2000).  Both Khao 
Yai and Pathumthani subjects are young children therefore it can be assumed that they expose to 
biomass smoke only for a short period that may not be long enough to produce obstructive lung disease. 
Exposure study 

Daytime 
Due to the similar activities at school of Khao Yai and Pathumthani children, therefore 

concentrations of PM2.5 they exposed were relatively high and almost equal. On weekday during 
daytime, exposed PM2.5 concentrations were 52 μg/m3 for Khao Yai children, and 51 μg/m3 for 
Pathumthani children. However, on weekend the concentrations exposed by Khao Yai children were 
lower than Pathumthani children (31 μg/m3 for Khao Yai and 74 μg/m3 for Pathumthani).  

Nighttime 
At nighttime PM2.5 concentrations exposed by two groups of subjects were entirely different. 

Exposed concentrations for Khao Yai children were lower than Pathumthani children. However, 
concentrations on weekday and weekend were almost similar because of the same activities when 
subjects were at home. Exposed PM2.5 concentrations on weekday and weekend of Khao Yai children 
were 22 and 23 μg/m3, respectively. Corresponding values for Pathumthani children were 79 and 86 
μg/m3. Figure 2 indicates PM2.5 concentrations exposed by subjects. 
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Figure 2: Personal exposed PM2.5 concentrations 
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Daytime concentrations of Khao Yai children are higher than nighttime but for Pathumthani 
children it is opposite. Khao Yai children on weekdays were exposed to various sources of PM during  
daytime, exhaust smoke from open-air school bus they traveled to school, re-suspension from ground 
when they played sport or sat on the ground, and floor cleaning by sweeping, for instance. When they 
were at home, there were almost none of PM source because they have no smoker in their family and use 
LPG as fuel for cooking which generate less PM. On weekend, daytime concentrations are still higher 
because children spent their time outside their house where there were a lot of tourists’ activities and 
more vehicles in the areas. These details gained from time-activity pattern they reported daily.  
 For Pathumthani children, nighttime concentrations children exposed were higher than daytime 
since the rice-growing farmers always burnt their rice straws at night. 
 It was surprisingly noted that, daytime concentrations on weekdays of the two groups were 
almost similar. This was perhaps because the activities of children are almost the same when they were 
at school. 
 
Conclusion 
 The emissions from agro-residue burnings in the intensive burning areas probably caused the 
adverse effects on human health. Basic Lung functions such as FEV1 and PEF could be the applicable 
indicators to primarily determine those effects. Personal monitoring could provide a better understanding 
about the impacts those involve the agricultural burnings. These integrated methods were practical for 
the population exposure studies in the agricultural areas. 
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The Effects of Concrete-objective Information on Parental Anxiety and Parental 
Participation in Care for Children in Pediatric Intensive Care Unit 

  
Alongkorn Aksornsri1, Wanlaya Thampanichawat2, Kaimook Wichiencharoen2 and Parnnarat Sangperm2  
 
Abstract   
 Parents often feel very anxious when their children are critically ill and have to be admitted into a 
pediatric intensive care unit. The purpose of this quasi-experimental study was to examine the effects of 
concrete-objective information on parental anxiety and parental participation in care for children. The 
theoretical framework is based on the self-regulation theory of Johnson (1999). Sixty-six parents of 
children who had been on endotracheal tubes and respirators were recruited from Buddhachinaraj 
Hospital in Phitsanulok province, Thailand. They were assigned into experimental and control groups of 
33 each. The experimental group received concrete-objective information via video, providing 
explanations about physical sensations and symptoms that occurred, temporal characteristics, 
environmental features, and causes of sensations, symptoms and experiences. The control group 
received routine information. The Spielberger (1977) State Anxiety Inventory Form Y-1 (Thai version) was 
used to assess parental anxiety. The Melnyk (1994) Index of Parent Participation was modified and used 
to evaluate parental participation in care. Data were analyzed by using independent t-test and analysis of 
covariance with pre-test anxiety score as a covariate.  

The results showed that the parental anxiety mean score of the experimental group at 48 hours 
after admission was significantly lower than that of the control group (p< .01). The parental participation 
mean score of the experimental group at 72 hours after admission was also significantly higher than that 
of the control group (p< .01).These findings indicate that providing concrete-objective information via 
video can reduce parental anxiety and increase parental participation in care for children in pediatric 
intensive care unit. 
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Introduction  
In Thailand, many children are currently admitted to pediatric intensive care units. As shown in 

statistical reports from 2008 to 2010, the numbers of children admitted to the pediatric intensive care unit 
of Buddhachinaraj Hospital in Phitsanulok province were 214, 293, and 303, respectively. The most 
common diseases reported were respiratory disorders and most of the children needed endotracheal 
tubes and respirators (Medical Statistic Unit of Buddhachinaraj Hospital, 2010), causing them to 
experience suffering and discomfort especially children younger than 7 years of age (Curley, 2001). 
Being admitted to an intensive care unit is not only a serious and life-threatening event for children but 
also for their parents. Parents may feel anxious, confused and stressed about this situation (Miles & 
Carter, 1983). 

According to the study of Miles, Carter, Riddle, Hennessey and Eberly (1989) on sources of 
stress in pediatric intensive care unit environments with 510 parents of children, the greatest causes of 
stress for parents were found to be the behaviors and emotions of children such as seeing their children 
in pain, seeing their children on endotracheal and intercostal drainage tubes, their children’s inability to 
communicate with them, and changes in parental roles such as their inability to protect their children or 
provide care and inability to hold their children. The impacts of stress on parents may result in discomfort, 
anxiety, uneasiness, predisposition to crying, insomnia, feelings of powerlessness and loss of appetite 
(Aldridge, 2005). Anxiety also affects their ability to perform parental roles, thereby reducing their 
participation in childcare (Pangnukroh, 2005). When parents have to provide care for their children in 
pediatric intensive care units, they are often afraid to take care of their children because of inadequate 
information and knowledge about how to best help their children. If parents receive appropriate 
information, they will have higher participation in childcare  

In Thailand, studies have been conducted on providing information for parents based on the 
self-regulation theory of Johnson (1999) in mothers of preterm infants with respiratory distress syndrome 
(Lektae, 2008), mothers of children undergoing cardiac catheterization (Pissajarn, 2007) and mothers of 
children hospitalized with respiratory disorders (Rattanasiri, 2005). The information provided in the above 
studies was able to reduce maternal anxiety. In addition, Vongpanich and Tangsatitporn (2005) studied 
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the effects of providing information on anxiety of mothers whose children were admitted to the pediatric 
intensive care unit. According to the findings, the mothers had less anxiety at 24 hours after providing 
information. A weakness of this study was that there was only one experimental group and no comparison 
group. It could not be concluded that the findings were actually caused by the information provided. 
Thus far, no studies have been found to provide information for the parents of children admitted to the 
pediatric intensive care unit by using the self-regulation theory of Johnson (1999). Moreover, the pediatric 
intensive care unit of Buddhachinaraj Hospital, which was selected as a study setting, does not have 
guidelines for providing information to these parents. Most parents have anxiety when they come to take 
care of their children. Therefore, the researcher was interested in investigating if concrete-objective 
information can reduce parental anxiety and increase parental participation in care for children admitted 
to pediatric intensive care unit. It was expected that the findings of this study would be useful in providing 
information for parents of children admitted to pediatric intensive care unit. 
 
Objectives 

1. To compare the mean anxiety scores of parents whose children were hospitalized in pediatric 
intensive care unit, between the experimental group who received concrete-objective information and the 
control group who received only routine information. 

2. To compare the mean scores of parental participation in care for children hospitalized in 
pediatric intensive care unit, between the experimental group who received concrete-objective 
information and the control group who received only routine information.  
 
Materials and Methods  

This study was quasi-experimental research with a pretest-posttest control group design. The 
population of this study comprised parents of children aged 1 month to 15 years old who were on 
endotracheal tubes and respirators and were admitted to the pediatric intensive care unit of 
Buddhachinaraj Hospital in Phitsanulok province. 
        Inclusion criteria: 
        1. Fathers or mothers taking care of their children while they were admitted to the 
pediatric intensive care unit.         
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2. Fathers or mothers with no experience in providing care for their children when 
admitted to the pediatric intensive care unit.  

Exclusion criteria: Parents with severe anxiety scores of 71-80 points (panicanxiety) 
assessed by the State Anxiety Inventory Form Y-1 (SAI). 
         Discontinuation criteria: Parents whose children were transferred or discharged 
from the pediatric intensive care unit or died during the study. 

The sample size of an experimental group and control group was 33 parents each 
with a total sample of 66 parents. Both groups were matched on the following characteristics: a) parents 
of the same gender, and b) children in the same age groups as follows: 1) less than 1 year, 2) 1-5 years, 
and 3) 6-15 years. 

       Instrumentation 
       The instruments used in the study consisted of the followings: 

        1. Instruments used for the experiment 
The intervention used in the experiment was a video entitled "When your child is sick in the 

ICU" created by using the self-regulation theory which combined all 4 dimensions of concrete-objective 
information regarding physical sensations and symptoms that occurred, temporal characteristics, 
environmental features, and causes of sensations, symptoms and experiences. The video contained 
descriptions and appropriate motion pictures of the pediatric intensive care unit at Buddhachinaraj 
Hospital. The video lasted approximately 16 minutes. 

2. Instruments used for data collection  
      2.1 The demographic data form for the parents containing 8 items and the 
demographic data form for children containing 6 items. 
 2.2 The State Anxiety Inventory Form Y-1 (SAI) was developed by Spielberger et al 
(1977) and translated into Thai by Chanwatana, Jintanadilok, Apanakapan, Chalamket and Melnyk (2001) 
with 20 items. 

2.3 The Parent Participation Questionnaire (PPQ) was translated and modified by 
the researcher from the Index of Parent Participation (IPP) of Melnyk (1994) with 30 items. 

Data Collection 
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This research has been approved by the Mahidol University Institutional Review Board 
(Nursing) and the Ethics Committee on Human Research of Buddhachinnaraj Hospital. Data collection 
was conducted as follows: 

1. The parents in both experimental and control groups received routine information about 
rules and regulations, facilities, equipment and necessities from nurses in the pediatric intensive care 
unit. 

2. After the children had been admitted to the pediatric intensive care unit for 4-6 hours, the 
researcher approached parents of the children, introduced himself and explained the study objectives. 
Parents were asked to read a participant information sheet of the study. Once the parents were willing to 
participate in the study, they were requested to sign an informed consent form to confirm their willingness 
to participate in the study. 

3. The parents in both groups were interviewed for demographic data by the researcher. 
The researcher recorded the data on the children’s illness from the patients’ medical records and 
observation. 

4. The parents in both groups were asked to complete the State Anxiety Inventory (SAI Pre-
test) to assess parental anxiety. 

5. For the experimental group, the parents received concrete-objective information via 
video for approximately 16 minutes immediately after they had completed the State Anxiety Inventory (SAI 
Pre-test).  

6. After the children had been admitted to the pediatric intensive care unit for 48 hours, the 
parents in both groups were asked to complete the State Anxiety Inventory (SAI Post-test) once again.  

7. After the children had been admitted to the pediatric intensive care unit for 72 hours, the 
parents in both groups were asked to complete the Parent Participation Questionnaire (PPQ Post-test).  
 
Results and Discussion 

1. The parents in the experimental group were 21-40 years of age (91.00%), which was at a 
slightly higher percentage than the control group (81.80%). Both the experimental and control groups 
were mostly mothers (75.80%). The parents in the experimental group perceived the severity of their 
children’s illness as severe to extremely severe (100.00%), which was at a slightly higher percentage 
than the control group (91.00%). 
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Most of children in both the experimental and control groups were younger than 5 years 
(78.80%). For the children in the experimental group, unplanned hospitalization in the pediatric intensive 
care unit (100%) was at a slightly higher percentage than those in the control group (93.30%). The 
numbers of conscious and unconscious children in the experimental group (87.90% and 12.10%) were 
likely similar to the numbers of those in the control group (84.80% and 15.20%) respectively. 

2. The mean anxiety score of the experimental group at pre-test (mean = 60.69, SD = 7.70) 
was slightly higher than that of the control group (mean= 60.09, SD = 8.42) and the mean anxiety score of the 
experimental group at post-test (mean = 55.15, SD = 5.90) was lower than that of the control group (mean = 
57.81, SD = 7.29). When an analysis of covariance (ANCOVA) was used with pre-test anxiety scores as a 
covariate, it was found that the mean anxiety scores of both groups at post-test were different with a 
statistical significance (F = 14.77, p <.01). 

3. The mean participation score of the experimental group at post-test (mean = 74.65, SD = 
9.42) was higher than that of the control group (mean = 60.15, SD = 18.93). When an independent t-test 
was used, the mean participation score of the experimental group was found to be higher than that of the 
control group with a statistical significance (t = 3.93, p <.01).  

Hypothesis 1 - The mean anxiety score of parents who received concrete-objective 
information would be lower than that of parents who received only routine information. 

When the mean anxiety score of parents in the experimental group (mean = 55.15, SD = 
5.90), which was lower than that of the control group (mean = 57.81, SD = 7.29), was compared by an 
analysis of covariance with pre-test anxiety scores as a covariate, the mean anxiety scores of parents in 
both groups were found to be different with a statistical significance (F = 14.77, p <.01). This finding 
indicated that the mean anxiety score of parents in the experimental group after receiving concrete-
objective information was lower than that of the control group after their children had been admitted to 
pediatric intensive care unit for 48 hours. This finding may be explained in that the provision of concrete-
objective information via clear sound and video images with narration about the physical sensations and 
symptoms that occurred, temporal characteristics, environmental features, causes of sensations, 
symptoms and experiences will help parents to form a schema in their cognitive structure after watching 
the video. Once the parents faced the actual situation in the pediatric intensive care unit that was 
consistent with the information they had received, the parents’ attention was focused on concrete-
objective features of events where parents took care of their children in the pediatric intensive care unit. 
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Thus, parents interpreted the meanings of event with emphasis on objective term and coping was 
focused on problem-solving. Parents would not pay attention to the subjective features of this event.  As a 
result, the parents would not attend to their emotional response to this event, resulting in decreased 
parental anxiety (Johnson, 1999).  

The findings of this study were consistent with the findings of previous studies. Melnyk 
(1994) studied the effect of informational intervention on coping strategies of mothers with unplanned 
childhood hospitalization. The information was provided via audiotape and leaflets. The findings revealed 
that the mothers in the experimental group reported less anxiety than those in the control group after the 
children had been admitted to the hospital for 24-48 hours. Lektae (2008) investigated the effect of 
concrete-objective information on anxiety of mothers who had premature infants with respiratory distress 
syndrome. Information was given via posters before the first maternal visit. The findings showed that 
mothers who received concrete-objective information had lower mean anxiety score than mothers who 
received only routine information.  

Hypothesis 2 - The mean participation score of parents who received concrete-objective 
information would be higher than that of parents who received only routine information. 
 The mean participation score of the experimental group (mean = 74.65, SD = 9.42) was 
higher than that of the control group (mean = 60.15, SD = 18.93) at 72 hours after admission with a 
statistical significance. This finding supported hypothesis 2 and may be explained in that parental roles 
may be changed when their children were hospitalized in the pediatric intensive care unit, and parents 
did not know how to take care of their children and were unable to communicate with their children  
(Miles, Carter, Riddle, et al., 1989). The parents in the experimental group received concrete-objective 
information within 4-6 hours after admission. The information described the physical sensations and 
symptoms that occurred, causes of the sensations, symptoms, and experiences, temporal characteristics 
and the environmental features of the pediatric intensive care unit. This helps parents create an accurate 
schema in their cognitive structure. When the parents faced a real situation in the pediatric intensive care 
unit that was consistent with the information that they had received, they were able to anticipate what 
would happen to them while they took care of their children in the pediatric intensive care unit and know 
how to help their children. When the concrete-objective features were dominant in their representation, 
parents’ attention was focused on the concrete-objective features of the event in taking care of their 
children in the pediatric intensive care unit. Thus, the parents’ coping strategies were focused on 
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problem-solving, which enhanced regulation of functional responses and thereby resulting in increased 
parental participation in care (Johnson, 1999; Johnson et al., 1997).  
 This finding was consistent with the findings of past studies. Melnyk (1994) investigated the 
effect of information intervention on coping strategies of mothers of children with unplanned 
hospitalizations in pediatric wards. Information was provided via audiotape and leaflets. The findings 
showed that the mean participation score of mothers in the experimental group was higher than that of 
the control group at 48-72 hours after admission. 
  
Conclusion 

These findings indicate that providing concrete-objective information via video can reduce 
parental anxiety and increase parental participation in care for children in pediatric intensive care unit. 
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Chikungunya Virus Infection Patterns in Human Target Cells 
 
Surat Punyahathaikul,1 Kalyanee Jirasripongpun,1 Sutee Yoksan2 and Nuananong Jirakanjanakit2 
 
Abstract  

The recent vast scale and sudden reemergence of Chikungunya (CHIK) disease has caused 
over million of cases. Mutation of this virus adapted to its vector could be the main factor. However, virus 
interaction with the human target cells has not been intensively evaluated.  Interestingly, 3 plaque size 
(small, medium and large) viruses could be isolated and purified from the wild type CHIK virus.  These 
different plaque size viruses demonstrated different capability to infect human target cells.  The small and 
medium plaque virus could infect Hepatoma cells (HepG2) better than Osteoblast (MG63) and 
Chondrocyte cells (HTB94), while the large plaque virus could infect MG63 cells better than HepG2 and 
HTB94 cells. However, these 3 different plaque sizes grew better in HTB94 cells as compared to those in 
MG63 or HepG2 cells. This was well correlated with strong cytophatic effect in HTB cells which could be 
observed by 24 hours. In addition, the small plaque virus provided the highest growth as compared to 
the medium and large plaque in all tested cells which was corresponded with the observation in the wild 
type virus as the major population. Thus, small plaque virus could have some relationship with the rapid 
outbreak and pathogenesis of the disease. 
Keywords : Chikungunya virus,Human,Infection,Target cells 
 
Introduction 
 The large epidemic of chikungunya (CHIK) virus has a great impact on human health in many 
countries including Thailand. CHIK virus, which belongs to alphavirus genus of the Togaviridae family, 
was not previously regarded as a highly pathogenic virus (Pialoux et al., 2007). Sign and symptom of this 
disease is similar to dengue, with specific characters of severe joint pain which could last for days or 
years in some cases (Singh and Unni, 2011). CHIK diseases are transmitted by the bite of an infected 
mosquito, mainly Aedes (Stegomyia). The recent massive outbreak of CHIK virus was partly due to the 
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lack of herd immunity and the virus mutation from alanine (A) to valine (V) at position 226 in the E1 
envelope glycoprotein (E1-A226V) which could be related to virus adaptation to the mosquito vector 
species (Tsetsarkin et al., 2007). However, virus interactions with its vertebrate hosts remain obscure 
(Pardigon, 2009). From preliminary study, varying plaque size viruses were observed which implied their 
different capacity to destroy the infected cells (cytopathic effect) and thus resulted in different plaque 
sizes. This specific character of the virus might be correlated with the rapid wide spread of the disease.   
In this study, infection pattern of each plaque size virus was evaluated in human target cells; Osteoblast 
(MG63), Chondrocyte (HTB94) and Hepatoma (HepG2). Understanding virus infectivity and its replication 
kinetic in the target cells might be able to point out some information on epidemiology and the abrupt 
symptom of the disease.  
 
Materials and Methods  
Isolation and purification of different plaque size viruses 
 CHIK virus, isolated from patient in 2008, was cultured in Vero cells. After infection, agar overlay 
medium was added in order to limit the virus dispersion and allow the readily clear plaque to form. Three 
different plaque sizes were observed. There were small (0.1 mm), medium (0.2-0.4 mm), and large 
plaque sizes (≥0.5 mm). Plaque purification was performed by plaque picking which was further 
amplified in Vero cells for 3 passages. Purification and stability of each plaque size was also verified 
simultaneously using the same technique. 
Susceptibility to be infected with different plaque size viruses in human target cells 

Capability to be infected with different plaque size viruses was estimated in Osteoblast (MG63), 
Chondrocyte (HTB94) and Hepatoma (HepG2) cells. CHIK virus suspension at 0.01 MOI (multiplicity of 
infection) was added to absorb onto cell sheet at 37 °C. After 90 min, inoculum was discarded. Freeze 
and thaw was done to break the cells and number of virus in infected cell was determined by plaque 
assay using Vero cells. The assay was performed by inoculation of 0.02 ml virus suspension onto cell 
sheet in 6 wells plate. After absorption, overlay medium was added and the culture was further incubated 
for 5 days. Plaque forming unit per milliliter (PFU/ml) was calculated from the numbers of plaque count 
and infectivity of each plaque size virus was analyzed.  
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Replication of different plaque size viruses in human target cells 
Determination for viral growth was performed after infection each plaque size virus at 0.1 MOI to 

the 3 human target cells. After incubation at 37°C for 90 min, media was added and the infected cells 
were further incubated in CO2 incubator at 37°C. The samples were collected at 2, 4, 6, 8, 10, and 12 hr 
for virus quantification by plaque assay.  
 
Results and Discussion 
 Chikungunya virus isolated from patient serum contained 3 different plaque sizes i.e., small, 
medium and large, with majority of small plaques. Although, the medium plaque was rather difficult to 
purify and was occasionally contaminated with the large plaque, plaque isolation and purification were 
achieved. These plaque sizes remained stable after 3 subsequent passages in Vero cells.   
 

            

Figure 1 Wild type chikungunya virus with varying plaque sizes  
 

These different plaque size viruses were then used to test on its infectivity to the human target 
cells.  Interestingly, they demonstrated different capacity to infect the tested cells (Table 1 The small and 
medium plaque virus could infect HepG2 cells better than MG63 and HTB94 cells, while the large plaque 
virus could infect MG63 cells better than HepG2 and HTB94 cells. This demonstrated different 
characteristics of these viruses to interact with cellular receptor for virus entry. Alternatively, they could 
possibly use different cellular receptors. 
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      Table 1 Percentage of infected virus particles in each cell line 

Cell lines 
Chikungunya virus (% of infection) 

Small plaque Medium plaque Large plaque 

Osteoblast (MG63) 18.36 11.69 34.33 

Chondrocyte (HTB94) 15.14 12.33 13.27 

Hepatocyte (HepG2) 39.0 18.93 14.83 

 

Interestingly, study on viral growth revealed that each plaque size virus grew well in HTB cell to 
approximately 108 PFU/ml by 24 hr (Figure 2). This was correlated with strong cytophatic effect which has 
been observed in the infected HTB cells. Thus, HTB94 cell seemed to be the main target site of virus 
replication which was well associated with pathogenesis of severe join pain in most CHIK patient. 
Additionally, the small plaque multiplied and gave the highest virus titer among the 3 plaque size viruses 
in all tested cells. The numerous plaques found in the virus isolates and the highest growth of the small 
plaque virus to all tested cells could imply some correlation with pathogenesis of chikungunya disease. 
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Figure 2 Chikungunya virus replication in human target cells  
(S; small plaque size virus, M; medium plaque size virus, L; large plaque size virus 
A; MG63 cell, B; HTB cell, C; HepG2 cell) 
 
Conclusion 

Three plaque sizes viruses; small, medium and large plaques were successfully isolated and 
purified from wild type chikungunya virus. These different plaque size viruses infected and grew 
differently in the tested human target cells. HTB94 cell seemed to be the main target site of virus 
replication. The small plaque virus with the highest growth could play major role on epidemiology and 
pathogenesis of the disease.  
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Studies on the Physical and Spectroscopic Properties of Silicate Glass from Rice Husk  
 
Radchada  Buntem1, Kamchai Treechairusme2, Prasert  Kraisingdecha2 and Pensiri  Chartniyom3 
 
Abstract  
 The silicate glass was prepared using rice husk as the source of silica. The base composition of all 
glass samples was 46SiO2 (from rice husk ash)-19Na2CO3-18H3BO3-13ZnO-3CaO-0.9Al2O3-0.2Sb2O3   
mol %. Doping with the proper transition metal or transition metal oxide yielded the colored silicate glass. 
The expansion coefficients of all glass samples were in the range of 9 x 10-6 -11 x 10-6 K-1. The electronic 
transitions in the colored glass were analyzed by visible absorption spectroscopy.  
Keywords : Colored glass,silicate glass,electronic transition 
 
Introduction 
 According to its high stability against crystallization, high UV transparency, high thermal resistance 
and durability, silicate glass have long been known as important oxide glass for various applications like 
packaging, insulating materials, novel electric devices or bioactive materials (Cormier, 2011). They are 
easily prepared from silica usually extracted from sand. Rice husk ash, agricultural waste, can be used 
as the alternative silica source with the content higher than 80% by mass (Buntem, 2006). Rice husk is 
burnt exothermically to produce ash and the energy release from the combustion process can be used to 
produce electricity. Using rice husk ash for making glass not only help reducing waste but also produce 
energy for the world.  
 To color the glass, the proper transition metal or metal oxide is added to the silica matrices. The color 
depends strongly on electronic structure of the ion as well as the composition and the structure of the 
glass matrix, which is the local site of the transition metal ions (Terczynska-Madej et al, 2010). The d-d 
transition and charge transfer band are common for the transition metal ion surrounding by oxygen in the 
glass matrix.  
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 In this research, we prepared the silicate glass by using rice husk ash. The glass was colored by 
doping with the proper transition metals or transition metal oxides. The thermal expansion coefficients of 
all glass materials were determined. The electronic transitions of the metal ions were analyzed using the 
electronic spectra.  
 
Materials and Methods 
 The base composition of all glass samples was 46SiO2 (from rice husk ash)-19Na2CO3-18H3BO3-
13ZnO-3CaO-0.9Al2O3-0.2Sb2O3 mol %. The colored glass was prepared by doping the proper transition 
metal or transition metal oxide with the amount listed in Table 1. All weighed chemicals were put into the 
ceramic crucibles and melted at 1150 °C for 4 hrs. These melts were then poured into the plate and 
annealed at 550 °C for 1 hr to remove thermal strain. The expansion coefficient of glass was analyzed by 
a dilatometer (Netzsch DIL 402 PC). The colored glass was further analyzed by UV-visible spectroscopy. 
 
Table 1  The amounts of the doped substances based on 100 g of rice husk ash used 

Doped 
substance 

Amount (mol) Color obtained  Doped 
substance 

Amount (mol) Color 
obtained  

Co 6.8 x 10-3 Deep Blue Fe2O3 2.5 x 10-2 Yellow 

Cr 7.7 x 10-3 Green MnO2 6.4 x 10-2 Orange 
Yellow 

CuO 4.5 x 10-2 Blue Green Nd2O3 3.6 x 10-3 Sky Blue 

 
Results and Discussion  
 The expansion coefficients of all glass samples were tabulated in Table 2. The values are consistent 
with those of silicate glass prepared by sand. The visible spectrum of all glass samples are presented in 
Figure 1. The wavelengths at the maximum absorption for each glass were tabulated in Table 3. The 
electronic transitions for each doped glass were assigned according to the previous work. The metal ion 
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in the glass matrix is either tetrahedrally or octahedrally coordinated by oxygen atoms as presented in 
Figure 2. 
 
Table 2  The expansion coefficients of all glass samples 
 

Type of glass Expansion Coefficient (K-1) 

Undoped 

Co-doped 

Cr-doped 

CuO-doped 

Fe2O3-doped 

MnO2-doped 

Nd2O3-doped 

10.32 x 10-6 

10.45 x 10-6 

10.81 x 10-6 

10.76 x 10-6 

9.84 x 10-6 

10.56 x 10-6 

10.07 x 10-6 

 
For the cobalt-doped glass, there are three different coordination sites (Terczynska-Madej et al, 

2010): Co2+ in tetrahedral field corresponding to 4A2(4F) → 4T1(4P) transition (642 nm), Co2+ in octahedral 
field corresponding to 4T1g(4F) → 4T1g(4P) transition (542 nm) and Co3+ in octahedral field corresponding 
to 1A1g(1I) → 4T1(1I) transition (592 nm). While Cr3+ in six coordinate bonding site shows two electronic 
transitions, A2g(4F) → 4T1g(4F) transition (443 nm)  and 4A2g(4F) → 4T2g(4F) transition (625 nm) (Calas et al, 
2006). Fe3+ can be both tetrahedrally and octahedrally coordinated by oxygen atoms (Bingham et al, 
2007). These two fields share the same energy diagram. All possible transitions in high-spin Fe3+ are spin 
forbidden. The small peak at 441 nm corresponds to the 6A1(6S) → 4A1 , 4E(4G) transition. The strong 
peak in the UV region corresponds to the oxygen-metal charge transfer (OMCT) bands arising from Fe3+-
O interaction. 
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 The electronic transitions of Nd3+ in the glass matrix were assigned and listed as in Table 3 (Dantas et 
al, 2011 and Ratnakarama et al, 2004). The f-f transition is common for the lanthanide elements. The 
transitions from the ground term 4I9/2 to the excited terms were observed. The 4I9/2->4G5/2 transition of Nd3+ 
in the glass matrix shows the red shift (585 nm) as compared to that of the free Nd3+(580 nm). This is due 
to the nephelauxetic effect or electron cloud expansion effect (Saisudha and Ramakrishna, (1996)). The 
glass matrix causes the decrease in the energy gap indicating the covalent nature of the Nd3+-O bond. 
Due to high concentration of Cu2+ in the glass matrix, the wavelength at the maximum absorption cannot 
be read correctly. While in the case of MnO2-doped glass as shown in Figure 1, no observable band was 
observed.  
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Figure 1  The visible spectrum of all glass samples 

Mn+

O O
O

O

                                    

Mn+

O

O O

O O
O  

                   (a)                                               (b) 

Figure 2  (a) tetrahedral coordination (b) octahedral coordination 
  

Table 3 The wavelengths at the maximum absorption of all glass samples 
Type of glass λmax (nm) (Type of electronic transition) 

Undoped 
Co-doped 
Cr-doped 

CuO-doped 
Fe2O3-doped 
MnO2-doped 
Nd2O3-doped 

- 
542 (4T1g(4F) → 4T1g(4P)), 592(1A1g(1I) → 1T1g(1I)), 642(4A2(4F) → 4T1(4P)) 

443 (4A2g(4F) → 4T1g(4F)), 625 (4A2g(4F) →4T2g(4F)) 
- 

441( 6A1(6S) → 4A1 , 4E(4G)) 
- 

357 (4I9/2 → 4D3/2+4D5/2+4D 1/2), 431 (4I9/2 → 2P1/2), 474 (4I9/2 →  2G9/2+ 2K15/2+2D3/2+ 
4G11/2), 513(4I9/2 → 4G9/2), 528(4I9/2 → 4G7/2), 575(4I9/2 → 2G7/2), 585 (4I9/2 → 4G5/2) 

627 ((4I9/2 → 2H11/2), 686(4I9/2 → 4F9/2), 750(4I9/2 → 4F7/2+4S3/2 ), 807(4I9/2 → 
4F5/2+2H9/2 ), 880(4I9/2 → 4F3/2 ) 
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Conclusion 
The silicate glass prepared from rice husk ash can be colored by doping with the proper transition 
metals. The thermal expansion coefficients of all glass materials are consistent with silicate glass 
prepared by sand. The electronic spectra can be used to reveal the electronic structure of the metal ions 
in the silicate matrices. 
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Optimization for Photocatalytic Degradation of Reactive Red-3 Dye over Mn Doping on TiO2 
Surface Under Black Light Irradiation  

 
Anupap Tosuwan1,  Kitirote Wantala2  and Nurak Grisdanurak3 
 

Abstract   
 The aim of this work was focused on the photocatalytic degradation of Reactive Red-3 dye from 
aqueous solution using Mn-TiO2 catalyst, as Mn doped on TiO2 surface by using wet impregnation 
method. Characterizations of the photocatalyst by XRD, BET and UVDR were investigated. The extended 
photocatalysis were studied as functions of % Mn (0% , 0.05% , 0.1%), pollutant concentration (10 , 25 , 
40 ppm), pH (4 , 7 , 10) of solution and catalyst loading (1 , 2.5 , 4 g/L) using Response Surface Method 
(RSM) based on Box-Behnken design. Pollutant concentration, pH of solution and catalyst loading were 
significant parameter effecting on photocatalytic degradation of Reactive Red-3 dye. The optimum 
condition was 0%wt of Mn, 10 ppm of Reactive Red-3, pH 4 and 4.0 g/L of catalyst loading. 
Keywords :  Reactive Red-3,Box-Behnken,Mn-TiO2 
      

Introduction 
Titanium dioxide is a very active photo catalyst, stable, inexpensive and low biological toxicity. 

Several researchers have already attempted to lower the band gap energy of TiO2 and decreased of 
electron-hole recombination rate, which mainly includes doping with the transition metal ions [1-3]. 
Currently, researchers only used sol-gel technique to dope Mn2+ into TiO2 lattice to increase 
photocatalytic activity [2, 3], but this technique was more difficult than wet impregnation.  

Considerable amount of water is used for dyeing and finishing of fabrics in the textile industries. 
Wastewaters generated from the textile industry contain large amount of azo dyes which owing to their 
non-biodegradability, toxicity and carcinogenic nature constitute a major threat to the ecosystem. The 
reactive dyes such as reactive red 3, reactive red 4, reactive red 120 and reactive red 180 are 
commercially available important class of textile dyes for which losses through processing operations are 

                                                            

1 Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Thammasat University, Pathumthani 12120, Thailand. 
 2Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand. 
3 Chemical Engineering, NCE-EHWM, Faculty of Engineering, Thammasat University, Pathumthani 12120, Thailand. 
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significant and the treatment is problematic. During the washing process reactive dyes exhausted are 
about 50% in their hydrolyzed and unfixed form. Thus, reactive red 3 contaminated in wastewater must 
be concerned. 

In this research was studied the doping of Mn2+ ions on surface of TiO2 by wet impregnate 
method. The Reactive Red-3, used in textile industry, was selected in this photocatalytic study. 

 

Materials and Methods  
TiO2(P25), Manganese acetate [MnC2O4], and NaOH were analytical grade. The Reactive Red-3 

dye was supplied from textile industry. The molecular formula of Reactive Red-3 is C25H15ClN7Na3O10S3 , 
the formula weight is 774.04481 g/mole. The structure of the compound is as shown in Fig.1. 

 

Fig.1 Structure of Reactive Red-3. 
 

Mn-TiO2 catalyst was prepared by wet impregnation method. TiO2(P25) was saturated by 
distilled water that were known the manganese acetate concentration to add on TiO2. The mixture was 
mixed in sonic bath for 30 minutes and dried 2-4 hours in oven (100oC). The powder was grinded and 
calcined at 550 οC for 4.5 hours. 

Structural characterization of the samples was performed by X-ray diffraction at an angle range 
between 20 and 80. The surface area, pore volume and pore size of the prepared catalysts were 
measured by BET analysis. UV-DR Spectroscopy was carried out by Hitachi (UV-3010) under the 
wavelength range of 250–600 nm.  

Reactive Red-3 solution was prepared by dissolving in distilled water. The BBD was applied to 
investigate photocatalytic degradation parameters affecting the Reactive Red-3 removal over Mn-TiO2 
photocatalyst. Studied variables were %Mn (X1), pollutant concentration (X2), pH (X3) and catalyst 
loading (X4), whereas the output data was Reactive Red-3 degradation efficiency (% removal; Y). The 
reaction time was 60 min. The independent variables and levels of variables are shown in Table 1. 
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A set of 54 experimental runs (shown in Table 3) was generated using Box-Behnken design. The 
actual photocatalytic reactions were carried out in a batch reactor at room temperature (25oC). The 
required amount of catalyst was added to the 200 mL of Reaction Red-3 solution. 

 

Table 1 Independent variables and levels of factors used for optimization 
Variable Level 

Low (-) Middle (0) High (+) 

%Mn ; (X1) 0 0.05 0.1 

Pollutant concentration (ppm) ; (X2) 10 25 40 

pH ; (X3) 4 7 10 

Catalyst loading (g/L) ; (X4) 1 2.5 4 

 

The solution was stirred at 120 rpm and illuminated by black light (0.6 mW/cm2 of intensity) for 60 
min. The sample was collected at -30, 0, 15, 30, 45 and 60 minutes (end of experiments). The maximum 
absorption wavelength of 533 nm was used for the UV detector.  

The following formula is used to calculate the percent removal of Reactive Red-3 (Y) as shown in 
Eq. (1): 

   (1) 

where Y is Reactive Red-3 removal (%), C0 and Ct are initial concentration and Reactive Red-3 
concentration after reaction time of 60 minutes (ppm), respectively. 
 

Results and Discussion 
 X-ray diffraction was used to determine the phase structure of pure and Mn-doped TiO2 powders 
after annealing. As it can see in Fig.2, all diffraction peaks for both pure and doped powder were 
attributed to the anatase phase and rutile phase. For all catalyst samples, a main peak was observed as 
25.4 of 2-theta and other minor peaks were observed as 37.9 and 48.2 for anatase phase. A main peak 
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was observed as 27.5 of 2-theta and other minor peaks were observed as 36.1 and 41.3 for rutile phase. 
In XRD pattern found that the width and the high of minor peak were not changed.  
 

  

Fig.2 Normalize XRD patterns of catalysts. Fig.3 UV-DRS of all catalysts. 

 

 Surface area is the one of key factor for photocatalytic reaction. Table 2 shows the respective 
surface areas for each of the catalyst. From this data that found doping Mn on TiO2 surface make surface 
area and pore volume slightly decrease. 
 

Table 2 Surface area analyzed by BET method and band gap energy of the Mn-TiO2 catalyst 
Catalyst Surface area, m2/g Pore volume, cc/g Band gap energy, eV 

0.00% Mn 39.00 0.3543 3.05 

0.05% Mn 37.49 0.3340 3.05 

0.10% Mn 37.26 0.3264 3.05 

 

 The UV-DRS results of all catalysts are shown in Fig.3 and Table 2. It was found that the doping 
Mn on TiO2 surface cannot reduce the band gap energy. 
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Table 3 Combinatorial optimization of the photocatalytic degradation of Reactive Red-3 at 30 min 
Run 

order 
X1 X2 X3 X4 Y (%) 

Run 
order 

X1 X2 X3 X4 Y (%) 

1 0.05 40 7 1 33.50 28 0.05 40 10 2.5 43.76 

2 0.05 40 7 1 37.03 29 0.00 25 10 2.5 53.38 

3 0.05 10 7 4 72.00 30 0.05 40 10 2.5 43.47 

4 0.10 25 7 4 50.99 31 0.05 25 7 2.5 54.28 

5 0.10 40 7 2.5 36.58 32 0.05 10 10 2.5 65.37 

6 0.00 25 7 1 46.10 33 0.05 25 10 4 55.24 

7 0.10 25 4 2.5 45.24 34 0.05 10 10 2.5 65.66 

8 0.05 40 7 4 41.47 35 0.05 25 10 1 41.05 

9 0.10 25 7 4 52.74 36 0.00 25 4 2.5 67.55 

10 0.05 10 7 1 68.76 37 0.05 10 7 4 76.13 

11 0.05 40 4 2.5 32.91 38 0.05 40 7 4 42.09 

12 0.00 25 4 2.5 56.56 39 0.10 40 7 2.5 39.11 

13 0.00 10 7 2.5 75.96 40 0.05 25 7 2.5 54.90 

14 0.05 10 7 1 68.52 41 0.00 25 10 2.5 51.30 

15 0.10 25 10 2.5 43.76 42 0.05 40 4 2.5 34.55 
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16 0.10 25 7 1 40.17 43 0.05 25 7 2.5 56.28 

17 0.10 10 7 2.5 61.35 44 0.00 40 7 2.5 43.05 

18 0.00 40 7 2.5 44.60 45 0.10 25 10 2.5 48.68 

19 0.05 25 7 2.5 60.08 46 0.05 25 4 4 59.81 

20 0.05 10 4 2.5 91.25 47 0.05 25 4 4 72.61 

21 0.05 25 7 2.5 56.39 48 0.10 25 7 1 52.41 

22 0.00 25 7 4 64.53 49 0.05 25 10 1 48.25 

23 0.00 10 7 2.5 78.50 50 0.00 25 7 1 45.34 

24 0.05 25 4 1 44.80 51 0.05 10 4 2.5 89.50 

25 0.05 25 10 4 57.56 52 0.10 10 7 2.5 76.12 

26 0.00 25 7 4 60.21 53 0.05 25 4 1 35.57 

27 0.10 25 4 2.5 45.24 54 0.05 25 7 2.5 54.72 

RSM was utilized to verify the main and interactive effects of operating variables of Reactive 
Red-3 degradation on Mn-TiO2 under black light irradiation. Zhang and Zheng (2009) reported that 
optimization design process based on BBD involves mainly four major steps explained by: (i) performing 
statistically designed experiments according to the experimental plan; (ii) proposing the mathematical 
model based on the experimental results and elaborate the result of analysis of variance (ANOVA); (iii) 
checking the adequacy of the model through diagnostic plots; and (iv) predicting the response and 
confirm the model.  

In the study, the effects of four independent variables on the Reactive Red-3 degradation 
efficiency, 54 designed batch runs of experimental conditions were got from BBD and the results 
together with these experimental conditions were obtained in Table 3. 
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The diagnostic plots of this optimization study are shown in Fig. 4a-4d. The residuals between 
predicted and experimental results show how well the model satisfies the assumptions of the analysis of 
variance (ANOVA) since the data points lie on the straight line in (Fig. 4a) also histogram graph shows 
normal curve (Fig. 4b) while the values are randomly scattered (Fig. 4c) and the standardized residuals 
were within the interval of ±3.00 (Fig. 4d). 
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Fig. 4 Internal standard residual plots versus normal probability (a), histogram (b), fits (c) and order (d) for percent 
Reactive Red-3 removal at 30 minutes. 
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Table 4. Estimated regression coefficients (β) for % Reactive Red-3 Removal at 30 min 

Variable term Model term β P-value 

Constant                             β0 56.1086 0.000 

%Mn                                  X1 -3.9452 0.000 

Acid red 3 (ppm)                    X2 -17.3755 0.000 

pH X3 -2.4218 0.012 

Catalyst loading (g/L)                X4 5.9948 0.000 

%Mn*%Mn                              X1
2 -2.2613 0.110 

Acid red 3 (ppm)*Acid red 3 (ppm)     X2
2 2.8492 0.046 

pH*pH                                X3
2 -1.4109 0.314 

Catalyst loading (g/L)*Catalyst loading (g/L) X4
2 -3.0485 0.033 

%Mn*Acid red 3 (ppm)                  X1X2 0.6279 0.696 

%Mn*pH                                X1X3 2.6740 0.102 

%Mn*Catalyst loading (g/L)           X1X4 -2.7677 0.091 

Acid red 3 (ppm)*pH                   X2X3 8.6854 0.000 

Acid red 3 (ppm)* Catalyst loading (g/L)             X2X4 0.2733 0.865 

pH*Catalyst loading (g/L)            X3X4 -3.5697 0.031 
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 Table 4 shows estimated regression coefficients of percentage of Reactive Red-3 removal and 
P-value of the effects. At 95 percent confidence, %wt of Mn, concentration of Reactive Red-3, pH and 
catalyst loading were significant effect for Reactive Red-3 removal (P-Value < 0.05). 
 An approximate function of Reactive Red-3 removal efficiency based on the experimental results 
was evaluated and given to EQ.(2) as given coefficient data in Table 4. 
     Y = 56.1086 - 3.9452X1 – 17.3755X2 - 2.4218X3 + 5.9948X4 + 0.6279X1X2  

+ 2.6740X1X3 - 2.7677X1X4 + 8.6854X2X3 + 0.2733X2X4  
 – 3.5697X3X4 - 2.2613X1

2 + 2.8492X2
2 - 1.4109X3

2 - 3.0485X4
2    …(2) 

where Y is predicted Reactive Red-3 degradation (%removal), X1, X2, X3 and X4 are corresponding 
coded variables of %Mn, pollutant concentration, pH and catalyst loading, respectively. Fig. 5 shows 
relationship between predicted values calculated by Eq. 2 evaluated from model and experimental 
values. 
 The model checking was performed to determine whether the approximating model was 
adequately fit. The F-test of 34.37 and P-value of 0.000 indicates that the regression model is significant 
for Reactive Red-3 degradation. The adequate precision ratio of 34.37 indicates an adequate signal of 
the signal to noise ratio; the ratio greater than 1.95 is desirable (F0.05,14,39 = 1.95). F-test and P-value of 
Lack-of-Fit were 1.99 and 0.072, respectively implying that the error of this model is insignificant (F0.05,10,29 

< 2.18, P-value > 0.05). Thus, the full quadratic model (eq. 2) can be used to estimate the percent 
Reactive Red-3 removal.   

As shown in Fig. 5, a good agreement has been obtained between the predicted Reactive Red-3 
removal and the actually experimental value with R2 and R2adj of 0.925 and 0.898, respectively, which 
indicated that the proposed model showed adequate approximation of the main variable effect on 
Reactive Red-3 removal with a difference of only 2.7% (92.5-89.8). 
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Fig. 5 The actual and predicted plot of percent Reactive Red-3 removal at 30 min. 
 

However, percent of Reactive Red-3 removal was increase slightly with increasing catalyst 
loading as seen in Fig. 6(a) and 6(b). It can be implied that the photocatalytic process possibly occurred 
on Mn-TiO2 photocatalyst. 

Finally the model should be validated and the experiment should be conducted to confirm the 
model. To test the validity of the model, four additional runs were carried out to test the predictions 
obtained through RSM using a set of conditions: 0% wt of Mn, 10 ppm of Reactive Red-3, pH 4 and 4.0 
g/L of catalyst loading which gave the predicted value of 100 % removal. An average Reactive Red-3 
removal of 100% was measured (100, 100, 100 and 100%). The experimental value thus is in a good 
agreement with the theoretically 

 

Fig.6 Main effects plot (a) and Interaction effect plot (b) for percent Reactive Red-3 removal at 30 
min. 
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Conclusion 
 In this work, the results were found that all of effects were shown in significant term and the 
optimum condition was 0%wt of Mn, 10 ppm of Reactive Red-3, pH 4 and 4.0 g/L of catalyst loading. The 
preparing Mn-doped TiO2 (0.0-0.1 wt%) by wet impregnation method not suitable for Mn doping on TiO2.  
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Kinematics Analysis and PI Control of a Delta Robot  
 
Anusorn  Lernsaksrisakul1  and  Szathys Songschon1 
 
Abstract   
 This paper presents the kinematic analysis and controls of a Delta robot (a parallel link robot).  
Both forward and inverse kinematics are analyzed. The forward kinematics is used to determine the 
workspace of the Delta robots while the inverse kinematics is used to specify all angular positions of 
workspace. The desired trajectory is selected as a vertical line from a point to point. A Proportional 
Integral controller (PI controller) is used to investigate the tracking ability of the robot. Proportional 
controller (P controller) is used for the velocity control (inner loop) due to the ease of implementation. PI 
controller was picked to compare the position errors (outer loop).  The dynamic model of the Delta robot 
was obtained by using the ADAMS software to apply the two controllers. The results show that the steady 
state position errors of the PI controller were smaller than that of P controller. In practice, PI should be 
considered as a controller for future experiments. 
Keywords : delta robot,ADAMS simulation,parallel robot,robot kinematics 
      
Introduction  
 Robots are in widespread use nowadays. In the last decade, the researches on parallel robots 
are increasing since the advantages of using these robots are light weight (compared to force 
produced), fast paced movement, and precision. On the other hand, the robots have very limited 
workspace. 
 Delta robot is a parallel robot. It was developed by Reymond Clave[1] who studied and tested  
the robot for the task of “pick and place” in snack food industry, food industry, and electronic 
components industry. Stamper[2]and L-W.Tsai[3] came up with the idea to use the robots as machine 
tools for industrial productions. M.A. Laribi[4] proposed the way to improve calculating of the workspace 
by using Genetic algorithm. M. Afroun[5] suggested how to design the proper movement path for delta 
robot by using the Optimal control. 

                                                            

1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand. 
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 It is expensive and takes very long time to build the robot. Simulating in computer is the way to 
reduce the cost and time. The model and control system are created in the computer before the actual 
experiment. This research proposes the design of Delta robot by using ADAMS to not only simulate the 
system but also to build and reduce time of making the robot. 
 
Materials and Methods  
1. Kinematics 

The structure of a Delta robot composes of (See Fig. 1) the link 1L  3 pieces in which the motors are 
installed to the base. Three motors make 120 degrees to each other. Each link is connected to the link 

2L  with a spherical joint. The ends of the three links 2( )L  are joined to the end plate where the end-
effecter is assigned at the point P . A brief overview of the forward and inward kinematics of this Delta 
robot are again presented in this section referring to Reymond Clave[1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 The structure of a Delta robot 
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• Forward Kinematics 
Let us assign the distances of each components of the Delta robot according to the Fig.1 as the 

following 1, ,a br OA r PC L AB= = = and 2L BC= . The relative angles to the references as shown in 
the Fig. 1 are ,iα 1 ,iθ 2 ,iθ  and 3iθ where 1,2,3i = . The relationships among the positions in Cartesian 
coordinate ( , , )P P PX Y Z and the angular positions 1 2 3( , , )i i iθ θ θ can be written as 

1 1 2 3 1 2 1 1 3cos ( cos cos cos( ) ) sin sinP i a i i i i b i iX r L L r Lα θ θ θ θ α θ= + + + − −               (1) 
1 1 2 3 1 2 1 1 3sin ( cos cos cos( ) ) cos sinP i a i i i i b i iY r L L r Lα θ θ θ θ α θ= + + + − −                (2) 

1 2 3 1 2sin cos sin( )P i i i iZ L Lα θ θ θ= + +                                                                                     (3) 
 

It is very difficult to determine practically , ,P PX Y and PZ  from the equations (1), (2), and (3) because of 
the indetermination of 2 3 and i iθ θ . The constraint equation for the link 2L  in equation (4) is used 
instead of equations (1-3). Thus the forward kinematics can be computed as of the following equation 

                
2 2

1 1 1 1
2 2

1 1 2

[( cos )cos ] [( cos )sin ]

[( sin )cos ]
i i P i i P

i i P

r L X r L Y

L Z L

θ α θ α

θ α

+ − + + −

+ − − =
 

(4) 
          where a br r r= − , ( 1,2,3)i iα =  

• Inverse Kinematics 
 The computation for inverse Kinematics of the Delta robot is simpler than that of forward kinematics. 
They take the same equation (4) but the way to compute is in the opposite way. To compute the inverse 
kinematics, , ,P P PX Y Z have to be given and 1iθ are to be determined.  
  Forward kinematics is very important to determine in the workspace of the Delta robot. In the 
next section, the workspace of this Delta robot is discussed with the numerical example. 

 
2. Workspace 

 In this section, a method of searching the workspace of the Delta robot is presented with a 
numerical example. The forward kinematics equations (1,2,3) are reconsidered with the values of 1iθ , 

2iθ , 3iθ . The workspace searching starts at    1 0,iθ = 2 0,iθ = and 3 0,iθ = with increment of 0.01 as 
shown in the Figure 2. The real values of , ,P PX Y and PZ are selected as points in this workspace. 
Determination of the workspace is also an important step to choose the desired trajectory placing within 
this workspace.  
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Figure 3 is the numerical simulation of the Delta robot throughout this paper. The required values for 
searching the workspace shown in the Fig.3 are 1 30 ,α = o

2 150 ,α = o  3 270 ,α = o
1L = 150 mm, 2L = 

200 mm, ar = 100mm, and br = 40 mm. A desired trajectory can be selected within this workspace. In 
this paper, the vertical line (starting at 1(0,0,200 )P mm  to 2 (0,0,250 )P mm ) is picked as the desired 
trajectory to test the controllers for the Delta robot.  

 
Figure 2 Searching algorithms for workspace 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 Possible Workspace of the Delta robot 
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3. Governing Equations 
Governing equations of the Delta robot is now introduced for physical model of the plant to control. 

The details of the derivation can be found in [2]. Figure (4a) shows a representative part of the skeleton 
diagram of the Delta robot as having in Fig. 1. 1L  is considered as a rigid body to apply the Newton-
Euler equations which can be expressed in equation (5).    
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Figure 4 The skeleton diagram of a representative part (4a) and ADAMS model of the Delta robot 
 

( ) ( , ) ( )M q q C q q q G qτ = + +&& & &                                       (5) 
where q is 11 12 13[ , , ]Tθ θ θ , ( )M q is the 3 3× mass matrix the Delta robot, ( , )C q q q& &  is the 
3 1× vector of centrifugal and Coriolis terms, and  ( )G q is 3 1× vector of gravity terms. The equation 
(5) can be used to simulate  
a numerical example for a Delta robot and the results can be found in [2].  
 The ADAMS program was used to create the model of the proposed Delta robot as shown in 
Figure (4b).  The parameters used in the Delta robot model were the same values as mention in the 
section III.  It is quite convenient to obtain the outputs such as 1iθ , 1iθ& ,and ( , , )P X Y Z  when the 
torque inputs 1( )iτ  were fed up.  

 
4. Controllers for the Delta Robot  

 In this research the objectives for PID control of this robot are the following 1) To compare the 
tracking performances and, 2) To compare the accuracies in reaching the final position. The end-effector 
position ( ( , , ))P X Y Z and angular positions 1iθ at the encoders were presented as the results to 
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discuss. Figure 5 is the block diagram of the control system where the output used as feedback signals 
are 1iθ . The ( , , )P X Y Z is obtained by numerical computation of the ADAMS model. Since all 1iθ used 
the identical model with the same values of the parameters, 1iθ should be produced the same result. In 
the results  1iθ θ=  are picked as the representative results for all numerical simulations here.  

 The control systems designed for this robot had two loops. The inner loop simply selected P 
controller with the angular velocity as the feedback signal. The outer loop considered P, PI controllers to 
compare the results (See Fig. 5). The corresponding controller equation can be written as  

1 1 1[( )( ) ]I
i v P i i i

KK K d
s

τ θ θ θ= + − − &                                  (6)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figure 5 Component of controller  
 
Results and Discussion 
 The control systems are designed to be two categories to compare the results. The first 
controller used two P controllers to control velocity and position of the system. The second controller 
applied the same control action in velocity loop (inner loop) while the outer loop used the PI controller.  
Figure 6 shows a comparison of P and PI controllers in the trajectory tracking. P and PI controllers can 
not be clearly discriminated by Fig.6 but they show acceptable results in a trajectory tracking. Figure 7 
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uses the errors between the desired trajectory and the actual outputs in each case to compare the 
differences. P controllers alone can reach the steady state in a short time but the steady state is still in the 
higher level than that of using PI controller. PI controller produces less steady state error level but it 
losses some ability get into the steady state error. The controller gains for two cases can be summarized 
as the following. The first case KP is 250, the second case uses the same KP and KI is 400. In both cases, 
the inner loop uses Kv at 3500.  

 
Figure 6 The comparison of angular position outputs and the desired trajectory 

 
Figure 7 The comparison of the errors for P and PI controllers 
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Conclusion 
     A kinematics analysis and controls of the Delta robot were presented. The results of this study show 
how to design the controller in computer simulation before implementing the actual robot. The gains will 
be used and tuned in the real experiment. 
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Duality of  Sequence  Spaces  of  Infinite  Matrices 
 
Suchat  Samphavat1 and Jitti  Rakbud1 
 
Abstract 
 In  this paper, we  define,   for  each  1 r≤ < ∞ ,   the  set rℑ  as follows: 

{ } ( )( ) ( ) 2

1 1
: :

rr k k
ji jik k

a M a B l
∞∞

∞

=
=

⎧ ⎫⎡ ⎤⎡ ⎤ℑ = ⊆ ∈⎨ ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎩ ⎭
∑ . 

We  first   show  as  a  preliminary   that  equipped  with  the  norm   

{ }
1/

( ) ( )

1 1
:

r
rk k

ji jik kr
a a

∞∞

= =

⎡ ⎤⎡ ⎤ = ∑⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦
, 

the set rℑ    is a  Banach  space.   The  main  goal  of  this  research   is  to  decompose  the  dual  

( )r ∗
ℑ  of  rℑ   as  an  1l -direct  sum  of  its  two  closed  subspaces  by  a  way  analogous  to  the  

classical   theorem  of  Dixmier  on decomposing  the  dual  ( )2B l
∗   of   ( )2B l . 

Keywords :  Banach  space,Duality, 1l -direct sum. 
 
Introduction 
 A theorem of Dixmier (1950) states that every bounded linear functional f on  the Banach algebra 
( )2lB  of  bounded linear operators on 2l  under the usual multiplication can uniquely be decomposed 

as the sum f g h= +  of  two bounded linear functionals h  and g  on ( )2lB , where g  is a trace 
functional  defined associated with a trace class operator T  by ( ) trace( )g S ST=  for all ( )2S B l∈  
and h  is a singular functional vanishing on the ideal ( )2K l  of compact operators on 2l . The most 
interesting part of  the theorem of  Dixmier  mentioned above is that  the norm of the decomposition  
f g h= +  of  each f  in  the dual ( )2B l

∗  of ( )2lB   is additive, i.e., f g h= + . A part of 
Schatten’s theorem (1960) states that ( )2

1K l C
∗
≅  , where 1C  is the class of all trace class operators 

on 2l , and ( )2
1C B l∗ ≅ . From the theorem of Schatten, it can be deduced that the space of all trace 
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functionals on ( )2lB   is isometrically isomorphic to the dual ( )2K l
∗  of ( )2K l . Thus  Dixmier’s 

theorem  can be symbolized as  

( ) ( ) ( )2 2 2
1 s

B l K l K l
∗ ∗
= ⊕ , 

 where ( )2

s
K l  denotes the space of all singular functionals on ( )2K l  and 1⊕  is referred to as the 1l -

direct  sum. 
 

 Let 1 , ,p q r≤ < ∞ .  An  infinite scalar matrix  ][ jkaA =   is  said to define  a linear operator 

from pl  into ql  if  for every { }∞== 1kxx  in pl ,  the series ∑
∞

=1k
kjk xa  converges for all j, and the 

sequence 
∞

=

∞

= ⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

= ∑
11

:
jk

kjk xaAx is  a  member  of  ql . If  a matrix A  defines  a linear operator  from pl  

into ql , we  then  call the operator Axx a  the linear operator defined by A . In this case, it can  be  
shown  by the uniform boundedness  principle  that the linear operator defined by A  is bounded. Let 
( ),p qB l l  be the set of all infinite matrices defining  linear  operators  from pl  into ql . For the case 

where  p q= , we denote for  convenience ( ),p qB l l   by  only ( )plB . For each  matrix A , we define 
A  to be the norm of the linear operator defined by A  if ( )qp llBA ,∈ , and to be ∞  otherwise. It is 

well known  that ( ),p qB l l  is a Banach space  under the norm . . In fact, it is  exactly  the  set  of   
matrix representations  of  all  bounded  linear  operators from pl  into ql  with respect to the standard 
Schauder bases  of  pl  and ql , which is  isometrically  isomorphic  to the Banach  space  of  all  
bounded  linear  operators from pl  into ql .  A matrix A  is said to be compact if the linear operator 
defined by A  is compact. 
It is well known that a matrix A  is compact as an operator on 2l  if and only if  ] 0nA A− → , where 

]nA  is  the matrix whose entries in the upper left nn× -block are exactly  the  same  as  those of A  and 
all other entries are zeros . 
   

 The Schur product or  Hardanard  product  or  entry-wise product  of  two scalar matrices 
][ jkaA =  and ][ jkbB =   having  the same size is defined  by the matrix ][: jkjkbaBA =• . Schur 

(1911) proved that the  Banach space ( )2B l  is a commutative Banach  algebra (without  identity)  
under  the  operator  norm  and  the  Schur  product  multiplication.  After  that,  Bennett (1977) extended  



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 OE-149  

14

the result from the study of Schur mentioned above.  He showed that for each 1 , ,p q r≤ < ∞ , 
( ),p qB l l  is also a Banach algebra under  the Schur  product.  The  results of Bennett motivated  

Chaisuriya and Ong (1999)  to  study  some  classes of  infinite  matrices over  Banach algebras with 
identity.  In that paper, for a fixed Banach algebra B  with identity and 1 , ,p q r≤ < ∞ , the authors 
defined the class  )(, BS qp

r  of  matrices ][ jkaA =  over B  such that the absolue Schur rth-power 
[ ] ( ):

rr k
jiA a⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦

 defines a linear operator from pl  into ql . And  then  they  proved that it is a Banach 
algebra under the absolue Schur r-norm defined by  

rr
rqp

AA
/1][

,,
=  

and the Schur product operation, which is  straightforwardly  generalized  to  this  setting  via the  product 
in the Banach  algebra B . The authors also provided  a nice  relationship,  following  from  the  result  of  
Schur  and  Bannett mentioned  above,   between  the algebra  ( ),p qB l l  of  all bounded operators and 
the algebra , ( )r

p qS . They found that , ( )r
p qS  contains ( ),p qB l l  as a non-closed ideal. 

  

 Livshits, Ong, and Wang (2001) studied  the duality of  the absolute Schur algebras 2,2 ( )rS  by 
a way analogous to Dixmier’s theorem and Schatten’s theorem mentioned in the  first  paragraph. The 
authors defined the class rK  of infinite matrices A  such that  [ ]rA  is compact as an operator on 2l  for 
playing the role as the class ( )2K l  of  all  compact operators  on 2l . They also constructed a class 

rM  of  infinite matrices for playing  the role as the class 1C  of  all  trace class operators, which is  
known as  the dual the class  K  of  compact operators  on 2l . They obtained that each bounded linear 
functional ϕ  on  2,2 ( )rS  can uniquely be decomposed  as the sum ψρϕ += , where ρ  is 
determined by a unique matrix in rM  under a certain way and ψ  is a singular functional on rK . 
Furthermore, the decomposition ψρϕ +=  satisfies ψρϕ += .  Schatten’s  theorem  also states 
that the trace class operators form a predual of ( )2B l . An analogue of this result: ( ) 2,2 ( )r rM S

∗
≅ ,  

on  the  setting  of  Livshits, Ong  and Wang  was also obtained.  
 

 From the virtue of the absolute Schur algebra 2,2 ( )rS  that it contains the set of all bounded  
linear  operator  on 2l  as a non-closed  ideal, Rakbud  and  Ong (2011)  defined  some sequence 
spaces of matrices from 2,2 ( )rS . The following are those sequence spaces: 
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{ } ( ) ( )2 [2] 2
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= =
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                          { } ( ) ( )2( ) 2 ( ) 2
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O a S a K lκ
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=
=
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∑ . 

The authors proved that  c bO O Oκ ⊂ ⊂ ,  where  “⊂ ” is  referred  to  as  the  proper  set  inclusion . 
They defined  naturally  a norm  on these three spaces  by 

{ }
2/1

1

]2[
1 sup ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑

∞

=

∞
=

k
k

n
kk AA . 

and  showed  that the three sequence spaces equipped with this norm are Banach spaces.  It was 
noticed that due to the non-closedness of ( )2B l  in 2,2 ( )rS , the restrictions of  these sequence 
spaces  to ( )2B l  are not complete.  The study on that paper was mainly focused on the sequence 
spaces cO  and Oκ . The authors studied sequential convergence in  the two sequence spaces   and   
duality and preduality of Oκ .  
 

 From the idea of  Rakbud and Ong  referred to above, we obtain a way analogous to the classical 
sequence spaces pl  for defining some sequence spaces of infinite matrices as follows. Let ∞M  be the 
vector space of all infinite complex matrices. For each 1 r≤ < ∞ ,  let 

{ } ( )( ) ( ) 2

1 1
: :

rr k k
ji jik k

a M a B l
∞∞

∞

=
=

⎧ ⎫⎡ ⎤⎡ ⎤ℑ = ⊆ ∈⎨ ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎩ ⎭
∑ . 

 In this research, we study some elementary properties and provide some results on duality of the 
sequence spaces rℑ . The main goal is to establish a decomposition theorem  of  the dual space ( )∗ℑr  
of rℑ  by a way analogous to  the  theorem of Dixmier mentioned  in  the  first  paragraph. 
 
Materials and Methods  
 We began with studying some theoretical  background and  related  works and  then  studied  the  
problem  proposed  as  the objective. 
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Results and Discussion 
 For each ∞<≤ r1 , let  
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The  following  lemma  was  first  stated  and   proved  by  Charoenpol  (2011).  It  is  an  
extension  of   a  result  of   Rakbud  and  Ong  (2011). 
 

Lemma 1. Let [ ]{ }∞
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k
jia  be a sequence in ( )2lB   with  0)( ≥k
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From   Lemma 1  above,   the  following  corollary  is  immediately  obtained. 
 

Corollary 2.  Let  { }∞=1kkA  be a sequence in ∞M . Then the following are equivalent: 
      (1) { }∞=1kkA  belongs  to rℑ ; 

      (2) 2,2 ( )r
kA S∈  for all k and the sequence 

∞

== ⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧∑

11

][

n

n

k

r
kA is bounded in ( )2B l ; 

      (3)  the sequence 
∞

== ⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
∑

11

][

n

n

k

r
kA is bounded. 

 

We obtain  a  H o&& lder-type  inequality  for  the  norm  
r

⋅   as  follows. 
 

Theorem 3. (H o&& lder’s inequality)  For any  { }∞=1kkA  and  { }∞=1kkB  in  ∞M  
{ } { } { }

∗

∞
=

∞
=

∞
= ≤•

rkk
rkkkkk BABA 1111 , 
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where ∞<< r1  with 111
=+ ∗rr

. 
 

From  the  H o&& lder’s inequality,  the  corresponding  Minkowski’s inequality  is  obtained. 
 

Theorem 4. (Minkowski’s inequality) For any { }∞=1kkA  and { }∞=1kkB  in ∞M and ∞<≤ r1 , 
{ } { } { }

rkk
rkk

rkkk BABA ∞
=

∞
=

∞
= +≤+ 111  

 

From the Minkowski’s inequality, we have that the set rℑ equipped with the norm 
r

.  is a 
normed space. A  Rieze-fischer–type theorem for completeness of  the sequence  spaces  rℑ  is  
obtained  below. 
 

Theorem 5. The set rℑ  equipped with the norm 
r

.  is  a Banach space. 
 

For the classical  sequence  spaces  pl (1 )p≤ < ∞ , there is a result closely  related  to their 

duality stating that  for every 1 p≤ < ∞  with 1 1 1
p q
+ = , a sequence 1{ }k kx ∞

=    belongs  to  ql  if  and  

only  if  1
1 1{ }k kx y l∞

= ∈   for  all 1{ } p
k ky l∞

= ∈ .  An  analogue  of  this  result   for  the  sequence  spaces  
r∗ℑ  is  also  obtained   as  follows. 

 

Theorem 6. Let ∞<< r1  with 111
=+ ∗rr

. 

       )1(  A sequence { } ∗

ℑ∈∞
=

r
kkA 1  if  and  only  if  { } 1

1 ℑ∈• ∞
=kkk BA  for all { } r
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Next, let 

{ }{ }( ) ( )

1 1
:

rr k k
ji jik k

a M a Kκ

∞∞
∞

= =

⎡ ⎤⎡ ⎤ℑ = ⊆ ∈∑⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦
, 

where  K  denotes  the set of  all compact operators  on  2l . 
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Theorem 7. Let { }∞=1kkA  be a sequence in ∞M . Then { } 1
r

k k
A κ

∞

=
∈ℑ  if  and only  if ][r

kA  is compact 

for all k  and the sequence 
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11

][

nk

r
kA converges  in ( )2lB . 

 

Theorem 8. The set r
Kℑ  is the a Banach subspace of rℑ . 

 

The  following  is  the  main theorem  in  this paper.   
 

Theorem 9. )1(  The  annihilator ( )r
κ

⊥
ℑ  of  r

κℑ  is a  non-trivial  closed  subspace  of   the dual  

( )∗ℑr  of  rℑ . 
       )2(  There  is  a  subspace ℘  of  ( )∗ℑr  such that ℘  is  isometrically   isomorphic  to ( )r

κ

∗
ℑ  

and  ( ) ( )r r
κ

∗ ⊥
ℑ =℘⊕ ℑ . 

       )3(  For any ( )∗ℑ∈ rf , the decomposition  hgf += , where ∈℘p  and ( )rh κ

⊥
∈ ℑ , 

satisfies hgf += . 
 

Theorem  9  can  be  symbolized   as  follows. 
 

Corollary 10.  ( ) ( ) ( )1
r r r

sκ κ

∗ ∗
ℑ = ℑ ⊕ ℑ . 

 
Conclusion 

   We obtain  a decomposition  theorem  of  the dual  ( )∗ℑr   of  rℑ , as  expected. 
The  following  is  the  result:   

( ) ( ) ( )1
r r r

sκ κ

∗ ∗
ℑ = ℑ ⊕ ℑ , 

 where  { }{ }( ) ( ) 2

1 1
: is compact as an operator on

rr k k
ji jik k

a M a lκ

∞∞
∞

= =

⎡ ⎤⎡ ⎤ℑ = ⊆ ∑⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦
. 
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Normal Family and Convergence of Conformal Mappings 
 
Kamonrat  Kamjornkittikoon1 and  Malinee  Chaiya1 
 
Abstract 

One of the most important results in Mathematical Analysis is the Montel's Theorem which states 
that: if every  omits 3 values  and , then  is a normal family, where  is a family of 
conformal mappings from a domain  into . We study theorems related to conformal and 
quasiconformal mappings. Thus we get an extended idea from Montel’s Theorem and we also investigate 
some properties about the family of conformal mappings.   
Keywords : conformal mappings,quasiconformal mappings,normal family,chordal distance 
 
Introduction 

A mapping is a conformal if it is one-to-one and analytic. Equivalently, a mapping   is conformal 
if it is one-to-one and diffeomorphism with positive Jacobian. Such a mapping is always a 
homeomorphism. We denote . The plane is equipped with the topology induced by the 
chordal distance obtained from the stereographic projection defined by . 
From the Montel's Theorem which states as follow.  Let  be a family of analytic function  
where  is a domain in . Then  is a normal family if and only if  is locally bounded. That is,  is a 
normal family if and only if for every compact set  there is a constant  such that  
whenever  and . We see that there are many stronger versions of Montel's Theorem. For 
instance, if every  omits 3 values  and , then  is a normal family, where  is a family of 
conformal mappings from a domain  into . We have an extended idea from the Montel's Theorem in 
this version. Moreover, we also study some properties about the family of conformal mappings.   

 
 
 
 

                                                            

1 Department of Mathematics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Materials and Methods 
In this research, we use the modulus of path family to study about normal family and 

convergence of conformal mappings. Moreover, Ascoli’s theorem is also used. 
 
Definition 1  Let  be a family of paths in . Consider all Borel functions   such that 

  for every locally rectifiable path . Denote this collection by  and call such 
 admissible for , For each  we set 

 
where �is the Lebesgue measure in . If , we define   Clearly 

 
The number    is called the -modulus of  The most important case in the plane  is 

the case . We shall denote  by  and call it the modulus of . 
Theorem  2    is an outer measure in the collection of all path families: 

1.  
2.  implies   
3.   

Definition 3  A domain   is a ring if  has exactly 2 components. If the components of   are  
 and  , we denote  . 

If  and  are rings such that , then 
.  Moreover,  we can see that if    is a ring, then  is finite. 

Definition 4  Given , we let  be the set of all rings   in  with the 
following properties: (1) , (2) .  We denote  

 
Theorem 5  The function    has the following properties: 

1.   is increasing. 
2.  
3.   for every . 
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Definition 6  Let  and  be domains in . A continuous function  is a homeomorphism if 
 is a continuous function. 

We denote  be the set of all continuous functions that is differentiable at every point in its 
domain. 
Definition 7  Let  be a domain in and  be a -function. Write  and 

. Define the Jacobian of   at   as  

 
 

Definition 8  Let  and  be domains in . A homeomorphism   is said to be conformal  if 
1.   is a diffeomorphism, that is  and 
2.  for all . 

For domain  and  in , we say that a homeomorphism  of  onto  is conformal if  
restricted to  is conformal.  

Suppose that  is a subset of  and that   is continuous. If   is a family of paths 
in , then the family  is called the image of   under . 
Theorem 9  If   is a conformal,  then   for every path  family   in . 
Definition 10  Let  and   be domains in   and let   be a homeomorphism. Set  

 
and   
where the suprema are taken over all path families  in  such that    and     are not 
simutaneously 0 or . We call  and  the inner, the outer and the maximum 
dilatation of  in , respectively. 
Definition 11  Let  and   be domains in   and let   be a homeomorphism. If 

, then  is -quasiconformal. Equivalently,  is -quasiconformal, iff  

 
for all path families  in . The mapping  is quasiconformal if it is . 

Note that   is -quasiconformal mapping iff it is a conformal mapping. 
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Definition 12  Suppose that  is a topological space, that  is a metric space and that  is a family 
of mappings .   is equicontinuous at a point  if for each   there is a 
neighborhood  of   such that  

  whenever  and . 
If    is equicontinuous at each point of  , it is called equicontinuous. 
 In this case,   is alway a domain in ,  and    is the spherical metric. 
Definition 13  Let  be a topological space and let  be a metric space. A sequence of mappings 

 is said to converge c-uniformly to a mapping  if  uniformly on every 
compact sub set of  . 
Definition 14  Let  be a topological space and let  be a metric space. A family  of conformal 
mappings  is called a normal family if every sequence of  has a subsequence which 
converges c-uniformly in .   
Theorem 15  Suppose that  is a conformal mapping and  is an isolated point of  . Then 

 has a limit  at , and  is an isolated point of  . Defining  and  we 
obtain a conformal mapping     
Theorem 16  (Ascoli’s theorem) If   is a separable topological space and  is a compact metric space, 
then every equicontinuous family  of mappings  is a normal family. 
Definition 17  Let  be a sequence of sets in . The kernel  of this sequence is the 
set of all points in  which have a neighborhood which is contained in all but a finite number of the set 

. Equivalently,  

 
The kernel of a sequence is always an open set. However, it does not need to be connected if the  are 
domains. We shall also use the simpler but less rigorous notation  for . 
 
Results and Discussion 

Let  be a family of conformal mappings of a domain  into . From Montel's Theorem, we 
have the followings: 
Theorem 18  If each  omits 2 values  with chordal distance , when  is 
fixed, then  is a normal family. 
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Proof.  First, we will show that  is equicontinuous. Let  and . Choose 
neighborhoods  and  of , for example disks, so that  that  is a ring 
domain, and so that . Let . Then , where  and 

, is a ring. Since  contains  and , we get  
.  

For each , the point  lies in . Thus   
.  

Let . Then , , and . By the 
definition of , we obtain  

.  
Since  is a conformal mapping, we have   

.  
Thus . Since  �is increasing, we have . Hence  

. 
This holds for all   and . Therefore  whenever   and . 
Consequencely,  is equicontinuous at . Since  is a compact metric space and the usual topology 
on  is a separable, by Ascoli’s theorem, the proof is complete.�                                                                      
  

Next, we study the convergence of conformal mappings and we use the theorem above to 
obtain the following result.   
Theorem 19  Let  be a sequence of conformal mappings that converges pointwise to 

.  Then there are 3 possibilities:  
(1)   is a constant. The convergence may be c-uniform or not.  
(2)   assumes exactly 2 values, one of which at exactly one point. The convergence is not c-uniform.  
(3)   is a conformal mapping onto a domain .  The convergence is c-uniform. Proof.  Suppose first 

that  assumes exactly 2 values  and . Since  pointwise, we ge  
  and  . 

Let  and  be open neighborhoods of  and , respectively such that . Then there 
exists an integer  such that  and  for all . For , we 
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have  because  is injective. Let 
. 

Then . Thus  omits 2 values, which are  and  with         
   
for all . By Theorem 18, the family  is equicontinuous. Thus  c-
uniformly in . This implies that  is continuous in . Since , it 
must be the case that  is either  or . Suppose that . 
Thus we have   

 
Here,  is not continuous in . Thus the convergence can not be c-uniform. So, we have the situation (2).   

It remains to prove that if  assumes at least 3 values, say , , and 
, then we have the situation (3). Since  pointwise in , we get     

   and           
Let  and  be open neighborhoods of , and , respectively such that         
for all . Then there exists an integer  such that , and 

 for all . For , we have  for all . Let       
   for 

all . Then . Thus    

 
for all . Then  is equicontinuous. So,  c-uniformly. Hence  is continuous in .    

Next, we want show that  is injective. Suppose that there are distinct points  such 
that . Then every neighborhood  of  contains a point  such that 

. Since  is equicontinuous in , every  has a neighborhood  such 
that  is either injective or constant. Let  be the set of all  which have a neighborhood in 
which  is injective, and  the set of all  which have a neighborhood in which  is constant. 
Then  and  are open and disjoint, and . Since , we have . Since  
is connected, . Hence  is constant in , which is a contradiction. Therefore  is injective.     
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Since  is conformal and  c-uniformly,  is analytic in . As an analytic function,  is an 
open mapping. Hence  is an open set. As a connected set therefore,  is a domain.  Since  
is injective, we can infer that  is a continuous bijection of  onto . The openess of  guarantees 
that also  is continuous. Therefore  is an analytic homeomorphism. Such a mapping is 
always a conformal mapping.                                                                                                                                  

Furthermore, let  be a sequence of conformal mappings that converges c-
uniformly to a mapping .  Then we get the following results.    
Theorem 20  If  , then  is a conformal mapping onto .    
Proof.  Suppose that  is a sequence of conformal mappings which converge c-uniformly to . By 
Theorem 19, we get  is either a conformal mapping onto a domain  or a constant. If  is a constant, 
then . Since , this is impossible. Hence we must have   is a conformal 
mapping onto .                                   
                                                                          
Theorem 21 If , then  is either constant or a conformal mapping onto a domain . 
In the second case,  where .   
Proof.  Suppose that  is not constant. By Theorem 19, we get  is conformal. For each , since  
is a conformal mapping, we have that  is analytic on . Then  can be represented in  as the 
sum of a Laurent series centered at . Thus  has a removeable singularity at . By Theorem 15, can 
be extended to a conformal mapping , . If  are distinct points in 

 such that  

 
where  is a positive number, then  is equicontinuous. Thus  converge c-uniformly to .  
By Theorem 20,  is a conformal mapping on to . So,  is a sequence of conformal 
mapping that converge c-uniformly to . Hence  map  onto  
where .                                                                                                             
      

Theorem 22  If  be a domain which has at least two bounndary points, then   is either a conformal 
mapping onto a component of  or a constant in .  Proof.  Suppose that  
is a conformal mapping onto . We first show that . Let . We will prove that 
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. That is, we will show that there is a neighborhood  of  and an integer  such that 
 for all .   
Let . Choose a neighborhood  of  such that . Since   

uniformly in ,  uniformly in . Thus  pointwise in  which implies that 
. Then there is a ball neighborhood  of  and an integer  such that     

  and   
for all . Since  is conected,      

 
for all . Thus . Hence .     

Let  be the component of  which contains . Thus . Suppose that . 
Then there is a point . By definition of the kernel, there is a ball neighborhood  of  and 
an integer  such that  for . Hence  is defined for . Since every  
omits two fixed values, namely the boundary points of ,  is a normal family by Theorem 18. 
Passing to a subsequence, we may assume that  c-uniformly in . Consider a point 

. Since  and  is equicontinuous at ,    
. 

Thus  for all . In particular,  is not constant in the non-empty open 
set . By Theorem 19,  is a conformal mapping of  onto a domain . From the first part, it 
implies that      

. 
Thus . Since  for all , we have    

 
where   is any sequence in  converging to . Thus , a contradiction. Hence 

.      
If  is not a conformal mapping, by Theorem 19 again,  where  is a constant. Since 

every neighborhood  of  meets  for large , there exists an integer  such that  for 
. Therefore . Next, we will show that . Assume that . By 

the definition of , we can choose a ball neighborhood  of  and an integer  such that  
for . Define . Thus  is equicontinuous. If , then  for 
large . Then we obtain       
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. 
Hence  converges to every point , which gives the contradiction. Therefore . 
Now we conclude that .                                                  
 
Conclusion     

In this research, we are interested in the family of conformal mappings. We present the condition 
that this family is normal and we also characterize the convergence of this family. Finally, we show the 
relation between the domain  and the range of  when the convergence is c-uniform.       

 
Acknowledgement     

The authors wish to express special thank to Prof. Räimo näkki for his invaluable and helpful 
suggestions. We also would like to thank Human Resource Development in Science Project (Science 
Achievement Scholarship of Thailand,SAST) for the supports.  

   
References 
Conway, J.B. (1978) Functions of One Complex Variable I, 2nd ed, Springer-Verlag., New York.  
Lehto, O. and Virtanen, K.I. (1973) Quasiconformal Mappings in the Plane. 2nd ed, Springer-Verlag., 

New York.  
Palka, B.P. (1991) An Introduction to Complex Function Theory. Springer-Verlag., New York. 
V is l , J. (1971) Lectures on n-Dimensional Quasiconformal Mappings. Springer-Verlag., New York.    
 
 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 OE-164  

16

Multiple L-System Structures for Music Composition 
 
Praramad  Itthisan1 and  Wasara  Rodhetbhai1 
 
Abstract 
 This research presents a method to compose music with a focus on a structure and a form of 
notes. Using the information in the form of MIDI makes it possible to support the instruments up to 16 
pieces. To control the order and the form of notes, the system consists of two sets of L-systems. The first 
L-system is set to control the form of notes and the second L-system controls the order of the playback. 
The research result shows that there are 57% of the audiences cannot distinguish a difference between 
songs composing by L-systems and songs composing by human. 
Keywords : L-System, Music Composition 
 
Introduction  
 “The man that hath no music in himself, nor is not moved with concord of sweet sounds, is fit for 
treasons, stratagems, and spoils. The motions of his spirit are dull as night, and his affections dark as 
Erebus. Let no such man be trusted.” is one of the famous quote from the Merchant of Venice. The 
author, William Shakespeare illustrates an importance of a strong bond between music and culture.  

Creating a sound that becomes a song goes through a cognitive process of composer thoughts 
which are defined the characteristics of music rules by many different eras that varied in stroke volume, 
volume of sound, light and harmony. There are many researchers such as Katanyoo Ubalee (Katanyoo 
Ubalee 2006), Worth (Worth, P. and S. Stepney. 2005) and Prusinkiewicz (Prusinkiewicz, P. 1986) focus 
their attention on a concept of using a computer assistant in music composition or using a computer to 
create a song automatically. There are computational methods which applied in the process of writing 
music such as a genetic algorithm (Katanyoo Ubalee 2006), and an L-system to expectantly find out a 
better method for musical composition. 

A Lindenmayer system or an L-system (Prusinkiewicz, P. 1986) is a rewriting system to control 
the output text. Not only the L-system is mainly used in modeling the growth of the tree (Worth, P. and S. 
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Stepney. 2005), but it also can be used to simulate a variety of other things (Manousakis, S. 2006) such 
as music. 

This research aims to study how the L-system applies to music composition. It focuses on issues 
of a management of music composition which divided into nested structures of instruments and 
playback. A pattern development for music composition using an L-system intends to compose music 
which is similar to music from a human author. A system performance is also evaluated on the multiple L-
system structure. 
 
Materials and Methods  

A system is developed on a standalone computer which uses Windows 7 Professional as an 
operating system. It is implemented by .Net Framework Software Development Kit (SDK), NAudio 
(markheath) (audio and MIDI library) and SharpDevelop (IC#Code) (Integrated Development 
Environment). The process is divided into the following three steps. 

The first step is the study of the L-system which is composed of production rules and mapping. 
The L-system begins with an initial string called an axiom. Appling production rules to letters makes the 
axiom developed itself. This is an example of the L-system. 

 

Production rules: 
P1 : A -> AB 
P2 : B -> A 
Axiom: 

ϖ : B 
The operation to N times 
N=0 : B 
N= 1 : A 
N= 2 : AB 
N = 3 : ABA 
N = 4 : ABAAB 
N = 5 : ABAABABA 
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Production rules consist of predecessors and successors and a format might be one of the 
following formats: context-free, context-sensitive, deterministic, non-deterministic, bracket L-system, 
propagative L-system, non-propagative L-system and table L-system. 

Mapping is a meaning assignment to each character that happens to act in a form of interest. In 
Figure1, mapping is text as a picture while mapping is text to simulate the growth of the tree in Figure 2. 
(Worth, P. and S. Stepney. 2005). 

 
Figure 1 An L-system image    Figure 2 An L-system tree 

 

 

The second step is a development of the multiple L-system structure to compose music. The 
prototype of the model comes from the collection, analysis and synthesis of the L-system theory and the 
principles of music. A system management design is divided into 5 parts, the user interface part for 
creating, editing and saving L-system to facilitate in the composition, the L-system management part for 
the L-system control according to the production rules, the instrument management part for L-system 
defining for the instrument to play a series of notes that comes out of the L-system, the music 
management part for the L-system determination about the time to play an instrument set and the last 
part is sound management which allows music to save in formats such as MIDI file format. The order of 
the execution is shown in Figure 3. 
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Figure 3 An L-system design 

 

Step 3 which is the last step of the process is system testing. Without the song ordering, 30 
audiences are assigned to listen to 4 tracks of a variety of music. In each type of music, two tracks of 
them are composed by the composer and the others are composed by the multiple L-system structure. 
The audiences might answer the question which track is composed by the human author and which track 
is composed by the L-system. For an aesthetic emotion experiment, the audiences listen to a set of songs 
and evaluate a level of their music preferences from level 1 which they like most to level 4 which they like 
less. 
 
Results and Discussion 

A performance result from an experiment is shown in Figure 4. There are more than 50% of the 
audiences cannot identify which music tracks are composed from the L-system or the author. The 
emotional aesthetic results in Figure 5 shows that there are 28 audiences like the songs produced by the 
author and the only two persons like the songs composed by the L-system (Lsong1 and Lsong2 are 
music composed by the multiple L-system structure while Moviesong1 is a song from “The Delta Force” 
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movie and Moviesong2 is a song from “Magnolia” movie). It means that the multiple L-System structure is 
possible to compose music which is similar to human do. However, it still lacks of certain factors that 
make the audiences have an aesthetic emotion as music composed by human. It can be said that 
although the use of the multiple L-system structure can produce music which is structurally similar to 
human authors, but there are also some differences. This point would be further developed. 

Figure 4 The percentages of people who can discriminate between music by human and music by the system 
 

 

Figure 5 Numbers of people by the order of music preference 
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Conclusion 
  In summary, this paper presents a model of the L-System used for the music composition. The 
multiple L-system structure consists of two series of L-systems which work together to control the 
instrument and playback. After that the system interprets the message from the L-system to music in MIDI 
file format. 

In the near future, the system could be improved in terms of a clear rhythm and do not need 
rules of composition to control the system. It makes the system reduce the process complexity. In 
addition, the L-system would be applied to traditional Thai music using elements of Thai musical 
instruments. Because of a difference between traditional Thai music and the modern music, the 
knowledge about Thai music composition is needed for the L-system design. 
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Theatre of Initiation for Enhancing Young People’s Maturity 
 
Nanthida Kulkuea1,  Mariya Mudbinsan2  and Suriyong Limsangass1 
 
Abstract 

The project aims to enhance young people’s well-being through initiation based on dramatic art 
process and reinforce the youth’s awareness of local wisdoms in some Thai-Muslim folktales under the 
theme “initiation” and lullabies. It discovers how to enhance young people’s maturity through dramatic 
art. The findings include (1) initiator-seeking method, (2) four certain methods to create initiation 
experience for the initiator, including Read and Act, Be a Laboratory Initiator, Listen and Act, and Tell Us 
about Your Well-Wisher, (3) production based on juxtaposition, and the effectiveness of Theatre of 
Initiation in enhancing young people’s maturity. 
Keywords : Theatre, Initiation, Thai-Muslim folktales, Young people’s maturity  
 
Introduction and Objectives  

Na Tanee Troupe, Student Development and Community Relations, Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus has undertaken Theatre of Initiation for 
Enhancing Young People’s Maturity project, financially supported by the Thai Heath Promotion 
Foundation under Open Grants and Innovative Projects Plan from 15 February 2010 to 31 August 2010.  
 Young people are those who are growing up to live their lives. Providing an opportunity for them 
to act in or watch a stage play which helps reinforce their spiritual, emotional and intellectual 
development is, thus, needed. Theatre of Initiation for Enhancing Young People’s Maturity is a project 
which realizes the importance of “maturity,” the state of “knowing the world” of young people which 
contributes to their quality of life and well-being. The project also believes that catering the young people 
a chance to explore and learn their own inner states during “initiation”—a process in life through which 
one develops his or her own emotional stages from being naïve to becoming mature through difficult 
situations after which one becomes “experienced” (Nanthida Kulkuea, and Narumon Karnchanathat, 
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2008 : 5), will help the young people understand the dark side of life, and the inevitable psychological 
process and prepare them to confront the subtlety of life. 

Two of the goals of the project include enhancing young people’s well-being through initiation 
based on dramatic art process and reinforcing the youth’s awareness of local wisdoms in some Thai-
Muslim folktales under the theme “initiation” and lullabies. The acquisition of initiation can increase the 
youth’s understanding and acceptance of repulsive situations which have occurred or will probably occur 
in their lives. The youth will, then, be likely to have less sufferings because of their realization that life 
does not have only beautiful sides. Also, the expectation of searching for sole happiness is what they 
have to be cautious about as life consists of truths and illusions and momentary happiness. Initiation 
experience contributes to their mental practice to strengthen their minds as their inner parts have 
experienced undesirable incidents. The youth will learn their states of mind and prepare their minds to 
confront unexpected situations.  
 
Materials and Methods 

There are two sessions in the project: workshop and production-making through the investigation 
of certain experimental procedures for the participants’ initiation. 
 
Results and Discussion 

The project discovers how to enhance young people’s maturity through dramatic art. The 
findings include Initiator-seeking method, four certain methods to create initiation experience for the 
initiator, including Read and Act, Be a Laboratory Initiator, Listen and Act, and Tell Us about Your Well-
Wisher,  production based on juxtaposition, and the effectiveness of Theatre of Initiation in enhancing 
young people’s maturity. 

Initiator-seeking method 
After analyzing some of the Thai-Muslim folktales, and Mansfield’s selected short stories 

(Nanthida and Narumon, 2008), Coach discovers the initiation theme with certain messages of the world 
which are useful for enhancing young people’s maturity. They include “the deceptiveness of appearance” 
in “The Three Friends,” “The Little Governess,” and “Auntie’s Niece,”; the death of the beloved and the 
adultery of one’s life partner in “The Curse of Love,” Marriage not only brings only happiness” and the 
beloved’s crucial disease in “Monday Morning.” Because of the limited time of the project, it’s impossible 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 OE-173  

17

for all the participants to play the role of a protagonist. The protagonist participants are, therefore, 
selected. Coach chooses the person who reflects his or her optimism or experience shared with the 
certain innocent character in each story during group and individual discussion. Here, Coach can 
observe and know about the individuals’ experience and view towards life and their qualification of “being 
the innocent” whose maturity is to be enhanced in this project. Mai, a girl who trusts her friends, is 
selected to play the role of “Tiger” in “The Three Friends”; Fai, a girl who hardly travels alone, “the little 
governess” in “The Little Governess”; Mhai, a girl in love, “Tian,” in “Monday Morning,” ; R2, “a guy, 
holding fast to love, “Tuanmaree,” in “The Curse of Love,” ; and the last one, Zum, having a positive 
thinking towards her aunt, “Zum,” in “Auntie’s Niece.” The protagonist participants are introduced to the 
repulsiveness of the world through certain methods declared in the following issue. 

Four methods to enhance young people’s maturity discovered in Theatre of Initiation for 
Enhancing Young People’s Maturity 

Four methods to enhance young people’s maturity in Theatre of Initiation include Read and Act, 
Be a laboratory initiator, Listen and Act, and Tell Us about Your Well-Wisher. 

Method 1 Read and Act  
First, Coach lets the protagonist participant and the other participants read a story of initiation 

through the formalistic approach to literature. Here, they investigate basic literary elements of the story of 
such kind, including the innocent protagonist, the antagonist who disillusions the protagonist, the 
protagonist’s unexpected situation and epiphany or the revelation of truth and his or her realization of 
worldliness, the painful gain of maturity signified by his or her “mood swing,” marking his or her loss of 
innocence. 

Second, they are asked to draw the storyline, which consists of three main elements in the string: 
the protagonist’s innocence, the protagonist’s unexpected situation and epiphany, and the protagonist’s 
maturity.  

Third, the protagonist participant and the other participants play their roles. Here, the play script 
is derived from the original text, participants’ own creation of their script, and Coach’s guidance. 

The Read and Act method is applied to Two Thai-Muslim folktales “The Three Friends” which 
points out deception, and “The Curse of Love,” the premature death and the adultery of one’s beloved. 

 In reading “The Three Friends,” which focuses on deception, the participants follow the three 
steps above accompanied by Coach’s guidance and discover these: 
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First, the innocent protagonist Tiger, who trusts his friend, Krajong (a mouse deer), the trickster 
antagonist, discovers the deceit of his beloved friend. 

Second, the participants draw the storyline, which runs from the protagonist’s trusting of Krajong 
to epiphany, her friend’s words are lies which results in her “mood swings,” signifying her loss of 
innocence and her painful gain of maturity. Here, the story presents Tiger’s discovery of pairs of 
Krajong’s lies and truths which continuously run from one to another for his own escape from his own 
predicaments: yellow curry which Krajong lures her to eat is actually his own shit; his threat about the 
falling sky and his claim of the well as a safe place is, in fact, his artful attempt to keep Tiger in the trap to 
help him escape from her revenge, Krajong’s flicking Tiger’s sexual organ is just to force Tiger to be so 
angry that she pushes Krajong out of the well; the King’s kalamae (a kind of “so-called” Southern-
Thailand dessert) is actually a pile of buffalo shit and the King’s gong which Krajong lures Tiger to hit is 
actually a beehive. Tiger’s series of initiations are presented to reinforce the idea that through one’s life, 
one can encounter many times of initiation, and without consciousness, one’s innocence in certain things 
can be repeated. 

Third, the protagonist participant and the other participants play their roles. Here, the play script 
is derived from the original text, participants’ own improvisation, and Coach’s guidance. 

In reading “The Curse of Love,” which gives light to the premature death and adultery of the 
beloved, the participants also follow the three steps, accompanied by Coach’s guidance, and discover 
these:  

First, the protagonist naïve Tuanmaree, unaware of one’s short life and expecting long-lasting 
love from his life partner confronts the premature death of his wife, femme fatale Bunga, and her 
elopement with a more handsome man after his prayer to God (Allah) for her resurrection is answered. 

Second, the participants draw the storyline, which runs from Tuanmaree and Bunga’s 
magnificent wedding party to Bunga’s death three years after, followed by his exile with Bunga’s corpse 
because of his refusal to bury his wife within 24 hours due to Islamic funeral law and his life-long devotion 
to be with Bunga’s corpse on the raft at sea, God’s answer to his prayer for Bunga’s resurrection, to his 
discovery of her adultery because of his ghost-like look by his old age. 

Third, follow the previous Third. 
The Read and Act method limits the enhancement of the protagonist participant’s maturity. This 

is because reading provides the protagonist participant vicarious initiation. Through this method, he or 
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she is set as the reader observing the learning process and realization of worldliness of “others.” Second, 
the chosen texts are told through an omniscient narrator. This results in descriptions suggesting certain 
qualities of the antagonist as well as certain moods of the protagonist before the protagonist’s realization, 
allowing the protagonist participant to know all, contrasting with everyday life—people do not know 
others’ inner world or what will happen next. With the protagonist’s  knowing all through their reading, 
acting after reading cannot, anymore, even with their being in the dramatic-art frame of concentration of 
“playing ignorant,” create his or her “direct shock” in their minds. Acting after reading for enhancing his 
or her maturity is just pursued for production to help provide the audience vicarious experience. An 
attempt to provide a more direct initiation experience for the protagonist is continued through Method 2. 

Method 2 Be a Laboratory Initiator  
First, Coach, with a formalistic analysis of an initiation story, lets only antagonist participant know 

the protagonist’s disillusionment.  
Second, the protagonist participant, a laboratory initiator, not knowing that he or she is in the 

initiation laboratory where certain repulsive situation is provided for his or her initiation, interacts with 
other characters along Coach’s initiation story skeleton where only certain setting and needs of each 
character are determined. The individual is informed only his or her own needs or goals. Coach lets the 
participants interact with other characters following the scheme. At this place, the characters have to 
carry out their own creation of verbal and non-verbal expressions to suit each scene. They are guided 
sometimes by Coach when their concentration, consciousness and imagination are lost. Most of what 
happens along the way including setting and human interactions contributes to the protagonist’s 
optimism, reinforced mainly by the antagonist who is found later “the false hero.” His interaction with the 
protagonist participant leads to the revelation of truth which “directly shocks” the laboratory initiator 
through such dramatic art for his or her primary initiation. It should be noted that without the antagonist 
participant’s ability in delivering certain repulsiveness of the world to the protagonist participant through 
their verbal and non-verbal expression, his or her “mood-swing” is not achieved and the expected 
initiation is aborted.  

The Be a Laboratory Initiator method is applied to “The Little Governess,” Katherine Mansfield’s 
Oxford University Press (OUP) adapted version “The Little Governess” by Rosalie Kerr which suggests 
sexual harassment and the deceptiveness of appearance. 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 OE-176  

17

First, Coach reads a story of initiation through the formalistic approach to literature, and 
discovers that the little governess, the naïve female protagonist, trusting a stranger, “the old man,” on her 
journey alone from England to Germany encounters his sexual harassment realizing his quality of being 
her false hero (Nanthida and Narumon, 2008). This is informed only to the antagonist participant. 

Second, Coach draws the storyline, which runs from the little governess’ awareness of the dark 
side of the world reinforced by her manager’s warning of men’s deceit, her interaction with a stranger, the 
old man, whose impressive qualities including his friendly conversation, polite manners and dress, and 
hospitality, contrasting with other men around which make ways to her positive thinking towards him and 
her labeling him as a “hero” (Nanthida and Narumon, 2008) to his sexual harassment.  

Third, the protagonist participant and the other participants play their roles, following Coach’s 
initiation story skeleton. Here, the play script is obtained through the participants’ spontaneous and 
guided interactions. The antagonist himself shocks the protagonist participant with certain assigned line 
unknown by the protagonist participant for the revelation of truth and the protagonist participant’s 
initiation. At this place, the protagonist participant is expected to be stunned—her mood swings—after 
the antagonist participant asks her for “a kiss,” hinting at his sexual harassment. Here, the protagonist is 
shocked as she realizes “it’s not in the script.” This is considered satisfactory by Coach as the 
protagonist participant’s mood is swung like in real life—one meets surprising scripts of the world and 
becomes initiated. This is the utmost of initiation the laboratory has produced. It should be noted that 
certain harmful actions of the old man which support his sexual harassment are forbidden during the 
process. This step brings all the participants the Thai script which is as much similar to Mansfield’s 
English script as possible. Such in-the-air Thai script is aimed to provide the participants’ understanding 
of the original text before the English version is given to them for a fuller picture of the whole story. 

Fourth, the stage play’s development with the English script is undertaken for production. 
Being limited of knowing the future, instead of reading the whole of the initiation story before 

acting, can help the protagonist participant achieve the initiation which is more direct than the one the 
first method caters. This is because verisimilitude is made through keeping “the truth” as a secret to the 
protagonist participant as it is concealed to the innocent in reality.  With this method, the protagonist 
participant is a “direct initiator” as he or she does not repeat the initiation of “others” which they have 
learnt but experiences “the unexpected,” and the mood-swing himself or herself. To enhance young 
people’s maturity in Theatre of Initiation, this method is more preferable than the first one.  
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Method 3 Listen and Act 
First, a participant shares with the other participant his or her own story of initiation from his or 

her experience. 
Second, Coach asks the protagonist participant and the other participants to use Method 1 to 

analyze formalistic elements of initiation experience told by the participant and draw the storyline. 
Third, the protagonist participant and the other participants play their roles. Here, the play script 

is derived from the original story, participants’ own improvisation, and Coach’s guidance. 
Fourth, the protagonist participant and the antagonist participant help each other create a fuller 

picture of the story of initiation based on what they have learnt from the participant’s experience. Here, 
they have to imagine what are likely to have happened to the initiator before the revelation of truth and her 
loss of innocence. They have to focus on the initiator’s naivety and its causes, guided by Coach, 
including one’s lack knowledge or awareness of negative sides in life and one’s limitation of knowing the 
future which inevitably results in one’s emotional transition moving from “feeling certain” to “feeling 
uncertain,” signifying the initiator’s learning process and becoming learnt” (Nanthida and Narumon, 
2008). 

The Listen and Act method is applied to “Monday Morning,” with the beloved’s crucial disease 
and repulsiveness in marriage.   

First, a participant shares with the other participants her initiation story—her mother’s 
experience. Her mother is married to her father who has schizophrenia. 

Second, the protagonist participant and the other participants uses Method 1 analyze formalistic 
elements of the initiation experience they have heard and draw the storyline, which consists of three main 
elements: the protagonist’s unaware of her husband’s uncertainty of health, and the repulsive side of 
marriage and her realization of her husband’s psychic problem and her damaged dream-like household. 

Third, the protagonist participant and the other participants play their roles. Here, the play script 
is derived participants’ own improvisation, and Coach’s guidance. 

Fourth, the protagonist participant and the antagonist participant help each other create a fuller 
picture of the story of initiation based on what they have learnt from the participant’s experience and their 
in-the-air sketch of script through the third step. Here, the song “Monday Morning” by Peter Paul and 
Mary is added at the beginning of the story to set up the background of the female protagonist called 
“Tian,” who is innocent about her coming marriage as the young girl in the song is. Her optimism is 
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reinforced by these: her extreme confidence in happiness marriage will bring through her persistence in 
her premature marriage next Monday against an experienced man’s warning of after-marriage-sorrows 
and her age of innocence; the fulfillment of her dream—she is married to “Chai,” her love, the false hero, 
on the Monday, the happiest day in her life— and her chance to live with him. It is followed by the 
messages of the world delivered to her—her husband is a mentally-ill person; “Tong,” frequently 
mentioned by Chai as a friend exists only in Chai’s imagination; her sweet marriage life of no return, 
illuminating his quality of being her “false hero.”  

The Listen and Act method can only provide the protagonist participant a vicarious experience 
as “truth” is revealed through storytelling before he or she takes the role of the protagonist. However, it 
provides the participants an insight into one’s optimism through their adding certain dream-like moments 
grounding the protagonist’s naivety and into a cause of one’s positive views—one’s limitation of 
worldliness. In addition, this method encourages the participants to try to shape “their own work of 
dramatic art” contributed by their integrated experiences. 

Method 4 Tell Us About Your Well-Wisher, influenced, inspired by and adapted from Katherine 
Mansfield’s one-sided dialogue technique in “The Lady’s Maid” (Nanthida and Narumon, 2008 : 21). 

First, Coach asks the protagonist participant to tell about his or her well-wisher, the person who 
he or she feels grateful for his or her kindness. Here, Coach conveys the dialogue, asking him or her to 
mention about certain impressions about that person. Then, one condition is made—the well-wisher had 
no-one and needed one’s life-long caring and the protagonist participant is asked to choose between 
living his or her own life and being with his or her well-wisher. This process is videoed. If the second 
choice is made, he or she cannot take the role of the protagonist as they do not have the full stream of 
devotion under the condition of gratitude which this process crucially requires. 

Second, Coach asks the protagonist participant to type the conversation between him or her and 
Coach and cut Coach’s part. Here, a one-sided dialogue is obtained. 

Third, Coach adds the contrastive pictures of what the protagonist participant perceives about 
his or her well-wisher, shading some light on the deceptiveness of appearance, his or her innocence, 
limitation of knowing the truth, lack of initiation, the learning process, and his or her inevitability of being 
victimized.  
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This method is applied to ““Auntie’s Niece.” adapted from Mansfield’s OUP adapted version 
“The Lady’s Maid” by Rosalie Kerr and a participant’s real experience which highlights manipulation and 
the helpless and pitiful states of the innocent victim who lacks initiation. 

First, the protagonist participant tells Coach about her well-wisher—her aunt. The protagonist 
mentions some incidents she has experienced which, through her perception and judgment, suggest the 
goodness of her aunt and her aunt’s husband, her uncle. e.g. their long-term hospitality and generosity 
given to her when she visits their house. The protagonist participant chooses her aunt as Ellen, the 
protagonist in “The Lady’s Maid” chooses her lady (who is manipulative). This suggests that she can play 
the role of the innocent as she fulfils the characteristics of Ellen. This process is videoed. 

Second, Coach asks the protagonist participant to type the conversation between her and 
Coach and cut Coach’s part. Here, one-sided dialogue is obtained. 

Third, Coach makes the protagonist’s perceptions of her aunt and the family members “wrong 
impressions.” Here, the protagonist’s aunt is made a “false heroine” through Coach’s addition of the 
pictures contrasted with what the protagonist participant perceives about her aunt and her uncle. For 
example, the perceived hospitality is contrasted with her aunt’s annoyance of her frequent visits; her 
uncle’s teasing is opposed to his concealed quality of being a dirty old man. This shades some light on 
her aunt’s deceptiveness of appearance, manipulation and her own limitation of knowing the truth. Her 
misinterpretation of her aunt’s “mask” and her decision to give her life to life-long devotion towards her 
aunt renders victimization the inexperienced tragically faces. 

The Tell Us about Your Well-Wisher method helps reinforces the protagonist participants’ 
thinking about the opposite sides of things through Coach’s illumination examples. It also helps create 
the rather natural innocent as the protagonist participant plays her role mostly from her own experience. 

Production based on juxtaposition, and the effectiveness of Theatre of Initiation in enhancing 
young people’s maturity 

Initiation stories highly depend on “juxtaposition.” Thus, the protagonists’ words, props, 
costumes, music and lights which parallel the protagonist’s moods are required. The counterparts of 
such elements support the character’s transition of moods. For example, cheerful music which supports 
the protagonist’s positive views is contrasted with some sad one, giving light to his or her mood swings. 
Exclusively, Zum’s innocence is mainly supported by dramatic irony through behind-her-back reality. 
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The project has developed five “slices of life” initiation stage plays with certain repulsive points 
which disillusion the youth: 1) “The Three Friends” adapted from the Thai Muslim folktale “The Three 
Friends” with deception, 2) “The Little Governess” adapted from Katherine Mansfield’s Oxford University 
Press (OUP) adapted version “The Little Governess” by Rosalie Kerr, with sexual harassment and the 
deceptiveness of appearance, 3) “Monday Morning”  adapted from the song “Monday Morning” by Peter 
Paul and Mary and a participant’s experience with the unpleasant side of marriage and one’s beloved 
person with a crucial disease, 4) “The Curse of Love” adapted from the Thai Muslim folktale “The Curse of 
Love”  with the premature death and the adultery of one’s beloved person and 5) “Auntie’s Niece” 
adapted from Mansfield’s OUP adapted version “The Lady’s Maid” by Kerr and a participant’s 
experience, with manipulation and the helpless and pitiful states of the innocent victims. All of the plays 
are joined by a Muslim lullaby which signifies the concern about the youth. The production was presented 
in front of some Thai youths and people on 28 June 2010 at PSU, Pattani. The project questionnaires 
show the youth’s lack of awareness of such possible repulsive encounters and their states of mind are not 
ready, at some degree, to confront the rather hostile world. 
 

Conclusion 
The project can be a “vaccination,” providing disillusionments for the youth’s well-being. Also, 

the universal human psychological process through initiation theme wisdom shared in both certain 
English literary works and those of the local Thai Muslim is revealed. 
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Design Motion Infographic for Complex Problems 
 

Panasit Chaiyanan1, Chokeanand Bussracumpakorn1 and Nigel Power1  

 

Abstract 
This research explored the process of designing motion infographic to help communicate a 

proposed solution for or simply an explanation of complex problems. The researcher divided the 

research into three parts, exploring infographic, exploring motion graphic, and investigate how the two 

types of design can combine to become motion infographic. The researcher determines that there are 

three types of infographics. First is data visualization infographic, in which the designer has less control 

over the appearances and the viewer can appreciate the design out of context for only the aesthetic 

value. The second type is narrative driven infographic, which informs the viewer of how to perform certain 

task or tell of a certain historic event. The third type is persuasive design infographic, which uses design, 

illustration, and data visualization along with written description in order to convince the viewer of a 

certain truth. The researcher designed a motion graphic design process which is divided into three parts; 

pre-production, production, and post-production. The researcher combined the essential parts from each 

processes, for infographic is information visualization and information validation; and from motion 

graphic. Motion infographic design process was created. The researcher then utilized the motion 

infographic design process in a design project for Greenpeace South East Asia. The success of the 

motion infographic is measured in the viewer’s understanding of the communication, the numbers in 

viewership, and the viewer’s response.  

Keywords :  Motion Graphic, Information Graphic,  Data Visualization /  

 

Introduction  
Is global warming real? Who were responsible for the global financial crisis? What caused 

flooding in Thailand? Is Nuclear Power safe? Many people will have different answers to these questions 

because information is coming from all sides. In recent years, corporations and interest groups has spent 

large amount of money on public relation in order to manipulate the media to defend their own interest 
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and influence public opinion to their favor. This resulted in the public become less informed on issues 

that truly affect them. If it had not been for the Tsunami crisis in Japan in 2011, several nuclear power 

plants would have been on schedule to be built around the world due to the public relation campaign 

from the nuclear industry trying to convince the world that nuclear power is safe.  For the past five years, 

several non-profit organizations that represent the interest of the consumers and the environment are 

starting to turn to motion infographic to help communicate their message. Found most commonly among 

social media site and distributed through various websites and blogs, motion infographics are animated 

documentary aim to educate featuring graphical element simplifying complex problem. A combination of 

motion graphic and infographic, motion infographics are cheap to develop and some can be finished by 

one person. Several pioneered motion infographics are completed with little budget, but because of its 

flexibility to be distributed through social media, a well-made motion infographic movie can be seen by 

millions of viewers around the world.  This research aims to understand the process of designing a typical 

motion infographic. 

 

Materials and Methods 
This research is in a form of action research, following the guideline of Jean McNiff’s “All You 

Need to Know About Action Research”. The research will be divided into cycles, each consist of the 

researcher’s observation, design (action), writing (reflection), and evaluation steps. After the evaluation of 

each cycle, the result will be transformed into new approach which links to the beginning of the next 

cycle as part of the new observation step. The focus of the research will be on the researcher’s own 

understanding of motion infographic. Because motion infographic carries attributes that belong to two 

other types of design, infographic and motion graphic; the researcher explore each types of design 

separately in order to understand the infographic’s ability to simplify complex information using visual 

language, and motion graphic contribution to the design process. 

Understanding Infographic 

The researcher explored the history of infographic through literature review and interview with 

experts in the field. As part of the action research, the researcher use his own experience working as 

graphic designer and film making in the field to construct the first design process based solely on 

experience and limited amount of literature review. After constructing the initial typical design processes, 
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the researcher attempt to understand it further by interviewing expert, and then utilize the draft design 

process in a real project. The researcher concluded by separating infographics into three categories. 

 
Figure 1: Data Visualization Infographic (designed by Panasit Chaiyanan) 

 

Infographic Type 1: Data Visualization  

Data visualization is uniquely different from most other type of infographic in that the designer 

does not have total control over the visual of the final outcome. The designer may chose the color, the 

platform, the typeface, and the way the design is printed and distributed. But in the end, the graphical 

elements which represent the variables in the design will be dictated by the data and not by the designer. 

Data visualization infographic are often made to aid scientist and other professional working with large 

amount of data to see a clearer picture in their works. For casual viewer however, data visualization 

infographic can be appreciated just by its aesthetic alone without knowing the full context and the 

meaning behind the graphic.  

 
Figure 2: Narrative Driven Infographic (designed by Panasit Chaiyanan) 

 

 



              บทความวิจยั 
                ศิลปากรวิจยัและสร้างสรรค์ ครงัที 5 “บรณาการศาสตร์และศิลป์ู ”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 PE-4  

4 

Infographic Type 2: Narrative Driven 

Narrative driven infographic tells a step by step how-to perform a certain task or simply tells a 

story. It does not use data as evidence and most of the time the viewer will just have to accept the story 

they are being told is true. This type of infographic may come in a form of timeline or show and compare 

different situations. The most important addition to the process is the script writing. There is less 

emphasis on supporting the claim of the work by using graph or data and sometime can be based purely 

on the tone of the work. 
 

 
 

Figure 3: Persuasive Design Infographic (design by Panasit Chaiyanan) 

 

Infographic Type 3: Persuasive Design 

Persuasive design type of infographic tries to persuade the viewer of a certain truth with the help 

of illustration, diagram, or even data visualization. All graphic design has a certain degree of persuasion, 

but persuasive design infographic have the key visual and the written words complement each other in 

order to enhance persuasion. Unlike data visualization infographic, the designer has complete control 

over the look of the design.  
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Understanding Motion Graphic 

Motion graphics are short films that feature animated graphic element most commonly found in 

the form of music videos, film’s title sequences, and television commercials. The researcher has a certain 

degree of experience working with motion graphic and short film himself, so the process he designed 

after conducting literature review and interview with expert in the field remained unchanged from his 

original assumption. 

Typical motion graphic design processes, like film making processes, are divided into three 

parts: a pre-production stage which includes concept generation, character design, mood board, 

storyboarding and pre-visualization; a production stage which consist of raw footage acquisition either 

from live action shooting or animation; and a post-production stage where the raw footages are edited 

together and turned it into a finished movie. Therefore a motion graphic design process is also divided 

into three parts accordingly. 

Motion Infographic Design Process 

When combining the two processes together, motion infographic design process retain the most 

important parts from infographic design processes, which has to do with its most ideal attribute, the 

simplifying of complex information. For motion infographic design process, information visualization and 

information validation were retained. Motion graphic are evaluated by the audience response to its 

attractiveness and infographic are evaluated by its ability to communicate information. The two steps that 

act as the final gate in the process, the communication testing and audience comprehension testing 

become part of the motion infographic design process.  

 
Figure 4: Motion Infographic Design Process 

The researcher contacted Greenpeace South East Asia and offered a motion infographic design 

project. Greenpeace South East Asia asked the researcher to design a motion infographic explaining the 

need for Energy Revolution plan. The researcher received five books with more than two hundred pages 

worth of documents. After turning the large amount of information into data, the researcher then utilized 

the motion infographic design process he himself has created for this project. 
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Result and Discussion 
Examining the process carefully, a motion infographic is essentially a type of motion graphic with 

two key differences. Firstly, the data that was used needs to be validated and test for viewer’s 

comprehension. Secondly, the effectiveness of the design is not measured solely with the audience liking 

the movie but also on whether or not the audience successfully receives and decodes the information 

being communicated. 

The researcher approached this research project as a motion graphic designer. In his practice, 

the researcher reached a conclusion that motion infographic is a type of motion graphic that deal with 

simplifying complex information, possibly because motion graphic design being his main field of 

expertise. The research advisors have expressed interest in approaching the research project in another 

way, as infographic designer analyzing the contribution of motion to the overall persuasiveness of the 

design. 

 

Conclusion 
Motion infographic simplifies complex information while using moving graphical elements to 

enhance persuasive power and understandability. The success of a motion infographic is measured by 

the viewers’ understanding of the communication, the numbers in viewership, and the viewer’s response, 

all of which can be measured by social media. Non-profit organizations can invest in motion infographic 

to help simplify complex socio-economical issues they want to communicate and reach wide-range of 

audience through online distribution. 
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Developing Sustainable Tourism by Sufficiency Economy Philosophy Model for Ao Khung 
Wiman Chanthaburi Province ; a Case Study 

Chalongchai Teevasuthornsakul1 and Wichiraporn Sroput1 
 

Abstract 
The Objectives are survey and evaluate the potential of tourism, develop and test a sustainable 

form of tourism under the concept of sufficiency economy in Ao Khung Wiman, Chanthaburi by the 

Participation Action Research (PAR).  The results showed that Ao Kung Wiman attractions include the 

beautiful natural and generated by the community such as Mapkho Wildlife Sanctuaries Area, Hinkrong 

rocky beach, Khung Wiman beach, Phra Yean viewpoint, Sungkugjai viewpoint, Sudthung Rung beach, 

The forest between Sungkagjai viewpoint and Sudthung Rung beach, The viewpoint of dam which 

prevent coastal erosion, Nung Phaya viewpoint Hualamg pagoda, and the old temple in Wat Tha Klaeng. 

Evaluations found that Ao Khung Wiman, Chanthaburi and nearby attractions have the potential to be 

sustainable in the medium and managed as a sustainable tourism at a low level. The sustainable tourism 

in Sufficiency Economy model of Ao Khung Wiman, Chanthaburi and nearby areas which develop form 

this research perform the 135 tourists and 25 areas populations high level in 

knowledge( 59.0. ,83.3 == SDX ), realizing and conservation and value( 67.0. ,56.4 == SDX ) 

and impressing( 58.0. ,53.3 == SDX ). The result of observe and sampling interview show that 

tourism behavior are avoid of destroy, appreciate and sustainable or least or slowing changing.   

Keywords :  Tourism, Sustainable Tourism, Kung Wiman; chai1962@yahoo.com2

 

Introduction  
In Thailand, the nation income from tourism is very high, but the impact of tourism on the natural 

environment or nature resources has increased too. When the natural resources are destroyed, there are 

difficult to build or development as same. There for, the concept of integrated attraction development and 

preserving natural resource and environment, which is a middle way, is the appropriate development 

                                                            

1 Faculty of Science and Technology,  Muban Chombueng Rajabhat University Chom Bung District, Ratchaburi Province 70150, Thailand. 
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method. [1] The output of the concept is sustainable tourism which is on the conditions are Management 

by community, members in community must participate on management and concern on traditional 

culture the way of life, Concern on natural resources, and acceptance on tourism income from the 

members of community.[2] That consistent with “the philosophy of Sufficiency Economy". The foundations 

of King Bhumibol's theory which is his majestic’s suggestion to people at all levels, family level, 

community level and country level. Sufficiency means moderation, reasonable and self-protection on 

against with environment including planning and management.   

Khung Wiman is the beach in Na Yai Am district, Chanthaburi province. There are many 

attractive places and activities in Khung Wiman and nearby area. The activities such as swimming, 

kayaking, hiking, fishing, paragliding and etc. Nang Pra Ya is the name of view point which is the one of 

beautiful places in the east of Thailand. The Traditional activities are Loy kratong festival, Thailand 

traditional festival which is put the Kratong in the river and pray, but this festival in Khung Wiman do on 

the sea, Fruits-Merit activity and traditional merit activities, which is call Salukapat and Song. People and 

municipality want to develop the beach and nearby area and they concern to natural resources and 

environment, they ask research team  for research and suggestion about development and administration 

Khung Wiman, to increase income and do not effect on  natural resources and environment, which is 

sustainable. 

Research objectives; Survey and evaluation, development and experiment of the sustainable 

tourism model, in Khung  Wiman and nearby areas,  base on sufficiency economy concept. 

Definition ; the Khung Wiman Sustainable Tourism Model is tourism activities or tourism  programs 

in Khung Wiman and nearby areas. The model is create by using sufficiency economic philosophy and  

sustainable tourism and accepted by communities and stakeholders. The model is used in Khung Wiman 

and nearby areas  in  Chanthaburi province,  
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Research Framework ; show in picture1. 

Survey 

Evaluation 

1. Tourism Resource in Kung Wiman 

    and nearby area 

2. Demanding of communities  

Potential in sustainable tourism area 

1. Sustainable tourism principles 

2. Sufficiency Economic Philosophy   

The Khung Wiman Sustainable 

Tourism Model  by Sufficiency 

Economic Concept 

Participated by Communities  

 

Picture1. The research framework 

 
Methodology 

The research was conducted by communities and stakeholders to participate, observe, suggest 

and improve by committee which is representatives of organization administration, communities, 

restaurant and accommodation  entrepreneurs and academician. The first step of research is committee 

forming then  (1)to publicize to communities in Khung Wiman and nearby areas (2)to collected about 

visiting places in Khung Wiman and nearby areas  (3)to survey by questionnaire(Level of Confidence = 

0.86),   the population are 585 tourists on October 2008 and April 2009, with ratings scales by accident 

sampling.  To interview restaurant and accommodation entrepreneurs at Khung Wiman beach. To 

interview, by semi-structured interview, representatives of communities and member of communities and 

to analyze data with percentage,  mean, stand deviation and qualitative data analysis to conclude to 

commits and suggestion. (4)To develop assessment from, the potential on sustainable visiting places, the 

assessment from develop by assessment  forms which belong to Office of tourism development, Ministry 

tourism and sport of Thailand, Then, to evaluate the areas by 15 experts and analyze data with mean and 

stand deviation to level of potential on sustainable area.  (5)Research team take the data to create a 

framework and sustainable tourism model by sufficiency economic concept then take to the committees 

to inform to communities and take feedback.       (6)Committee meeting in order to inform, discuss, 

develop and vote on agree in the sustainable tourism model (8)to use the sustainable tourism model with 
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the tourists who were been in Khung Wiam and nearby areas on April and November  2010 and then to 

develop the model.  

 

Research Results  
Khung Wiman and nearby areas, there are many places in Kung Wiman such as  Beach,  Khoa 

Mob Kor Wildlife Sanctuaries, Kin Klrong beach, Kunu Wiman beach, The Grand Walking Buddha 

viewpoint,  the Grand Happy Buddha viewpoint, Natural corridor, Pick-nick area, Nang Pra Ya viewpoint, 

Hun Lam Pagoda and Tha Kleang old chapel. All of these places are 25 square kilometers. Some part of 

areas has been destroyed but most of areas are clam and natural. There are many tourists visit Khung 

Wiman on Saturday and Sunday, but a few tourists on Monday to Friday. The there original traditional 

festivals are merit by fruits, at Tha Kleang temple, people take many kinds of fruits instead of food to the 

temple. After finish the ritual, people will take the fruits back. The Song merit is the original traditional 

festivals which are the fishermen in Moo 7 village do for died personas, who died during on duty in the 

sea, do for fish and marine animals which the fishermen took for food and selling. Loikrathong festival at 

Kung Wiman, is different from original festival,  pray and put Krathong into the sea instead of the river. In 

addition to, there are tradition games such as  Saba game and Sling shot competition. The tradition food 

is shrimp paste and dried squid. The favorite activities of tourisms are swimming, fishing, side seeing and 

visiting especially the viewpoints and pick nick area.  The survey result from tourists and relative 

personas found that the most of tourists are students and government officers, 70 percentages, visiting 

Khung Wiman by telling the others, visiting with families, visiting by car,  spending  with food and trip, 

Timing of visiting is one day, not stay overnight. The tourists want to go to the beach and having lunch or 

dinner. Some of tourists do not know about the other places except the beach and restaurants. The 

tourists and entrepreneurs in Khung Wiman need street from the high-way to Khung Wiman, public toilets 

, trashcan ,Information point or guidance places, Public telephones, Public lights, viewpoints 

development, information about natural concern, activities promotion about traditional festivals by the 

most sequence as Tak bat devo, Fruits merit and Loikathong. By research, Potential evaluated found that 

Kung Wiman is the sustainable area in medium level which evaluated on the completeness of natural, 

manifest  visiting and learning places, risk of being destroyed, historic traditional and culture worth, safety 

area, assess to area, infrastructures and development and development by external factor.  Evaluating on 

Management level for sustainable area is in medium level. To evaluate from benefits of area to 
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sustainable, Educated and awareness and participating in activities by communities. The Result and 

development tourism model by concepts, the tourism model must accord with behavior of tourism and 

sufficiency economy concept. Behavior of tourism are the tourists do not stay overnight, personas travel, 

like clam environment. Sufficiency economy is concern about capacity of places(moderation), 

participating in management by community, distribution of income to community(Ethic), to promote to 

tourists and community about environment awareness, avoidance to destroy on environment, traditional 

and social(reasonable and knowledge), preparing by community in change environment (protection).    

 The researchers applied system concept, input-process-output, and sufficiency economy 

concept  to develop to sustainable tourism in khung Wiman and nearby areas and verify by experts and 

improving by committee, the model is in picture2. 

  

 

(Input Unit) 

Tourists and 

communities 

(Process Unit) 

Khung Wiman  

 (Evaluation Unit)  
Questionnaire and observer tourists’ behavior  

(Output Unit) 

Tourists and communities aware cherish 

service and retain for minimal change 

soon as possible and preparing on 

impact for the future. 

Picture2. Sustainable Tourism Model in Khung Wiman and nearby areas by  Sufficiency Economy  

                 Concept 

 

Process on development  Sustainable Tourism Model in Khung Wiman and nearby areas on  

Sufficiency Economy Concept When the tourists arrive to Kung Wiman(Input), The tourists will get 

information from Khung Wiman Information Center by advertising boards or staff in order to learning 

Khung Wiman and nearby areas. Khung Wiman Information Center(Process), there is information of 

geography, history, visiting places, tourism routes, attention data and charge from past to present  and 

forecasting for future, will inform  to the tourists  about general information, to  tell about history,  

traditional, the way of  living, to educate about awareness in natural environment. The objectives are let 

the tourists know about Khung Wiman and nearby areas and concern about natural environment, cherish, 

protection and avoiding to destroy natural environment. After informing process, the tourists will chooses 
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tourism programs which are suitable with time to visit and their styles. During the process in information 

center, there are staffs to explain and consult to tourists about the tourism programs, how to select 

program or any and there are local guides. During the tourists are visiting places in Khung Wiman. The 

staffs will evaluate and assess about satisfactions on visiting Khung Wiman in impression to visiting 

places, behavior tourism, tourists attitudes which used tools of evaluations or assessment such as 

observe, questionnaire, random interview. The evaluation or assessment results will develop tourism in 

Khung Wiman and nearby areas and tourism model.  About members in Khung Wiman and nearby areas, 

will used the same process with tourists and will informed by the leader of community to learning by 

themselves, will got information document, will train to volunteers, agents, local youth for communicate to 

members in community.      

The results of tourism model testing, with 135 tourists and 25 members in community, are the 

tourists 

Discussion  

g Wiman and nearby areas, in Chanthaburi Province, are many attractive places, natural 

places a

 concept, that 

develop

know about Khung Wiman and nearby area in high level(average=3.85, deviation=0.59), the 

areas make tourists to aware, to protect, to cherish in high to highest(average=4.56, deviation=0.67) and 

the tourists impress on Khung Wiman and nearby areas  in high level (average=3.53, deviation=0.58)  

and the results of behavior observe and interview are the behavior tourism are avoided to destroy visiting 

places and appreciate, love, cherish want to minimal change as soon as possible.   

 

Khun

nd created by human. By evaluation method to evaluate the areas to sustainable areas, found 

that Khung Wiman and nearby areas have their potential to sustainable areas is in medium level and 

Potential on management to manage to sustainable area is in low level. These mean that, there are 

necessary to  management or development to sustainable areas and to retain in changing at least or 

slowest  as possible. The management by sufficiency economic concept should persuade members in 

communities and stakeholders to participate in management or development, and the tourism activities 

income in Khung Wiman and nearby areas should share to communities and members.    

The Khung Wiman sustainable tourism model by using sufficiency economic

ed from this research is the suggestion to stakeholders and communities, is the management 

method  to manage or develop Khung Wiman and nearby areas to sustainable areas and to meet the 

communities and stakeholders’  requirements especially Sanam Chai Community which is retain Khung 
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Wiman and nearby areas to be sustainable areas and to be the attractive visiting places in the Eastern 

Region and to be proud in the famous places, Khung Wiman , Sanam Chai, Chanthaburi Province.     
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Self-Directed Learning Readiness Level of the First Year Students in Faculty of Nurse, 
Rangsit University  
 
Kanchana Chanprasert1

 

Abstract 
The purpose of this study wa2s to investigate the level of self-directed learning readiness level of 

the first year students in the Faculty of nurse, Rangsit University. The Data were collected from one-

hundred and twenty-one first year students in the Faculty of nurse studying in 2011 academic year trough 

the self-directed learning readiness scale was developed by the researcher from a project “An 

Instructional Model Development Focusing on Self-Directed Learning Process by Using Problem-Based 

Learning Approach”. The results of the study revealed that the students had self-directed learning 

readiness in three factors; the students’ management skills, the students’ needs for learning 

characteristics and the students’ self-control abilities at the high level that  the means of them were 3.69, 

4.06 and 3.84 respectively. There were statically significant differences   (p =.05) between the means of 

the self-directed learning readiness levels on each factor. 

Keywords : Self-directed learning readiness, Students’ management skills, Students’ needs for learning  

                    characteristics, Students’ self-control abilities 

 

Introduction  
It has been widely recognized among educators that self-directed learning (SDL) can be a great 

challenge to the teacher and students in creating a dynamic and meaningful learning process.  As 

Malcolm Knowles (1975) described it: SDL as a process in which individuals take the initiative, with or 

without the help of others. The processes in self directed learning include diagnosing one’s own learning 

needs, setting personal goals, making decisions on resources and learning strategies and assessing the 

value of the outcomes. SDL is the method used when a learner, rather than an institution, controls both 

the learning objectives and the means of learning. In defining SDL, two aspects need to be explored: 
                                                            

1 Department of Physics, Faculty of Science, Rangsit University, Pathumthani 12000, Thailand. 
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firstly SDL as a process or method of learning and secondly, in terms of personality characteristics that 

are required and developed as an out come of SDL.  

Self-directed learning readiness (SDLR) is define as ‘the degree the individual possesses the 

attitudes, abilities and personality characteristics necessary for self-directed learning’ (Wiley, 

1983:182).SDLR refers to the degree the individual possesses the attitudes, abilities and personality 

characteristic necessary for SDL (Richardson, 1988). And SDLR is the ability to learn independently in 

one situation or context can be generalized to other settings (Candy: 1997, Guglielmino: 1989).  

From the meaning of self-directed learning and self-directed learning readiness, there is a 

definite correlation between SDLR and student preference for structured teaching sessions. So the 

researcher interested to measure self-directed learning readiness scale (SDLRS) of the nurse students for 

the nurse teachers to diagnose student’s attitudes, abilities and personality characteristics. 
 

Objective 
To investigate the self-directed learning readiness (SDLR) level of the first year students in the 

Faculty of nurse, Rangsit University. 

 

Methodology 
Population and Sample  
The one-hundred and twenty-one first year students in faculty of nurse studying in 2011 

academic year were population of this study. All of them were the purposive sample group.   
 Research instrument  

Self-directed learning readiness scale (SDLRS) was developed by the researcher from  

Guglielmino’s SDLRS and Murray et al’s SDLRS to be used in researchers’ project called ” An 

Instructional Model Development Focusing on Self-Directed Learning Process by Using Problem-Based 

Learning Approach”. The SDLRS puts 40 items on a 5-point Likert scale. A score of 1 denotes “strongly 

disagree” and a score of 5 denotes “strongly agree”. The SDLRS consists of three factors: Students’ 

Management Skills (13 items), Students’ Needs for Learning Characteristics (12 items) and Students’ 

Self-Control Abilities (15 items). The SDLRS was evaluated Item-Objective Congruency Index (IOC) by 

four experts. The IOC were +0.6 to 1.0 and analyzed reliability by Cronbach’s coefficient alpha that were 

at 0.941 (Kanchana Chanprasert, 2011) 
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Data analysis  
The statistics was used for data analysis in this study composed: 

1. Calculation  the means and the standard deviation of the data from the SDLRS   

2. Comparison the means of each factor of the data from the SDLRS  by  One-way ANOVA 
Interpretation of data  
The means of the data from the SDLRS interprets as follows 

1.00-1.49 the lowest level  1.50-2.49 low level 

 2.50-3.49 moderate level  3.50-4.49 high level   

And 4.50-5.00 the highest level 

 
Results 
Table 1 the SDLR level of the first year students on each item  

items mean SD. 

1. I manage my time well. 3.55 .65 

2. I am self disciplined. 3.79 .58 

3. I am organized. 3.84 .66 

4. I set strict time frames. 3.48 .70 

5. I have good management. 3.64 .60 

6. I am methodical. 3.96 .71 

7. I am systematic in my learning. 3.64 .66 

8. I set specific times for my study. 3.44 .74 

9. I solve problems using a plan. 3.62 .65 

10. I prioritize my work. 4.04 .66 

11. I can be trusted to pursue my own learning 3.55 .75 

12. I prefer to plan my own learning. 3.68 .69 

13. I am confident in my ability to search out information. 3.69 .72 

14. I want to learn new information. 4.12 .71 

15. I enjoy learning new information. 4.07 .75 
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Table 1 the SDLR level of the first year students on each item  

items mean SD. 

16. I have a need to learn. 4.24 .80 

17. I enjoy a challenge. 3.83 .85 

18. I enjoy studying. 4.26 .65 

19. I critically evaluate new ideas. 3.88 .61 

20. I like to gather the facts before I make a decision.        3.83 .71 

21. I like to evaluate what I do. 3.83 .77 

22. I am open to new ideas. 4.31 .69 

23. I learn from my mistakes. 4.21 .67 

24. I need to know why. 4.08 .69 

25. When presented with a problem I cannot resolve, I will ask for assistance. 4.07 .75 

26. I prefer to set my own goals. 4.04 .72 

27. I like to make decision for myself. 3.86 .77 

28. I am responsible for my own decision/actions. 4.19 .72 

29. I am in control of my life. 4.26 .70 

30. I have high personal standards. 3.63 .85 

31. I prefer to set my own learning goals. 3.79 .71 

32. I evaluate my own performance. 3.72 .65 

33. I am logical. 3.98 .71 

34. I am responsible. 4.15 .75 

35. I have high personal expectations. 3.74 .82 

36. I am able to focus on a problem. 3.58 .72 

37. I am aware of my own limitations. 3.96 .79 

38. I can find out information for myself. 3.69 .77 

39. I have high beliefs in my abilities. 3.45 .77 

40. I prefer to set my own criteria on which to evaluate my performance. 3.64 .74 
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Table 2 the SDLR level of the first year students on each factor 

Item Factors of SDLR mean SD. Meaning level of SDLR 

1 Students’ Management Skills 3.69 0.38 the high level 

2 Students’ Needs for Learning 

Characteristics 

4.06 0.42 the high level 

3 Students’ Self-Control Abilities 3.84 0.43 the high level 

 
Table 3 analyze the significance of factors of the SDLR 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .880 2 .440 10.447 .000 

Within Groups 1.558 37 .042   

Total 2.438 39    

 
 From table 1 2 and 3 , the results indicated that the means of the SDLR level of the first year 

students in faculty of nurse, Rangsit University were the students’ management skills ( x = 3.69 0.38), 

the students’ needs for  learning characteristics ( 

±

x = 4.06± 0.42) and the students’ self-control abilities ( 

x = 3.84 0.43) at the high level. Comparisons of the each factor of the SDLR were statically significant 

differences (p= .05). So the arrangements of the three factors of the SDLR were; (1) the students’ needs 

for learning characteristics, (2) the students’ self-control abilities and (3) the students’ management skills.  

±

 

Conclusion 
From the results showed that the means of each factor of the self-directed learning readiness 

level of the first year students in the Faculty of nurse, Rangsit University ; the students’ needs for  learning 

characteristics was  4.06 from 5.00 .It was high level and was the first order. This final assumption that a 

learner who possesses high levels of readiness for SDL is receive high achievement when he learns by 

self-directed learning approach. Evidence had found that those students who have low readiness for SDL 

and are exposed to a SDL project, exhibit high levels of anxiety, and similarly those  learners with a high 

readiness for SDL who are exposed to increasing levels of teacher direction also exhibit high anxiety 

levels. (Grow: 1991, Wiley: 1983) 
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Analysis of Interaction of TMC278 Inhibitor to Double Mutant HIV-1 Reverse Transcriptases 
K103N/Y181C and L100I/K103N as Compared with Wild Type Based on Quantum 
Mechanical Calculations 
 
Pensri  Srivub1 and  Supa  Hannongbua2 

 
Abstract 

K103N/Y181C and L100I/K103N mutation are fully resistant to almost all NNRTIs drugs including 
nevirapine, efavirenz and delavirdine. TMC278 as a new series of NNRTIs are more potent than efavirenz, 
nevirapine and delavirdine. The specific interactions between TMC278 and key residues in the three 
complex structures including wild type, K103N/Y181C and L100I/K103N HIV-1 RT were investigated. It 
was found that interaction energies calculated at MP2/6-31G(d,p) level between TMC278 and individual residues 
surrounding the binding pocket for both wild-type and K103N/Y181C HIV-1 RT are not significantly different 
excepted for mutated residue C181. In the L100I/K103N enzyme, the attractive interactions between 
TMC278 and Lys101, Lys103 and Trp229 were reduced compared to the wild-type by 5.92, 4.69 and 
3.21 kcal/mol, respectively. This confirmed that TMC278 shows higher inhibitory affinities against wild-
type and K103N/Y181C enzymes than L100I/K103N enzyme, and shows the structural changes 
responsible. It is expected that this understanding will be helpful in the design of new inhibitors especially 
active against double mutant HIV-1 RT, and thus better anti AIDs agents. 
Keywords : HIV-1 RT,Interaction energy,inhibitor-enzyme interactions,TMC278 Quantum mechanical 
calculations 
 
Introduction 

Human immunodeficiency virus type 1 reverse transcriptase (HIV-1 RT) is one of the most 
important enzymes in the HIV-1 life cycle targeted for the development of new anti-AIDS drugs to treat 
HIV-1 infections, as its inhibition results in a dramatic reduction in viral loads and restoration of the 
immune system (Jacobo-Molina et al., 1991). However, treatment does not eliminate the infection and must 
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be life-long. Drug toxicity and prolonged drug use can lead to the emergence of drug-resistant mutant 
virus, and this is a key problem to developing new anti-AIDS drugs. Nevirapine fails to treat the Y181C 
mutation, while the K103N mutation confers resistance to efavirenz. The L100I mutation and combined 
dual mutations such as K103N/Y181C and L100I/K103N are fully resistant to almost all NNRTIs drugs 
including nevirapine, efavirenz and delavirdine. A new series of NNRTIs was discovered that belongs to 
the diarylpyrimidine (DAPY) family. DAPY compounds, with TMC278 and its derivatives, are more potent 
than efavirenz, nevirapine and delavirdine (Das  et al., 2008). Moreover, they demonstrated high potency 
against wild-type, single and the double mutant strains compared to marked drugs (Gyseghem et al., 
2007).  

In order to understand the binding stabilities of TMC278 to double mutation such as 
K103N/Y181C or L100I/K103N at a molecular level, the quantum mechanical calculations was employed 
to calculate interaction energy of TMC278. As the MP2 method (Kristya et al., 1994) that includes the 
dispersion interactions, it is expected to give more accurate interaction energies than B3LYP. This 
approach was useful in previous studies to demonstrate the particular interactions between the NNRTIs 
TIBO (Saen-Oon  et al., 2005), nevirapine (Kuno et al., 2003) and efavirenz (Nunrium et al., 2005 ; Pensri 
et al., 2008 ), and amino acids in the non-nucleoside inhibitor binding pocket (NNIBP) with wild-type, 
single mutant HIV-1 RT and K103N/Y181C. In this report, we employed the MP2/6.-31G(d,p) level of 
theory to calculate the interaction energy of individual pair of the system. The studied system included 
the wild type and double mutant L100I/K103N and K103N/Y181C enzymes. It is expected that this 
understanding will be helpful in the design of new inhibitors especially active against double mutant HIV-
1 RT, and thus better anti AIDs agents.    

 
Material and Method 

System studied  
The starting models for calculations were obtained from the X-ray structures of TMC278 bound to 

HIV-1 RT for the wild-type, K103N/Y181C and L100I/K103N enzymes, listed in the Protein Data Bank with 
PDB entry codes 2ZD1, 3GBR and 2ZE2 respectively (Das et al., 2008). The studied binding pocket 
included residues surrounding the non-nucleoside inhibitor binding pocket (NNIBP) with at least one 
atom interacting with any of the atoms of the TMC278 inhibitor within an interatomic distance of 7.0 Å 
These residues of the studied system are Pro95, Leu100(Ile100), Lys101, Lys102, Lys103(Asn103), 
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Val106, Val179, Ile180, Tyr181(Cys181), Gln182, Tyr183, Tyr188, Val189, Gly190, Pro225, Pro226, 
Phe227, Leu228, Trp229, Leu234, Pro236, Asp237 and Tyr318 from the p66 domain of RT, and Glu138(b) 
from the 51 domain of RT (Figure 1). All residues were assumed to be in their neutral form. The N- and C-
terminal ends of cut residues were capped with an acetyl group (CH3CO-) and a methyl amino group 
(-NHCH3), respectively. Hydrogen atoms were added to generate the complete structures and their 
positions were optimized by the semi-empirical PM3 method available in the GAUSSIAN 03 program 
running in Linux on a Pentium IV 3.2 GHz PC (Frisch  et al., 2003 ). The optimizations were carried out with 
fixed heavy atoms and the final structures produced were used as the starting geometries for all 
subsequent calculations. 
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Figure 1. Model system used for TMC278 bound to the allosteric site, NNIBP, of HIV-1 RT consisting of 
24 residues.  

 
Interaction energy calculations 
The interaction energies, E(TMC278+Xi), between TMC278 and individual residues, Xi, were 

calculated at the MP2/6-31G(d,p) levels of theory using the geometry described above. The total 
i n t e r a c t i o n  e n e r g y ,  I N T ,  c a n  b e  e x p r e s s e d  a s :  ( S a e n - O o n   e t  a l . ,  2 0 0 5 ) 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 PE-24  

24 

 INT(TMC278+Xi) = E(TMC278+Xi) – E(TMC278) – E(Xi),     (1) 
where E(TMC278) and E(Xi) are energies of TMC278 and each individual residue, respectively. 

 
Results and discussion 

Interaction energy of TMC278 with individual residues of the HIV-1 RT binding pocket  
The interaction energies between TMC278 and the individual residues (Xi) of HIV-1 RT binding 

pocket for wild-type, L100I/K103N or K103N/Y181C enzymes were calculated at MP2/6-31G(d,p) levels 
of theory and are shown in Table 1. As the MP2 method includes the dispersion interactions, it is 
expected to give more accurate interaction energies than B3LYP (Kristya et al., 1994). In wild-type RT, the 
main contributions to the interactions with TMC278 come from lys101, Try181, Phe227 and Trp229 which 
produce attractive interactions greater than 3 kcal/mol, calculated at MP2/6-31G(d,p) level (Figure2). 
Considered in greater detail, hydrogen bonding between a linker nitrogen atom of TMC278 and the main-
chain carbonyl oxygen of K101 causes the strongest interaction, 8.15 kcal/mol at the MP2/6-31G(d,p) 
level, and is conserved in the binding of many NNRTIs. The cyanovinyl group is positioned to fit into a 
hydrophobic tunnel formed by the side chains of amino acid residues Phe227 and Trp229 that may 
explain why TMC278 is the most potent of DAPY analogues. TMC278 can be flexible to bind to HIV-1 RT 
and interacts with aromatic side chains of Try181 and Trp229 via H-π interactions. Comparing the wild-
type RT and K103N/Y181C RT at the MP2/6-31G(d,p) method shows no significant difference between the 
interactions, except for the mutated residue C181. The attractive interactions between TMC278 and Y181 in 
the K103N/Y181C enzyme were reduced by 2.93 kcal/mol.  These results are consistent with the 
observation that TMC278 shows high inhibitory affinities against for both wile-type and K103N/Y181C, 
and that TMC 278 has a higher inhibitor affinity for the K103N/Y181C enzyme than second generation 
drugs such as efavirenz. 

The repulsive interactions between TMC278 and residues of the binding pocket for the 
L100I/K103N RT are greater than in wild-type RT and K103N/Y181C RT. Also, the attractive interactions 
between TMC278 and lys101, lys103 and Trp229 in the L100I/K103N RT were reduced to 5.92, 4.69 and 
3.21 kcal/mol, respectively (b∆E in Table 1, MP2/6-31G(d,p) method), compared to the wild-type RT.  It is 
important to note that hydrogen bonding occurring between TMC278 and Lys 101 was disturbed. 
Moreover, Asn103 in the binding pocket of the L100IK103N enzyme creates a repulsive interaction with 
inhibitor. These results indicate that the mutated residues L100I and K103N not only reduce the binding 
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stability of TMC278, but actually destabilize the cavity, leading the Trp229 residue to lose contact with the 
inhibitor. 

 

Figure 2. Orientation of TMC278 and the residues with the largest interactions in the 

binding pocket of wild-type HIV-1 RT. 

 

Table 1. The calculated interactions between TMC278 and individual residues (Xi) from the MP2/6-31G(d,p) 
method. 
 

Residue(Xi) 

Interaction energy (kcal/mol) 

WWiilldd--ttyyppee K103N/Y181C L100/I/K103N a∆E b∆E 

PRO95 -0.46 -0.39 -0.19 -0.06 -0.27 

GLY99 -0.13 -0.16 -0.67 0.02 0.54 

LEU100 -1.86 -3.27 -0.08 1.42 -1.78 
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LYS101 -8.15 -7.76 -2.23 -0.39 -5.92 

LYS102 -0.13 -0.22 -0.20 0.09 0.07 

LYS103 (ASN)  -1.80 -2.28 2.89 0.48 -4.69 

VAL106 -0.39 -0.21 -1.55 -0.18 1.16 

ILE180 -0.92 -1.11 -0.55 0.19 -0.37 

TYR181(CYS) -4.52 -1.60 -4.03 -2.93 -0.49 

GLN182 -0.37 0.03 -0.16 -0.40 -0.21 

TYR183 -0.55 -1.38 -1.35 0.83 0.8 

TYR188 -2.24 -1.33 -4.34 -0.91 2.1 

VAL189 -0.26 -0.36 -0.40 0.09 0.14 

GLY190 -0.72 -0.87 -0.41 0.15 -0.31 

PRO225 -1.52 -1.19 -1.19 -0.33 -0.33 

PRO226 -0.60 -1.19 -0.80 0.59 0.2 

PHE227 -3.09 -2.43 -3.78 -0.66 0.69 

LEU228 0.46 0.61 0.76 -0.15 -0.3 

TRP229 -5.46 -5.51 -2.25 0.05 -3.21 

LEU234 -0.94 -1.02 1.22 0.08 -2.16 

PRO236 -2.18 -2.98 -1.07 0.80 -1.11 

ASP237 -1.50 -2.44 -0.11 0.94 -1.39 

TYR318 -1.50 -1.44 -1.21 -0.06 -0.29 
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GLU138 -2.95 -2.44 -0.68 -0.51 -2.27 

Total Energy -41.76 -41.36 -22.36 -0.82 -19.42 

 
a∆E = Ewild- type – EK103N/Y181C mutant 
b∆E = Ewild-type – EL100I/K103N mutant 

 

The mutations in the L100I/K103N enzyme leads to a reduction in the stabilization energy of the complex 
and induces destabilization in the cavity by reducing contact between K101 and TMC278.  
 
Conclusion 

MP2/6-31G(d,p) level of calculation was applied to determine the binding energies of TMC278 to 
L100I/K103N and K103N/Y181C enzymes as compared with the wild-type RT. It was found that interaction 
energies calculated at MP2/6-31G(d,p) level between TMC278 and each individual residues of the binding pocket 
for both wild-type and K103N/Y181C HIV-1 RT are not significantly different except for C181. TMC278 shows 
high inhibitory affinities against for both wild-type and K103N/Y181C enzymes. With the L100I/K103N 
enzyme, the two mutations L100I and K103N eliminate favourable contacts of the hydrocarbon side chain 
of L100 and K103 with TMC278 leading to reduce the stabilization energy of the complex. In the 
L100I/K103N enzyme, the attractive interactions between TMC278 and K101, K103 and W229 were 
reduced compared to the wild-type by 5.92, -4.69 and 3.21 kcal/mol, respectively. This confirmed that 
TMC278 shows higher inhibitory affinities against wild-type and K103N/Y181C enzymes than 
L100I/K103N enzyme, and shows the structural changes responsible. Understanding these particular 
structural interactions can be useful for the design of inhibitors which are specific to HIV-1 RT allosteric 
site and with greater potency against mutant types. 
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Adsorption Mechanism of Methylene Blue by Rice Husk 
 
Rawin Suttanan1 and Kowit Piyamongkala1 

 
Abstract 
 Rice husk as adsorbent for adsorption methylene blue was studied in batch experiments as a 
function of initial methylene blue concentrations. The results show that increase initial methylene blue 
concentration in range 20 – 100 mg/L increased adsorption capacity of 1.05 - 4.69 mg/g, respectively. 
The kinetic of adsorption could be elucidated by pseudo-second order. The mechanisms of the 
adsorption occur in 3 steps. The film diffusion was the rate limiting step.  
Keywords : Adsorption, Methylene blue, Rice husk 
 
Introduction  
  Rice is staple food of Thai people. It is grown all regions of Thailand. Rice grain production in 
Thailand (2010) was 25.1 million tons. The main by products of rice are rice husk and straw. The rice 
husk is amount of one-fifth by weight of rice. Rice husk is burn for energy and is used in carbonation 
process for producing activated carbon. Rice husk has good adsorbent properties and has been used 
for the removal various of dyes and heavy metals. Methylene blue is basic dye. It has wider application 
such as coloring paper, temporary hair colorant, dyeing cotton wools and coating for paper stock (Han et 
al. 2006). In this study the rice husk was used and evaluated as a possible adsorbent for the removal 
methylene blue from solution. The effects of adsorption capacity to initial methylene blue concentration 
and contact time have been studied. The kinetics of adsorption has been analyzed by pseudo-first order 
and pseudo-second order. While mechanisms of adsorption studies have been performed by 
intraparticle diffusion and Boyd equation.                     
 
 
Materials and Methods  
                                                            

1 Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand. 
   Rice husk and methylene blue solution were placed in conical flask for adsorption a contact time 60 minute. The supernatant solution was    
   analyzed  by UV spectrophotometer at a wavelength 663 nm.  
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 The rice husk was washed with distilled water for removal impurity particles. The washed rice 
husk was dried in an oven at 105 0C and then ground by grinder and screened by sieves (mesh 10). The 
pore volume, pore diameter and surface area of rice husk as calculated by BET method were 1.79x10-3 
m3/g, 1.72 nm and 4.17 m2/g, respectively. The initial concentration of methylene blue effect was studied  
in the range  20-100 mg/L.  
 
Results and Discussion 
 The effect of initial concentration of methylene blue on kinetics of adsorption was shown in Fig. 1 
(a). It was found that, an increase in the initial concentration of methylene blue leads to an increase in the 
adsorption capacity. In the first 10 minute, the amounts of adsorption capacity are 0.67–3.2 mg/g, when 
increasing initial concentration of methylene blue from 20-100 mg/L. At equilibrium of adsorption, 
adsorption capacity increase from 1.05-4.69 mg/g. An increasing initial concentration increased 
adsorption capacity due to the high concentration gradient in the beginning of adsorption which 
represents a high driving force for the transfer of methylene blue from solution to the surface of adsorbent 
(Kuo et al. 2008). 
 The kinetics data were further analyzed by pseudo-first order and pseudo-second order. The 
linear plot of the pseudo-first order and pseudo-second order for methylene blue adsorption were shown 
in Fig. 1 (b) and (c), respectively. The linear line of for pseudo-first order was in range 0 – 50 minute. 
While for pseudo-second order the linear line over the whole range 0 – 60 minute of experimental studies 
supporting the validity. It is obvious that the pseudo-second order model fits the experimental data better 
than pseudo-first order. The straight linear line in plot t/qt vs. time proves a good agreement of 
experimental data with the pseudo-second order, which is in agreement with chemisorption (Chiou et al. 
2004).  

The intraparticle diffusion plot for the sorption of methylene blue onto rice husk was shown in Fig. 
1 (d). It was observed that there were three linear portions for adsorption. It indicated the adsorption of 
methylene blue into the rice husk occurred in three steps including instantaneous, gradual adsorption 
and equilibrium adsorption, respectively (Ahmad et al. 2005). 

The multilinear of the intraparticle diffusion plots suggests the complex nature consisting of both 
surface adsorption and intraparticle diffusion of adsorption. Thus in order to characterize what the actual 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 PE-32  

32 

rate-controlling step involved in the methylene blue sorption process.  The mechanism of adsorption was 
further analyzed by Boyd equation (Vasanth Kumar et al. 2005).     

The linearity of Bbt vs. time plots was employed to distinguish between film diffusion controlled 
and particle diffusion controlled of adsorption. If this plot is straight line passing through the origin, then 
the adsorption rate is governed by particle diffusion mechanism. In the opposite this plot is non-straight 
and non-passing the origin, the adsorption rate is governed by film diffusion (Mohan and Singh 2002).  
For methylene blue adsorption onto rice husk, the Bbt was plotted against time as shown in Fig. 1 (e). It 
was found, that the Bb vs. time plots do not straight line and passing through the origin, indicated the rate 
controlling step to be the film diffusion.         
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Fig. 1 Adsorption capacity (a), Pseudo-first order (b), Pseudo-second order (c), Intraparticle  diffusion (d) 
and Boyd plot  (e) at initial  concentration of methylene blue : � 20, � 40, � 60, ◊ 80 and � 100 mg/L 
 
Conclusion 
 The rice husk can be used as an adsorbent for the removal of methylene blue from solution. 
Kinetics adsorption showed to fit well in pseudo-second order, confirming the chemisorption of methylene 
blue onto rice husk. The mechanism steps involved in the adsorption process confirms that the film 
diffusion is rate limiting step.   
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Anti-proliferative Activity of α-mangostin from Mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) 
 

Chavalit  Sittisombut1, Perayot Pamolsilapatham1 and Françoise Raynaud2 
 
Abstract   
 As part of ongoing research on development of standard extract from fruit hull of mangosteen 
(Garcinia mangostana Linn.) and application in pharmaceutical and cosmetic industry, α-mangostin was 
purified from the extract of mangosteen fruit hull. α-Mangostin exhibited high anti-proliferative activity 
against human colon cancer cells (HCT116 and HT29, at 80.0 % and 75.5 % inhibition, respectively) and 
human prostate cancer cell (PC3, at 78.5% inhibition). This result showed that mangosteen and α-
mangostin would be good candidate for therapeutic application for cancer treatment. 
Keywords :  anti-proliferative activity, α-mangostin,  mangosteen, Garcinia mangostana 
      
Introduction  
 Mangosteen (Garcinia mangostana Linn., Clusiaceae) is a tropical tree and well-recognized as 
‘the queen of fruits’ according to its best taste of tropical fruits (Pedraza-Chaverrí et al., 2008). The fruit 
hull of mangosteen has been used as medicine by Southeast Asians for centuries in the treatment of 
some health problems such as skin infections, wounds (Mahabusarakam et al., 1987), and amoebic 
dysentery (Garnett and Sturton, 1932). It has been reported that mangosteen exhibits antimicrobial, 
antioxidant and anti-inflammatory activities (Gopalakrishnan et al., 1980; Williams et al., Ngawhirunpat et 
al., 2010). Studies have been designed to examine the anticancer activities of xanthones isolated from 
mangosteen fruit hull in cancer cells, hepatocellular carcinoma, SKBR3 human breast cancer 
(Moongkarndi et al., 2004) and human leukemia (Matsumoto et al., 2003). α-Mangostin (Figure 1), a 
major xanthone in mangosteen, showed the highest inhibitory activity (IC50 10 µM) in leukemic cell lines. 
Phytochemical studies have revealed that the pericarp of mangosteen is a source of xanthones, 
  

                                                            

1 Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom  73000, Thailand.   
2 Université Paris Descartes, UFR Biomédicale,  Laboratoire  de  Pharmacochimie  Moléculaire et   Cellulaire, 75006 Paris , France. 
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flavonoids, vitamin C, and other substances (Farnsworth & Bunyapraphatsara, 1992). Isolation of several 
xanthones has been reported, for example, α-mangostin, β-mangostin, γ-mangostin, gartanin, 8-
deoxygartanin and 3-isomangostin (Mahabusarakam et al., 1985; Mahabusarakam et al., 1987, 
Matsumoto et al., 2003)  
 

 

Figure 1. �-Mangostin 
 

In the course of our ongoing research project on development of standard extract from fruit hull of 
mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) and application in pharmaceutical and cosmetic industry, α-
mangostin was purified from mangosteen fruit hull and has been investigated its anti-proliferative effects 
in various human cancer cell lines. 

 
Materials and Methods  
1. Extraction and isolation of α-mangostin 

Mangosteen obtained from Chantaburi provinces in 2007. The fruit hull was collected, dried and 
ground. The dried mangosteen fruit hull was extracted with methanol in Soxhlet’s apparatus. The isolation 
and repeated purification of dried methanolic extract was done by column chromatography using silica 
gel as stationary phase and hexane and gradients of ethyl acetate (0 % - 20 %) in hexane as mobile 
phase. Fractions of isolated compounds were collected. Furthermore, the chemical structure elucidation 
of pure compounds including α-mangostin were determined by spectroscopic data analysis. 

 
2. Cell culture and anti-proliferative assay  

HCT116, HT29, MDA-MB231 and PC3 cancer cell lines were obtained from American Type 
Culture Collection, ATCC (Manassas, VA). The proliferation assay was performed by the WST-1® method 
as recommended from a company. Briefly, cells were plated 3,000 cells/well in 96-wells flat bottomed 
microplates overnight. Cells were exposed to graded concentrations of tested compound (8 dilutions in 
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triplicates) for 24 h. The WST-1 solution were added in medium at a final concentration of 1 mg/ml. After 4 
h incubation, optical density was measured with a Bio-Rad Coda microplate analyzer at a wavelength of 
405 nm. In every experiment cisplatin was included as a positive control and 1.0% DMSO as negative 
control.  Results express as % inhibition with respect to the optical density of untreated controls. 
 
Results and Discussion 

From the extraction, isolation and purification of methanolic extract of mangosteen (Garcinia 
mangostana Linn.) fruit hull, α-mangostin was obtained. The known chemical structure of α-mangostin 
was studied by spectroscopic data analysis and confirmed with published literature. Then, α-mangostin 
was further tested for anti-proliferation assay using WST-1 protocol in different human cancer cell lines, 
HCT116, HT29, PC3 and MDA-MB231 using cisplatin, a standard anti-cancer drug for clinical treatment, 
as positive control (Table 1). It was showed that a high activity of α-mangostin could be observed in 
human colon cancer cells, HCT116 and HT29 (at 80.0% and 75.5% inhibition, respectively). In prostate 
cancer cell (PC3) with high metastatic potential, α-mangostin has a favorable effect with 78.5% inhibition, 
while the lower activity of α-mangostin has been found in human breast cancer cell line (MDA-MB231).   

 
Table 1. Inhibition of α-mangostin against human cancer cell lines  
 % Inhibition 

 HCT116 HT29  PC3  MDA-MB231 

�-Mangostin 80.0% 75.5% 78.5%  64.5% 

Cisplatin 100% 100% 100% 100% 

DMSO 0% 0%  0% 0% 
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Conclusion 
In summary, α-mangostin, a xanthone from mangosteen (Garcinia mangostana Linn.) fruit hull, 

showed its favorable anti-proliferative activity against colon and prostate cancer cells that would be good 
candidate for therapeutic application for cancer treatment. 
 
Acknowledgement 
 This works was supported by the National Research Council of Thailand. The authors wish to 
express special thank to Faculty of Pharmacy, Silpakorn University for research grants and facility to 
complete this project. 
 
References 
Farnsworth, N.R., and  Bunyapraphatsara, N. (1992) Mangosteen, in Farnsworth, N.R., 

Bunyapraphatsara, N., eds., Thai Medicinal Plant: Recommended for Primary Health Care 
System. Prachachon Company, Bangkok, pp. 25-50.  

Garnett, M., and Sturton, S.D. (1932) Garcinia mangostana in the treatment of amoebic 
dysentery. Chinese Medical Journal 46, 969–973.  

Gopalakrishnan, C., Shankaranarayanan, D., Kameswara, L., Nazimudern, S.K. (1980) Effect of 
mangostin, a xanthone from Garcinia mangostana Linn. in the immunopathological and 
inflammatory reactions. Indian Journal of Experimental Biolology 18, 843-846. 

Mahabusarakam W., Wiriyachitra P., and Phongpaichit S. (1985) Antimicrobial activities of chemical 
constituents from Garcinia mangostana Linn. Journal of the Science Society of Thailand 12, 
239-242. 

Mahabusarakam, W., Wiriyachtra, P., Taylor, W. (1987) Chemical constituents of 
Garcinia mangostana.  Journal of Natural Products 50, 474–478. 

Matsumoto, K., Akao, Y., Kobayashi, E., Ohguchi, K., Ito, T., Iinuma, M., and Nozawa, Y. (2003) Induction 
of apoptosis by xanthones from mangosteen in human 
leukemia cell lines. Journal of Natural Products 66, 1124–1127. 

Moongkarndi, P., Kosem, N., Kaslunga, S., Luanratana, O., Pongpan, N., and Neungton, N. (2004) 
Antiproliferation, antioxidation and induction of apoptosis by Garcinia 
mangostana (mangosteen) on SKBR3 human breast cancer cell line. Journal of 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 PE-39  

39 

Ethnopharmacology 90, 161–166. 
Ngawhirunpat, T., Opanasopit, P., Sukma, M., Sittisombut, C., Kato, A., and Adachi, I. (2010) Antioxidant, 

free radical-scavenging activity and cytotoxicity of different solvent extracts and their phenolic 
constituents from the fruit hull of mangosteen (Garcinia mangostana Linn.). Pharmacological 
Biology 48(1), 55-62.  

Pedraza-Chaverrí J., Cárdenas-Rodríguez N., Orozco-Ibarra M., and Pérez-Rojas J. M. (2008) Medicinal 
properties of mangosteen (Garcinia mangostana). Food and Chemical Toxicolology 46, 3227–
39. 

Williams, P., Ongsakul, M., Proudfoot, J., Croft, K., and Bellin, L. (1995) Mangostin inhibits the oxidative 
modification of human low density lipoprotein. Free Radical Research 23, 175-184. 

 
 

 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 PE-40  

40 

Chemical Oxygen  Demand of Road Dust in Phitsanulok  Municipality Area 
 
Pajaree  Thongsanit1 
 
Abstract  
          In this research, the Chemical Oxygen Demand (COD) of the dust on the surface of main road and 
local road in the Phitsanulok municipality area was investigated. The quantity of dust from the surface of 
main street “Borom Trilokkanat” and the local road “Rat Uthit” in Phitsanulok municipality were studied. 
The samples were collected on October 2008. The dust samples on Borom Trilokkanat road were carried 
out on five sample sites. On the local road “Rat Uthit”, the dust samples were carried out on three sample 
sites. The dust in sample sites and nearby areas was flushed and vacuumed one day before the samples 
were collected. Then, the dust accumulated for one day in the determined area of 1 m2 was collected 
using the vacuum cleaner. The quantity of the dust collecting in the first batch was called “Free load”. 
After that, the determined area was swept by brush and the remaining dust was again collected. The dust 
collected in the second batch was called “Fixed load”. All dust samples collected on the road surface 
was analyzed for the size by Sieve Analysis Test as described in the standard procedure ASTM C-136 
(sieve analysis). The sieves used in this experiment were number 30, 40, 50, 100, and 200. The dirtiness 
value was measured by COD analysis. The result showed that the accumulated dust on both roadsides 
was as high as 73.84%. On Borom Trilokkanat road, the total dust accumulated all along the width of 
Borom Trilokkanat road was 158.64 g/day. The average COD from the dust collected all along the width 
of the road, 8 m2, equaled to 1.70 g/m2/day. The total COD from the dust collected all along the length of 
Borom Trilokkanat road, 8 km, equaled to 13.56 kg/day. On the local road, Rat Uthit, of which the length 
was 2.5 km, the average COD from the dust collected all along the width of the road, 5 m2, equaled to 
4.67 g/m2/day. The total COD from the dust collected all along the length of Rat Uthit road, 2.5 km, 
equaled to 17.07 kg/day. 
Keywords : COD,road dust,Phitsanulok municipality area  
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Introduction  
         Phitsanulok municipality is a big municipality in the downtown of Phitsanulok province, located at 
the South of the Northern part of Thailand, 370 km from Bangkok. It is an important economic city in 
which there is a rapid growth of industrial, transportation and construction activities. The accumulation of 
dust on the road surface is the Dry Weather Process which comes from the deposition of particles from 
many sources such as plants or falling leaves, corrosion of top soil, decay of the road surface, dust from 
vehicles or constructions. These particles are mostly concentrated around 1 m from the edge of the 
roadsides. Sand is also accumulated on the road surface of which its quantity is higher than the dust with 
different sizes. The dust particles, which are smaller than 10 µm in size, are less than 5% of all dusts 
found on the road surface. The accumulation of the dust can be described by linear or non-linear 
equations. Moreover, there are equations described the loss of dust which its mechanism depends on 
the height of road edge, vehicle speed, and the wind speed.  

     The dust accumulated on the road surface is one of the environmental problems, especially it 
dirtiness in natural water sources, public canals and watercourses. This research aimed to study the 
dirtiness or Chemical Oxygen Demand COD of the accumulated dust on the main street and the local 
road in Phitsanulok municipality area. 
 
Materials and Methods  
          The dust samples on the surface of the main street “Borom Trilokkanat” and the local road “Rat 
Uthit” in Phitsanulok municipality area were collected in winter, October 2008. On the concrete surface of 
Borom Trilokkanat road, which was 8 m width, the dust sampling was carried out in 5 sample sites. Each 
site was predetermined to be 1 km far from another. The sampling was done in 8 sample points for each 
sample site. There were 40 samples in total. 
          On the local concrete road, Rat Uthit, which was 5 m width, the dust samplings were carried out in 
3 sample sites. Each site was predetermined to be 500 m far from another. The sampling was done in five 
sample points for each sample site. There were 15 samples in total.  
          The dust collection was carried out using 1 m2 future board. This board was used as a sample 
template for sampling the dust along the width of the road. One day before the dust collection was 
conducted; the sample was flushed and vacuumed. Then, the dust accumulated for one day in the 
determined area of 1 m2 was collected using the vacuum cleaner.  



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 PE-42  

42 

          The quantity of the dust collecting in the first batch was called “Free load”. After that, the 
determined area was swept by brush and the remaining dust was again collected. The dust collected in 
the second batch was called “Fixed load”. All dust samples collected on the road surface was analyzed 
for the size by sieve analysis test as described in the standard procedure ASTM C-136 (sieve analysis). 
The sieves used in this experiment were number 30, 40, 50, 100, and 200. The dust samples were 
classified into 5 sizes which were < 75 µm, 75-150 µm, 150-300 µm, 300-450 µm, and 450-600 µm. The 
dirtiness values were measure by COD test using open reflux method. 
 
Results and Discussion 
           The result showed that, on the main street, Borom Trilokkanat, which was 8 km long, the dust was 
accumulated unevenly all along the width of the road. However, it was accumulated as high as 73.84% at 
both sides of the road edge. On the west section, which was the inbound lane to downtown, it was found 
that the mass of free dust was highest at 61.24 g/m2 and most of the dust was 150-300 µm in size. The 
total mass of dust all along the 8 m width of the road was 158.46 g/day which was divided to Fix dust 
31.70 g/day and free dust 126.76 g/day. The ratios of Fix and Free dust in each size were different. The 
large size dust was often found in the Fix dust and the ratio of the dust all along the width of the road was 
totally different. The average quantity of Free dust base on total dust was 12.65% for the size of less than 
75 µm, 14.17% for 75-150 µm, 17.2% for 150-300 µm, 9.16% for 300-450 µm, 7.88% for 450-600 µm, and 
18.94% for the dust with greater than 600 µm in size. In case of Fix dust, it was 5.6% for the size of less 
than 75 µm, 5.4% for 75-150 µm, 3.8% for 150-300 µm, 1.55% for 300-450 µm, 1.26% for 450-600 µm, 
and 2.38% for the dust with greater than 600 µm in size. 
             On the local road, Rat Uthit, which was 2.5 km long, the dust was accumulated unevenly all along 
the width of the road. Because of the road was a concrete road, the dust could accumulate on the rough 
surface of the road, mainly at both sides of the road edge and the middle of the road. The accumulation 
at both sides of the road edge was as high 68.7% and 15.4% at the middle of the road. It was found that 
the mass of free dust was highest at 28.14 g/ m2/day and most of the dust was greater than 600 µm in 
size. The total mass of dust all along the 5 m width of the road was 75.10 g/day which was divided to Fix 
dust 7.69 g/day and free dust 67.41 g/day. The ratios of Fix and Free dust in each size were different. The 
large size dust was more often found in the Fix dust than in the Free dust and the ratio of the dust all 
along the width of the road was totally different. The average quantity of Free dust based on total dust 
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was 4.43% for the size of less than 75 µm, 7.78% for 75-150 µm, 14.2% for 150-300 µm, 10.41% for 300-
450 µm, 11.26% for 450-600 µm, and 41.66% for the dust with greater than 600 µm in size. In case of Fix 
dust, it was 0.68% for the size of less than 75 µm, 1.46% for 75-150 µm, 1.66% for 150-300 µm, 1.2% for 
300-450 µm, 1.45% for 450-600 µm, and 3.77% for the dust with greater than 600 µm in size.  
            The COD of the dust in various sizes on the main street, Borom Trilokkanat, was high. In the 
inbound lane, the COD was highest at 721.33 mg/m2/day and the COD ratio was found to be 42.55% for 
the size of less than or equal to 75 µm, 25.07% for 75-150 µm, 14.91% for 150-300 µm, 10.11% for 300 - 
450 µm, 7.35% for 450-600 µm. The result showed that the COD of the dust, 45.27%, was mainly in the 
dust which its size was smaller than 75 µm. The average COD from the dust collected all along the width 
of the road, 8 m2, equaled to 1.70 g/m2/day. The total COD from the dust collected all along the length of 
Borom Trilokkanat road, 8 km, equaled to 13.56 kg/day.  
             The COD of the dust in various sizes on this road was high. On the South (outbound) headed to 

Srithammatripidok road, the COD was highest at 1.9  g/m2/day (point 5) and the COD ratio was found to 
be 25.63 % (< 75 µm), 23.53 % (75-150 µm), 17.79 % (150-300 µm), 17.06 % ( 300-450 µm), and 15.99% 
(450-600 µm). The COD was highest at 3.39 g COD/g of dust/day. Also, the result showed that the COD 
of the dust equaled to 12.85% (< 75 µm), 19.3% (75-150 µm), 8.82% (150-300 µm), 17.51% (300-450 
µm), and 41.52% (450-600 µm). The COD of the dust was mainly in the dust which its size was 450-600 
µm. The average COD from the dust collected all along the width of the road, 5 m2, equaled to 4.67 
g/m2/day. The total COD from the dust collected all along the length of Rat Uthit road, 2.5 km, equaled to 
17.07 kg/day. 
 
Conclusion 
            The dirtiness of the dust collected all along the main roads and local roads is in Phitsanulok are 
one of the environmental problems, especially it dirtiness in natural water sources, public canals and 
watercourses. The accumulated dust on both roadsides was as high as 73.84%. The result showed that 
the COD of the dust, 45.27%, was mainly in the dust which its size was smaller than 75 µm. The average 
COD from the dust collected all along the width of the main road, equaled to 1.70 g/m2/day. The total 
COD from the dust collected all along this road, equaled to 13.56 kg/day.  
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Comparison of Solvents for Extraction of Cinnamomum  burmannii and their Antioxidative 
Capacity 
 
Ruedeemas  Pumklam1 and  Prasong  Siriwongwilaichat1 

 
Abstract 
  Cinnamon was extracted with methanol, ethanol, acetone, ethyl acetate and hexane, and 
evaluated for their radical-scavenging activities against free radical DPPH. For each extract, total 
phenolic content was also determined by the Folin-Ciocalteu method. For Total solid yield, the ethanolic 
extract of cinnamon had the highest total solid yield (18.27 ± 2.13 g solid/100 ml extract) followed by 
methanolic extract (17.18 ± 1.85 g solid/100 ml extract), acetone extract (14.42 ± 1.70 g solid/100 ml 
extract), ethyl acetate extract (3.92 ± 0.80 g solid/100 ml extract) and hexane extract (1.83 ± 0.37 g 
solid/100 ml extract). In addition, the ethanolic extract of cinnamon had the highest  DPPH scavenging 
capacity indicated by the lowest EC50 (14.83 ± 1.69 g solid/100 ml of  extract)  followed by acetone  
extract  (21.90 ± 2.26 g solid/100 ml of  extract), methanol extract (25.02 ± 1.56 g solid/100 ml of extract), 
ethyl acetate extract (31.14 ± 2.75 g solid/100 ml of extract) and hexane extract (59.78 ± 6.00 g solid/100 
ml of  extract).  The ethanolic  extract had  the highest  total phenolic content (346.60 ± 7.17 mg gallic 
acid /g solid extract), but not significantly different from that extracted with methanol (337.85 ± 0.64 mg 
gallic acid /g solid extract).   
Keywords  :  Antioxidative, Free  radicals, Solvent extraction, Cinnamomum Burmannii. 
 
Introduction  
              Antioxidants stabilize polyunsaturated fatty acids in foods by reacting with free radicals, 
chelating metal  ions, and  interrupting the propagation phase of lipid oxidation. The most widely used 
antioxidants are synthetic. However, the scientific data indicated mutagenesis and carcinogenesis 
associated with some synthetic antioxidants (Madhavi and Salunkhe, 1995). Therefore, the extraction, 
characterization, and utilization of natural antioxidants are of considerable interest. Natural antioxidants 
have gained the interest of consumers and industries because of their antitumor, antimutagenic, and 
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anticarcinogenic activities.  Among them plant phenolics constitute one of the major classes of natural 
antioxidant, and the antioxidant properties of certain plant phenols have been well established (Aviram et 
al., 2000). 
 Solvent extraction is most frequently used technique for isolation of phenolic components from a 
plant  antioxidant  compounds. However, the extract yields and resulting antioxidant activities of the plant 
materials are strongly dependent generally on the type of phenolic compound and the solvent (Goli et al., 
2004). This was due to the presence of different antioxidant compounds of varied chemical 
characteristics and polarities that may or may not be soluble in a particular solvent. Results of previous 
studies showed that the extraction yield of phenolic and flavonoid content is greatly dependent on the 
solvent polarity (Turkmen et al., 2006 and Lapornik et al., 2005). Polar solvents are frequently employed 
for the recovery of  polyphenols  from a plant matrix, such as  methanol and  ethanol have been 
extensively used to extract antioxidant compounds from various plants and plant-based foods (fruits, 
vegetables etc.) such as plum,  strawberry, pomegranate, broccoli, rosemary, sage, sumac, rice bran, 
wheat grain and bran, mango seed kernel, citrus peel, and  many  other  fruit  peels.     

Cinnamomum burmannii is the source of commercially accepted quality of bark known as 
Indonesian cassia or Batavia or Korintgi cinnamon. These plantations are found in the Padang area of the 
Indonesian island of Sumatra. C. burmannii is a widely used spice and has many applications in 
perfumery, flavoring and pharmaceutical industries (Ravindran et al., 2004). In addition, its antioxidative 
capacity is extensively reported, such as, cinnamon had the strongest HO -scavenging activities in 
comparison with 50% acetone and 80% methanol of black peppercorn, nutmeg, rosehip, and oregano 
leaf extract (Su et al., 2007). Furthermore, cinnamon was a better superoxide radical scavenger than 
anise, ginger, licorice, mint, nutmeg, and vanilla (Suhaj, 2006). Although several research groups around 
the world have succeeded in finding and identifying natural antioxidants from wide species of cinnamon, 
the potential antioxidant properties of various solvent extraction of C.  
burmannii have not yet been proven. Hence, the objective of present investigation is to compare 
antioxidative capacity of   Cinnamomum burmannii extract from various solvents including methanol, 
ethanol, acetone, ethyl acetate and hexane. 
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Materials and Methods  
            Materials. All solvents and chemicals used were of analytical grade and obtained from Merck, 
Germany. 1,1- diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH) was  obtained from Sigma Chemical Co., Ltd. (Sigma–
Aldrich GmbH, Sternheim, Germany). Cinnamon bark powder was purchased from Artchit International 
Pepper and Spice Co., Ltd. 
            Methods. Fine cinnamon bark powder (106-150 mesh) of 10 g was accurately weighed, and 
500 ml of individual solvent (methanol, ethanol, acetone, ethyl acetate and hexane) was added. Then, the 
cinnamon powder was extracted by stirring apparatus at atmospheric temperature for 12 hours. The 
extract was filtered by Aspirator (Japan). The solvent was evaporated by a rotary evaporator under 
reduced pressure at 50°C (Buchi Rotavapor R-114, Switzerland). The viscous from cinnamon were 
obtained and stored in cold condition until further use. The yield of an extract was calculated from total 
solid (AOAC, 1990). The antioxidant activity of cinnamon extract was measured in terms of hydrogen 
donating or radical scavenging ability using the stable DPPH method (Brand-Williams et al., 1995) as 
modified by Sanchez-Moreno et al. (1998). A solution (0.1 ml) of each solvent sample at  various dilute  
concentrations (10 -1 -10 -6  ml extract/ solvent) were added to 2.9 ml of DPPH (60 µM) solution. When 
DPPH· reacts with an antioxidant compound that can donate hydrogen, it gets reduced and the resulting 
decrease in absorbance at 517 nm  was recorded at 10 min intervals up  to 30 min using a UV–Vis 
spectrophotometer (Shimadzu UV–Vis 2100) until 120 minutes or absorbance (the remaining 
concentration of DPPH· in the reaction) constant. The mean values were obtained from triplicate 
experiments.  The percentage of remaining DPPH·  was plotted against the sample or standard 
concentration to obtain the amount of antioxidant necessary to decrease the initial concentration of 
DPPH· to 50% (EC50). A lower EC50 value indicates greater antioxidant activity. Total phenolic content of 
extracts was assessed approximately by using the Folin-Ciocalteau phenol reagent method (Singleton 
and Rossi, 1965). The extracts were diluted with the same solvent, used for extraction to a suitable 
concentration for analysis. The sample extract amounting 200 µl  was added 1.0 ml of Folin–Ciocalteau 
reagent and 0.8 ml of sodium carbonate (7.5% w/v) and the contents were mixed and allowed to stand 
for 30 min. Absorbance at 765 nm was measured in a UV– Vis spectrophotometer. The total phenolic 
content  was  expressed as gallic acid equivalents (GAE) in milligrams per gram of sample, using a 
standard curve generated with gallic acid. 
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Results and Discussion  
Ethanol, methanol, acetone, ethyl acetate and hexane extracts of C. Burmannii were determined 

for yield of total solid,  DPPH radical scavenging activity expressed as EC50 value and the total phenolics  
content expressed as GAE equivalent. The results are shown in Table 1. 
 

Table1 Total solid yield, EC50 and  total phenolic content of cinnamon bark extracts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Note: *nd stands for not detectable. Different superscript letters indicated significant difference at 95% confidence amongst mean values within 
each column. 
 

The maximum yield of cinnamon extract was found in the ethanolic extract and significantly 
different from those extracted with methanol, acetone, ethyl acetate and hexane (p<0.05). Ethanolic 
extract also contained the maximum total phenolic content and the lowest  EC50 value indicating the 
strongest antioxidative capacity.  This result would imply that the polarity of ethanol was a suitable solvent 
for the extraction of the diverse structure and composition of phenolic compounds from cinnamon. The 
accessibility of the radical center of DPPH. to each polyphenol could also influence the order of the 
antioxidant power. Many studies have revealed that the phenolic contents in plants were related to their 
antioxidant activities which were probably due to their redox properties allowing them to act as reducing 
agents, hydrogen donors, and singlet oxygen quenchers (Chang et al., 2001). 

Therefore, antioxidant activity of the extract is strongly dependent on the solvent due to the 
association of antioxidant potential with polarity of compounds extracted.  
 
 

Solvents 
Total solid yield EC50 Total phenolic content 
(g solid/100 ml extract) (g solid/100 ml extract) (mg gallic acid /g solid extract) 

ethanol 18.27± 2.13a 14.83± 1.69e  346.60± 7.17a 

methanol 17.18± 1.85b 25.02± 1.56 c 337.85± 0.64a 

acetone 14.42± 1.70c 21.90± 2.26 d 265.83±7.403b 

ethyl acetate 3.92± 0.80d 31.14± 2.75 b nd* 

hexane 1.83± 0.37e 59.78± 6.00 a nd* 
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Conclusions 
 The results obtained in the present study have shown that the ethanolic extract of cinnamon 

bark presented the most effective antioxidative capacity. Since ability of the extract to retard free radical 
is determined by its phenolic constituents, further studies on such compounds identification and their 
actions are necessary for subsequent application in food product. 
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HS-SPME Optimization of Extraction Condition for Volatile Compound Analysis of Thai 
Aromatic Coconut Juice 
 
Surada Kaewdit1,  Soraya Oonjitti1,  Suched  Samuhasaneetoo1,  Parinda Penroj1  and   
Arunsri Leejeerajumnean1 

 
Abstract 
 This study was carried out to determine the optimum HS-SPME conditions (types of SPME fiber 
coating, extraction time and extraction temperature) with gas chromatography (GC) of aromatic coconut 
juice from  the three famous sources of Thailand including Sampran in Nakhon Pathom province, Ban 
Phaeo in Samut Sakhon province and Damnoen Saduak in Ratchaburi province through sensory 
evaluation from consumers. The results showed aromatic coconut juice from Damnoen Saduak in 
Ratchaburi province that aged 200 days after flowering obtained the highest overall liking from sensory 
evaluation. Thus, it was used to determine the optimum conditions of HS-SPME.  The optimum condition 
were 20 min at 40 °C by using CAR/PDMS fiber.   
Keywords : aromatic coconut,solid phase microextraction,volatile compound analysis   
 
Introduction 
 Aromatic coconut is a member of the family Arecaceae (palm family)  and  the scientific name is 
Cocos  nucifera Lin.  Coconuts are economic plants in many tropical countries and often called ‘‘trees of 
life’’ because a large amount of coconut fruit and its products are consumed and utilized by human.  
Aromatic coconut juice is consumed as refreshing drink which is popular in the world market because it 
has sweet taste and the aroma of coconut water is similar to that of pandanus leave.  In addition it also 
contains proteins, fats, carbohydrates and is very rich in minerals. The flavor and taste of aromatic 
coconut depend on many factors such as coconut age, growing areas that these factors affect the 
sensory acceptability of consumers.  
 Headspace solid phase microextraction (HS-SPME) is an analytical technique for the extraction 
and concentration of volatile or semi volatile compounds of foods (Arthur and Pawliszyn, 1990).  The 

                                                            

1  Department of food technology, Faculty of Engineering and Industrial technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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SPME can be inserted into a gas chromatograph (GC) injection port to separate the isolated volatile flavor 
compounds. An SPME unit consists of a holder and a fused silica fiber, which is coated with a layer of 
stationary phase.  When a SPME coating is exposed in the headspace of an airtightly sealed sample 
bottle, an equilibrium partition process occurs between the sample and the SPME coating (Zhang and 
Pawliszyn, 1993). The equilibrium partition of flavor compounds between the headspace of the sample 
bottle and the SPME coating mainly depends on the heating time, extraction temperature, types of SPME 
fiber coating. HS- SPME is inexpensive, rapid, and simple when compared to the conventional sample 
preparation techniques such as steam distillation or direct solvent extraction (Zhang et al., 1994). This 
technique has been used to analyze flavor compounds of coffee, a butter flavor in vegetable oil (Yang 
and Peppard, 1994), flavor compounds in a fruit beverage (Penton, 1996), essential oils in hops (Field et 
al., 1996), pyrazines in a food model system (Ibanez and Bernhard, 1996), and volatile compounds in 
vodkas (Ng et al., 1996).  However, an optimization study of HS-SPME on the volatile compound in 
aromatic coconut juice has not yet been reported. Therefore, the objective of this study was to determine 
the HS-SPME conditions of aromatic coconut juice through sensory evaluation from consumers. 
 
Materials and Methods 
1.  The properties of aromatic coconut juice and sensory evaluation 
 Aromatic coconuts with different growing areas and age (aged 170, 180 and 200 days after 
flowering)   were selected  from  the three famous sources of Thailand including Sampran in Nakhon 
Pathom province, Ban Phaeo in Samut Sakhon province and Damnoen Saduak in Ratchaburi province. 
The coconut water was measured pH, Acidity and Brix by AOAC (1984) method.   Sensory evaluation 
was carried out using 9 point hedonic scaling from 100 panelists in terms of aroma, taste, sweetness, 
sourness and overall liking.  Sensory data was analyzed.              
 

2.  Optimization of HS-SPME condition 
 The different conditions (fiber type, extraction time and extraction temperature) that influence the 
HS-SPME analysis were studied. The optimal conditions were as follows: for each analysis, 5ml of 
aromatic coconut juice was placed in 20 ml vials sealed tightly with crimp cap and PTFE/silicone septum. 
Four different SPME fiber coatings [Carbowax/Divinylbenzene (CW/DVB-70 µm) , 
Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB-65 µm) ,  
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Divinylbenzene/Carboxen/PDMS(DVB/CAR/PDMS-50/30 µm) and Carboxen/Polydimethylsiloxane 
(CAR/PDMS-85 µm)] were first tested in this study.  Then different extraction times (10, 20, 40 and 60 
min) were examined at optimal SPME fiber coating.  Finally, extraction temperatures (30, 40 and 50 °C) 
were studied in order to obtain high total quantity of volatile compounds.  The SPME coating which 
isolated volatile compounds was analyzed by using a GC SHIMADZU 2010 equipped with a flame 
ionization detector (FID). 
 

3.  Gas-chromatography analysis 
 The SPME coating which adsorbed volatile compounds from sample vial was introduced into the 
GC injection port at 250 °C and kept for 4 min for the desorption. A GC SHIMADZU 2010 equipped with a 
flame ionization detector (FID) was used for analysis. The operating conditions were the following: HP-5 
MS column ; Helium used as carrier gas in constant flow with a linear velocity of 24.7cm/s. ; splitless ; The 
GC oven temperature was programmed from 35 ๐C held for 2 min, then increased to 90 °C at rate        
3°C /min and at rate 6°C /min to 240 °C held for 2 min. 
 

4.  Statistical Analysis 
 One-way analysis of variance and LSD test were used to analyze significant differences of data.  
  
Results and Discussion 
1.  The properties of aromatic coconut juice and sensory analysis 
 Table 1.  shows the properties (pH, total acidity and brix)  of aromatic coconut juice with different 
growing areas and age. The result showed that when coconut is older as a result pH and brix increased 
because it produces more sugar such as glucose and fructose in coconut juice.  
Table 1.  the properties of aromatic coconut juice with different growing areas and age. 

Properties 
Province Age 

Ratchaburi Samut 
Sakhon  

Nakhon 
Pathom  

170 180 200 

pH 5.46 ± 0.05  5.07 ± 0.03  5.6 ± 0.02  4.87 ± 0.02  4.97 ± 0.06  5.55 ± 0.02  

Total acidity 
0.058 ± 
0.002  

0.069 ± 
0.001  

0.046 ± 
0.150  

0.066 ± 
0.002  

0.070 ± 
0.001  

0.046 ± 
0.001  

Brix 7.13 ± 0.03  7.00 ± 0.00  6.98 ± 0.03  7.12 ± 0.03  7.30 ± 0.00  7.40 ± 0.00  
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 Data of sensory evaluation reported that the mean values of the hedonic scores were analyzed 
by LSD and PCA. The sensory data showed that the sample aged 200 days from Damnoen Saduak in 
Ratchaburi province obtained the highest preference from consumers. The overall liking of the sample 
from Damnoen Saduak in Ratchaburi province was a significantly different (P<0.05) from sample from 
Sampran in Nakhon Pathom province and Ban Phaeo in Samut Sakhon province. The overall liking in term 
of age found that coconut aged 200 days after flowering was  significantly different (P<0.05) from sample 
aged 170 and 180 days. Data shows in table 2. and table 3.  
 

Table 2.  sensory evaluation of aromatic coconut juice with different growing areas but the same age (200 
days after flowering)    

province aroma  taste sweetness sourness  overall liking 
Nakhon Pathom  5.58ab  5.72b  5.52c  5.08b  5.9b  
Samut Sakhon  5.22b  4.81c  4.62b  4.25c  4.88c  

Ratchaburi 5.85a  6.31a  6.31a  5.98a  6.81a  
Note:  Different letters in column with significantly different (P<0.05) 
 

Table 3. sensory evaluation of aromatic coconut juice with different age but the same growing areas 
(Ratchaburi province)      

age aroma  taste sweetness sourness  overall liking 
170 5.4c  5.47b  5.28b  4.86b  5.59b  
180 5.89b  5.6b  5.38b  5.04b  5.74b  
200 6.37a  6.45a  6.55a  5.75a  6.92a  

Note:  Different letters in column with significantly different (P<0.05) 
 

2. Selection of SPME fiber coating 
 The volatile compounds of aromatic coconut water were isolated by the four different SPME fiber 
coatings at 30°C 10 min.  The results of the effect of different SPME fiber coatings are depicted in Figure 
1. The affinity of the fiber for an analyte depends on the principle of “like dissolves like”, and coating 
fibers having different properties or thickness are selected in accordance with different compounds. The 
result showed that the highest total peak areas was using CAR/PDMS fiber whereas CW/DVB fiber gave 
the lowest total peak areas because CAR/PDMS fiber has properties as bipolar and can extract low 
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molecular weight compounds as well.  The CAR/PDMS phase is a porous material (micro-, meso-, and 
macro-pores from 6 to 50A° ) resulting from a mixture of PDMS and CAR (the porous activated carbon 
support) that increases retention capacity due to the mutually potentiating effect of adsorption to and 
distribution within the stationary phase (Pinho et al., 2006) but CW/DVB fiber can be used for the 
extraction low molecular weight and polar analytes (Kataoka et al., 2000)  . Therefore, CAR/PDMS fiber 
was chosen for extraction of volatile compound. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figure 1.  Effect of different SPME fiber coatings on total area 
 

3. Effect of extraction time 
 The different extraction times were studied under constant extraction temperature at 30°C by 
CAR/PDMS fiber. Figure 2  shows the effect of extraction time on the adsorptivity of the volatile 
compounds.  To have good reproducibility for the quantitative analysis of headspace volatile compounds, 
the partition coefficient should reach an equilibrium state. The result showed that the extraction time at 20 
min gave the highest total peak areas. Then the total peak areas decrease with increasing extraction time 
because it is the time point where the adsorption begins to level off and because quantitative analyses 
generally do not require a full equilibrium between the sample and the fiber as long as this is 
reproducible.  In addition this decrease may be attributed to reverse diffusion of analytes from fiber to 
sample in an attempt to maintain the partition equilibrium, as previously reported by Prosen and 
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Zupancic-Kralj (1999).  However the time required to saturate the fiber dependent on the chemical nature 
of the compounds being analyzed (Achouri et al., 2006).  Therefore, at 20 min was selected as the 
optimized extraction time.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2.  Effect of extraction time on total area  
 

4. Effect of extraction temperature 
  The different extraction temperatures were studied under constant extraction time at 20 min by 
CAR/PDMS fiber. Figure 3 shows the effect of extraction temperature on the adsorptivity of the volatile 
compounds. The result showed that the highest total peak areas were isolated at 40 °C because this 
temperature reaches the partition equilibrium. When the temperature increased up to 50 °C as a result 
the total peak areas reduced because the volatile compounds may be lost. And the isolated volatile 
compounds by SPME decreased which may be due to the increase of competition between water vapor 
pressure and volatile compounds toward active sites in the solid phase (Lee et al., 2003).  This result 
agreed with a previous report on orange juice by Jia and others (1998), who reported that the increase of 
extraction temperature reduced the amount of volatile compounds in the headspace of orange juice by 
SPME. Orange juice and aromatic coconut juice are both water matrix samples and are significantly 
influenced by isolation temperature and duration. With nonaqueous matrix samples, including soybean oil 
and corn oil, as isolation duration and temperature increased, isolated headspace volatile compounds by 
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SPME increased (Steenson and others 2002). Thus, at 40 °C was selected as the optimized extraction 
temperature. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3.  Effect of extraction temperature on total area 
 
Conclusion 
 Aromatic coconut water from Damnoen Saduak in Ratchaburi province that aged 200 days after 
flowering was used to determine the optimum conditions of HS-SPME because it obtained the highest 
overall liking from sensory evaluation. The optimum extraction conditions of aromatic coconut volatile 
compounds with Gas Chromatography were 20 min at 40 °C by using CAR/PDMS fiber. 
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Mutants of Ethanol-producing Yeast Issatchenkia orientalis ATKU5-60 with Improved 
Ethanol  Tolerance by UV-mutagenesis 
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Dawan Thanawatwiboon1  
 
Abstract 

Ethanol is one of the most important inhibitor of yeast cells during ethanol fermentation.  The 
ability to tolerate ethanol stress is considered a key factor in achieving high ethanol concentrations. In 
this study, UV-mutagenesis was performed to improve ethanol tolerance in ethanol-tolerant Issatchenkia 
orientalis ATKU5-60. Among 69 mutants, two mutant strains, UV-ATY5-60-1 and UV-ATY5-60-2, displayed 
higher ethanol tolerance compared to the wild-type. The survival ratio of these mutants was about 5-15% 
higher than that of the wild-type in the presence of 10-15% (v/v) ethanol. The maximum ethanol 
concentrations of UV-ATY5-60-1 and UV-ATY5-60-2, were 8.15% (w/v) and 8.17% (w/v), respectively, 
which were similar to that of the wild-type (8.23% (w/v)). These results indicated that UV-mutagenesis 
was successful for improving ethanol tolerance in UV-ATY5-60-1 and UV-ATY5-60-2 yeast strains. 
However, the further improve the ethanol yield is required. 
Keywords : Ethanol,UV-mutagenesis,ethanol tolerance,Issatchenkia orientalis 
 
Introduction  

Bioethanol is an attractive energy source because it is clean and renewable. Effective industrial 
scale fuel ethanol production is dependent on microbial activities, particularly that of yeasts, to convert 
carbohydrate to ethanol. The ability to tolerate the various stresses during fermentation is considered to 
be a key factor in achieving high ethanol concentrations.  A major limitation, which raises a serious 
industrial challenge, is the inhibition of the fermentation process by accumulation of ethanol. Ethanol 
affects the cellular membranes, hydrophobic and hydrophilic proteins and the endoplasmic reticulum that 
lead to inhibit cell growth, reduce cell viability, limiting fermentation productivity and ethanol yield (Hu, 
2007, Standley, 2010).  Improving of yeast capability to tolerate high-concentration of ethanol is a key 

                                                            

1  Faculty of Liberal Arts  and  Science,  Kasetsart University Kampheang Saen Campus, Nakhon  Pathom 73140, Thailand.   
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requirement for effective industrial ethanol production. Induced mutagenesis using physical and 
chemical mutagens is a simple and useful approach to improve stress tolerance and ethanol production 
in yeasts. It has been reported that UV-mutagenesis is a simple and rational technique to improve stress 
tolerance and ethanol production in yeasts (Bajwa, 2010, Sridhar, 2002). In this study, we report on 
improvement of ethanol tolerance of ethanol-tolerant yeast, Issatchenkia orientalis ATKU5-60 by UV-
mutagenesis. 
 
Materials and Methods  
Microorganisms 

I. orientalis ATKU5-60 used in this study was isolated from soil samples collected from 
sugarcane plantation in Nakorn Pathom province. Soil samples were enriched in 
yeast extract peptone dextrose (YPD) (1% yeast extract, 2% peptone, 2% D-glucose) 
medium supplemented with 10 %(v/v) ethanol. ATKU5-60 was identified by 
nucleotide sequence analysis of the D1/D2 domain of large-subunit rDNA.  
 

UV-mutagenesis and selection 
 UV mutagenesis was performed by plating 1 ml of I. orientalis ATKU5-60 cell suspension of 
about 5×103 cells/ml on YPD agar. The plates were placed under a UVC lamp of 30 W at a distance of 30 
cm with interval of 5, 10, 15 and 20 s and incubated at 30°C for 48-72 h. Percentage of survival cells 
were calculated as a colony-forming unit after UV treatments compared with untreated condition. The 
mutants obtained by UV-mutagenesis were screened for their ethanol tolerance ability. A loopfull of 24 h 
YPD-grown culture of each yeast strains was inoculated in 10 ml YPD medium supplemented with 15% 
(v/v), 18% (v/v), 20% (v/v) and 22% (v/v) in a test tube containing a Durham tube and incubated at 30°C 
for 72 h. The isolates showing the accumulation of CO2 gas in the Durham tube were selected for further 
study. 
 
Ethanol tolerance test 

Log-phase yeast cells grown in YPD media at 30°C were washed twice with YPD medium and 
inoculated at an initial cell density of 2×106 cells/ml to YPD medium containing 0% (v/v) (control), 10% 
(v/v), 12% (v/v) and 15% (v/v) ethanol.  After incubation at 30°C with shaking at 100 rpm for 30 h, serial 
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dilutions of each yeast culture were plated on YPD agar and incubated at 30°C for 72 h. Viability was 
expressed as a percentage of colony-forming units of the ethanol treatment compared with an untreated 
control for each culture of the strains. 

 
Ethanol fermentation 
 100 ml Fermentative (FM) medium (1% yeast extract, 2% peptone, 10% D-glucose, 0.6% 
(NH4)2SO4, 0.15% KH2PO4, pH 5.5) (Shi, 2009) in 250 ml shake-flasks were inoculated with overnight YPD 
cultures to achieve an initial cell density of 1×105 cells/ml. The flasks were incubated at 37°C with 
shaking at 100 rpm for 72 h.  
 
Carbohydrate fermentation test  
 A loopfull of 24 h YPD-grown culture of each yeast strains was inoculated in 10 ml Yeast 
fermentation broth with carbohydrate (1% yeast extract, 2% peptone, 2% specific carbohydrate) in a test 
tube containing a Durham tube and inoculated at 30°C for 72 h.  
 
Analytical methods 
 Fermentation samples were collected from the FM medium, XFM medium and Molasses 
medium. The ethanol concentration was analyzed by gas chromatography (GC) (Chrompack CP9001, 
Chrompack, The Netherlands) equipped with a capillary column Type CP WAX 52 CB (Chrompack, The 
Netherlands) and fitted with a flame ionization detector. The temperature of the detector and injector were 
275°C and 250°C, respectively. Reducing sugar was determined by dinitrosalicylic acid (DNS) assay. 
 
Results and Discussion  
UV-mutagenesis and selection  

To obtained a strain with better ethanol tolerance, I. orientalis ATKU5-60 isolated by an 
enrichment technique in YPD broth supplemented with 10% (v/v) ethanol, was subjected to UV-
mutagenesis.  After UV treatment, 69 mutants were screened for their capability to tolerate high-
concentration of ethanol. Among them, two mutant strains, UV-ATY5-60-1 and UV-ATY5-60-2, could grow 
and show the accumulation of CO2 gas in the Durham tube in YPD broth containing 22 %(v/v) ethanol 
even after several cycles of growth on YPD plates, while the wild-type did not show the accumulation of 
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CO2 gas in the Durham tube on this condition (data not shown). Therefore, the mutant strains, UV-ATY5-
60-1 and UV-ATY5-60-2, were selected for further study. 

 
Ethanol tolerance of the wild-type and mutant strains 

In this present study, we analyzed the viability of mutant strains in the presence of different 
ethanol concentrations comparing with the wild-type strain. Fig. 1 shows viability (%) of all yeast strains 
after being exposed to 0% (v/v), 10% (v/v), 12% (v/v), and 15% (v/v) ethanol for 30 h. UV-ATY5-60-1 and 
UV-ATY5-60-2 showed similar viability under ethanol stress conditions. The survival ratio of these mutants 
was about 5-15% higher than that of the wild-type in the presence of 10-15% (v/v) ethanol. These results 
demonstrate that ethanol tolerance of UV-ATY5-60-1 and UV-ATY5-60-2 was greater than the wild-type.  
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Fig 1. Viability of wild-type and mutants in the presence of ethanol. Ethanol concentrations are given in % 
(v/v). Viability at each ethanol concentration is expressed as the % of the untreated control culture. 
 
Ethanol fermentation and carbohydrate fermentation test of the wild-type and mutant strains 

The mutants, UV-ATY5-60-1 and UV-ATY5-60-2, and the wild-type ATKU5-60 were examined the 
efficiency of ethanol fermentation in Fermentative medium with 20% (w/v) glucose at 37°C. The maximum 
ethanol concentrations of UV-ATY5-60-1 and UV-ATY5-60-2, were 8.15% (w/v) and 8.17% (w/v), 
respectively, which were similar to that of the wild-type (8.23% (w/v)) (Table 1). Although, ethanol 
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production of the mutants did not improve, but increased in their ethanol tolerance ability is advantage in 
downstream  processing when cell recycle is require.   

The results of sugar fermentation test revealed that the mutants retained the ability to ferment 
glucose, mannose and fructose to ethanol, whereas the ability to ferment galactose and maltose was lost 
(Table 2). These results suggested that UV-mutagenesis may affect carbohydrate metabolism of the 
mutants. 

 
Table 1. Ethanol fermentation by the wild-type and mutant strains in 20% (w/v) glucose at 37°C 

 
Strain Ethanol  

(% w/v) 
Reducing sugar  

(g/l) 
  ATKU5-60 8.23±0.42 5.22±0.11 

UV-ATY5-60-1 8.15±0.55 5.30±0.53 
UV-ATY5-60-2 8.17±0.34 5.14±0.35 

                  Results are mean±standard deviation of three independent experiments. 
 

Table 2. Carbohydrate fermentation by the wild-type and mutant strains 
 

 

Carbohydrate ATKU5-60 UV-ATY5-60-1 UV-ATY5-60-2 

Glucose + + + 
Galactose + - - 
Maltose + - - 
Mannose + + + 
Sucrose - - - 
Fructose + + + 
Arabinose - - - 
Lactose - - - 
Soluble starch - - - 
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Conclusion 
In the present study, UV-mutagenesis was successful for improving ethanol tolerance in UV-

ATY5-60-1 and UV-ATY5-60-2 yeast strains. However, the further improve the ethanol yield are required. 
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Neuroprotective and Anti-inflammatory Effects of Three Fruits of Triphala, Emblica 
officinalis, Terminalia chebula and T. belerica 

 

Monrudee Sukma1, Tanasait Ngawhirunpat1 and  Areerat Sripattanaporn1 
 

Abstract 
 As the life expectancy of the human population continues to increase, the possibility of 
developing neurodegenerative disease has increased considerably. Two of the major and important 
factors contributing to degenerative brain diseases are oxidative stress and inflammation. Fruits of 
Emblica officinalis (EO), Terminalia belerica (TB) and T. chebula (TC) are compositions of traditional 
preparation known as Triphala which is commonly prescribed by many traditional healthcare practitioners 
as an important health tonic for detoxification, rejuvenation, anti-inflammation and anti-ulcer. In order to 
elucidate their health related benefits, the neuroprotective and anti-inflammatory effects of methanol 
extract of the fruits were investigated. In addition, underlying mechanisms of the neuroprotective effect, 
antioxidative activities, were revealed. The neuroprotective effect was evaluated by using hydrogen 
peroxide (H2O2)-induced neuroblastoma NG108-15 cell death model. The anti-inflammatory effect was 
investigated using determination of prostaglandin E2 level in cyclooxygenase 1 (COX-1) and 2 (COX-2) 
Null Cells. We found that all of the extracts effectively protected the cells from H2O2. For antioxidative 
properties, although all of the extracts did not scavenge H2O2 in vitro model, they could scavenge 
hydroxyl radical and showed ion chelating activities. For the anti-inflammatory effect, the extracts of EO 
and TB showed anti-COX-2 activity. The results from the present study not only support the traditional 
uses of EO, TB and TC as well as Triphala but also provide benefits in treatment and/or prevention of 
neurodegenerative diseases or other disorders which oxidative stress and/or inflammation is implicated. 
Keywords : Antioxidant,Anti-inflammation,Triphala,Emblica officinalis,Neuroprotection,Terminalia 
chebula, Terminalia belerica  
 

Introduction 
Neurodegenerative disorders have been defined as conditions where there is selective loss of 

neurons within specific region of the brain. Examples of neurodegenerative disease are Alzheimer’s, 
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Parkinson’s disease, epilepsy, and stroke. Two of the major and important factors contributing to 
degenerative brain diseases are oxidative stress and inflammation. In neurodegenerative diseases, 
activated microglia affect neuronal injury and death through production of glutamate, proinflammatory 
factors, reactive oxygen species (ROS) among others and by mobilization of adaptive immune responses 
and cell chemotaxis leading to transendothelial migration of immunocytes across the blood-brain barrier 
and perpetuation of neural damage. At the cellular level, the poly unsaturated fatty acids liberated from 
the membrane phospholipids are the substrates for the enzymes cyclooxygenases (COX) and the 
resulting metabolites, the prostaglandins, are involved in various inflammatory disorders (Martel-Pelletier 
et al., 2003). Drugs targeting the inhibition of these enzymes and oxidative stress, therefore, become a 
major attraction in controlling the diseases.   

It is generally agreed that plant is major source of natural bioactive compounds. In nowadays, a 
variety of plant products which have potent antioxidative and/or anti-inflammatory properties have been 
proposed to use for prevent and treatment of neurodegenerative disorders (Frank and Gupta, 2005; Zhao 
et al., 2005). 

Ma-kham-pom (Emblica officinalis), Sa-mor-Thai (Terminalia chebula) and Sa-mor-Phe-phek (T. 
belerica) as well as Triphala commonly prescribed by many traditional healthcare practitioners in many 
countries including Thailand (Paoin, 2008) as an important health tonic for detoxification, rejuvenation and 
balance especially in the summer season. In addition, they are therapeutic agents for treatment of a 
variety of conditions such as headache, dyspepsia, constipation, liver conditions, fatigue, infections and 
assimilation. Recent publications reveal cytoprotective abilities of EO, TC and TB that is fruit extracts of 
EO exhibited cytoprotective activity against  chromium (VI) (Khandelwal et al., 2002; Sai Ram et al., 2002; 
Sai Ram et al., 2003), indomethacin (Al-Rehaily et al., 2002) and  H2O2 (Krishnaveni and Mirunalini, 2010; 
Nampoothiri et al., 2010).  Fruit extracts of TC protected human epidermal keratinocytes-
Neonatal/Foreskin (HEK-N/F) cells from UVB- (Gandhi and Nair, 2005) and tertiary butyl hydroperoxide-
induced cytotoxicity (Na et al., 2004). Fruit extract of TB showed cytoprotective effect against H2O2 
(Nampoothiri et al., 2010). Unfortunately, neuroprotective activity of EO, TC and TB is non-existent.  
According to aforementioned cytoprotective, it is possible that fruit extracts of EO, TC and TB are able to 
protect neuronal cell from oxidative stress. To test this hypothesis, their protective effects against 
oxidative stress induced by H2O2 in neuronal cell were evaluated. 

Some literatures reveal anti-inflammatory activities of fruits extracts of EO and Triphala. Fruit 
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extracts EO showed anti-inflammatory action in rat (Dang et al., 2010; Muthuraman et al., 2010). 
Chebulagic acid, a bioactive substance extracted from TC, showed potent COX inhibition activity in in 
vitro purified COX enzyme experiment (Reddy et al., 2009). Triphala exerted a strong anti-inflammatory 
effect against gouty arthritis on experimental gouty arthritis in mice (Sabina and Rasool, 2008). However, 
to the best of our knowledge, anti-inflammatory effect on COX activity of EO, TC and TB in cell-based 
assay has not yet been reported. Therefore, effect on COX-1 and COX-2 activity of EO, TC and TB 
methanol extracts in COX-1 and COX-2 Null Cell models were examined in this study in order to provide 
benefits in prevention or treatment of disorders which inflammation is implicated.  
 

Materials and methods 
 Chemicals 

Trolox®, tetrazolium bromide (MTT) and Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) were purchased 
from Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, USA.). Dulbecco’s modified Eagle Medium, and fetal bovine 
serums were obtained from Gibco BRL (New York, USA.). All other chemicals used in the experiments 
were of analytical grade.  
Plant material and extraction 
 The dried fruits of EO, TC and TB which were collected from Nakhon Sawan province (Thailand) 
in May 2010 were authenticated in the Bangkok Herbarium, Department of Agriculture, Bangkok, 
Thailand. 

Air-dried and powdered fruits were extracted with methanol. The supernatant was collected and 
evaporated to dryness under reduced pressure in a rotary evaporator. The yields of the methanol extracts 
of EO, TC and TB were 10±1.1, 14±0.8 and 15±1.8 % respectively. 
Determination of total phenolic and tannic acid contents 
Total phenolic and tannic contents were determined as reported previously (Kawpoomhae et al., 2010). 
Antioxidative activity 

DPPH, H2O2 and hydroxyl radical scavenging assay as well as metal ion chelating assay were 
performed as described previously (Kawpoomhae et al., 2010).  
Neuroprotective effect 

Neuroblastoma NG108-15 cells were donated by Associate Professor Tohda Michihisa, Institute 
of Natural Medicine, University of Toyama.  They were cultured as described by Sukma (Sukma et al., 
2003). Cells were grown in DMEM containing 100 µM hypoxanthine, 1 µM aminopterin and 16 µM 
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thymidine and 10 % fetal bovine serum. Cell cultures were maintained in a humidified incubator with 5% 
CO2 – 95% air at 37 oC 

NG108-15 cells (2x103cells/well) were seeded into 96-well plates and incubated at 37 oC for 48 
h. After plating, they were treated with various concentrations of the samples or Trolox®, a reference 
substance, for 2 h, and a stock solution of H2O2 solution was added to yield a final concentration of 200 
µM. Neuronal survival was quantified using MTT, which yields a blue formazan product in living cells but 
not in dead cells. The resulting colored end product was solubilized in dimethyl sulfoxide (DMSO) and 
measured using a Microplate Reader (A Packard Bioscience Company, USA) at 550 nm.   
Anti-inflammatory activity 

Samples were tested for anti-COX-2 and anti-COX-1 activities at 10-5 g/ml using 
radioimmunoassay (RIA). The RIA method used for measuring PGE2 concentrations in the culture 
supernatant is based on the competition between PGE2 in the samples and 3H labeled PGE2 for anti-PGE2 
antibody binding sites. Aspirin and DMSO were used as positive and negative control, respectively 
(Kirtikara et al., 1998; Kirtikara et al., 2001). 
Statistics 

All data are expressed as mean±SD. ANOVA with post-hoc analysis (Turkey’s test) was 
employed using a statistical software package (Openstat®). 

 

Results and Discussion 
Content of total phenolic and tannic acid contents in the extracts 

Table 1 presents contents of total phenolics and tannic acid which are available in methanol 
extracts from fruits of EO, TC and TB.  The highest total phenolic and tannic acid content was observed in 
the TB extract.  
Table 1 Total phenolic and tannic acid content of test compounds 
 

Extracts            Total phenolic contents                  Tannic acid content  
                              (mg of GAE/g)                              (mg/ml)                                                                                                          
EO           321.42±6.51*                   0.08±0.010*   
TB           393.98±3.24     0.13±0.013               
TC           210.10±1.27*     0.10±0.010*   

All data are expressed as mean±SD. (n=3) of three independent replicates. * p≤ 0.05 compared with the TB fruit extract 
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Neuroprotective effect 
Prior to the neuroprotective study, cytotoxic effect of H2O2 on NG 108-15 cells was evaluated. 

We found that H2O2 decrease the cell viability in a concentration dependent manner with an IC50 value 
was around 200 µM. 200 µM H2O2 was selected to induce cell death in this study. We found that TC 
(100-1000 µg/ml), TB (100-1000 µg/ml) and EO (1000 µg/ml) significantly protected the cells (Fig. 1) 
without cytotoxic effect (Fig. 2). These results are in good agreement with the findings from study carried 
out by Nampoothiri (2010) which demonstrated that fruit extracts of TB and EO could protect C2C12 
mouse myoblast cell lines from H2O2-induced cell death (Nampoothiri et al., 2010). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Effect of Test Compounds on H2O2-Induced NG108-15 Cell Damage  

The cells were treated with H2O2 (200 µM) together with various concentrations of test compounds: (A) Trolox, 
(B) Emblica officinalis, (C) Terminalia chebula and (D) T. belerica. Inset: H2O2-induced reduction of viability of 
the cells. Data are expressed as mean±SD. of three independence study (n = 5). 
 # p ≤ 0.05 compared with the control group. * p≤ 0.05 compared with the H2O2-treated control group 



              บทความวิจัย 
                ศิลปากรวิจัยและสรางสรรค ครั้งท่ี 5 “บูรณาการศาสตรและศิลป”  

                       25-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 Proceedings 
        Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science  

                               January 25-27, 2012, Silpakorn University, Snamchandra Palace Campus, Nakhon Phathom          

 PE-70  

70 

 

 
 

Figure 2 Cytotoxicity Effects of Test Compounds on NG108-15 Cells. 
The cells were treated with various concentrations of test compounds (1-1000 µg/ml) (A) Emblica officinalis, (B) 
Terminalia chebula and (C) T. belerica. Data are expressed as mean±SD. of three independence study (n = 5).  

  * p≤ 0.05 compared with the control group 
 

Antioxidant activities 
It is possible that the protective effect of the samples against H2O2-induced decrease in cell 

viability may at least partly result from their antioxidative properties. To test this possibility, free radical 
scavenging activities and iron chelating effect of the test compounds were investigated. First of all we 
investigated scavenging effects of the samples on H2O2. We found that H2O2 scavenging activity of the 
extracts showed no substantial result compared with the standard butylated hydroxytoluene (BHT) (IC50 = 
272.91±1.61 μg/ml). Therefore, no figure or IC50 values of the extracts were provided. To clarify other 
possible modes of free radical scavenging abilities, DPPH and hydroxy radical scavenging experiments 
were carried out. DPPH assay was selected in this study as a model for evaluation of total antioxidant 
capacity. Hydroxy radical scavenging and ion chelating experiments were performed in response to 
underlying mechanism of H2O2-induced cell death (Kawpoomhae et al., 2010). We found that all of the 
extracts under investigation could scavenge DPPH and hydroxyl radical. They exhibited an inhibitory 
effect on hydroxyl radical-induced deoxyribose degradation in both presence and absence of EDTA. In 
addition, they also showed positive results in metal ion chelating assay (Table 2). 
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Taken together from the results obtained, it can be suggested that the fruit extracts act as 
neuroprotective agents against oxidative damage. Their neuroprotective activities may be result from the 
antioxidative properties.  

 

Table 2 DPPH and hydroxyl radical-scavenging effects, and ion chelating activity of the test compounds  

Test  

compounds 

Reference 

substances 

IC50 

DPPH  

scavenging  activity 

Hydroxyl radical scavenging activity Ion chelating  activity  

With EDTA Without EDTA 

EO     3.33+0.31  µg/ml 1.33+0.11 mg/ml 0.40+0.03 mg/ml 0.47+0.05 mg/ml 

TB     1.74+0.21  µg/ml 0.14+0.01 mg/ml 0.21+0.02 mg/ml 0.25+0.02 mg/ml 

TC      8.21+0.43  µg/ml 0.82+0.01 mg/ml  1.36+0.09 mg/ml 1.23+0.12 mg/ml 

 Trolox®   5.25+0.51  µg/ml      

 Mannitol  11.0 + 0.8 mM 35.0 + 1.0 mM    

 EDTA    3.89 ± 1.60 µM 
 

            Each IC50 value represents mean+SD. of three independent experiments 
 

Anti-inflammatory activity 
To evaluate anti-inflammatory effect of TB, EO and TC methanol extracts, we determined anti-

COX-2 and anti-COX-1 activities at 10-5 g/ml using radioimmunoassay (RIA).  Aspirin, reference standard 
showed anti-COX-1 and anti-COX-2 activity as presented in Table 3. From all of the extracts, only EO and 
TB fruit extract showed anti-COX-2 activity (Table 3). The anti-inflammatory effect of EO is in good 
agreement with results from studies carried out by Dang et al. and Mathuraman et al. (Dang et al., 2010; 
Muthuraman et al., 2010). Apart from those, the anti-inflammatory effect of TB is in accordance with the 
results from study carried out by Reddy et al.  (Reddy et al., 2009). The anti-COX-2 activity of EO and TB 
extract that we firstly found in the present study not only support their traditional used in wound healing 
and anti-ulcer but also provide benefit in neuronal disease which inflammation is implicated. However, 
future experiment focus on inflammation-induced neuronal death is required.  
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Table 3 Anti-inflammatory activity of test compounds 

Test compounds  Concentration 

(µg/ml) 

Anti COX‐1  Anti COX‐2 

PGE2 %inhibition    

Negative control 

(DMSO) 

- 100.00±29.62 - 100.00±10.03 - 

EO 10 60.68±7.66 39.32 50.03±6.56* 46.97 

TB 10 65.84±11.56 34.16   73.43±7.79* 26.57 

TC 10 64.61±9.97 35.39  83.24±9.65 16.76 

Positive control 

(Aspirin) 

10 37.25±9.79* 62.75 56.69±5.34* 43.31 

 Each value of PGE2 level represents mean+SD. of three independent experiments 
* p≤ 0.05 compared with the negative control group (DMSO) 

 

Conclusions 
This study reveals the neuroprotective effect of the methanol extracts of fruits from EO, TB and 

TC. From our findings, it can be suggested that the neuroprotective effect may be due to their 
antioxidative properties. In addition, we also present anti-COX-2 activity of the extracts of fruits from EO 
and TB. The results from this study not only support the traditional uses of EO, TB and TC as well as 
Triphala but also provide benefit in neurodegenerative diseases or other disorders which oxidative stress 
and/or inflammation is implicated. 
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Phase Diagram and Pasting Properties of Taro Flour and Starch  
 
Waranya Boonphong1 and Suched Samuhasaneetoo1  
 
Abstract 
 Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) flours and starch was prepared from taro corms. The 
differential scanning colorimetry (DSC) was used to determine the gelatinization and retrogradation of 
taro flour and starch. Samples were scanned from -80 to 180 ºC at a rate of 10 ºC/min and an empty 
stainless steel pan was used as reference. These measurements showed that the phase diagram of taro 
flour was familiar with phase diagram of taro starch but had slightly shift to higher temperature compare 
to the starch one. The effect of sugar (sucrose, glycerol and sorbital) on the pasting properties of taro 
flour and starch were investigated. The parameter including peak temperature, peak viscosity, final 
viscosity, set back and breakdown were analyzed using the Rapid Visco Analyzer (RVA). Sugars 
increased gelatinization temperatures and enthalpies of taro flour and starch. RVA pasting temperatures, 
peak temperature, peak viscosity, final viscosity, set back and breakdown increased with adding sugar.  
Keywords :  phase diagram,pasting properties,taro 
      
Introduction 
 Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) is a tropical tuber crop largely produced for its 
underground corms and consumed in tropical areas of the world. Taro has been reported to have 70-
80% starch with small granules (Jane et al., 1992). However the quality of cooked taro is easily degraded 
due to staleness compared to other starchy foods (Hsi-mei Lai et al., 1998). As with most starchy foods, 
gelatinization and retrogradation of the starch component  may be effected the properties of food during 
processing and storage. Phase diagram is a map of the states of a food as a function of water or solids 
content and temperature. The main advantage of drawing map is in identifying different states of a food, 
such as glass transition (Tg) and gelatinization temperature (Tm), which helps in understanding the 
changes when water content and temperature are changed and also help us to identify food’s stability 
during storage. Bell & Touma (1996) reported the glass transition temperature is a very important 
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physical parameter, which serves to explain the physical and chemical behavior of food systems and it is 
defined as the temperature at which the material changes from the glassy to the rubbery state for a given 
heating rate. The plasticizing effect of water on food biopolymers is very small at low water activity (aw) 
values, therefore the Tg associated with the amorphous regions in the sample will be typically high and at 
room temperature the material will be glassy. Water access will be higher in the rubbery state (at T > Tg) 
than in the glassy state, since the free volume increases above Tg. Increasing water activity, and hence 
food biopolymer plasticization, causes an increase in the availability of the polar sites to the water 
molecules due to the enhanced molecular mobility (Al-Muhtaseb et al., 2004). The plasticizing effect of 
water at constant temperature is identical to the effect of increasing temperature at constant moisture 
content (Slade & Levine, 1988). It’s also useful for selecting the right conditions of temperature and 
moisture content for processing and storage. 
 When starch is heated in the presence of sufficient amounts of water, starch granules are 
swollen and the ordered structure is changed into a disordered one, and 
this phenomenon is called gelatinization. Retrogradation of starch is a term used for the change that 
occurs in gelatinized starch for an initially amorphous or disordered state to a more ordered or crystalline 
state and the tendency of starch pastes to thicken and to form stiff gels. The development of turbidity and 
opacity, syneresis of water from the paste occur during the retrogradation. Miles et al. (1985)  have 
interpreted that retrogradation takes place in two crystallization steps: the rigidity and crystallinity of 
starch gels develop by amylose gelation in the initial stage and this is followed by the slow development 
of crystallinity of amylopectin. The changes of physico-chemical properties in gelatinized starch have 
been studied by differential scanning calorimetry (DSC). 
 Differential scanning calorimetry (DSC) is a popular thermal analytical approach, which can be 
used for determining thermal transitions of agricultural products. Thermal analysis of starch– or flour–
water systems has been carried out by several investigators 
(Sandhu et al., 2007; Jang and Pyun, 1996, 1997; Rolée et al., 2002; Wang et al., 2008; Chang et al., 
2000; Slade and Levine, 1991). Their results showed that varying the water content significantly altered 
the thermal transition temperatures (onset To, peak Tp, conclusion Tc, and glass transition Tg) and the 
overall enthalpy (∆H) associated with starch or flour gelatinization. Retrogradation rate is affected by the 
ratio of amylose and amylopectin, molecular size, temperature, pH, lipids, hydrocolloids, sugar and 
botanical source (Zobel & Stephen, 1995). 
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 Sugars are commonly used in starch-based foods in to optimize the process operation and 
cause some tectural modification in addition to its role as a sweetening agent. However, sugars added to 
starch pastes are known to delay the gelatinization temperature (Hester et al., 1956; Bean & Yamazaki, 
1978; Slade & Levine, 1989; Eliasson, 1992; Kim & Walker, 1992). The delay in gelatinization of starch in 
the presence of sugar solution has been attributed to decreased water activity of the sugar solution as 
compared to that of water (Spies & Hoseney, 1982). Suggestions proposed for the mechanism of this 
delay are (1) that sugars reduce the water activity in the system due to competition for water with starch 
molecules which always favors sugars (D’Appolonia, 1972; Spies & Hoseney, 1982), (2) that there is a 
sugar–starch interaction (Baek, Yoo, & Lim, 2004; Chiotelli, Rolee, & Meste, 2000; Hoover & Senanayake, 
1996; Spies & Hoseney, 1982), (3) that there is less plasticizing effect of sugar than water (Levine & 
Slade, 1988; Perry & Donald, 2002). Moreover, sugars are known to function as anti-staling ingredients 
(Slade et al., 1994). 
 The aim of this study therefore was to obtain knowledge about the phase diagram and pasting 
properties of taro flour and starch.   
 
Materials and Methods  
1. Sample preparation 
 1.1 Taro flour 
 The taro flour throughout a modifications of Aboubakar et al.(2007). 8-9 months of taro were 
used. They were washed with tap water; hand peeled and removed defective parts. The tubers were 
sliced (2 mm. thickness) and dried in hot air oven (WTB-BINDER) at 50 ºC for 24 h. The dried taro was 
milled and screened using 500 mesh sieve. The taro flour were divided into two parts, one part was 
stored in polyethylene bags and kept at room temperature while the other part was used for starch 
isolation. 
 1.2. Starch isolation 
 Isolation of starch from taro was modified from method of Lin et al.(2006). Taro flour (400 g) was 
steep in 1L of 0.1% NaOH solution for 16 h. to remove the protein and lipids. Then it was washed with 
fresh 0.1% NaOH solution and homogenised using blender. The slurry was diluted to 7L with distilled 
water and centrifuged at 8500g (Heltich-Universal 16) then the percipitate was suspended in 95% 
ethanol and dried in 
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hot air oven at 40 ºC for 24 h. The starch passed through a 100 mesh sieve then kept in polyethylene 
bags. 
 
2. Determination of pasting properties 
 The pasting properties of taro flour and starch were investigated using RVA-4 (Newport 
Scientific, Australia). A sample of 4.0 g taro flour and starch mixed with sucrose, glycerol and sorbitol 
were transferred into a canister and added 25 ml of distilled water. The slurry was heated to 50 ºC for 2 
min, heated to 95 ºC at a heating rate of 6 ºC/min, then held at 95 ºC for 6 min. Paddle speed was set at 
960 rpm for the first 10 s, and 160 rpm for remainder of the experiment. Characteristics of taro flour and 
starch including peak temperature, peak viscosity, final viscosity, set back and breakdown were 
analyzed. (Huang et al., 2010) 
 

3.  Differential Scanning Calorimetry 
     3.1  Samples preperation 

Taro flour and starch samples (approximately 5 mg) were placed in open weighing bottles and 
stored in air-tight plastic box at 25OC  over saturated salt solutions such as LiCl, CH3COOK, MgCl2, 
K2CO3, NaBr, and SrCl2 for two weeks. The samples were kept in air tight glass bottles and stored at 5OC 
until analysis. 
     3.2  Differential Scanning Calorimetry  

DSC thermogram of taro flour and starch which equilibrate at several water activity were 
analyzed (PerkinElmer-DSC8000). The samples were packed into a stainless steel DSC pans. The 
sample pans were sealed with a stainless steel stopper by aluminum O-ring. Samples were scanned from 
-80 to 180 ºC at a rate of 10 ºC/min and an empty stainless steel pan was used as reference. The glass 
transition temperature and gelatinization temperature (the onset (To) and peak (Tp) transition temperature 
and the transition enthalpy (∆H) were determined from the peak area of the endotherm). 

 
Results and Discussion 
 The RVA pasting properties of taro flour are presented at lower peak, breakdown, final and 
setback viscosities than taro starch. Flour is difficult to gelatinization than starch. This may be due to the 
interaction between starch and lipid/protein during heating. Launay and Lisch (1983) suggested 
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amylose-lipid complex formation was the key factor influencing the flow properties of starch pastes. 
Adding sugars are increased the gelatinization temperatures. Sucrose increased the gelatinization and 
enthalpy of taro flour and starch more than other polyols. The delaying effect on starch gelatinization 
upon addition of sugars are decreased water activity, sugar-starch interaction and less plasticization 
effect of sugar than water. These results are in agreement with those reported of Kohyama & Nishinari 
(1991) that sucrose may change the structure of water as a solvent, and immobilizes water molecules. It 
is well known that the conformation of glucose well matches the tridymite structure in water, and that the 
equatorial hydroxyl groups in a sugar molecule may be effectively substituted for a water molecule, and 
hence the hydration of sugar hydroxyl groups has a stereospecific nature. Then, a sugar molecule with 
more equatorial hydroxyl groups has a stronger stabilizing effect on the water structure (Uedaira, 1990). 
The swelling of starch granules in sugar solution may occur at higher temperatures and requires much 
more energy in comparison with aqueous dispersion of starch without sucrose.  
 The determination of the glass transition temperatures by DSC studies, obtained from 
transformed taro flour and starch at different moisture contents found the Tg and Tm values decreases as 
the moisture content increases in the samples. At higher moisture content, water plasticizes the taro flour 
and starch resulting in the expected decrease of Tg and Tm with increasing moisture content. The 
gelatinization temperature of taro flour was higher, while the enthalpy of gelatinization was lower than taro 
starch. The results were due to the interaction of starch with other flour component such as lipid and 
protein. Hamaker & Griffin (1990) also reported the proteins in flour protect starch granules from breaking 
down hence causing an increase in pasting viscosity, enthalpy and gelatinization temperature. The 
complexes between starches and lipids are due to the ability of the amylose fraction of starches to bind 
lipids such as fatty acids. This ability of amylose to form complexes with a wide range of polar and 
nonpolar organic compounds is currently used to fractionate amylose from amylopectin (Mercier et al., 
1980).The phase diagram of starch which different water activity by using saturated salt exhibits the 
typical phase diagram of starch which  incorporating the cooling curve, glass transition and maximal-
freeze-concentration condition.  The phase diagram of taro flour was familiar with taro starch phase 
diagram but had slightly shift to higher temperature compare to the starch one.  
 
Conclusion 
 The results showed some difference on the pasting properties of taro flour and starch by RVA.  
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Sugars are increased the gelatinization temperatures of taro flour and starch because of interaction 
between water and sugar. The state diagram of flour was slightly shift to higher temperature compared to 
starch. This may be due the interaction of starch with protein and lipid in flour. 
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Preparation of Mixed-Matrix Membrane from Natural Rubber Latex and Mesoporous Silica 
for Gas Permeation Enhancement  
 
Sasinan Thongmark1 and Jutatip Artchompoo1 
 
Abstract 
 This work aimed to synthesize mesoporous silica mixed with natural rubber latex for enhancing 
gas permeation performance of natural rubber membrane without decrease gas selectivity. The 
mesoporous silica was synthesized using anionic surfactant sodium dodecyl sulfate (SDS) and cationic 
surfactant cetyl-trimethyl ammonium bromide (CTAB) as templates. Tetraethyl orthosilicate (TEOS) was 
used as silica source. The concentration of HCl were varied (0.5, 1.0, 1.5, and 2.0 M). Silica structure, 
pore size and silica morphology were characterized by X-ray diffraction (XRD), nitrogen adsorption 
analysis and scanning electron microscopy (SEM). As the concentration of HCl increase pore size and 
structural ordering of mesoporous silica are decrease whereas the silica morphology exhibits the more 
uniform spherical shape. The mesoporous silicas were mixed with natural rubber latex to form mixed-
matrix membrane. Quantities of mesoporous silica were varied (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 phr). Oxygen and 
carbon dioxide permeation were characterized by gas permeable tester. The results show that gas 
permeation increases when quantity and pore size of mesoporous silica increases. 
Keywords :  Mesoporous silica,Membrane,Gas permeation 
      

Introduction  
 The opportunities for mixed-matrix membrane from synthetic polymer and inorganic material in 
many gas seperations continue to grow, since polymer membranes can provide advantages like low 
capital investment, low energy consumption, and easy processing. Mesoporous silica have been mixed 
with polymer for enhance gas permeable of membrane Kim et al. reported the increase of gas 
permeability of polysulfone by incorporating mesoporous silica (MCM-48). However, the synthetic 
polymer is expensive. This work aimed to synthesize mesoporous silica mixed with natural rubber latex 
for enhancing gas permeation performance of natural rubber membrane without decrease gas selectivity. 
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Materials and Methods  
Materials 

Sodium dodecyl sulfate (SDS, Assay > 98%) cetyl-trimethyl ammonium bromide (CTAB, Assay > 
98%) and tetraethyl orthosilicate (TEOS, Assay ≥ 99.0%) were purchased from Fluka. Sodium sulphate 
(Na2SO4, A.R) was purchased from Univar and Hydrochloric acid (HCl, A.R., 37%) was purchased from 
Lab-Scan.  

 

Synthesis of mesoporous silica 
Mesoporous silica was synthesized according to Zhang et al, (2006). In this method, aqueous 

micellar solution containing 0.174 g of SDS, 0.6029 g of Na2SO4, 13 g of water and 30 g of HCl solution 
(concentration of HCl were varied 0.5, 1.0, 1.5, and 2.0 M) were prepared under stirring for 1 h. Then, 
TEOS was added to the solutions and stirred for 20 min. The solutions were kept at 35oC for 24 h without 
stirring. The resulting solutions were transferred into the Teflon autoclave and kept in an oven at 100oC for 
24 h. Then, the samples were filtrated, washed, dried and calcined at 550oC for 6 h under flowing air. 
 

Fabrication of natural rubber latex membranes 
 Natural rubber latex (HA, 60%DRC) were mixed with the chemical following Table 1 and then 
stirring for 24 h. The mixtures were cast onto glass substrate using glass rod. The membranes were kept 
at 120oC for 20 minis.  
                       Table 1 Formula for prepare membrane   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingredient Quantity (phr) 
NR 60% DRC 100 
20% K-laurate 0.4 
10% Terric 16A29 0.5 
50% Sulphur 0.5 
50% ZDEC 1 
50% ZnO 1 
10% mesoporous silica 0, 0.5, 1, 1.5, 2.0 
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Characterization 
X-ray diffraction (XRD) patterns were recorded on a D8discover (Bruker) diffractometer. N2 

adsorption isotherms were collected using CoulterTM SA3100 surface area analyzer. SEM (JSM-5800LV) 
was used to study the morphology of mesoporous silica and membranes. Gases used for permeation 
measurements were O2 and CO2.  
 
Results and Discussion 
 The N2 adsorption isotherms of the mesoporous silicas are shown in Fig 1. The N2 adsorption 
isotherms of the mesoporous silicas are typical reversible type IV adsorption isotherm characteristic of a 
mesoporous material. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) 
Figure 1. N2 adsorption isotherms of the mesoporous silicas were synthesized using      
                (A) CTAB (B) SDS as templates  

Table 2 shows that pore size of mesoporous silica decrease when concentration of HCl 
increased because HCl is accelerator for hydrolysis reaction.When the concentration of HCl increased, 
the hydrolysis reaction of silica will occur faster. Then the silica can cover micelle faster too. So the 
micelle is small and result that the pore size of mesoporous silica decrease too. At the same 
concentration, pore size of silica which synthesized using CTAB is larger than SDS because molecule of 
CTAB is larger than SDS.  
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Table 2 Pore size of mesoporous silicas 
Kide of 

surfatant 
Conentration of  

HCl (M) 
Aa 

(m2/g) 
Vmicro

b 
(cm3/g) 

Vmeso
c 

(cm3/g) 
Vpore

d 
(cm3/g) 

(P/P0)step
e rp

f 
(nm) 

SDS 

0.5 912 14.45 0.47 0.55 0.69 3.59 
1.0 600 13.23 0.52 0.60 0.64 3.09 
1.5 867 16.21 0.52 0.62 0.63 3.00 
2.0 650 18.77 0.48 0.59 0.62 2.90 

CTAB 

0.5 909 15.06 0.73 0.86 0.73 4.12 
1.0 945 16.78 0.64 0.77 0.72 3.88 
1.5 920 15.68 0.65 0.77 0.71 3.79 
2.0 988 15.12 0.73 0.86 0.71 3.77 

asurface area  bmicropore volume cmesopore volume dtotal estep isotherm fradius 
  

The X-ray diffraction patterns of the mesoporous silica nanoparticle are shown in Fig 2. As 
concentration of HCl increase, the intensity becomes weak which show that structural ordering of 
mesoporous silica decreases because surfactants have time for forming micelle less. 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. X-ray Figure 
diffraction patterns of the mesoporous silicas were synthesized using      
                (A) CTAB (B) SDS as templates  
 

The values of d-spacing of mesoporous silica in Table 3 decreases when concentrations of HCl 
increase.  
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Table 3 d-spacing of the mesoporous silicas 
Kide of 

surfatant 
Conentration of  HCl 

(M) 
Radius of pore, r (nm) 

d-spacing, d100 
(nm) 

SDS 

0.5 3.59 8.65 
1.0 3.09 8.25 
1.5 3.00 8.17 
2.0 2.90 7.88 

CTAB 

0.5 4.12 11.76 
1.0 3.88 9.70 
1.5 3.79 8.82 
2.0 3.77 8.74 

 

The silica morphology was characterized by SEM shows that morphology of silica which 
synthesized using CTAB has spherical shape more than silica which synthesized using SDS.   
 
 
 
 
 

 
Figure 3. Morphology of the mesoporous silicas were synthesized using CTAB as  
                template and use HCl (A) 0.5 M (B) 1.0 M (C) 1.5 M and (D) 2.0 M  
 
 
 
 
 

 
Figure 4. Morphology of the mesoporous silicas were synthesized using SDS as  
                template and use HCl (A) 0.5 M (B) 1.0 M (C) 1.5 M and (D) 2.0 M  
 

(A)  (B)  (C)  (D) 

(A)  (B)  (C)  (D) 
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The permeability results and ideal separation factors for natural rubber and mesoporous silica 
mixed-matrix membrane show that, oxygen and carbon dioxide permeability of membranes were 
enhanced when quantity and pore size of mesoporous silica increases but O2/CO2 separation were 
decrease. Natural rubber membrane is high gas selectivity than mixed-matrix membrane.  
Table 4 Gas permeabilities and ideal selectivity for natural rubber latex membranes mixed with 
mesoporous silicas were synthesized using CTAB as template  

Conentration of  
HCl  
(M) 

Quantities of 
mesoporous silica 

Permeable of 
oxygen 
(barrier) 

Permeable of carbon 
dioxide 
(barrier) 

O2/CO2 separation 

0.0 0.0 0.96 0.17 5.65 

0.5 
 
 

0.5 1.30 0.26 5.00 

1.0 1.34 0.27 4.96 

1.5 1.88 0.38 4.95 

2.0 2.01 0.41 4.90 

1.0 

0.5 1.21 0.24 5.04 

1.0 1.25 0.25 5.00 

1.5 1.80 0.36 5.00 

2.0 1.93 0.39 4.95 

1.5 

0.5 1.10 0.22 5.00 

1.0 1.15 0.23 5.00 

1.5 1.71 0.34 5.03 

2.0 1.86 0.37 5.03 

2.0 

0.5 1.00 0.19 5.26 

1.0 1.06 0.21 5.05 

1.5 1.63 0.32 5.09 

2.0 1.78 0.35 5.09 
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Table 5 Gas permeabilities and ideal selectivity for natural rubber latex membranes mixed with 
mesoporous silicas were synthesized using SDS as template  

 

Fig.5 shows the membrane morphology were characterized by SEM the result shows that mixed-
matrix membranes have rough surface because of mesoporous silica.    

 
 

Conentration of  
HCl 
(M) 

Quantities of 
mesoporous 

silica 

Permeable of 
oxygen 
(barrier) 

Permeable of carbon 
dioxide 
(barrier) 

O2/CO2 
separation 

0.5 
 
 

0.5 1.29 0.25 5.16 

1.0 1.32 0.26 5.08 

1.5 1.88 0.27 6.96 

2.0 2.03 0.43 4.72 

 
1.0 

 
 

0.5 1.18 0.23 5.13 

1.0 1.20 0.24 5.00 

1.5 1.75 0.35 5.00 

2.0 1.89 0.38 4.97 

1.5 

0.5 1.06 0.21 5.05 

1.0 1.11 0.22 5.05 

1.5 1.66 0.33 5.03 

2.0 1.82 0.36 5.06 

2.0 

0.5 1.00 0.19 5.26 

1.0 1.02 0.20 5.10 

1.5 1.59 0.31 5.13 

2.0 1.74 0.34 5.12 
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Figure 5. Morphology of natural rubber membrane mixed with mesoporous silicas (A) 0.5 phr (B) 1.0 phr 
(C) 1.5 phr and (D) 2.0 phr  
 
Conclusion 
 Highly gas permeable membrane was successfully prepared by mixed natural rubber latex with 
mesoporous silica. The mesoporous silica was synthesized using CTAB as templates more appropriate 
than SDS because the pore size is larger, structural ordering of mesoporous silica is higher and 
morphology are spherical than SDS. As the concentration of HCl increase pore size and structural 
ordering of mesoporous silica are decrease. Oxygen and carbon dioxide permeability of membranes 
were enhanced when quantity and pore size of mesoporous silica increases.      
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Simultaneous Determination of Heavy Metals in Long Red Peppers by Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectrometry 

 
Chutima  Limmatvapirat1, Thawatchai Phaechamud2  and Juree  Charoenteeraboon3 
 
Abstract  
 Long red pepper (Capsicum annuum L.) is a well known spice in Southeast Asia including 
Thailand. Its mature fruits are an excellent source of antioxidant compounds such as lycopene, β-
carotene, ascorbic acid, and polyphenols. However, intake of spice contaminated with heavy metals may 
pose a risk to human health. The purpose of this study was to investigate the concentrations of 11 heavy 
metals (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, and Zn) in dried long red pepper fruits collected in the 
west of Thailand using ICP-MS analysis and to compare the data with those of fresh fruits in our previous 
work. The concentrations of toxic heavy metals including As, Cd, Hg, and Pb in fresh and dried samples 
were all below the permissible limits. Furthermore, the concentrations of As, Hg, and Pb in each dried 
sample was higher than those in each fresh sample. The concentrations of macro-elements including Cu 
and Zn in fresh and dried samples were also below the permissible limits. The concentrations of Al, Fe, 
and Mn in fresh and dried samples were rather high. Therefore, the Ministry of Public Health in Thailand 
should pay more attention to heavy metal contamination, especially Al, Fe, and Mn, in long red pepper 
fruits.  
 
Introduction 

Long red pepper (Capsicum annuum L.) belonging to the family Solanaceae are widely used as spice 
in traditional Thai foods such as curry, soup, chilli sauce and papaya salad. It’s also a popular vegetable 
known for its high nutritional value and antioxidant activity. Fresh fruits have high ascorbic acid, 
carotenoids, and other polyphenols, such as quercetin, luteolin and capsaicinoids [1]. Its fruits exhibited 
provitamin-A activity and antitumor initiating activity [2]. They have also been recognized to be beneficial 
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for the prevention of human diseases, including cancer, cardiovascular disease, eye disorders, skin 
degeneration and aging [3]. Therefore, the intake of these fruits is an important health-protecting factor. 
However, consumption of toxic heavy metal-contaminated spice may be harmful to human health. Heavy 
metal contamination in spice has been an important topic in many articles and is one of the most 
important aspects of food quality assurance [4]. The objective of this study was to determine the 
concentrations of aluminium (Al), arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr), copper (Cu), iron (Fe), 
mercury (Hg), manganese (Mn), nickel (Ni), lead (Pb), and zinc (Zn) in dried long red peppers collected 
from the west of Thailand using nitric acid digestion followed by inductively coupled plasma mass 
spectrometry (ICP-MS) analysis. Also, comparison could be done between heavy metal concentrations in 
fresh and dried fruits obtained from our past and present work, respectively. 

 
Materials and Methods  

Reagents. The ultra pure water ASTM type I, 18.2 MΩxcm used throughout the study was generated 
by a TKA GenPure ultra pure water machine (TKA Wasseraufbereitungssysteme GmbH, Germany). The 
single-element Hg standard (10 mg/l) and ICP multi-element calibration standard-2A (10 mg/l of Al, As, 
Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn) used in this work were purchased from Agilent (USA). The calibration 
standards were prepared daily over the range of 0.01-1,000 µg/l for 11 heavy metals by suitable serial 
dilutions of multi-element and single-element stock solutions in 5% v/v nitric acid solution. Nitric acid used 
was an analytical reagent grade (Merck, Germany). Reagent blank determinations were used to correct 
the instrument readings. Glassware were soaked overnight in 20% v/v nitric acid solution and then rinsed 
with ultra pure water to eliminate metal contamination.  

Sample Treatment 
 Dried long red pepper fruits were bought from each fresh market in the west of Thailand in 

September 2009. Samples were carefully handled to avoid contamination. The samples were crushed 
with an IKA MF-10 Microfine Grinding Mill (Werke GmbH & Co. KG, Germany) and passed through a 0.5 
mm sieve. The resulting fine powder was kept in plastic bags inside the desiccator at room temperature 
before analysis. 

Nitric Acid Digestion 
 The digestion method was modified from that of Zheljazkov and Warman [5]. Powdered sample (1 g 

each) were placed into 100 ml Pyrex beakers separately, to which 10 ml of 60% v/v nitric acid solution 
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was added. The mixture was then digested on a hot plate at 110-130 °C till the solution became 
transparent. The resulting solution was allowed to cool down and diluted to 10 ml using ultra pure water. 
Each sample was digested in triplicate.  

ICP-MS Determination 
The concentrations of 11 heavy metals (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, and Zn) in final 

solutions were determined by an ICP-MS spectrometer (Model 7500 ce, Agilent). The instrument was 
equipped with a Burgener PEEK Mira Mist® nebulizer and operated with He collision mode to remove 
spectral interferences. The operating conditions employed for determination were 1100 W RF power and 
0.9 l/min Ar nebulizer gas flow. Calibration curve and standard addition method were used in this study. 
All samples were analyzed three times by ICP-MS. 

 
Results and Discussion 

Analytical Characteristics. Five-point external calibration curves prepared in the range of 0.01-500 
µg/l were used to quantify 11 heavy metals (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, and Zn) in the 
digested samples. All calibration curves showed good linear regression (r2 ≥ 0.9988) within the tested 
range. The accuracy was evaluated by the percentage recovery of the standard solutions at 10, 100, and 
500 µg/l added to the samples prior to nitric acid digestion. The percent recoveries of 11 heavy metals 
ranged from 98.98 to 109.45%.  

In this work, the limits of detection (LODs) were taken as the lowest concentrations of 11 heavy metals 
in samples that could be detected, but not necessarily quantified, under the condition of analysis. The 
limits of quantification (LOQs) are the lowest concentrations of 11 heavy metals in samples that could be 
determined with acceptable precision and accuracy under the condition of analysis. Therefore, LODs 
and LOQs are important performance characteristics in method validation. LODs and LOQs were 
estimated by analyzing ten blank solutions. In accordance with International Union of Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC) guidelines [6], the LODs and LOQs were set at 3 and 10 times of the standard 
deviation of ten measurements, respectively. LODs and LOQs were expressed as µg/l taken into 
consideration for the dilution method. The LODs (µg/l) were 2.65 (Al), 0.04 (As), 1.75 (Cd), 0.35 (Cr), 
2.55 (Cu), 4.95 (Fe), 0.32 (Hg), 1.25 (Mn), 1.50 (Ni), 4.90 (Pb), and 2.45 (Zn). The LOQs (µg/l) were 8.80 
(Al), 1.43 (As), 5.80 (Cd), 1.15 (Cr), 8.50 (Cu), 16.50 (Fe), 1.05 (Hg), 4.10 (Mn), 5.00 (Ni), 16.30 (Pb), and 
8.10 (Zn). The LOD values were adequate for the determination of 11 heavy metals in samples. 
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Five standard addition levels were studied (5, 10, 50, 100, and 500 µg/l) with ten replicates per level. 
The percentage recoveries ranged from 98.55 to 108.25% and the relative standard deviations (RSD) 
ranged between 0.95 and 5.55%. The intra-day and inter-day analysis showed good precision. The 
precision expressed in RSD ranged between 0.95 and 1.18% for intra-day analysis (n = 10) and between 
1.32 and 1.55% for inter-day analysis (n = 10).  

Heavy Metal Concentrations in Samples 
 The Ministry of Public Health in Thailand had established the regulation of the prevention of herbal 

plant adulteration act, which set the permissible limits for As (4 mg/kg), Cd (0.3 mg/kg), Cu (20 mg/kg), 
Hg (0.02 mg/kg), Pb (10 mg/kg), and Zn (100 mg/kg) [7]. In our previous study [8], we investigated the 
concentrations of 11 heavy metals (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, and Zn) in fresh long red 
peppers using nitric acid digestion followed by ICP-MS analysis as shown in Table 1. This study followed 
up on previous work that examined those of 11 heavy metals in dried long red peppers using the same 
method of previous work as shown in Table 2.  

Heavy metal concentrations in the investigated samples were found at different levels. The 
concentrations of toxic heavy metals including As, Cd, Hg, and Pb in fresh and dried samples (Table 1 
and 2) were all below the permissible limits. For almost samples, the concentrations of As, Hg, and Pb in 
dried samples (Table 2) were higher than those found in fresh samples (Table 1). These results 
suggested that dried samples might be contaminated with highly toxic heavy metals especially As, Hg, 
and Pb. These toxic heavy metals might result from the contamination during cultivation, agrochemical 
application, transportation, storage, and manufacturing process. 
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Table 1. The concentrations (mg/kg) of eleven heavy metals in fresh long red peppers (n = 3). 
 
No Provinces As Cd Hg Pb Cu Zn Al Cr Fe Mn Ni 

1 Chumphon 0.004 n.d. n.d. n.d. 1.211 2.047 12.682 0.087 29.956 12.533 0.208 
2 Kanchanaburi 0.004 n.d. n.d. 0.036 1.044 2.530 33.325 0.083 24.948 8.763 1.223 

3 Kanchanaburi n.d. n.d. n.d. n.d. 0.744 2.183 24.468 0.037 23.947 8.531 0.822 
4 Nakhon Pathom 0.004 n.d. n.d. 0.036 0.538 2.535 6.919 0.054 12.140 6.313 0.667 
5 Phetchaburi 0.006 n.d. n.d. n.d. 8.404 2.053 15.569 0.339 44.464 25.835 1.564 
6 Phetchaburi 0.004 n.d. n.d. n.d. 1.006 2.252 23.684 0.039 13.665 20.583 0.757 
7 Prachuap Khiri Khan n.d. n.d. 0.004 n.d. 1.488 2.491 24.133 0.194 31.837 32.172 0.959 
8 Prachuap Khiri Khan n.d. n.d. 0.014 n.d. 1.548 2.649 22.063 0.345 32.329 19.970 1.197 
9 Prachuap Khiri Khan 0.004 n.d. n.d. n.d. 1.811 2.568 20.650 0.298 27.444 21.071 0.822 
10 Ratchaburi n.d. n.d. n.d. n.d. 1.374 2.191 36.813 0.178 33.252 31.875 1.623 
11 Samut Sakhon 0.009 n.d. n.d. n.d. 0.994 2.460 17.925 0.095 22.032 24.183 1.190 
12 Samut Songkhram 0.006 n.d. n.d. n.d. 0.999 1.475 20.439 0.084 30.760 21.638 1.023 
13 Suphan Buri 0.008 n.d. 0.012 n.d. 1.290 2.352 30.599 0.155 29.847 30.173 1.033 
n.d.: not determined 
%RSD: 0.001-0.011 
 

Table 2. The concentrations (mg/kg) of 11 heavy metals in dried long red peppers (n = 3). 
 
No Provinces As Cd Hg Pb Cu Zn Al Cr Fe Mn Ni 
1 Chumphon 0.011 n.d. n.d. 0.114 1.849 1.937 19.441 0.129 34.485 26.109 3.313 
2 Kanchanaburi 0.012 n.d. n.d. 0.071 1.233 1.941 29.244 0.129 33.666 14.275 1.324 
3 Kanchanaburi 0.008 n.d. n.d. 0.020 0.864 1.894 11.322 0.081 36.243 17.692 0.623 
4 Nakhon 

Pathom 
0.013 n.d. n.d. 0.040 1.166 2.076 18.161 0.117 49.513 18.245 0.573 

5 Phetchaburi 0.010 n.d. n.d. n.d. 1.347 1.858 20.317 0.146 40.251 13.016 1.031 
6 Phetchaburi 0.006 n.d. 0.004 n.d. 1.490 1.702 23.084 0.129 31.065 17.011 1.122 
7 Prachuap Khiri 

Khan 
0.012 n.d. 0.010 0.028 0.696 2.992 13.550 0.058 25.277 20.270 0.484 

8 Prachuap Khiri 
Khan 

0.017 n.d. 0.016 0.040 0.943 1.837 22.511 0.013 20.736 11.194 0.643 

9 Prachuap Khiri 
Khan 

0.013 n.d. n.d. 0.006 0.986 2.852 10.673 0.119 29.853 16.681 0.392 
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10 Ratchaburi 0.017 n.d. n.d. n.d. 1.606 2.054 29.337 0.201 30.009 23.009 0.669 
11 Samut Sakhon 0.014 n.d. n.d. 0.086 0.747 1.978 5.717 0.043 29.566 15.533 0.491 
12 Samut 

Songkhram 
0.010 n.d. n.d. 0.100 1.571 2.011 30.797 0.077 15.231 38.652 1.233 

13 Suphan Buri 0.012 n.d. 0.014 0.006 0.736 1.942 5.906 0.030 46.292 4.526 0.726 
n.d.: not determined 
%RSD: 0.001-0.016 

Disorders and diseases including anemia, dermatitis, dwarfism, gastro-intestinal and neurological 
disorders, lethargy and nausea have been associated with deficiency or excessive intake of Cu and Zn 
[9]. The concentrations of essential macro-elements including Cu and Zn in fresh and dried samples 
(Table 1 and 2) were also below the permissible limits. The concentrations of these two elements 
obtained showed that fresh and dried samples could serve as good dietary sources for Cu and Zn.  

In addition, the concentrations of the Al, Cr, Fe, Mn, and Ni were determined by the same method. The 
average concentrations (mg/kg) in fresh samples were revealed with the following decreasing order: Fe 
(27.432) > Al (23.049) > Mn (20.280) >Ni (1.007) > Cr (0.153). The average concentrations (mg/kg) in 
dried samples were revealed with the following decreasing order: Fe (32.476) > Al (18.466) > Mn 
(18.170) >Ni (0.971) > Cr (0.098). The order of concentrations, Fe > Al > Mn > Ni > Cr, obtained from 
fresh and dried samples were similar. Furthermore, the concentrations of Al, Fe, and Mn in fresh and 
dried samples (Table 1 and 2) were rather high. Al was considered to be a toxic heavy metal because it 
might cause Alzheimer’s disease, osteomalacia, and renal failure [10]. Al has been found to leach from 
cooking utensils during the drying process of plants [11]. Fe and Mn were essential metal elements but 
they were toxic to humans when too high concentrations were present in edible plants. Plants in mining 
areas might have relatively high concentrations of  Fe and Mn [12, 13]. Therefore, it should follow the 
concentrations of Al, Fe, and Mn in fresh and dried long red peppers.  

 
Summary 

Based on the obtained results in this work, the nitric acid digestion followed by ICP-MS analysis was 
useful and suitable for the routine determination of 11 heavy metals in long red peppers. The analytical 
results obtained for As, Cd, Cu Hg, Pb, and Zn in all fresh and dried samples indicated that they were 
present at the concentrations below the permissible limits. It is concluded that long red pepper samples 
could serve as safe spice.  
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Key Controlling Factors for Successful Prototype Development: A Case Study on Value 
Creation of Metallic Foam 

 
Arttawut Changvittaya1

 , Yuttanant Boonyongmaneerat2 and Pongpun Anuntvoranich 3 
 
Abstract 
 There are a number of fundamental scientific studies in the field of materials science in Thailand, 
but it remains challenging for the knowledge of which to be further developed to useful products.  One of 
the most concrete ways to display the potentiality of research to investors and consumers is to present 
them with prototypes.  Nevertheless, the general pathway for development of a prototype may not be 
applicable for materials-based prototypes’ development.  In this study, therefore, the key factors 
underlining a successful development of a materials-based prototype is examined and analyzed.  In 
particular, the study is investigated through a fabrication of the metallic foam prototype.  From the study, 
it has been identified that the challenge in the production stage and attitude of collaborating partners are 
crucial, and these points can be tackled with the design-driven approach. 
Keywords : Value creation, materials-based prototype  
 
Introduction   
  Competitions are very intense in the commercial world of creative economy era (Howkins, 2009). 
Innovation is a vital factor that helps business to survive in the market, and the acquisition of such 
advantage has to come from dedication as well as from research and development. There are a number 
of fundamental scientific studies in Thailand, especially in the field of materials science, yet it remains 
challenging for the knowledge of which to be further developed to useful products and tangible 
innovations of commercial values. 

There are several potential ways to help advance and accelerate research into innovation – one 
of which is to develop a prototype that showcases the products to the potential investors and consumers. 
The prototype would help facilitate their understanding of the products and decision making in the 
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subsequent stage.  Through the developmental process of a prototype, an inventor or a designer can 
also learn what factors are critical for manufacturing the product and brining it to market.  Furthermore, 
with a designing skill of a prototype maker, the development of a research-originated product that exhibit 
appealing features to the customers may be rationalized (Heskett, 2007). 
 In this study, the key factors underlining a successful development of a materials-based 
prototype is examined and analyzed.  In particular, the study is investigated through a fabrication of a 
prototype of a metallic foam, which is a relatively-new class of materials that has been gaining high 
attention in research community, but the utilization of metallic foam in a commercial arena remains 
relatively limited. 
 
Background and Motivation  

Metallic Foam 
Metallic Foam is a metal with porous structure, and hence their characteristics are distinct from 

those of monolithic metals.  Its porosity ranges from about 75 to 95%.  Correspondingly, it has light 
weight and shows high specific strength.   Metallic foam can be utilized in several applications, mostly 
engineering ones, ranging from energy absorbers for automobiles, lightweight sandwich panels for 
construction applications, filters and heat exchangers.  Furthermore, because of its unique structure 
combined with decent mechanical and physical properties, it may find good use in the architectural field 
and decorative applications. 

Even though metallic foams exhibit several interesting features, it often suffers from complicated 
manufacturing process, giving hesitation for entrepreneurs to adopt or commercialize the materials in 
their business and industrial sectors. This study will focus on the possible use of metallic foams in the 
architectural field, specifically as furniture products.  A prototype of metallic foams is developed in the 
present work as a case study for examining critical factors that control successful development of 
materials-based prototype.  

Prototype Development     
Prototype development is necessary for validating and showing that a certain product can be 

produced for the real usage.  It also helps in building trust and broadening vision of investors. More 
importantly, it is an important process for New Product Development / NPD (Cooper, 2007).  
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NPD composes of the preliminary, detailed investigation, and development stages, the last of 
which concerns with a development of a prototype, which is regarded as a significant tool that helps 
transform concept to a concrete product.  It has been suggested that creating a prototype is the way to 
‘Think by Hand’ (Brown, 2009), think in 3-D where the outcome is tangible and the qualities are able to be 
tested.  

Material-Based Prototype 
Prototype is a tool that helps an inventor to answer some critical questions they have. Sometimes 

it is for the quest of aesthetics; sometimes it is to search for the size that goes well with the application. 
There are also times that it is used to test consumers’ behavior, which generally emphasize on physical 
or mechanism attribute of the product. 

For example, the prototype of Tablet is made with the same appearance, size, color and weight 
as the actual tablet, but without a computing system being installed, so that a group of user 
representatives can test the appearance and the feel of using the tablet. On the other hand, the 
prototype with a computer screen and with a software and important hardware encased in a black 
wooden box is made for testing the function and user interface of the device.  

In this study, we focus on a materials-based prototype, which is built to study various aspects of 
the materials of the products, including production process (chemical, machinery, labor, etc.), form and 
shape, and the acceptance.  Panton chair by Verner Panton, 1967 is a good example of a successful 
materials-based prototype.  It is one of the first plastic chairs in the world introduced in the beginning of 
1960’s, when plastic was just invented and not yet popular. Through a process of making of successive 
prototypes, Panton finally accomplished in making his plastic chair a very popular one. 
 
Research Methodology 
 Methodology  
  This project is conducted with the multi methodology research method (Creswell, 1999)., where 
the key controlling factors of making successful material-based prototype is to be examined through a 
development of metallic foam prototypes.  The methodology encompasses the following steps: 

1. Theoretical study from literature review and new product development, in order to 
understand the relevant prototyping, designing and management concepts.  
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2. Practical study through the participatory action research (Lewin, 1994), where a metallic 
foam prototype for a furniture application is developed.  

Steps in Metallic Foam Prototype Development 
  There are several methods to fabricate metallic foams.  Here, we explore the electrodeposition-
based technique, where metals are electroplated on a porous reticulated polymer foam.  The main 4 
steps for metallic foam prototype development are:  

1. Foaming of polymer foam.  
2. Cutting of polymer foam to a designed shape. 
3. Coating of metals on polymer foam. 
4. Assembling of the parts to final configuration. 

 
Results and Discussion 

Emerging Issues and Employed Resolutions 
 From the course of metallic foam prototype development, issues and resolutions have been 
arisen as follow: 
  1. Foaming 
 1.1 Issue: in order to fabricate metallic foam with the electrodeposition-based method, a porous 
polymer substrate, in a form of sponge, is required.  The production of reticulated sponge of qualified 
quality however requires large equipment and its production is limited to merely few large manufacturers.   
 1.2 Understanding the issues: Two polymer foam producers located in the industrial estates in 
Thailand have been identified and contacted.  However, it is learned that it is not their policy to 
manufacture foams for domestic retailing purpose.     
 1.3 Resolution: Through negotiation and discussion with the polymer manufacturer on a new 
vision and business opportunity, their barriers can be subsided.  
  2. Cutting  
 2.1 Issue: Sponge needs to be cut into desired shape in order to develop metallic foam 
prototypes. However, the polymer foam manufacturer uses a pressing cutter with a cylinder shape only, 
and that thus does not applicable for the designed form and shape of the foam.  It is important to ask 
manufacturers for developing a new cutting technique as funnel shape of which is unique in the market. 
However, cooperation from manufacturers was not received.  
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 2.2 Understanding the issues: To produce funnel-shaped sponge, a new cutting technique and 
a new set of tooling needs to be developed.  The manufacturer concerns more on the existing production 
line rather than to devote time on this cutting issue, so the request was not responded. 
    2.3 Resolution: The main root that prevents the development of a new cutting protocol and new 
cutting tooling is not as much on the difficulty on technicality, but probably more toward on lacking of 
motivation by the manufacturer. Discussion with the manufacturer in such a way that helps stimulating 
the motivation and understanding of the goal and opportunity helps resolving the issue. 
  3. Coating  
 3.1 Issue: an important process to transform the porous polymer to metallic foam is by coating 
using the electrodeposition technique.  The current production is however limited by a small size of a 
chemical bath of the lab-scaled electrodeposition unit. 
 3.2 Understanding the issues: Metallic foam production can be well-controlled when it is 
executed in the lab-scaled processing unit.  The formulation and know-how of the process can also be 
well kept by producing the material in a local site and small-scaled fashion. 
 3.3 Resolution: When the venue for production is small, while the objective is to show the unique 
appearance and function of metallic foam in relatively large scale, a design technique can be of help. 
Modular design, where a large structure can be constructed from a sum of tiny parts, has been identified 
a proper way to overcome such limitation.  Here, small replicated units of metallic foams are thus 
designed and produced. 
 4. Assembling: 
 The modular units of metallic foam subsequently needs to be assemble into a designed form. 
The assembling process is done with no difficulty under a controlled laboratory environment. 

4.1 Controlling Factors 
Metallic foams post good examples of materials technology which is relatively new and has an 

unconventional approach to produce.  Fabricating a prototype of a metallic foam design therefore 
requires some additional efforts to solve the production issues that would not have arisen in a production 
of a typical prototype that employ general type of materials, such as wood and plastic, to construct.  The 
controlling factors that serve as barriers to materials-based prototyping, in the case of metallic foam, can 
be classified into 2 categories: 
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Production group:  For example – Scaling factor. Scale is an important controlling factor for a 
new invention, such as metallic foams, which is required to be produced in a small scale and maybe in a 
small quantity, at least in the initial stage of product development.  In order to launch a materials-based 
prototype, all involved parties need to understand and learn all the limitation from the beginning, in order 
to be prepared for the working process.  

Operational group:  For example – Human Resources factor.  New stakeholders and new 
process are needed for the new product. Regarding to the case of materials-based prototype, the lack of 
specialist and cooperation among specialists are observed.  Limitation of required laboring on the other 
hand is not crucial in the development of other non-materials based types of prototypes.   

4.2 Design-Driven: Key to Success of Material-Based Prototype 
There are many keys to the success of prototyping.  For a general kind of prototypes, the 

common key is to allow the target to involve in prototyping (Kelly, 2001) in order to understand the 
market.  From this study, it has also been identified that the controlling factors to success of the 
development of metal foam prototypes boil down to the production and operation factors.  Furthermore, it 
has been found that the design-driven approach can be utilized to mitigate these barriers.  

 Design-driven is the method to manage and dissolve the problem with art and science 
according to designing theory (Brown, 2009).  It should be noted that ‘design’ is different from ‘art’ 
because designing has a duty to adjust both function and emotion simultaneously, under the condition of 
restricted time, money, and other business problems. Design-driven differs from design, as the latter pay 
attention to the product-level problem. On the other hand, the design-driven will arouse for new things 
more than just products. To illustrate, if design can make iPod to consume less electricity, the design-
driven would be the alteration of music industry from selling CDs to downloading. In this case, 
persuasion and vision in business will be important, for instance.  

Design-driven is beneficially involved in material-based prototyping as follow: 
Design-Driven as the key to Production problems 
Prototyping with a new class of materials could face unforeseen obstacles related to material 

production.  Scaling limitation, as mentioned earlier, posts one of the major barriers.  Designing metallic 
foam prototype that can well-represent its lightweight, decent specific strength, and nice appearance, 
while facilitating the production at small scale, is thus found useful and solve the problem, both in terms 
of production and in terms of addressing the functionality of the foam. In particular, owing to limited 
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space of the electrodepostion bath of only 30 x 30 cm., the Geodesic of Buckminster Fuller design theory 
(Fuller, 1982) is adopted, where the foam is produced in a small repeating unit and be assembled to 
form a larger metal foam product.  With this design, it solves the scaling limitation issue, enhance the 
lightweight feature of metallic foams, and add hi-tech and modern look to the product.  

Design-Driven as the key to Operational problems 
The push to stimulate the involved prototype making personnel to have the same attitude toward 

working is important. The negotiation that leads to opportunity and mutual benefit will lead to different 
way of working.  This can be based on design-driven approach that studies and analyzes market trend in 
order to set the direction of the product, as well as the look and feel for metallic foam.  The analyzed 
information can be used as the factual reference to support and persuade for operational stakeholders to 
the positive attitude toward metallic foams.  After all, the practicality and good future of metallic foam 
production and commercialization, and a sense of being mutual drivers of the innovation, should be 
affirmed to some good extent by the manufacturer partners and business persons.   
 
Conclusion 
  According to the fabrication of the materials-based metallic foam prototype, 2 important 
controlling factors for successful development of the prototype have been found: (1) Production – 
including the search for raw materials and size limitation of a production equipment. (2) Operation – 
including lacking of cooperation from the identified possible stakeholders. However, both problems can 
be resolved by using the design-driven approach. The production problems can be resolved by applying 
the design theory for designing of the metallic foam prototype.  The design ultimately helps mitigating the 
scaling limitation, and enhancing the characteristic of metallic foams. On the other hand, design-driven 
analysis can be developed and applied to cope with the operational problem by adjusting the working 
attitudes of the colleagues and sharing visions for future business.  Therefore, it is possible to mention 
that materials-based prototype and design-driven are necessity for value creation of metallic foam 
research.  
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