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คํานํา 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค   

“การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค “ศิลปากรวิจัย  คร้ังที่ 4 : บูรณาการศาสตรและศิลป คือ 

ศิลปากร” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุน และสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทําวิจัยและงานสรางสรรคภายใน

มหาวิทยาลัย  รวมทั้งเปดโอกาสใหคณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการ ไดพบปะแลกเปลี่ยนขอมูล และ    

องคความรูใหม ๆ ที่เกิดจากการศึกษาศึกษา คนควา ตลอดจนเปนเวทีใหกับนักวิจัยรุนใหมไดเผยแพร

ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคของตนสูสาธารณชน ขณะเดียวกัน ยังเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือ

และสรางเครือขายระหวางนักวิจัยดวยกันทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสรางสรรค

ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสงัคม  

 

คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ  ขอขอบพระคุณผูนําเสนอผลงานวิชาการทุกทาน 

และขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยาย โปสเตอร นิทรรศการและงาน

สรางสรรค  ที่ไดใหเกียรติตรวจพิจารณาผลงานวิชาการ  คณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการฯ    

หวังวาองคความรูจากผลงานวิชาการเหลานี้จะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติตอไป 

 

 

 

    คณะกรรมการดําเนินงาน 

                                                 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค : ศิลปากรวิจัย คร้ังที่ 4                  

                                                                                           มกราคม 2554 

 



 



  

สารบัญ 
 

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสรางสรรค  ก 

“ศิลปากรวิจัย  ครั้งที่ 4 : บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

กําหนดการ จ 

กําหนดการนําเสนอความกาวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ช 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย  ญ 

 
งานวจิัยสรางสรรคของคณาจารย  

• การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันปาลมและเทียนไข  A-1 
ในการยืดอายุการเก็บรักษาหยวกกลวยแกะสลัก 

 โดย อาจารยภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ       

• ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา  : แดนสมมุติ  A-7 

โดย  ผูชวยศาสตราจารยกรธนา กองสุข    

• ถอดรหัสโคลงนิราศหริภุญชัยสูการวิจัยและ  A-17 

ผลงานสรางสรรค 

 โดย อาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ และคณะ   

 
โครงการศลิปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคมหาวิทยาลัยศลิปากร 

• โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  สถาบันวิจัยและพัฒนา  E-1  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• โครงการอบรมเชิงสรางสรรค "ดนตรีไทยเชิงสรางสรรค พงษศิลป อรุณรัตน E-3 

 เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน" 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตส่ือภาพยนตรส้ัน/ ภัธทรา โตะบุรินทร E-4 

 สารคดีสรรสรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแกชุมชน" 

• โครงการการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริม คีรีบูน จงวุฒิเวศย E-5 

การศึกษาเชิงสรางสรรค 

• โครงการ GC2: Green, Clean and Creative Food for  บุศรากรณ มหาโยธี E-6 

 Gastronomy Tourism 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

• โครงการถายทอดความรูดานการเกษตรแกชุมชน น.สพ.เกรียงศักดิ์ พูนสุข  E-7 

แบบครบวงจร 

• โครงการศิลปกรรมจากภูมิปญญาไทย ปริญญา ตันติสุข E-8 

• โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน :  ลุย กานตสมเกียรติ  E-9 

ตนแบบผลิตภัณฑใหมและบรรจุภัณฑกลุมวิสาหกิจชุมชน 

 พัฒนาอาชีพทาผาจังหวัดราชบุรี 

• โครงการถายทอดองคความรูดวยการอบรมและปฏิบัติการ ชัยณรงค อริยะประเสริฐ  E-10 

สรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพจากแมพิมพไมและ 

 แมพิมพคอนกรีต : ผลิตภัณฑใหมของที่ระลึกชุมชนเกาะสมุย  

 จังหวัดสุราษฎรธานี 

• โครงการอนุรักษผลงานศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ญาณวิทย กุญแจทอง E-11 

 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 

• โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการทองเที่ยวแหลงเครื่องถวย สายันต ไพรชาญจิตร E-12 

 ทางโบราณคดี 

• โครงการวิจัยอนุรักษงานศิลปและสืบสานวัฒนธรรมไทย เอกชาติ จันอุไรรัตน  E-13 

 เชิงสรางสรรค : การถายทอดองคความรูตนแบบงานออกแบบ 

 สูระดับสากลของนักออกแบบไทย 

• เงาที่แปรเปลี่ยน : โครงการสารคดีเชิงทดลอง กรณีศึกษา  อานันท นาคคง E-14 

 หนังใหญวัดขนอน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

• โครงการศิลปะการนวดบําบัดและการใหบริการสุขภาพ วนัชัย เจือบุญ E-15 

 ดานสปา 

• โครงการศิลปนรุนเยาวเพื่อการอนุรักษงานศิลปและ คณิต เขียววิชัย E-16 

 สืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสรางสรรค 

• โครงการนวัตกรรมการเปลี่ยนขยะสูงานสรางสรรค รัชฎา บุญเต็ม  E-17 

 

 
 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

บทคัดยอผลงานวจิัยภาคบรรยาย  

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2554 

• กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต 

1. อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ นิลุบล ขอรวมเดช O-1 

  ตอนมารผจญ อุโบสถวัดสามแกว จังหวัดชุมพร 

2. การศึกษาฮูปแตมอีสานเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ ธัญญรัตน อัศวนนท  O-9 

  เรขศิลป 

3. แนวคิดทฤษฎีและการสรางสรรคศิลปะหลังสมัยใหม พิชัย สุขวุน O-17 

  เพื่อสุนทรียศาสตรแหงความเทาเทียมและสังคมที่สมดุล  

4. บทบาทของเทคโนโลยีการสรางแบบจําลอง 3 มิตติอ มาณพ ศิริภิญโญกิจ O-25 

  กระบวนการออกแบบในประเทศไทย  

5.  การสรางวงจรการเดินใหสมจริงในการสรางภาพเคลื่อนไหว นิจจัง พันธะพจน  O-33 

6.  การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน  สุรชาติ เกษประสิทธิ์ O-41 

7.  การจัดสรรพื้นที่วางและการควบคุมสภาพแวดลอม ศิริวรรณ รุจิพงษ O-48 

  ภายในของคลังศิลปะเปดในประเทศไทย  

8.  มูลมังผังบานไทพวนหาดเสี้ยว  ประธาน ยานกูลวงศ O-56 

9.  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและเรือนคาขาย ชโินรส พันทวี  O-64 

  พื้นถิ่นเมืองเชียงคาน 

10.  กระบวนการสรางทารําและลีลาการรํา เพื่อสรางสรรค ธนภรณ  แสนอาย O-73 

  การแสดงรวมสมัย:กรณีศึกษาวิเคราะหนางเบญกาย 

  โดยใชหลักการตีความตัวละครแบบละครตะวันตก  

11.  การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรเพื่อการทองเที่ยว สุภาวดี พนัสอําพน และคณะ  O-80 

  จังหวัดนครปฐม  

 

 

 

 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

• กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

1 . “โยนกนาคพันธ” ภาพยนตรสารคดี: บทบาทของสื่อใหม บรรพจณ  โนแบว และคณะ O-89 

  ดิจิตอลตอการอนุรักษอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

2. การศึกษาเพื่อการอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจาก เจษฎา พัตรานนท และคณะ O-96 

  พืชทองถิ่นภาคใต กรณีศึกษากลุมจักสานใบกะพอ   

  หมูบานอายเลา ตําบลทุงโพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ  

  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับ ธันยพร วณิชฤทธา และคณะ O-105 

  วิถีวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่ริมคลองอัมพวา  

4. หนังส้ัน : พิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษา ธันยพร วณิชฤทธา  และคณะ O-113 

  เชิงสรางสรรค โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  

  จังหวัดสมุทรสงคราม 

5. การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษา ม.ล.สันติสุข กฤดากร O-121 

  เชิงสรางสรรค : พิพิธภัณฑ ม.จ.สิทธิพร  กฤดากร  

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

6. การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดและศักยภาพของ ฑิฆัมพร เด็ดขุนทด และคณะ  O-130 

  ตลาดริมแมน้ํานครชัยศรี เพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

  กรณีศึกษา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

7. การประมวลผลการวิเคราะหสูการจัดจําแนกกลุมผลงาน พจนี เทียมศักดิ์  O-139 

  การเรียนรูพื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการ 

  ตามพระราชดําริ  

8. ปจจัยที่สงผลตอการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก รุงเพ็ชร บุญทศ และคณะ  O-147 

  ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  สาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  

  จังหวัดชลบุรี 

9. อิทธิพลของการตลาดนอกกรอบและหมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ปรเมษฐ กฤตลักษณ O-155 

  ตอกระบวนการสรางสรรคและความสําเร็จของนักสรางสรรค 

  โฆษณา  

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

 10.  ระบบเสียงภาษาลาวครั่ง อําเภอสองพี่นอง  สุวัฒนา เล่ียมประวัติ O-163 

  จังหวัดสุพรรณบุรี  

 11. การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกตภาษา เพ็ญประภา จุมมาลี  O-169 

  ผูไท 5 จังหวัด  

12. การศึกษาการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทยของเด็ก ศิวลักษณ ชัยงาม  O-178 

  ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับหูตึงอยางรุนแรง 

13. การนิยามความหมายในพจนานุกรมไทย-ไทย ของ  เสาวรส มนตวเิศษ  O-186 

  เจ.คัสแวล และ เจ.เอช.แชนดเลอร 

14. กลวิธีการเลาเรื่องเพื่อใหความรูและความบันเทิงใน วสันต รัตนโภคา  O-194 

  งานเขียนเชิงประวัติศาสตรของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช 

15. การศึกษาการแทนคําพูดและความคิดในวรรณกรรม กฤติมา จรรยาเพศ  O-202 

  พุทธประวัติเรื่องปฐมสมโพธิ (ฉบับภูมิปญญาอีสาน) 

  16.  บาปหนักเจ็ดประการใน เดอะ คียส ทู เดอะ คิงดอม ภูมิ น้ําวล  O-209 

 17.  วิถีเพลงโคราช : มิติและพลวัตรของความเปลี่ยนแปลง  หนึ่งหทัย ขอผลกลาง  O-218 

 18.  ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนที่มีตอ ชัยชาญ ถาวรเวช และคณะ  O-226 

  รูปแบบการรายงานขาวชวงเชาระหวางสถานีโทรทัศน 

  ของรัฐบาลและเอกชน  

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1. การผลิตน้ําสมสายชูหมักผลหมอนเพื่อใชในผลิตภัณฑ สุธัญญา พรหมสมบูรณ และคณะ  O-231 

พั้นซและน้ําสมสายชูหมักผลหมอนพรอมดื่ม 

2. การใชสารอาหารดัดแปลง optimized media ชักนํา ฑิติยา จิตติหรรษา และคณะ  O-236 

Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคชอลคบรูด  ในผ้ึงพันธุ 

3. การลดการปนเปอนของ Bacillus sp. ในอุตสาหกรรม ปญจยศ มงคลชาติ และคณะ  O-241 

  ซอสปรุงรส 

4. การคัดเลือกสายพันธุแบคทีเรียแลคติกที่สามารถลด สุมาลี ปญญาจิรวุฒิ และคณะ  O-246 

  กล่ินถั่วและลดน้ําตาลโอลิโกแซคคาไรดที่เปนสาเหตุ 

  ของการเกิดอาการทองอืด ทองเฟอในผลิตภัณฑโยเกิรต 

  พรอมดื่มจากนมถั่วเหลือง 



  

 สารบัญ (ตอ) 
 

5. การผลิตเอนไซมเอนโดกลูคาเนสโดยกระบวนการหมัก จุฑามาศ รถา และคณะ  O-252 

 แบบแหงดวย Penicillium sp.  

6. อิทธิพลของอุณหภูมิ คาพีเอชเริ่มตน และสารแหลง ไชยวัฒน นพเกา และคณะ  O-256 

 ไนโตรเจนตอการผลิตกรดแลคติกจากเวยโดย  

 Enterococcus sp.  

7. การประเมินเคาโครงผลิตภัณฑถั่วลิสงเคลือบกรอบจาก เจนจิรา อยูพะเนียด และคณะ  O-261 

 ขอมูลทางประสาทสัมผัส  

8. การสกัดองคประกอบบางชนิดจากอบเชย นุชา สายพุฒิกสิกร และคณะ  O-266 

 โดยใชน้ํากึ่งวิกฤต  

9. โครงสรางชุมชนของแมลงน้ําในลําธารที่สัมพันธกับ พรทิพย เพิ่มวรัญู และคณะ  O-270 

 คุณภาพน้ําในลําน้ําสาขาของลุมน้ําแมกลอง 

10. การประเมินคุณภาพน้ําบริเวณทางน้ําเขาและ แตงออน พรหมมิ  O-274 

 ทางน้ําออกของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ดวยแมลงน้ําอันดับ 

 ไทรคอบเทอรา 

11. การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมโดยใชลักษณะ ภารวี ม่ันสุขผล และคณะ  O-278 

 ความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของแมลงน้ําวงศ  

 Hydropsychidae 

12. ระบบใหมในการผลิตกุยชายขาวในสภาพโรงเรือน พิทักษพงศ ปอมปราณี  O-282 

13.  การดูดซับตะกั่วโดยใชเถาแกลบดําและเถาแกลบดํา ปานใจ ส่ือประเสริฐสิทธิ์ และคณะ  O-287 

  ที่ปรับสภาพ 

14. การเตรียมเสนใยไมโคร-นาโนเชลแล็กดวยเทคนิค ธนโชติ ธรรมชาติ และคณะ  O-292 

 อิเล็กโทรสปนนิง: การหากระบวนการที่เหมาะสม 

15. ผลกระทบของการพัฒนาระบบส่ังจายยาโดย เดอืนเดน บุญรังสรรค  O-297 

 กระบวนการ medication reconciliation ตอความ 

 คลาดเคลื่อนทางยาในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ/ 

 หรือโรคเบาหวาน ที่มาติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง 

16. กลุมโรคผูปวยนอกในประเทศไทย : รูปแบบการวิเคราะห แสงเทียน อยูเถา  O-301 

 ทางสถิติเพื่อการพัฒนาขอมูลเวชสารสนเทศจาก 

 รายงานเวชสถิติ 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

17. การประเมินการใชยา Enoxaparin ในผูปวยโรค นาริณี ไขสมบัติ และคณะ  O-306 

 หลอดเลือดโคโรนารีอุดตันเฉียบพลันชนิด  

 Non-ST-Elevation Myocardial Infarction  

18. การวิเคราะหเชิงปริมาณของโครงสรางเอกสาร HTML  วรรณทิพย แสงทินทอง และคณะ  O-310 

 จากเว็บไซตขอมูลยา  

19. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเว็บแบบ ปริญญา บรรณเภสัช และคณะ  O-314 

 ผสมผสานสําหรับมหาวิทยาลัยเสมือน 

20. ผลของการใชโมเดลสิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขาย อุไร ทองหัวไผ และคณะ  O-319 

 ที่สงเสริมความเขาใจโปรแกรม  

21. ระบบการการคนคืนเชิงความหมายจากงานวิจัย วาทินี นุยเพียร และคณะ  O-323 

 การจําแนกขอมูลโดยอาศัยวิธีการทางออนโทโลยี 

22. การจัดการกรีนไอทีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟา อรพิมพ มงคลเคหา และคณะ  O-328 

 ในสถาบันอุดมศึกษา  

23. รูปแบบประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบ จุมพฏ กาญจนกําธร และคณะ  O-334 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 

บทคัดยอผลงานวจิัยภาคบรรยาย  

วันศกุรที่ 21 มกราคม พ.ศ.2554 

• กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

1. วาทศิลปสงคราม : แนวทางการใชวาทศิลปของ ชอน บัวนาเวนทูรา  O---339 

 ประธานาธิบดีจอรจ บุช ในการหาขออางเพื่อการบุก 

 แอฟแกนอิซแทน-อิรัก 

2.  การวัดผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  วนิดา สุวรรณนิพนธ และคณะ  O-346 

3.  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น : ทัศนคติและความเชื่อในฮวงจุย อนุชา แพงเกษร  O-354 

4.  การศึกษารูปแบบที่อยูอาศัยที่สอดคลองกับพฤติกรรม  รังสิทธิ์ ตันสุขี และคณะ  O-362 

 เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาที่อยูอาศัย กรณีศึกษา  

 กลุมอาชีพปนหมอ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม  



  

สารบัญ (ตอ) 
 

5. การแกปญหาการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปวีณ นราเมธกุล  O-371 

 ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ที่มีสถานะเปนสมาชิก 

 สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาโดยไมขัดตอรัฐธรรมนูญ 

 แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  มาตรา 265 

6. การสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร : กรณี อัญชลี จันทาโภ  O-380 

 ความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ  

 ในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  

7. อิทธิพลของการมุงเนนการตลาดตอผลการดําเนินงานของ ปูริดา กลาประเสริฐ  O-388 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยในกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑล 

8. พื้นที่เส่ียงและเฝาระวังตอการแพรระบาดของโรค ศศิพงศ โออินทร และคณะ  O-396 

 ไขหวัดนกในเปดไลทุง กรณีศึกษา อําเภอบางเลน  

 จังหวัดนครปฐม  

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1. การศึกษารังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยในภูมิภาคหลัก รุงนภา รสภิรมย และคณะ  O-405 

 ของประเทศไทย  

2. การศึกษารังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยที่ ศุภวัฒน  วิสิฐศิริกุล และคณะ  O-410 

 จังหวัดนครปฐม  

3. การเปรียบเทียบแบบจําลองรังสีคล่ืนยาวที่แผจาก รัตติยา วงศสวัสดิ์ และคณะ  O-416 

 บรรยากาศในสภาพทองฟาปราศจากเมฆโดยใชขอมูล 

 จากการวัดในประเทศไทย  

4. ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของบานที่ออกแบบ ปรีชญา มหัทธนทวี และคณะ  O-421 

 โดยใชผนังโฟมสําเร็จรูปที่ใชเปนแบบหลอคอนกรีต 

 ไดในตัวที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย  

5. การศึกษาการประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศ ฤชา ทองโสภา และคณะ  O-425 

 แบบแยกสวนโดยใชสารทําความเย็นทางเลือก  

6. การประยุกตใชฮีทไปปแบบเทอรโมไซฟอนเพื่อควบคุม สุรชาติ  ปญญา และคณะ  O-430 

 อุณหภูมิถานหิน  

7.  การออกแบบหมอไอน้ําประหยัดพลังงานขนาดเล็ก เอกลักษณ ศุภปญญาพงศ และคณะ  O-434 



  

สารบัญ (ตอ) 

 

8.  เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ํารวมกับ เชาวโชค ทองเรือง และคณะ  O-438 

  อากาศในการพาความรอนแบบบังคับ 

9. วงจรกําเนิดสัญญาณซายนแบบควอเดรเจอร ภูวเมศวร สิงหทอง และคณะ  O-443 

โหมดกระแสที่ใช CCCCTA จํานวนหนึ่งตัวโดยปราศจาก 

ตัวตานทาน  

10. วงจรคูณสัญญาณแอนะลอกโหมดกระแส 4 ควอดแดรนท สุริยา อดิเรก และคณะ  O-449 

  และหาร 2 ควอดแดรนท โดยใช CCCCTA 

 
บทคัดยอผลงานวจิัยภาคโปสเตอร  

• กลุมสาขาวิชาศลิปะและศลิปประยุกต 

1. การใชหลักการจูงใจในภาพถายสําหรับมูลนิธิเพื่อเด็ก วัชราธร เพ็ญศศิธร  P-1 

2. การปรับเปล่ียนผังพื้นหองพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา  ปรีชญะ โรจนฤดากร และคณะ  P-9 

  กรณี : หอพักนักศึกษาในพื้นที่เขตชุมชนคลองหก ม.1  

  ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   

3. การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปกกผสมพลาสติกเหลว  วิกรม วงษสุวรรณ  P-18 

  เพื่อใชออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน   

4. การพัฒนาเชิงอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่นโดยการ รังสิทธิ์ ตันสุขี  และคณะ  P-26 

 ออกแบบสถาปตยกรรมหอแจกเกาวัดเจริญผล หมูบาน 

 ทาขอนยาง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   

5. การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตร  สุภาวดี พนัสอําพน และคณะ  P-34 

 เพื่อการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม   

6. การพัฒนาผลงานตนแบบเครื่องปนดินเผาประเภท สมิต ตะกรุดแกว และคณะ  P-42 

 ภาชนะใสน้ํา : กรณีศึกษาบานวังถั่ว อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน   

7. การวิจัยประกอบผลงานสรางสรรค เรื่อง “มิติของความรูสึก” ผกามาศ สุวรรณนิภา  P-50 

8. การวิจัยสรางสรรคผลงานศิลปกรรมชุด  “จินตนาการของ สมาน สรรพศรี   P-57 

 ชีวิตในเมือง”  

9. การศึกษาภูมิปญญาพื้นบานในการหลอโลหะ  ธวัชชัย ชางเกวียน และคณะ  P-62 

10. การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน สุรชาติ เกษประสิทธิ์   P-70 

 



  

สารบัญ (ตอ) 

  

11. การสรางสรรคผลงานศิลปกรรมสื่อประสมจาก จํานงค ธนาวนิชกุล  P-77 

  สัมพันธภาพของชีวิต   

12. การออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณ จันทิมา ปกครอง และคณะ  P-84 

  ของทองถิ่น เพื่อสงเสริมการขายของกลุมอาชีพหมูที่1    

  ตําบลฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ   

13. เจาหุนละคร: แอนนิเมชัน สองมิติและสามมิติ  วริษฐา ธรรมวิวัฒน และคณะ  P-92 

14. ดนิ : วัสดุในผลงานศิลปกรรมรวมสมัย รณภพ เตชะวงศ และคณะ  P-96 

15. ลิเกอินเตอร: การทดลองพัฒนาสําหรับคนรุนใหม สุชาดา บุญเกลี้ยง และคณะ  P-104 

• กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

1. การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  กฤษณะ พันธุจินดา และคณะ  P-111 

  เรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเล  

2. การวิเคราะหผลการประเมินกิจกรรมการเรียน เจตน แสงเงิน และคณะ  P-119 

  ในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยผูเรียนภาษา 

  ระดับกลางชาวไทย  

3. การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมและทัศนคติของผูบริโภค อภิเศก ปนสุวรรณ และคณะ  P-125 

  อาหารหาบเร แผงลอย  ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

4. การศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชกลวิธีการ ทรัพยศิริ คุมทองมาก  P-134 

  ตั้งคําถามผูเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3  

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5. การสรางคูมือการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับประกอบการ ปานใจ ส่ือประเสริฐสิทธิ์ และคณะ  P-140 

  อบรมใหความรู  

6. การสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร: กรณี อัญชลี จันทาโภ  P-147 

  ความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ  

  ในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  

7. การแสดงดนตรีไทยรูปแบบใหม : การประพันธแนวบรรเลง พิภัช สอนใย  P-155 

  ประกอบการเดี่ยวจะเขเพลงลาวแพน  

8. ความคิดเห็นของผูปวยในและผูปวยนอกที่มีตอบริการ ศรัณยา บุนนาค และคณะ  P-164 

  สุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร 



  

สารบัญ (ตอ) 
  

9. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พิสิษฐ สุวรรณแพทย และคณะ  P-170 

  สัตวน้ําตอรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและ 

  แสวงหาความรูเปนกลุม ในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

  เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา  

10. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนที่มีตอ ชัยชาญ ถาวรเวช และคณะ  P-178 

  รูปแบบการรายงานขาวชวงเชาระหวางสถานีโทรทัศนของ 

  รัฐบาลและเอกชน  

11. ความสัมพันธระหวางการสงเสริมการทํางานกับ ณัฏฐา หวังพิทกัษ และคณะ  P-183 

  ประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ :  

  กรณีศึกษาบริษัท Intuitive Logistics Resources Co., Ltd.  

12. ความสัมพันธระหวางตําแหนงพระอาทิตย ลัคนากับ วัฒนา ชยธวัช  P-191 

  ผูปวยโรคเบาหวาน  

13. เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาชั้นปที่ 1  กาญจนา จันทรประเสริฐ  P-196 

  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  

14. ปรากฏการณการคงอยูของเรือนไมพื้นถิ่นในภาคอีสาน  อุมาภรณ บุพไชย  P-203 

  กรณีศึกษา : เรือนไมในเมืองสกลนคร  

15. ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของรานขายของชําในพื้นที่ วีรวัลย ปนชุมแสง  P-212 

  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

16. พฤติกรรมการเปดรับและระดับการรูเทาทันส่ือของเยาวชน กฤชณัท แสนทวี  P-222 

  ในเขตกรุงเทพมหานคร  

17. สถานการณส่ือสาร “การแสดงโนราคณะละมัยศิลป” มณฑาทิพย ศิริพันธ  P-230 

18. สถานการณส่ือสาร “การแสดงลําตัดคณะหวังเตะ” น้ําผ้ึง มโนชัยภักดี  P-238 

19. สถานการณส่ือสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป- ศุภมน อาภานันท  P-245 

  ชัยณรงค วงศเทวัญ”   

20. ส่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาสิ่งแวดลอม สุจิณณา กรรณสูต  P-254 

21. หมอปด : สถานภาพและพิธีกรรมการรักษาที่บานลาด   อรชดา สิทธิพรหม  P-259 

  จังหวัดเพชรบุรี 

 

 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

22. อิทธิพลของการตลาดนอกกรอบและหมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ปรเมษฐ กฤตลักษณ  P-267 

  ตอกระบวนการสรางสรรคและความสําเร็จของนักสรางสรรค 

  โฆษณา  

23. อิทธิพลของการมุงเนนการตลาดตอผลการดําเนินงานของ ปูริดา กลาประเสริฐ  P-275 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล  

• กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวทิยาศาสตรประยุกต 

1. การคัดกรองหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการสงสัญญาณ ปติปรีญา เสืออวม และคณะ  P-283 

  ของแคลเซียมในยีสต Saccharomyces cerevisiae  จาก 

  สารสกัดดอกไมกินไดและผลไมบางชนิดในประเทศไทย  

2. การจัดทําโปรแกรม HACCP สําหรับกระบวนการผลิต สุณิสา วรรณลักษณ และคณะ  P-288 

  น้ําดื่ม                                        

3. การดูดซับตะกั่วโดยใชเถาแกลบดําและเถาแกลบดํา ปานใจ ส่ือประเสริฐสิทธิ์ และคณะ  P-292 

  ที่ปรับสภาพ  

4. การตั้งตํารับเจลไดโคลฟแนกโซเดียมโดยใชแปง สุวรรณี พนมสุข และคณะ  P-297 

  ทาวยายมอมเปนสารกอเจล  

5. การตั้งตํารับพญายอชนิดปายปาก ศิริรัตน อินทรดิษฐ และคณะ  P-301 

6. การเตรียมเสนใยไมโคร-นาโนเชลแล็กดวยเทคนิค ธนโชติ ธรรมชาติ และคณะ  P-305 

  อิเล็กโทรสปนนิง: การหากระบวนการที่เหมาะสม  

7. การทําใหโปรตีนสารพิษ CyaA เฉพาะสวนที่ทําใหเกิด บุษบา เผาทองจีน และคณะ  P-310 

  รูร่ัวบนเยื่อหุมเซลลบริสุทธิ์  

8. การประเมินการใชยา Enoxaparin ในผูปวยโรค นาริณี ไขสมบัติ และคณะ  P-314 

  หลอดเลือดโคโรนารีอุดตันเฉียบพลันชนิด 

  Non-ST-Elevation Myocardial Infarction  

9. การเปรียบเทียบการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโต ใจเอก ชลชีวะ และคณะ  P-318 

  ตนกลาผักกาดหอมของสารสกัดจากปกผล, รากอากาศ 

  และเมล็ดของลําพู 

 

  



  

สารบัญ (ตอ) 
 

10. การเปรียบเทียบผลลัพธของกอนและหลังการรักษา สุมนา จิตโภคเกษม และคณะ  P-322 

  ในคลินิกวารฟารินรวมกับการใชเครื่องวัดคาความแข็งตัว 

  ของเลือดแบบเจาะเลือดจากปลายนิ้ว  

11. การเปลี่ยนแปลงของฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียและ ธนินพร ทิพยมงคลกุล และคณะ  P-327 

  ปรสิตกอโรคในกากตะกอนน้ําเสียผสมกับหญาแหงที่หมัก 

  แบบกองแถว  

12. การพัฒนาเจลกรดแกลลิก  ปรัชญา เกตุวงศา และคณะ  P-331 

13. การพัฒนาตํารับแกรนลูฟองฟูของน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ กชมน  ยอดขํา และคณะ  P-335 

14. การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของมีมีติกอัลกอริธึม ภรัณยา อํามฤครัตน และคณะ  P-339 

  แบบหลายวัตถุประสงคดวยทฤษฏีความโกลาหล  

15. การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักชีวภาพ สุดารัตน ตรีเพชรกุล และคณะ  P-344 

  และปุยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว 

  ในระดับชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

16. การศึกษาความคงตวัเปรียบเทียบของเชลแล็ก นฤมล มีนาบุญ และคณะ  P-352 

  ในรูปเกลือที่เตรียมจากเบสตางกัน  

17. การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของเชลแล็ก- ปยภูมิ  ปยวาทการ และคณะ  P-357 

  เคลยคอมโพสิตฟลม   

18. การศึกษาเครื่องหมายในการพิสูจนเอกลักษณ ชนกพรหม สุคนธพันธุ และคณะ  P-362 

  ของสารสําคัญในสารสกัดหยาบในเมธานอลของลําพู  

  (S. caseolaris) โดยใชเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟ  

  แมสสเปคโทรเมตรี   

19. การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย พูลศักดิ์ อินทวี และคณะ  P-367 

  แบบอุโมงคลมที่มีระบบความรอนเสริม  

20. การแสดงออกของ TNF-alpha และ ADRP ในกระบวนการ สิริกุล แดงมณี และคณะ  P-371 

  เปล่ียนแปลงของเซลล monocyte โดยใชสารกระตุน PMA  

  และ ATRA  

21. ครีมนวดเทาจากน้ํามันมะพราวพรหมจรรย สุมัณฑนา อนุชาติกิจเจริญ และคณะ  P-375 

 
 



  

สารบัญ (ตอ) 

 

22. ความคงตัวทางกายภาพและความสามารถในการตาน  ศิริกาญจน  เพ็งอน และคณะ  P-380 

  Streptococcus mutans ของนาโนอิมัลชันที่ประกอบดวย 

  น้ํามันหอมระเหย  

23. ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการเปยกและ สิทธิพงศ สรเดช และคณะ  P-385 

  พลังงานอิสระที่พื้นผิวของฟลมคอมพอสิตที่เตรียมจาก 

  เชลแล็กและเจลาติน  

24. ผลของการเติม EDTA-di-Na ตอโครงสรางจุลภาคของ นิติ ยงวณิชย และคณะ  P-390 

  อนุภาคนาโนซิงคออกไซดที่ถูกตกตะกอน  

25. ผลของการปรับปรุงโครงสรางโมเลกุลตอการละลายและ ดนุช ปญจพรผล และคณะ  P-395 

  ความคงตัวของเชลแล็ก  

26. ผลของปริมาณเชลแล็กและความรอนตอคุณสมบัติ นพดล จงเจิดศักดิ์ และคณะ  P-400 

  ทางกายภาพของยาเม็ดระบบเมทริกซ  

27. พฤติกรรมของการเผาผนึกและความไมเปนเชิงเสน ณัฐพล สังขสุวรรณ และคณะ  P-405 

  ของเซรามิกสวาริสเตอรประเภท ZnO.Bi2O3.CoO  

  ที่มีการเติมทินไดออกไซด  

28. สมบัติของแปงเทายายมอมในการเปนสารเพิ่มความหนืด สุวรรณี พนมสุข และคณะ  P-409 

29. สมบัติเชิงพื้นผิวและความหนืดของอิมัลชันที่ใชเพกติน มณีรัตน จัตตุลาภา และคณะ  P-413 

  ตางชนิดกันเปนสารกออิมัลชัน   

30. องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ตานแบคทีเรียของ นวลรัตน หนูขาว และคณะ  P-418 

  แอคติโนมัยสีทจากดิน  

31. อิมัลซไิฟเออรตอคุณภาพขาวเหนียวมูนกะทิแชเยือกแข็ง ศกลวรรณ พอธานี และคณะ  P-422 

 
ผลงานสรางสรรค 

• แบบเรียนรูใหม กขค ปยลักษณ เบญจดล C-1 

• วิถีชนบท   ธีรศักดิ์  ทองนุยพราหมณ C-7 

• สัญญะของชีวิต : การสรางสรรคศิลปะเครื่องประดับรวมสมัย ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ C-19 

 
 



  

สารบัญ (ตอ) 
 

ภาคผนวก 
 
• คําขออนุมัติจัดการประชุมวิชาการ  

• คําส่ังแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดําเนินงาน   

       โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค : ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 

• คําส่ังแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ           

 โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค : ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 

 



 



 

บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

21-19  มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

ก 

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั/สรางสรรค 
“ศิลปากรวิจยั  ครั้งที่ 4 : บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

 

 

1.  ช่ือโครงการ โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค 

 “ศิลปากรวิจัย  ครั้งที่ 4 : บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 
 

2.  หนวยงานที่รับผิดชอบ   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับเครือขายวิจัยอุดมศึกษา 

                                            ภาคกลางตอนลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
      

3.  หลักการและเหตุผล 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรไดสนับสนุนการทําวิจัยสรางสรรค เพื่อประโยชนตอการเรียน

การสอน และเพื่อสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการนําเสนอผลงาน

วิชาการ ตลอดจนการเผยแพรผลงานวิจัยสรางสรรคทั้งในและตางประเทศ  มาอยางตอเนื่อง ตามปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจ และเปาหมาย กลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา และของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาโดยตลอด  การจัดเวที

เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่เปนขั้นตอนสําหรับการสรางงานวิจัยสรางสรรคเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเผยแพรผลงานที่หลากหลาย ซึ่งนับวาเปน

วิธีหนึ่งที่ทําใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึง

ความสําคัญของการทํางานวิจัยสรางสรรคมากยิ่งขึ้น นอกจากผูวิจัยสรางสรรคไดมีโอกาสเผยแพรผลงานแลว ยังมี

ความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา และเปนดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย

สรางสรรคในมหาวิทยาลัย  

 การจัดโครงการดังกลาว นอกจากจะเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการใหกับสาธารณชนแลว ยังชวยในการสรางความรวมมือในการทําวิจัยสรางสรรคทั้งระหวางบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย และรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดงานวิจัยสรางสรรคที่ตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกดวย  
 

4.  วัตถุประสงค 
1. เพื่อกระตุนและสรางบรรยากาศการวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย/สรางสรรคทั้งที่เปนผลงานของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

3. เพื่อใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรคของตนเองสู

สาธารณชน 

4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลของการวิจัยสรางสรรคระหวางนักวิจัยจาก

หนวยงาน/สถาบันตาง ๆ 

5. เพื่อใหเกิดการสรางนักวิจัยสรางสรรครุนใหมและกลุมนักวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัยและระหวาง

หนวยงาน/สถาบัน 

6. เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยสรางสรรคของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
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5. วิธีดําเนินการ  
 1.  การประชุมเสวนาทางวิชาการ  

 2.  การประชุมคณะกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง  

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 3.  การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

 4.  การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร 

 5.  นิทรรศการและงานสรางสรรค  

 6.  การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคณะวิชาและหนวยงานตางๆ  

 7.  การจัดแสดงดนตรีไทยประยุกตของคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 8.  การแสดงดนตรีสากลของคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 9.  การแสดงหนังใหญวัดขนอน 

10.  การออกรานผลิตภัณฑสรางสรรคและการจําหนายผลิตภัณฑ 

 
6.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 วันพุธที่ 19 – วันศุกรที่ 21 มกราคม 2554  

 
7.  สถานที่ดําเนินงาน 
 ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร 

นครปฐม 

 
8.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 ผูเขารวมโครงการประชุมจํานวน  450  คน ประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1. อาจารย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน  200  คน 

2. ครูระดับมัธยมศึกษา จํานวน 50 คน 

3. นักศึกษา จํานวน 75 คน 

4. ผูสนใจทั่วไป  จํานวน 75 คน 

5. คณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินงาน ประมาณ 50 คน 
 
9.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นักวิชาการ และนักวิจัยสรางสรรค รวมทั้งผูเขารวมประชุม  มีแรงจูงใจในการผลิตผลงานมากขึ้น 

 2.   นักวิชาการ และนักวิจัยสรางสรรค ไดเผยแพรผลงานสูสาธารณชน 

 3. เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวจิัยสรางสรรคของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

 4. เกิดการสรางนักวิจัยสรางสรรครุนใหมและกลุมนักวิจัยสรางสรรคในมหาวิทยาลัยและระหวาง 

  หนวยงาน/สถาบัน 

 5.   ผูเขารวมประชุมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลของการวิจัยสรางสรรคระหวางนักวิจัย 

  สรางสรรคจากหนวยงาน/สถาบันตาง ๆ 
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“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

21-19  มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

ค 

10. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 1.  ตัวชี้วัดผลผลิต / Output : 

-  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  จํานวนของผูเขารวมโครงการ มากกวารอยละ 70  

-  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  จํานวนรอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

มากกวารอยละ 70 

2. ตัวชี้วัดผลลัพธ/ Outcome : 

    -   ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานวิจัยสรางสรรค และสามารถนําความรูไป

ใชประโยชนในพัฒนางานวิจัยสรางสรรคได 

 
11. ความสอดคลองกับตัวช้ีวัดของการประกันคุณภาพ 
     สกอ. : องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

     สกอ. : องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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กําหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั/สรางสรรค 

“ศิลปากรวิจยั ครั้งที่ 4 : บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 
วันพธุที่ 19 – วันศุกรที ่21 มกราคม 2554   

ณ ศนูยศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวทิยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร นครปฐม 

 

วันพธุที่  19  มกราคม  2554 
13.00-15.30 น.  การประชุมคณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง  

    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

    ณ หองประชุม ชั้น 1 

15.30-16.30 น. -  คณะอนุกรรมการเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง    

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เยี่ยมชม 

 พระราชวังสนามจันทร และชมการแสดงนิทรรศการเครื่องปนดินเผาแหงชาติ  

  ครั้งที่ 15 

 -  ชมนิทรรศการและงานสรางสรรค  ณ หอประชุมชั้น 1 

 -  ชมการออกรานผลิตภัณฑสรางสรรคและการจําหนายผลิตภัณฑ 

 ณ บริเวณศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

16.30-17.00 น.  ลงทะเบียน 

17.00-18.00 น.   งานเลี้ยงรับรอง  ณ  เรือนรับรอง 

18.00-18.30  พิธีเปด 

-  กลาวรายงานการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 : บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร”    

 โดย อาจารย ดร. อุทัย ดุลยเกษม   

        อธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร 

- กลาวเปดการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัย/สรางสรรค 

 โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

        นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ณ หนาหอประชุม ชั้น 1 

 18.30-19.00 น.   การแสดงดนตรีไทยประยุกต  

โดย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร    

    ณ เวทีการแสดงหนาศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

19.30-20.30 น. การแสดงหนงัใหญวัดขนอน   

 ณ เวทีการแสดงหนาศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
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วันพฤหัสบดีที่  20  มกราคม  2554 
 08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-12.00 น.   การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  แบงเปน  3 กลุม คือ 

เรือน 1  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

เรือน 3  กลุมสาขาวิชาศิลปะและศิลปประยุกต 

                                        เรือน 4  กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

  -  ชมนิทรรศการและงานสรางสรรค   

 -  ชมการออกรานผลิตภัณฑสรางสรรคและการจําหนายผลิตภัณฑ  

 13.15-16.30 น.  การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  แบงเปน  2 กลุม คือ  

เรือน 1  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต  

                                          เรือน 4  กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 13.30-16.30 น.  การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การเสวนาเกณฑการสรางสรรคทางดนตรี 

    โดย สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนดานดนตรีในประเทศไทย 

    ณ เรือนรับรอง 

 18.30-20.00 น.  การแสดงดนตรีของนักศึกษาคณะดุริยางศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    ณ เวทีการแสดงหนาศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

หมายเหตุ :   มีการจัดกิจกรรมโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค   

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 ระหวางเวลา 10.00-12.00 น. และ  

เวลา 13.00-15.00 น.  ณ บริเวณเรือน 1  เรือน 2  และเรือน 3  ประกอบดวย 

1. การสาธิตศิลปะการนวดบําบัดและการใหบริการสุขภาพดานสปา 

2. การสาธิตการปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติเบื้องตนของวัสดุที่ใชในงานทางศิลปะ 

3. การสาธิตการทํางานศิลปะภาพพิมพจากแมพิมพไมและคอนกรีต 

 
วันศุกรที่   21  มกราคม   2554 
 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-12.00 น.   การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  แบงเปน  2 กลุม คือ 

เรือน 1  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

                                        เรือน 4  กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

  -  ชมนิทรรศการและงานสรางสรรค   

 -  ชมการออกรานผลิตภัณฑสรางสรรคและการจําหนายผลิตภัณฑ  

หมายเหตุ :   1.     รับประทานอาหารวางในหองประชุม 

         2.     กําหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

21-19  มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

ช 

กําหนดการนําเสนอความกาวหนาโครงการวิจยั 
ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวจิัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก 

วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 
ณ หองประชุมชั้น 1 ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
 

เวลา ช่ือโครงการ 
ผูอํานวยการแผนงานวจิัย/ 
หัวหนาโครงการ/สังกัด 

13.00-13.15 น. ชุดโครงการวิจัย เร่ือง “นวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชน        

บางหลวงเพื่อการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม” 

พื้นที่ดําเนินการ  ชุมชนบางหลวง อําเภอบางเลน จงัหวัด

นครปฐม 

รองศาสตราจารยชลีรัตน พยอมแยม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 โครงการวิจัยยอยที่ 1  เร่ือง “การพัฒนาองคความรูและ

หลักสูตรดนตรีจีนชุมชนบางหลวงจากภูมิปญญาทองถิ่น   

สูความเปนสากล”   

อาจารยวรชิน  ม่ังค่ัง และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 โครงการวิจัยยอยที่ 2  เร่ือง “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

เพ่ือการเรียนรู  เร่ือง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง” 

อาจารย ดร.อนิรุทธ สติม่ัน และคณะ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 โครงการวจิัยยอยที่ 3  เร่ือง “การสื่อสารเชิงวัฒนธรรม

ภูมิปญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก

ทองถิ่นและเรขศลิป” 

อาจารยปยะวรรณ  ปนแกว   

และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 โครงการวิจัยยอยที่ 4  เร่ือง “รูปแบบการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นดนตรีจีน

ของชุมชนบางหลวง” 

อาจารย ดร.นิพล  เชื้อเมอืงพาน   

และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

13.15-13.30 น. โครงการวจิัย    เร่ือง  “การนําภูมิปญญาทองถิ่นการยอม

สีผาฝายจากวัสดุธรรมชาติมาพัฒนาผลิตภัณฑ” 

พื้นที่ดําเนินการ  ตําบลทุงคอก ตําบลดอนมะนาว ตําบล

ทะเลบก ตําบลสนามคลี จังหวัดสพุรรณบุรี 

อาจารยบวร   เครือรัตน  และคณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

13.30-13.45 น. โครงการวจิัย    เร่ือง  “การจัดการความรูเพ่ือเพ่ิมคุณคา

ทางเศรษฐกิจผลติภัณฑผาจกราชบุรี” 

พื้นที่ดําเนินการ  ตําบลคูบัว ตําบลดอนแร ตําบลหวยไผ 

ตําบลรางบัว จังหวัดราชบุรี 

อาจารย ดร.เสรี เพ่ิมชาติ และคณะ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

21-19  มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

ซ 

วันพุธที่ 19 มกราคม 2554  

เวลา ช่ือโครงการ 
ผูอํานวยการแผนงานวจิัย/ 
หัวหนาโครงการ/สังกัด 

13.45-14.00 น. ชุดโครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ 

เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี” 

พื้นที่ดําเนินการ  จังหวัดกาญจนบุรี 

อาจารย ดร.กาญจนา  เชียงทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 โครงการวิจัยยอยที่  1  เ ร่ือง  “การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑไวนมะยมจากน้ํามะยมเชื่อม” 

อาจารยเยาวลักษณ วงศพรหม  

และคณะ 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 โครงการวจิัยยอยที่ 2  เร่ือง “การพัฒนาภูมิปญญาการ

ทํา สปาฟกขาว“  

อาจารยลลิดา ฉายาวัฒน และคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 โครงการวิจัยยอยที่ 3  เร่ือง  “ภูมิปญญาทองถิ่นไทย : 

พืชส มุนไพรที่ ใ ช ป ระกอบอาหารพื้ น เมื อ งจั งหวั ด

กาญจนบุรี”  

อาจารยสุพรรณี  โพธิ์แพงพุม และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ชุดโครงการวิจัย  เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพการผลิต

ขนมทองหยอด” 

พื้นที่ดําเนินการ  ชุมชนบริเวณวิทยาเขตโปงสลอด 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

ผูชวยศาสตราจารยพจนารถ  บัวเขียว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

โครงการวิจัยยอยที่ 1 เ ร่ือง “การปรับปรุงคุณภาพ

กระบวนการผลิตขนมทองหยอด” 
 

ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ศรีพวาทกุล  

และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

14.00-14.15 น. 

โครงการวิจัยยอยที่ 2 เร่ือง  “การพัฒนาเครื่องกลั่นเอทา

นอล  เ พ่ือสรางมูลคาเพิ่ม  จากน้ําเชื่อมที่ เหลือใชใน

กระบวนการผลิตทองหยอดของจังหวัดเพชรบุรี” 

ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ  ขจรเดชะศักดิ ์

และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

14.15-14.30 น. โครงการวิจัย    เร่ือง  “การพัฒนาการจัดการภูมิปญญา

ในทองถิ่น เพ่ือธุรกิจทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ” 

พื้นที่ดําเนินการ  อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

อาจารย ดร.เจมส  แลนแคสเตอร  

และคณะ 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

 

14.30-14.45 น. โครงการวจิัย    เร่ือง  “การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจาก     

ภูมิปญญาทองถิน่เรื่องน้ําตาลมะพราวของชุมชนจงัหวัด

สมุทรสงคราม” 

พื้นที่ดําเนินการ  ชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรดาวเรือง     

บานบางตีนเปด ตําบลขันแตก อําเภอเมือง จงัหวัด

สมุทรสงคราม 

อาจารยวรลักษณ  ปญญาธิติพงศ  

และคณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร 

 
 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

21-19  มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

ฌ 

วันพุธที่ 19 มกราคม 2554  

เวลา ชื่อโครงการ 
ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/ 
หัวหนาโครงการ/สังกัด 

14.45-15.00 น. โครงการวจิัย    เร่ือง  “หอยพิม กบัวิถีชีวิตชุมชน : 

กรณีศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชนจาก

หอยพิม ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร” 

พื้นที่ดําเนินการ  ตําบลโกรกกราก ตําบลพันทายนรสิงห 

ตําบลบางหญาแพรก ตําบลกาหลง  

อาจารยสุจิตตรา  จันทรลอย และคณะ 

วิทยาลัยแสงธรรม  

 

15.00-15.15 น. โครงการวจิัย  เร่ือง “นาเกลอืพลาสติก กบัการยกระดับ

คุณภาพวิถีชีวิตชุมชน : กรณีศึกษาการบูรณาการ 

ภูมิปญญาทองถิน่ในการเพิ่มผลผลิตใหแกนาเกลอื 

ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร” 

พื้นที่ดําเนินการ ตําบลโคกขาม ตําบลบานบอ               

ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร 

อาจารยประภัสสร ตอพล  และคณะ 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

15.15-15.30 น. 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 :  ติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่
ไดรับทุนจากเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลาง 
โครงการวจิัย  เร่ือง “การประเมินผลสัมฤทธิโ์ครงการวิจัย

เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลางใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2552” 

 
 

 

นายสุพรชัย  ม่ังมสีิทธิ์   และคณะ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

 19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

ญ 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจยั 
"ศิลปากรวิจยั ครั้งที่ 4 : บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร" 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 
ณ ศูนยศลิปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  

มหาวทิยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร นครปฐม 
 

เรือน 3 เรือน 4 เรือน 1 
กลุมสาขาวิชาศิลปะ 
และศิลปประยุกต 

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 
และมนุษยศาสตร 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต เวลา 

ผูดําเนินรายการ : 
อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต 

ผูดําเนินรายการ : 
รศ.สุวัฒนา  เล่ียมประวัติ 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ 

09.00-09.15 น. อิทธิพลศิลปะตะวันตกใน

จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ 

ตอนมารผจญ อุโบสถวัดสามแกว 

จังหวัดชุมพร 

โดย นิลบุล ขอรวมเดช 

“โยนกนาคพันธ” ภาพยนตร

สารคดี: บทบาทของสื่อใหม

ดิจิตอลตอการอนรัุกษอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรม 

โดย บรรพจณ  โนแบว และคณะ 

การผลิตน้ําสมสายชูหมักผล

หมอนเพื่อใชในผลิตภัณฑพ้ันซ

และน้ําสมสายชูหมักผลหมอน

พรอมด่ืม 

โดย สุธญัญา พรหมสมบูรณ  

และคณะ 

09.15-09.30 น. การศึกษาฮูปแตมอีสานเพื่อใชเปน

แนวทางในการออกแบบเรขศิลป 

โดย ธัญญรัตน อศัวนนท 

การศึกษาเพื่อการอนุรักษ

ศิลปหัตถกรรมจักสานจากพืช

ทองถิ่นภาคใต กรณีศึกษากลุม 

จักสานใบกะพอ  หมูบานอายเลา  

ตําบลทุงโพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดย เจษฎา พัตรานนท และคณะ 

การใชสารอาหารดัดแปลง 

optimized media ชักนํา Bacillus 

subtilis เพ่ือควบคุมโรคชอลคบรูด  

ในผึ้งพันธุ 

โดย ฑิติยา จิตติหรรษา และคณะ 

09.30-09.45 น. แนวคิดทฤษฎีและการสรางสรรค

ศิลปะหลังสมยัใหม  เพ่ือ

สุนทรียศาสตรแหงความเทาเทียม

และสังคมที่สมดุล  

โดย พิชัย สขุวุน 

การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว

เรือพายที่สอดคลองกบัวิถี

วัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่ริมคลอง

อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดย ธันยพร วณิชฤทธา และคณะ 

การลดการปนเปอนของ Bacillus 

sp. ในอุตสาหกรรมซอสปรุงรส 

โดย ปญจยศ มงคลชาติ และคณะ 

09.45-10.00 น. บทบาทของเทคโนโลยีการสราง

แบบจําลอง 3 มิติตอกระบวนการ

ออกแบบในประเทศไทย  

โดย มาณพ ศิริภิญโญกจิ 

หนังสั้น : พิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อ

สงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค 

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดย ธันยพร วณิชฤทธา และคณะ 

การคัดเลือกสายพันธุแบคทีเรีย 

แลคติกที่สามารถลดกลิ่นถั่วและ

ลดน้ําตาลโอลิโกแซคคาไรดที่เปน

สาเหตุของการเกดิอาการทองอืด 

ทองเฟอในผลิตภัณฑโยเกิรต

พรอมด่ืมจากนมถั่วเหลือง 

 โดย สุมาลี ปญญาจิรวุฒิ  

และคณะ 
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วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 

เรือน 3 เรือน 4 เรือน 1 
กลุมสาขาวิชาศิลปะ 
และศิลปประยุกต 

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 
และมนุษยศาสตร 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต เวลา 

ผูดําเนินรายการ : 
อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต 

ผูดําเนินรายการ : 
รศ.สุวัฒนา  เล่ียมประวัติ 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ 

10.00-10.15 น. การสรางวงจรการเดินใหสมจริงใน

การสรางภาพเคลื่อนไหว 

 โดย นิจจัง พันธะพจน 

การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อ

สงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค : 

พิพิธภัณฑ ม.จ.สทิธิพร  กฤดากร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โดย ม.ล.สนัติสุข กฤดากร 

การผลิตเอนไซมเอนโดกลูคาเนส

โดยกระบวนการหมักแบบแหง

ดวย Penicillium sp.  

โดย จุฑามาศ  รถา และคณะ 

10.15-10.30 น. การสรางสรรคงานทัศนศิลป

กวีทรรศน  

โดย สุรชาติ เกษประสิทธิ ์

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

เกิดและศักยภาพของตลาดริม

แมน้ํานครชัยศรี เพ่ือการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา อําเภอ

บางเลน จังหวัดนครปฐม  

โดย ฑิฆัมพร เด็ดขุนทด และคณะ 

อิทธิพลของอุณหภูมิ คาพีเอช

เร่ิมตน และสารแหลงไนโตรเจน

ตอการผลิตกรดแลคติกจากเวย

โดย Enterococcus sp.  

โดย ไชยวัฒน นพเกา และคณะ 

10.30-10.45 น. การจัดสรรพื้นที่วางและการ

ควบคุมสภาพแวดลอมภายในของ

คลังศิลปะเปดในประเทศไทย  

โดย ศิริวรรณ รุจพิงษ 

การประมวลผลการวิเคราะหสูการ

จัดจําแนกกลุมผลงานการเรียนรู

พ้ืนฐานสําหรับเด็กและเยาวชนใน

พ้ืนที่โครงการตามพระราชดําริ  

โดย พจนี เทียมศักด์ิ 

การประเมินเคาโครงผลิตภัณฑถั่ว

ลิสงเคลือบกรอบจากขอมูลทาง

ประสาทสัมผัส  

โดย เจนจิรา อยูพะเนียด  

และคณะ 

10.45-11.00 น. มูลมังผังบานไทพวนหาดเสี้ยว  

โดย ประธาน ยานกูลวงศ 

ปจจัยที่สงผลตอการสอบขอสอบ

มาตรฐานผานครั้งแรกของ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดชลบุรี 

โดย รุงเพ็ชร บุญทศ และคณะ 

การสกัดองคประกอบบางชนิด

จากอบเชยโดยใชน้ํากึ่งวิกฤต  

โดย นุชา สายพฒิุกสิกร และคณะ 

11.00-11.15 น. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ 

ชุมชนและเรือนคาขายพื้นถิ่น 

เมืองเชยีงคาน 

โดย ชโินรส พันทวี 

อิทธิพลของการตลาดนอกกรอบ

และหมวก 6 ใบคิด 6 แบบตอ

กระบวนการสรางสรรคและ

ความสําเร็จของนกัสรางสรรค

โฆษณา  

โดย ปรเมษฐ กฤตลักษณ 

โครงสรางชุมชนของแมลงน้ําใน 

ลําธารที่สัมพันธกบัคุณภาพน้ํา 

ในลําน้ําสาขาของลุมน้ําแมกลอง 

โดย พรทิพย เพ่ิมวรัญู  

และคณะ 
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วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 
เรือน 3 เรือน 4 เรือน 1 

กลุมสาขาวิชาศิลปะ 
และศิลปประยุกต 

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 
และมนุษยศาสตร 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต 

เวลา 

ผูดําเนินรายการ : 
อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต 

ผูดําเนินรายการ : 
รศ.สุวัฒนา  เล่ียมประวัติ 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ 

11.15-11.30 น. กระบวนการสรางทารําและลีลา

การรํา เพ่ือสรางสรรคการแสดง

รวมสมัย : กรณีศึกษาวิเคราะห

นางเบญกายโดยใชหลักการ

ตีความตัวละครแบบละคร

ตะวันตก  

โดย ธนภรณ  แสนอาย 

การประเมินคุณภาพน้ําบริเวณ

ทางน้ําเขาและทางน้ําออกของ

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ดวยแมลงน้ํา

อันดับไทรคอบเทอรา 

โดย แตงออน พรหมมิ 

11.30-11.45 น. การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทาง

การเกษตรเพื่อการทองเที่ยว

จังหวัดนครปฐม  

โดย สุภาวดี พนัสอําพน และคณะ 

การประเมินความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอมโดยใชลักษณะความ

ผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของ

แมลงน้ําวงศ Hydropsychidae 

โดย ภารวี ม่ันสุขผล และคณะ 

11.45-12.00 น. ตอบขอซักถาม 

ตอบขอซักถาม 

ตอบขอซักถาม 

พักรบัประทานอาหารกลางวัน  ชมนิทรรศการและงานสรางสรรค 
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วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 
เรือน 4 เรือน 1 

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 
และมนุษยศาสตร 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต เวลา 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร 

ผูดําเนินรายการ : 
อาจารย ดร.ณัฏฐิญา  คาผล 

13.15-13.30 น. ระบบเสยีงภาษาลาวครั่ง อําเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 

 โดย สุวัฒนา เลีย่มประวัติ 

ระบบใหมในการผลิตกุยชายขาวในสภาพโรงเรือน 

โดย พิทักษพงศ ปอมปราณ ี

13.30-13.45 น. การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกตภาษาผูไท 

5 จังหวัด  

โดย เพ็ญประภา จุมมาลี 

การดูดซับตะกั่วโดยใชเถาแกลบดาํและเถาแกลบดํา

ที่ปรับสภาพ 

โดย ปานใจ  สือ่ประเสริฐสิทธิ ์และคณะ 

13.45-14.00 น. การศึกษาการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทยของเด็ก

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับหูตึงอยาง

รุนแรง 

 โดย ศิวลกัษณ ชยังาม 

การเตรียมเสนใยไมโคร-นาโนเชลแล็กดวยเทคนิค 

อิเล็กโทรสปนนงิ: การหากระบวนการที่เหมาะสม 

โดย ธนโชติ ธรรมชาติ และคณะ 

14.00-14.15 น. การนิยามความหมายในพจนานุกรมไทย-ไทย ของ 

เจ.คัสแวล และ เจ.เอช.แชนดเลอร 

โดย เสาวรส มนตวิเศษ 

ผลกระทบของการพัฒนาระบบสั่งจายยาโดย

กระบวนการ medication reconciliation ตอ

ความคลาดเคลื่อนทางยาในผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงและ/หรือโรคเบาหวาน ที่มาติดตามการ

รักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง 

โดย เดือนเดน  บญุรังสรรค  

14.15-14.30 น. กลวิธีการเลาเรือ่งเพื่อใหความรูและความบันเทิงใน

งานเขียนเชิงประวัติศาสตรของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ 

ปราโมช 

โดย วสันต รัตนโภคา 

กลุมโรคผูปวยนอกในประเทศไทย : รูปแบบการ

วิเคราะหทางสถิติเพ่ือการพัฒนาขอมูลเวช

สารสนเทศจากรายงานเวชสถิติ 

โดย แสงเทยีน อยูเถา 

14.30-14.45 น. การศึกษาการแทนคําพูดและความคิดในวรรณกรรม

พุทธประวัติเร่ืองปฐมสมโพธ ิ(ฉบบัภูมิปญญาอสีาน) 

โดย กฤติมา จรรยาเพศ 

การประเมินการใชยา Enoxaparin ในผูปวยโรค

หลอดเลอืดโคโรนารีอุดตันเฉียบพลนัชนิด Non-ST-

Elevation Myocardial Infarction  

โดย นาริณี  ไขสมบัติ และคณะ 
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วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 
เรือน 4 เรือน 1 

กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 
และมนุษยศาสตร 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
และวิทยาศาสตรประยุกต เวลา 

ผูดําเนินรายการ : 
ผศ.ดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร 

ผูดําเนินรายการ : 
   อาจารย สุนีย พงษพินจิภิญโญ 

14.45-15.00 น. บาปหนักเจ็ดประการใน เดอะ คียส ทู เดอะ คิงดอม 

โดย ภูมิ น้ําวล 

การวิเคราะหเชิงปริมาณของโครงสรางเอกสาร 

HTML จากเว็บไซตขอมูลยา  

โดย วรรณทิพย แสงทินทอง และคณะ 

15.00-15.15 น. วิถีเพลงโคราช : มิติและพลวัตรของความ

เปลี่ยนแปลง  

โดย หนึ่งหทยั ขอผลกลาง 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเว็บแบบ

ผสมผสานสําหรบัมหาวิทยาลัยเสมือน 

โดย ปริญญา บรรณเภสัช และคณะ 

15.15-15.30 น. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสือ่สารมวลชนที่มี

ตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชาระหวาง

สถานีโทรทัศนของรัฐบาลและเอกชน  

โดย ชัยชาญ ถาวรเวช และคณะ 

ผลของการใชโมเดลสิ่งแวดลอมการเรียนรูบน

เครือขายที่สงเสรมิความเขาใจโปรแกรม  

โดย อุไร ทองหัวไผ และคณะ 

15.30-15.45 น. ระบบการการคนคืนเชิงความหมายจากงานวิจัยการ

จําแนกขอมูลโดยอาศัยวิธีการทางออนโทโลย ี

โดย วาทินี นุยเพยีร และคณะ 

15.45-16.00 น. การจัดการกรีนไอทีเพ่ือการประหยดัพลังงานไฟฟา

ในสถาบันอุดมศึกษา  

โดย อรพิมพ มงคลเคหา และคณะ 

16.00-16.15 น. 

ตอบขอซักถาม 

รูปแบบประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

โดย จุมพฏ กาญจนกําธร และคณะ 
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การศึกษาประสิทธภิาพของน้ํามันปาลมและเทียนไขในการยืดอายุการเก็บรักษาหยวกกลวย
แกะสลัก  
A study on  efficiency of palm-oil and candle on banana stalk preservation period 
 

อาจารย ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ1 

Bhutharit Vittayaphattananurak Raksasiri 

 

บทคัดยอ 

        การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันปาลมและเทียนไขในการยืดอายุการเก็บรักษาหยวกกลวย โดยใชน้ํามัน

ปาลมผสมกับเทียนไข (สีขาว) ในอัตราสวน 3 : 1 ทําละลายที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ศึกษาในหยวกกลวย 2 

ชนิด ไดแก หยวกกลวยตานีและหยวกกลวยน้ําวา ทําการเคลือบที่ระดับอุณหภูมิ 2 ระดับ คือ อุณหภูมิสูง (ไมเกิน 50 

องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ํา (ไมเกิน 10 องศาเซลเซียส) ทําการเคลือบหยวกกลวยที่ผานการแกะสลักแลว เก็บ

รักษาที่อุณหภูมิหอง  วัดเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษาที่  3, 5, 7, 9  และ 12 วัน พบวา หยวก

กลวยตานี ที่ทําการเคลือบที่อุณหภูมิสูง สามารถเก็บรักษาได 5 วัน (เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บ

รักษา 31.87 เปอรเซ็นต)  และทําการเคลือบที่อุณหภูมิต่ํา สามารถเก็บรักษาได 12 วัน (เปอรเซ็นตการสูญเสีย

น้ําหนักระหวางการเก็บรักษา 31.43 เปอรเซ็นต)  ในขณะที่หยวกกลวยน้ําวา ที่ทําการเคลือบที่อุณหภูมิสูง สามารถ

เก็บรักษาได 3 วัน  (เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษา 31.71 เปอรเซ็นต)  และทําการเคลือบที่

อุณหภูมิต่ํา สามารถเก็บรักษาได 7 วัน (เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษา 31.27 เปอรเซ็นต)  จาก

แนวปฏิบัติชางแทงหยวกจะนิยมใชกลวยตานีในการแกะสลักเพราะเปลือกจะหนา แตดวยกลวยตานีเปนกลวยที่มี

นอย ดังนั้นจากการวิจัยพบวากลวยน้ําวาที่เคลือบที่อุณหภูมิต่ํา ก็สามารถใชทดแทนไดในกรณีที่ใชไมเกิน 7 วัน 

คําสําคัญ : น้ํามันปาลม เทียนไข และหยวกกลวย 

 

Abstract 
The objective of this study to evaluate the effect of palm-oil and candle on the efficiency of 

preservation of banana stalk. Combination of palm-oil with candle (white color) in 3:1 ratio, then melt at 

100 °C within mixed well. There were 2 factors in this trial (with 5 replicated), factor A was variety of 

banana stalk (Tanee and Nam-Va variety) and factor B, was coating temperature (50 and 10 °C). After 

coating of carve beautifully the banana stalk were stored at room temperature (37°C). Data of 

preservation period were collected at 3, 5, 7, 9 and 12 days after coating, respectively. The results shown 

that, Tanee variety was coating with high temperature (50°C) and low temperature (10°C) could be 

preserve until 5 and 12 days, respectively (%water loss during preservation period was 31.87 and    

31.43 %, respectively.)  Nam-Va variety was found that, water loss (%) during preservation period were 

                                                 
1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 

  Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University Petchaburi Campas, Petchaburi 76120, Thailand 

  Corresponding author : rasasiri_viliy@hotmail.com 
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31.71 (within 3 days) and 31.27% (within 7 days), when coating at high and low temperature, 

respectively.  Based on this study, it was concluded that used of coating method with low temperature 

could be extent preservation period of carve beautifully the banana stalk as well as in Tanee and Nam-Va 

variety. In addition,  Tanee variety was used as traditional for carve beautifully the banana stalk therefore,  

when limited of Tanee biomass could be used of Nam-Va variety coating at low temperature to 

replacement of Tanee variety  without coating (7 days after carve beautifully the banana stalk).  

Keywords : palm-oil, white-candle and banana stalk  
 

 

บทนํา 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได

ดําเนินการเพื่อถายทอดองคความรูทางดานศิลปะการแทงหยวกสูเยาวชนรุนใหม อาศัยองคความรูที่เปนเอกลักษณ

ของความเปนศาสตรแหงศิลปะของประเทศไทย อันมีรูปแบบอันโดดเดน สามารถบงบอกถึงความเจริญงอกงามและ

พัฒนาการของสังคมในรูปแบบแหงทัศนศิลป (Visual ARTS) ซึ่งหมายถึง ศิลปะที่มองเห็นไดดวยตา ทั้งศิลปะสองมิติ 

และสามมิติ ที่เปนทั้งวิจิตรศิลป และประยุกตศิลป เปนส่ิงที่มนุษยสรางสรรคขึ้น เกิดความงดงาม ความพอใจ เกิด

อารมณสะเทือนใจและมีคุณคาในตัวเอง บวกกับจังหวัดเพชรบุรี เปนจังหวัดที่มีศิลปะตามภูมิปญญาทองถิ่น ที่เปน

เอกลักษณ อาทิเชน วัฒนธรรมไทยทรงดํา ศิลปะการแทงหยวก หรือการทําขนมหวาน เปนตน และเปนการตอบสนอง

ตอพันธกิจดานถายทอดองคความรูจากงานวิจัยและศาสตรขององคกร เพื่อสนองตอบตอการพัฒนาของชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ ตลอดจนอนุรักษและทํานุบํารุงภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของชาติใหคงอยูสืบไป จาก

ปญหาของชางศิลปะแทงหยวก ในการแกะสลักหยวกกลวยเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ตามจารีต และ

ประเพณีของพื้นถิ่น พบวาหยวกกลวยที่ผานการแกะสลักแลวจะเกิดการเหยี่ยวเร็ว ดวยเหตุผลจากการระเหย

ออกของของเหลวในหยวกกลวย และกรรมวิธีของชางในพื้นที่ในการยืดอายุ คือ การเลือกใชเฉพาะหยวกกลวย

ตานี และทําการพนน้ําใสหยวกกลวยที่ผานการแกะสลักแลวทุก 2 ชั่วโมง ซึ่งจะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได 

3-4 วันโดยประมาณ งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาหากรรมวิธีในการยืดอายุหยวกกลวยที่ผานการแกะสลักแลวให

มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น 
 

อุปกรณและวิธกีารวิจยั 
 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันปาลมและเทียนไขในการยืดอายุการเก็บรักษาหยวกกลวย  โดยใชน้ํามัน

ปาลมผสมกับเทียนไข (สีขาว) ในอัตราสวน 3 : 1 ทําละลายที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ทําการเคลือบหยวกกลวย

ที่ผานการแกะสลักแลว เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (ไมเกิน 25 องศาเซลเซียส)  แบงการทดลองออกเปน 6 กลุม ไดแก  

กลุมที่ 1 หยวกกลวยตานีแกะสลัก ไมไดผานการเคลือบ 

กลุมที่ 2 หยวกกลวยน้ําวาแกะสลัก ไมไดผานการเคลือบ 

กลุมที่ 3 หยวกกลวยตานีแกะสลัก ทําการเคลือบที่อุณหภูมิสูง  

กลุมที่ 4 หยวกกลวยตานีแกะสลัก ทําการเคลือบที่อุณหภูมิต่ํา 

กลุมที่ 5 หยวกกลวยน้ําวาแกะสลัก ทําการเคลือบที่อุณหภูมิสูง  
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กลุมที่ 6 หยวกกลวยน้ําวาแกะสลัก ทําการเคลือบที่อุณหภูมิต่ํา  

ทําการวัดคาเปอรเซ็นตสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษา (ดัดแปลงจาก Devine et al., 1999) 

 

ผลและวจิารณผลการศกึษา 
จากการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันปาลมและเทียนไขในการยืดอายุการเก็บรักษาหยวกกลวย โดยใช

น้ํามันปาลมผสมกับเทียนไข (สีขาว) ในอัตราสวน 3 : 1 ทําละลายที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ทําการเคลือบหยวก

กลวยที่ผานการแกะสลักแลว เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (ไมเกิน 25 องศาเซลเซียส)  ศึกษาในหยวกกลวย 2 ชนิด 

ไดแก หยวกกลวยตานีและหยวกกลวยน้ําวา ทําการเคลือบที่ระดับอุณหภูมิ 2 ระดับ คือ อุณหภูมิสูง (ไมเกิน 50 

องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ํา (ไมเกิน 10 องศาเซลเซียส) วัดเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษาที่ 

3, 5, 7, 9  และ 12 วัน พบวา หยวกกลวยตานี ที่ทําการเคลือบที่อุณหภูมิสูง มีคาเปอรเซ็นตสูญเสียน้ําหนักระหวาง

การเก็บรักษา เทากับ 6.26, 8.18, 29.33, 31.87 และ 40.03 เปอรเซ็นต ในการเก็บที่ 3, 5, 7, 9  และ 12 วัน  

ตามลําดับ ซึ่งจากการสังเกตการเก็บรักษาได 5 วัน หยวกกลวยจะยังคงสภาพของลายในการแกะสลักไดดี ในขณะที่ 

7 วัน หยวกกลวยจะเริ่มมีการเปลี่ยนสภาพ โดยการเหยี่ยวและแหง   และทําการเคลือบที่อุณหภูมิต่ํา คาเปอรเซ็นต

สูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษา เทากับ 4.21, 7.38, 12.16, 24.17 และ 31.43 เปอรเซ็นต ในการเก็บที่ 3, 5, 7, 

9  และ 12 วัน  ตามลําดับ ซึ่งจากการสังเกตการเก็บรักษาได 12 วัน หยวกกลวยจะยังคงสภาพของลายในการ

แกะสลักไดดี  ทั้งนี้ อาจจะสืบเนื่องจากการที่สารละลายเขาไปอุดทอระบายน้ําในหยวกกลวยจึงทําใหลดอัตราการ

ระเหยออกของของเหลวภายในหยวกกลวยจึงทําใหหยวกสามารถคงสภาพไดดี ในขณะที่การเคลือบหยวกดวย

อุณหภูมิสูง อุณหภูมิที่สูงจะทําลายพื้นผิวบริเวณขอบที่หยวกโดดมีดกรีด ทําใหประสิทธิภาพในการยึดเกาะกับ

สารละลายต่ําลง จึงทําใหการเก็บรักษานอยลง ในลักษณะเดียวกันหยวกกลวยน้ําวา ที่ทําการเคลือบที่อุณหภูมิสูง มี

คาเปอรเซ็นตสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษา เทากับ 31.71, 54.11, 62.32, 69.71 และ 71.85 เปอรเซ็นต ใน

การเก็บที่ 3, 5, 7, 9  และ 12 วัน  ตามลําดับ จากการสังเกตที่การเก็บ 3 วันหยวกกลวยจะมีการสูญเสียน้ําหนักใน

เปอรเซ็นตที่สูง และที่ 5 วันหยวกกลวยจะเกิดการเหยี่ยวและเปลี่ยนสภาพ ในขณะที่การเคลือบที่อุณหภูมิต่ํา มีคา

เปอรเซ็นตสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บรักษา เทากับ  18.37, 27.26, 31.27, 44.83 และ 61.18 เปอรเซ็นต ในการ

เก็บที่ 3, 5, 7, 9  และ 12 วัน  ตามลําดับ จะเห็นไดวาที่การเก็บที่ 7 วัน หยวกกลวยจะยังคงสภาพไดดี แตหลังจากนั้น

การสูญเสียน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นและเกิดการเหยี่ยวและเปลี่ยนสภาพอยางเห็นไดชัด  

 

สรุปผลการศกึษา 
เนื่องจากกลวยตานี เปนกลวยที่มีลักษณะลําตนแข็ง เปลือกหนา ทนตอแรงกดทับและแรงตัดผาน ในขณะที่

กลวยน้ําวาจะมีลักษณะลําตนออน เปลือกบางกวา เปราะหักงายกวากลวยตานี ดังนั้นจากการศึกษา พบวา กลวย

ตานีจะยังคงสภาพของลายที่แกะ ไดดีกวากลวยน้ําวา อยางไรก็ดีจากปญหาที่พบในงานชางแทงหยวก คือลักษณะ

ของการเก็บรักษา เนื่องจากการระเหยไดของของเหลวอยางรวดเร็วจึงทําใหหยวกกลวยทั้ง 2 ชนิดในกลุมทดลองที่ไม

ผานการเคลือบ จะสูญเสียสภาพภายใน 1-3 วันหลังการแกะสลักแลว และตองทําการพนน้ํา ทุก 2-6 ชั่วโมง แตเมื่อ

หยวกกลวยที่ทําการเคลือบแลว จะสามารถเก็บไดนานถึง 3-12 วัน ดังนั้นในสภาวะของการขาดแคลนตนกลวยตานี 

และในกระบวนการทางประเพณีที่จําเปนตองใชหยวกกลวยแกะสลัก นานถึง 3-7 วัน จึงถือไดวาการยืดอายุกลวย

ดวยการเคลือบเปนผลที่ยอมรับได 
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รูปผลงานวิจยัสรางสรรค 
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ประติมากรรมเครื่องเคลอืบดินเผา : แดนสมมุติ 
Ceramic Sculpture : Conventional Space 
 

ผูชวยศาสตราจารย กรธนา กองสุข 1   

Assistant Professor Kornthana Kongsuk 

 

ประเภทของผลงานวิจัยสรางสรรค   

 ประติมากรรม  

 

แนวความคิด 
วัสดุในการสรางสรรคงานเปนส่ิงสําคัญ ที่ผูสรางงานเปนผูเลือกนํามาใช เพื่อเปนส่ือในการถายทอด แนวคิด 

ความหมาย ดินเปนวัสดุประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญในงานศิลปะ และมีบทบาทในกระบวนการของการสรางงาน    

ที่ประติมากรคุนเคย จากการมองคุณคาของดิน และความสําคัญในวัสดุที่มาจากธรรมชาติ ไดเปนแรงบันดาลใจ    

ในการเลือกนําเอาวัสดุประเภทดินพื้นบาน ดินรากุ และดินขาว มาทําการศึกษา ทดลองคุณสมบัติของดินที่ใหสี และ

การหดตัวของเนื้อดิน ที่แตกตางกันซึ่งเกิดจากการนําไปเผาที่อุณหภูมิตางๆ เพื่อใชในการสรางรูปทรงในงาน

ประติมากรรมไดอยางเหมาะสม  

นอกจากนี้ผูวิจัยไดอาศัยวัสดุตางๆมาใชประกอบกัน เปนโครงสราง ไดแก วัสดุประเภทโลหะ เขามา

เกี่ยวของในการประกอบชิ้นงานใหเกิดเปนรูปทรงตามตองการ โดยมีเนื้อหาเรื่องราวในงานที่ส่ือ ความหมายในเชิง

สัญลักษณ  ซึ่งอางอิงถึง แงคิดหลักธรรมในทางพุทธศาสนาศาสนา กลาวคือ การเปลี่ยนแปลง ไมคงที่ ที่มีอยูใน

ธรรมชาติ ตามสภาวะตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยสมมุติ 

  

ความสาํคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค 
ดินเปนวัสดุทางธรรมชาติที่ทุกคนสามารถสัมผัสได ดินมีคุณสมบัติแข็งและออนไปตามสภาวะตางๆมีการ

แปรสภาพ เปล่ียนรูปไดตามสภาพ ไดเหมาะสมสําหรับผูเลือกนําไปใช และเปนส่ิงที่มีคุณคาและความหมายในตัว

วัสดุเอง การนําเอาวัสดุที่มีสวนประกอบ ทางธรรมชาติมาใชในการสรางสรรคงาน นอกจากคุณสมบัติที่มีความพิเศษ

แลว ยังมีความหมายในสวนที่แทนคาความเปนธรรมชาติไดอีกประการหนึ่ง แตเนื่องจากความจําเปนตอง

ทําการศึกษาทดลองกอนการนํามาใช รวมถึงกระบวนการ การเตรียม ขั้นตอน และอุปกรณที่เกี่ยวของในการทํางาน 

จึงเปนเงื่อนไขหนึ่งที่ทําใหศิลปนนํามาพิจารณาในการเลือกใชวัสดุ เทคนิค ดานกระบวนการดินเผา ที่ปรากฏ มีให

เห็นไมมากเทาที่ควรในประเทศไทย  

การไดศึกษาเกี่ยวกับ วัสดุในการสรางงานโดยเลือกใชเนื้อดิน เริ่มตนจากการเลือกศึกษาในสวนที่ผูวิจัย

สนใจเชน สีของเนื้อดินที่จะนํามาใช หรือ เคลือบบางชนิดที่สามารถใหความหมาย และแสดงออกไดตามแนวคิดของ

ศิลปน ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งที่เราสามารถเลือกวัสดุและส่ือที่มาใชไดอยางเหมาะสม และใหคุณคาทางความหมาย 

                                          
1 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศลิป มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Ceramics, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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ในเชิงศิลปะที่ผสมผสานเขากับ การทดลองคนควาสรุปผล และนํามาใชในการทํางานไดอยางเปนระบบ 

ในการสรางสรรคงานครั้งนี้ไดนําเสนอการใชวัสดุจากเนื้อดินมาทําการทดลองกอนนํามาสรางงาน เพื่อเปน

การนําเสนอแนวทางของการใชวัสดุประเภทดินเผาในงานประติมากรรมแนวทางหนึ่ง  และส่ือความหมายของรูปทรง

ทางธรรมชาติแสดงสภาวะการเกิด เติบโต และเปล่ียนแปลงไปตามสภาพที่มีอยูของรูปนั้นๆปรากฏใหเห็นอยาง

ตอเนื่อง เปนแนวความคิดและสรางสรรคผลงานประติมากรรม ภายใตหัวขอเรื่อง “แดนสมมุติ” ประกอบดวยผลงาน

จํานวน 5 ชุด คือ 1. สมมุติรูป   2. สภาวะแหงการเกิด   3. สันตติ   4. สมมุติธาตุ   5. สมมุติโลก 

   

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
1. เพื่อสรางสรรคผลงานประติมากรรมจากวัสดุดินเผา 

2. เพื่อส่ือความหมายถึงสภาวะ ของการเปลี่ยนแปลง  โดยมีเนื้อหา เรื่องราวในงานที่แสดงออกในเชิง

สัญลักษณ  ถึงความไมคงที่ ไมส้ินสุดซึ่งปรากฏอยู  และเปนไปตามธรรมชาติของโลก  

3. เพื่อศึกษาการนําวัสดุตางชนิดที่สามารถนํามาใชประกอบเปนโครงสรางยึดโยงระหวางรูปทรง ประกอบ

เขาดวยกัน  เชน เหล็กเสน ลวด ทองเหลือง เปนตน 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
1. ศึกษาขอมูลจากธรรมชาติเพื่อสรางรูปทรง และคนหารูปทรงโดยการรางภาพ 2 มิติ 3มิติ มีความหมาย

แทนคาการเกิดขึ้นตามสภาวะธรรมชาติ รวมถึงการทดลองจัดวางรูปทรงในชุดงานกลุมเพื่อการขยายแบบ 

2. นําแบบรางที่ไดมาขยายบนกระดาษ เพื่อนําไปสรางตนแบบตอไปโดยมีขนาดตามสัดสวนที่กําหนดไว 

และไดแยกออกเปนหลายสวนเพื่อมาประกอบกันภายหลังซึ่งควรคํานึงถึง ขนาดพื้นที่ภายในเตาเผา ที่ใชงาน กอน

การขยายแบบเปนสําคัญ 

3. การสรางตนแบบจากดินเหนียว โดยนําแผนไมอัด ทําเปนแบบสําหรับกลึงดิน เมื่อไดตนแบบเปนรูปทรง

ครึ่งซีกแลว จึงเริ่มถอดพิมพ จากตนแบบดินเหนียวแลวจึงทําพิมพดวยปูนปลาสเตอร โดยแบงเปนพิมพชิ้นลักษณะ

ครึ่งซีก และจึงทําซ้ําอีก 1 ครั้ง เพื่อจะไดพิมพ 2 ชิ้น ซึ่งจะนํามาประกอบกันใหเปนรูปเต็มในภายหลัง 

4. การทดลองเนื้อดินปนและน้ําเคลือบ ที่จะนํามาใชในงานแตละชุดเพื่อนําผลการทดลองที่ไดมาสรุปผล

กอนการเตรียมดินและน้ําเคลือบ ตอไป 

 - นาํผลการทดลองเนื้อดินที่ไดมาสรุปผลการทดลองในการคนหาการหดตัวของเนื้อดินหลังเผา สีของเนื้อดิน

ตามธรรมชาติที่ไดในแตละอุณหภูมิที่เผาตางกัน รวมถึงดินที่เหมาะสมกับการใชขึ้นรูปช้ินงานที่มีขนาดใหญ 

 - นําผลการทดลองน้ําเคลือบที่ไดมาสรุป เลือกใช ในชิ้นงานที่ตองการเพื่อใหเกิดสีพื้นผิวและน้ําหนักออนแก

ที่เกิดขึ้น จะชวยลดความกระดางของชิ้นงาน แทนคาอารมณความรูสึกที่เกิดขึ้นของจิตใจในสภาวะตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม 

5. การเตรียมเนื้อดินที่ใช ในการขึ้นรูป ไดจากการศึกษาขอมูลเนื้อดินที่ใชขึ้นรูปชิ้นงาน/ประเภทของดินปน 

ที่ใช ไดแก ดินราชบุรี , ดินปากเกร็ด , ดินรากุ โดยนําผลการทดลองดินพื้นบานที่เหมาะมาใชกับการขึ้นรูป 

6. การขึ้นรูปชิ้นงาน  นําดินที่เตรียมไวสรางรูปดวยวิธีตางๆในแตละชุด เชนชุดที่ 1 สรางรูปดวยการอัดจาก

พิมพใชวิธีรีดดินเปนแผนกอนวางอัดบนแมพิมพ  ชุดที่ 5 สรางรูปดวยการหลอนําดิน ในขั้นตอนนี้ สามารถเจาะรู

ชิ้นงานไดในสวนที่ตองการกอนเผาดิน (คํานึงถึงการหดตัวของเนื้อดินหลังเผา) หรือเจาะหลังเผาดิบแลวบางสวน       
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ก็ไดเชนกัน เมื่อไดรูปทรงที่ตองการในแตละสวนแลวจึงนํามาตอประสานกันดวยน้ําดินใหไดรูปทรงตามตองการ   

สวนการดูแลชิ้นงานไมใหเกิดการแตกราวหรือโกงงอ ในสวนของชิ้นงานที่มีขนาดใหญขณะดินยังหมาดอยู กอนดิน

แหงใหทําการตกแตงชิ้นงานดวยเครื่องมือขูดแตง เสร็จแลวจึงคลุมชิ้นงานดวยพลาสติกเพื่อปองกันดินแหง        

อยางรวดเร็วซึ่งจะทําใหเกิดการแตกราวไดงาย เปนขอควรระวัง  

7. การเผาชิ้นงาน ชิ้นงานที่แหงดีแลว นําเขาเตาเผาเพื่อการเผาดิบในอุณหภูมิ 750-900 องศาเซลเซียส   

ในชุดที่มีการเคลือบช้ินงานทําโดยการนําชิ้นงานที่เผาดินแลว ทําการเคลือบช้ินงาน และเขาเผาตามอุณหภูมิของ

เคลือบในสวนเคลือบรากุเผาที่อุณหภูมิ 950-1,050 องศาเซลเซียส (ชุดที่ 3) เมื่อเสร็จแลวนําออกจากเตาเผา      

ขณะอุณหภูมิสูง และนําไปสุมดวยแกลบ  หรือขี้เล่ือย  เปนการเผาในรูปแบบบรรยากาศที่มีออกซิเจนนอย  ทําใหการ

ลุกไหมไมสมบูรณ มีลักษณะเปนควัน (Carbon) มีบรรยากาศเปนรีดักชั่น (Reduction) 

  8. การประกอบกันของรูปทรง ผลงานชุดที่มีการใชวิธีการสรางรูปโดยการประกอบกันโดยสวนใหญ จาก

ชิ้นสวนตางๆ เล็ก ใหญ ชิ้นงานชุดขนาดเล็กไดใชทองเหลืองเสนเล็ก นํามารอยตอกันเขาระหวางชิ้นสวนของงานเกิด

เปนรูปทรงที่ตองการ (ชุดที่1 และ ชุดที่ 5) สวนผลงานที่มีขนาดใหญไดใชเหล็กเสนเปนแกนกลางของรูปแลวนํา

ชิ้นงานวางทับซอนกันตอขึ้นไปในทิศทางที่สูงขึ้น (ชุดที่2)  

9. ติดตั้งผลงาน แบบจัดวางในพื้นที่เตรียมการจัดแสดง โดยคํานึงถึงขนาดและ สัดสวนระหวางรูปทรงและ

พื้นที่วางที่กําหนดตามแนวคิดที่ส่ือความหมายใหเกิดความเหมาะสม 

 

  
        1                                                       2                                                        3 

ภาพที่ 1 ขึ้นรูปตนแบบดวยดินเหนียว โดยการใชไมแบบกลึงดิน (ชุดที่2) 

ภาพที่ 2 ถอดพิมพดวยปูนปลาสเตอร แลวนําดินที่ตองการมาอัดลงในแมพิมพ 

ภาพที่ 3 การขึ้นรูปชิ้นงานและการทําโครงสรางภายในใหแข็งแรง 

 

                                                   
    4                                                     5                                                           6 

ภาพที่ 4-5 ถอดแมพิมพออกจากชิ้นงาน เมื่อดินหดตัวพอสมควร 

ภาพที่ 6   สวนประกอบของชิ้นงานขณะเปยกใชถุงพลาสติกคลุม เพื่อควบคุมความชื้นไมใหชิ้นงานเกิดการโกงงอ 
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7                           8           9 

ภาพที่ 7 -8 ชิ้นงานภายในเตาเผา (เตาแก็ส) ประเภทเปดฝาดานบนและดานหนา  เผาดิบในอุณหภูมิ 750-900   

                  องศาเซลเซียส  

ภาพที่ 9  แสดงการประกอบตอกันระหวางรูปทรง สวนฐานมีโครงเหล็กเปนแกนกลาง เพื่อการทรงตัวของรูปทรง 

 

อุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
1. ดินเหนียวใชในการปนรูปเพื่อสรางตนแบบ 

2. ปูนปลาสเตอรในการทําพิมพชิ้น ขนาดความสูงของแมพิมพโดยประมาณ 15-150 เซนติเมตร   

3. เตรียมดินที่ใชในการสรางงาน 4ชนิด ไดแก ดินพื้นบาน (Terra cotta), ดินรากุ (Raku) และดินสําเร็จรูป 

โดยมี รายละเอียดในการใชงานดังนี 

- ดินราชบุรี เผาที่อุณหภูมิ 750-900 องศาเซลเซียส ใชในงานชุดจัดวางจํานวน 5 ชิ้น ขนาดตอช้ินสวน 

 ฐานเสนผานศูนยกลางโดยประมาณ 70 -120 เซนติเมตร ความสูง 45-65 เซนติเมตร ของสวนฐาน   

 โดยประมาณ 

 -  ดินปากเกร็ด เผาที่อุณหภูมิ 950-1,000 องศาเซลเซียส ขนาดผลงานโดยประมาณ 65 - 90 เซนติเมตร   

จํานวน 3 ชิ้น 

-  ดินรากุ เผาที่อุณหภูมิ 900-1,050 องศาเซลเซียส ขนาดชิ้นงาน 25-30 เซนติเมตร เปนแผนระนาบ  

   จํานวน 40-50 ชิ้น 

 -  ดินวิเทรียสไชนา (Vitreous china clay) ดินผสมสําเร็จรูป เนื้อดินสีขาว เผาไฟสูงที่อุณหภูมิ 1,200-  

                 1,230 องศาเซลเซียส 

4. เตรียมสารเคมีในการผสมเคลือบรากุ ที่ใชกับช้ินงานเพื่อใหเกิดสี และบรรยากาศที่ตองการ 

5. วัสดุอุปกรณเครื่องมือปน ตกแตงและการเชื่อมตอเนื้อดิน,อุปกรณในการเจาะรูชิ้นงานกอนเผา และสวาน

ที่ใชเจาะชิ้นงานหลังเผาดิบ 

6. โลหะทองเหลืองเสน สําหรับผูกมัดเชื่อมตอ เปนรูปทรงตางๆ และเหล็กเสน ดัดโครงเปนรูปทรงกลม 

ขนาดเสนผานศูนยกลางโดยประมาณ 100 เซนติเมตร และเหล็กแทงกลม สําหรับเปนแกนกลางโครงสรางของรูปทรง 

7. เตาเผาประเภท เตาแกส เตาไฟฟา และ เตารากุ 

8. อุปกรณ เชื่อมโลหะ สําหรับเชื่อมประกอบโครงสรางขนาดใหญ ของชิ้นงาน และอื่นๆ 
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ผลงานวิจัยสรางสรรค 
ผลการทดลองเนื้อดินที่นํามาใชในการสรางสรรคพบวา ดินพื้นบานที่เหมาะสมในการขึ้นรูป ในสวนเนื้อดิน

ราชบุรี ประกอบดวยอัตราสวนผสมระหวางดินราชบุรี 70% ดินขาวลําปาง 30 % และอิฐแดงบด โดยมีการหดตัวหลัง

เผาของดินพื้นบานประมาณรอยละ 5    เนื้อดินปากเกร็ด ประกอบดวยอัตราสวนผสมระหวางดินปากเกร็ด 80% ดิน

ดําสุราษฎร 20% และอิฐแดงบด ,โดยมีการหดตัวหลังเผาของดินพื้นบานประมาณรอยละ 5    ดินรากุ อัตราสวนใน

การผสมดินรากุ อัตราสวน = 1.5:1  ดินดํา 60%   ดินขาว 40%   เพิ่ม เทาคัม10% อิฐแดงบด10%    และในสวนของ

เนื้อดินผสมสําเร็จรูปดินวิเทรียสไชนา  มีการหดตัวหลังเผา ประมาณรอยละ 11-15  เนื้อดินมีสีขาว ใชโดยการเตรียม

น้ําดินหลอ 

การขึ้นรูปชิ้นงานในผลงานชุดนี้ ไดใชวิธีการสรางรูปทรงดวยการอัดจากพิมพในชุดที่ 1,2,3,4 และใชวิธีการ

หลอน้ําดินในชุดที่ 5  ซึ่งสามารถสรางรูปผลงานประติมากรรมจํานวน 5 ชุด ที่มีแนวคิดในการสรางสรรค ดังนี้ 

ผลงานชุดที่ 1 “สมมุติรูป” การประกอบกันเขาของระนาบชิ้นเล็กๆ ดวยการรอยประกอบเกิดเปนรูปทรงใหม

เพื่อใหมีลักษณะโครงสรางมาจากเมล็ดพันธุและดอก ที่พบเห็นอยูตามธรรมชาติ ดวยวิธีการนําเอา ลวดทองเหลือง 

มาเย็บรอยประกอบเขาเปนรูปทรง กอใหเกิดความรูสึกถึงการรวมตัวกันขึ้นอีก เกิดเปนรูปทรง 

ผลงานชุดที่ 2 “สภาวะแหงการเกิด”  นําลักษณะและโครงสรางของรูปทรงจากธรรมชาติของพืชที่เกิดขึ้น

ตามพื้นดิน มาใชเปนโครงสรางของรูปทรงประติมากรรม บอกถึงการเจริญเติบโต แทนคาดวยรูปทรงที่ประกอบกัน 

การเรียงตอกันในทิศทางเดียวกัน ที่ตอเนื่องใหสูงขึ้น เปนเสนตรงในแนวดิ่ง ตั้งฉากกับพื้น สวนฐานลางแผกวางเปน

ทรงกรวยคว่ํา แกนยาว มีการจัดวางเปนกลุมของชิ้นงานประกอบดวย 5 ชิ้น มีขนาดและความสูงต่ํา ลดหลั่น ตางกัน

เพื่อใหเกิดจังหวะ การเติบโต เคลื่อนไหว อยางตอเนื่อง และสงบนิ่ง   มีความหมายถึงการเกิดขึ้นตามสภาวะใน

ธรรมชาติ ของสิ่งมีชีวิตอยางไมมีที่ส้ินสุด 

ผลงานชุดที่ 3  “สันตติ”  สัญลักษณที่นํามาใชจากรูปทรงของดอกและผล โดยการนํามารวมกันจากรูปทรง

อิสระหลายๆรูป มาประกอบ ปะติด ยึดเขาดวยกัน ใหเกิดจังหวะทับซอนบนโครงสรางรูปทรงกลมที่มีขนาดใหญ เกิด

จังหวะของเสนที่สรางขึ้น มีระนาบปกคลุมรูปทรงและหอหุมรูปทรงภายใน ขณะเดียวกันกอใหเกิดความรูสึกถึงการ

เกิด และการสืบเนื่องของชีวิต (สันตติ) 

ผลงานชุดที่ 4  “สมมุติธาตุ”  เปนกลุมประติมากรรมดินเผาและวัสดุสําเร็จรูป ซึ่งประกอบดวยรูปทรง 3 

รูปทรง จัดวางแยกออกจากกัน มีลักษณะกึ่งเปด-ปด สวนลักษณะดินเผาที่แตกราวและหายไปในบางสวน ไดมีการใช

โลหะเสน(ลวดสลิง เกลียวขันลวดสลิง)ผูกมัดยึดโยงกันระหวางรูป 2 รูป ใหคงรูปเดิมไว โดยมีสาระทางดานความรูสึก 

และอารมณแทนการแยกแตกออก ในที่สุดของสภาวะธาตุ  

ผลงานชุดที่ 5 “สมมุติโลก” องคประกอบของรูปเกิดจากการกอตัวเชื่อมตอกันโดยมัดรอยเขาดวยกัน รูปทรง

ที่ใชเปนสัญลักษณของวัตถุ เชนรูปทรงจาก ของเลนเด็ก รถไฟ รถยนต ตุกตา ของเด็กผูหญิง เด็กผูชาย และรูปสัตว 

เปนตน  นํารูปทรงเหลานั้นมาตัดแยกออกจากกัน แลวนํามาประกอบสลับปรับเปล่ียนตําแหนงในแตละรูปรวมเขากัน

ใหมอีกครั้ง โดยมีความตอเนื่องกัน เพื่อสรางความประสานกันของเสนโครงสรางดวยรูปทรงที่แตกตางกันเขาดวยกัน 

เกิดความหมายในเชิงสัญลักษณแทน ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นตามความปรารถนา   
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สรุปผลการสรางสรรค 
- รูปทรงและเรื่องราว (Form and Theme)  

การคนหาดวยวิธีการสรางรูปทรง และสัดสวนจากธรรมชาติที่เรียบงายในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-

Abstract)  มีโครงสรางที่ลดทอนมาจากรูปทรงในธรรมชาติ เกิดเปนรูปทรงใหมมีความหมายแทนสภาวะการเกิด และ

มีอยูตามธรรมชาติ ที่มีชีวิต และไมมีชีวิตรวมถึงส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น  

- สัญลักษณ (Symbolic) 

 ผลงานทั้ง 5 ชุด มีการแสดงออกทางความคิดโดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับรูปและนาม สภาวะการเกิด โดย

วิธีการถายทอดรูปทรงที่มีโครงสรางของพืชมาเปนส่ือ เชื่อมโยงถึงธรรมชาติภายในจิตใจ เมื่อตาเห็นรูปที่ปรากฏส่ิง

แทนอารมณ ความรูสึกผุดขึ้นเมื่อจิตกระทบรูปที่ถูกสมมุติสรางขึ้นเปนสัญลักษณ ในแงมุมของการเกิด ที่มีความ

หมายถึงความไมส้ินสุดและเปนไปตามธรรมชาติของโลก  

- สีและพื้นผิว ( Color and Texture) 

 การใชเทคนิคทางเครื่องเคลือบดินเผา ดวยการใชเนื้อดินที่เผาไฟต่ํา-สูงใหความรูสึกที่แตกตางกันตาม

ธรรมชาติของวัสดุหรือ เทคนิคนั้นไดดี เชนดินประเภทเผาไฟต่ํา (ชุดที่ 2, 4) ไดแสดงถึงความเปนธรรมชาติของสีดิน ที่

สัมผัสได และใหความรูสึกหนักแนนของสีน้ําตาลแดงออนๆหรือสีสม ของเนื้อดิน (Terra-cotta) รวมถึงผสมผสานการ

แสดงออกในศิลปะแนวจัดวาง (Installation Art) (ชุดที่ 2) นอกจากนี้เทคนิคการเคลือบและผารากุ (Raku) (ชุดที่ 3) 

ไดแสดงออกถึงสีและพื้นผิวแทนสภาวะความเปนธรรมชาติ  สีที่ไดจากเคลือบสีขาวขุน  เกิดเปนรอยราน และสีดํา

ตามพื้นผิวของงาน รวมถึงน้ําหนักที่เกิดขึ้นหลากหลาย ซึ่งอยูเหนือความคาดหมาย ไดสรางความรูสึกในแงมุมของ

ความเปลี่ยนแปลง ไมคงที่ ส่ือความหมายถึงส่ิงตางๆที่เปนสภาวะการเกิดขึ้นในธรรมชาติ ผสานกับรูปทรงที่มี

ความหมายของการเกิดขึ้นซึ่งมีความแตกตางของแงมุมที่มีอยู เพื่อตองการเชื่อมโยงระหวางการเกิดขึ้นและความไม

เที่ยงแทเขาไวดวยกัน 

 ในสวนของเนื้อดินสีขาวที่เผาในอุณหภูมิสูง นํามาใชสรางงานในชุดที่ 1 และ 5 มีการนําชิ้นสวนเล็กๆมา

ประกอบกันเปนรูปทรงขึ้นใหม แทนคาความหมายของการเกิดขึ้นอีกเปนรูปตางๆตามการปรุงแตงของจิต สีขาวของ

เนื้อดนิ และพื้นผิวที่เรียบเนียน ใหความหมายแทนรูปที่ไมมีอยูในความเปนจริง หรือเปนการชั่วคราวนั้นเอง 

- โครงสราง ( Structure )  

โครงสรางของรูปทรง ในผลงานชุดนี้มีลักษณะรูปทรงที่เปนโครง(Skeletal Form) (ชุดที่ 2,5) และรูปทรงที่

เปนมวล( Mass Form)หรือมีโครงสรางเปนปริมาตร (Volume) (ชุดที่ 1,3,4 ) การกําหนดโครงสรางของรูปทรงที่

สําคัญรวมเขาดวยกันเกิดเปนโครงสรางของรูปทรงใหม ที่มีเนื้อหาสาระและถายทอดใหผูชมไดสัมผัสรับรูความหมาย 

เปนสัญลักษณของสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเราแทนคาความหมายการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลง ไมแนนอน โดยกําหนดทิศทาง

โครงสรางของรูปทรง ใหมีการรวมกัน พุงขึ้น แตกออก แยกกระจายออกจากกัน โดยอาศัยเรื่องราวจากธรรมชาติที่

ปรากฏอยูทั่วไป 
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คําขอบคุณ   
 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป  

คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รองศาสตราจารยเข็มรัตน กองสุข 

คุณวรวัฒน จันทรดี 

คุณวัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ และคุณบุรินทร อินทะแสน 

 

รูปผลงานวิจยัสรางสรรค  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10  ผลงาน ชุดที่1 “สมมุติรูป” [Conventional Form]  , เทคนิค  Vitreous china clay  / Brass ,  

                15 x  16 x  15   cm. , 8 x  9 x 8  cm. , 6 x  8 x 8  cm. ,Dimensions variable ,  2010 
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ภาพที่ 11 ผลงาน ชุดที่2 “สภาวะแหงการเกิด” [The Natural Condition of Birth] ,เทคนิค Terra-cotta  / Iron , 

                1/ 110 x 297 cm., 2 / 85 x 258 cm.,3 /85  x 274 cm.,4 / 67 x 233 cm.,5 / 67 x  232  cm. 

                 Dimensions variable ,2010 

ภาพที่ 12 ผลงาน ชุดที่3 “สันตติ”  [The Continuity of  Life], เทคนิค Ceramic, Raku Firing / Iron ,ขนาด  

                 เสนผาศูนยกลาง 110 cm.,2010        

ภาพที่ 13 ผลงาน ชุดที่4 “สมมุติธาตุ “ [Conventional  Elements] ,เทคนิค Terra-cotta  / Iron  ,ขนาด 90x  45 cm. ,   

              90x  45 cm. ,70 x  65  cm., Dimensions variable,2010 
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ภาพที่ 14  ผลงาน ชุดที่ 5“สมมุติโลก “  [Conventional World] , เทคนิค Vitreous china clay  / Brass ,  

                 Dimensions variable,2010 

ภาพที่ 15   แสดงการติดตั้งภายในหองจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปะและการออกแบบ  

                 คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ  วันที่  1-12 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
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ถอดรหัสโคลงนิราศหริภญุชัยสูการวจิัยและผลงานสรางสรรค 
Interpretation of Niras Haripunjai to research and creativity 
 
ผูวิจัย : อาจารย ดร เกรียงไกร เกิดศิริ1  

  Dr. Kreangkrai Kirdsiri 

ผูวิจัยรวม    :  นายธีรยุทธ สุวลักษณ  นายอนุรักษ ชํานาญชาง  นายเจษฎา สุภาศรี นายจักรภพ เสาเวียง  และ  

 นายสิริเดช วังกรานต  

 Theerayuth Suwalak, Anurak Chamnanchang, Jadsada Supasri, Jakkrapob Saowiang and 

  Siridej Wangkran 

ผูชวยวิจัย   :  นายอิสรชัย บูรณะอรรจน นายกึกกอง เสือดี  นายณัชชา สกุลงาม  และ นายนริศ อาจยืนยง 

  Isarachai Buranaut, Kuekkong Suedee, Natcha Sakulngam and Naris Artyuenyong 

  

ประเภทของผลงานวิจัยสรางสรรค 
 การวิจัยทางสถาปตยกรรม และการแปลความหมายสูงานจิตรกรรม การจัดทําแผนที่ คอมพิวเตอรสามมิติ  

Media Art และศิลปการแสดง 

 

แนวความคิด 
โคลงนิราศหริภุญชัย” เปนเอกสารทางประวัติศาสตรประเภทจดหมายเหตุการเดินทางที่นาสนใจอยางยิ่ง 

แมวากวีจะไมไดเดินทางไกลมากเชนโคลงนิราศอื่นๆ แตทวาไดใหภาพลักษณโดยละเอียดในสิ่งที่กวีพบเห็นตั้งแตการ

เดินทางจากเมืองเชียงใหมไปยังเมืองหริภุญไชย อีกทั้งสะทอนใหเห็นองคความรูดานภาษาศาสตร วรรณคดี ศาสนา 

รัฐศาสตร ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร ที่เรียงรอยกันขึ้นผานฉันทลักษณที่ยากแกการประพันธ ทําใหผูนิพนธ     

ตองแสดงถึงความสามารถขั้นสูงในการเฟนหาคําที่ใหความหมายตรงตามที่ตองการ รวมไปถึงการพรรณนาถึงส่ิงที่

พบเห็นระหวางทางนั้นไดชวยทําใหความรูเรื่องโบราณคดี สถาปตยกรรม และผังเมืองของเมืองเชียงใหมกระจางชัด

มากขึ้น 

 นอกจากนี้เนื่องจากกวีเปนบุคคลชั้นสูงที่ไดรับการเรียนรูศิลปะวิทยาการหลายแขนง ทําใหกวีเปนผูรูรอบ

ดาน อีกทั้งการที่มีชีวิตอยูรวมสมัยกับผูรจนาคัมภีรทางศาสนา และประวัติศาสตรฉบับอื่นๆ โดยเฉพาะชินกาลมาลี

ปกรณ จึงทําใหโคลงนิราศหริภุญชัยนี้สามารถชวยสอบทานความรูดานประวัติศาสตรที่บันทึกไวในเอกสารทาง

ประวัติศาสตรอื่นๆ ไดเปนอยางดี 

 นอกจากนี้ โคลงนิราศหริภุญชัยมีคุณูประการอยางมหาศาลสําหรับการศึกษาในดานสหวิทยาการสาขา

มนุษยศาสตรของลานนา นอกเหนือไปจากสุนทรียรส ของวรรณศิลปที่กวีผูทรงภูมิความรูสรรพศาสตรไดถายทอดไว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานภาษาศาสตร และประวัติศาสตร-โบราณคดีของเมืองเชียงใหม-ลําพูน 

 แตทวาโคลงนิราศหริภุญชัยที่มีอายุเกาแกเกือบ 500 ป ดวยถูกเขียนขึ้นในป พ.ศ. 2060 จึงเปนโคลงที่อาน

ยาก แตก็แฝงความรูมหาศาลดังที่กลาวไวเบื้องตน จึงไดเกิดการนํามาสูการ “ตีความ (Interpretation)” และ

                                          
1 ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

  Department of Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand  
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สรางสรรคออกเปนผลงานประเภทตางๆ ที่ใชการสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสรางจินตนาการยอนกลับไป

ยังเมืองเชียงใหม และลําพูนเมื่อเกือบ 500 ปที่ผานมา 

 

ผลงานวิจัยสรางสรรค 
จิตรกรรม 

คอมพิวเตอรสามมิติ 

การตูน 

ภาพยนตร Animation 

หุนจําลองทางสถาปตยกรรม 

 

คําขอบคุณ 
งานชิ้นนี้จะเสร็จลุลวงไมได หากไมไดรับความกรุณาจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่ใหคําแนะนําเรื่อง

ตาง ๆ ตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ ณ นคร, พลตรี หมอมราชวงศ ศุภวัฒย เกษมศรี, 

อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร, อาจารย ดร. วินัย พงศศรีเพียร, ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีระ นุชเปยม, ผูชวยศาสตราจารย

บัญชา ชุมเกษร, คุณรัชนี ทรัพยวิจิตร, รองศาสตราจารย ดร. วรลัญจก บุณยสุรัตน, ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรพร   

ภูพงศพันธ และคุณวีรวัลย งามสันติกุล 

นอกจากนี้ยังไดรับความชวยเหลือจากนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาตางๆ ที่เขามาชวยงาน

กันอยางเต็มที่ ทั้งงานสํารวจภาคสนาม งานตรวจสอบขอมูล งานเขียนแบบสถาปตยกรรม งานคอมพิวเตอรสามมิติ 

และงานศิลปกรรมที่สรางสรรคขึ้นจากการถอดรหัสจากบทประพันธ ผูชวยศึกษาทุกคนรวมงานอยางตั้งใจตลอด

ระยะเวลาในการทําการศึกษา  

จึงขอขอบคุณผูชวยศึกษาทุกๆทาน ตามรายชื่อตอไปนี้ 

 อนุรักษ ชํานาญชาง  สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย 

 ธีระยุทธ สุวลักษณ   สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย 

 นริศ อาจยืนยง    สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย 

จักรภพ เสาเวียง   สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

 เจษฎา สุภาศรี    สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

 สิริเดช วังกรานต   สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

ณัฐวุฒิ ศรีกุลทรัพย  สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

รัฐยศ มูลวงษ   สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

อาทิตย วัชรานุทัศน  สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

 อิสรชัย บูรณะอรรจน  สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

 นวนิตย แกวเสถียร   สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น 

 

เอกสารอางอิง  
- กรมศิลปากร. รายงานการสํารวจโบราณสถานเมืองเจียงใหม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. มปพ. 
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- จิรศักดิ์ เดชวงศญา. ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเวียงกุมกาม. เชียงใหม: มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง. 

๒๕๔๘. 

- ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป. เชียงใหม: ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม สถาบัน     

ราชภัฏเชียงใหม. ๒๕๓๘. 

- ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์. การศึกษาผังเมืองโบราณลานนา: เวียงกุมกาม อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม. 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตสาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย, กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๔๘. 

- ประเสรฐิ ณ นคร. โคลงนิราศหริภุญชัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพทาพระจันทร. ๒๕๑๖. 

- ปวงคํา ปญํญาโร, พระอธิการ. “รายชื่อวัดวาอารามในนครพิงคเชียงใหม”, ตํานานเมืองพราววังหิน. เชียงใหม: 

สงวนการพิมพ. ๒๕๐๙. 

- พรรณเพ็ญ เครือไทย. โคลงพื้นวัดพระสิงห. เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ๒๕๓๙. 

- พรรณเพ็ญ เครือไทย. วรรณกรรมพุทธศาสนาในลานนา. เชียงใหม: สุริวงศบุคเซนเตอร. ๒๕๔๐. 

- พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณเจา. ตํานานมูลศาสนา. สุด ศรีสมวงศ และพรหม ขมาลา, แปล. กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร. ๒๕๑๙. 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย. ปริวรรตภาษาชื่อบานนามเมือง. เชียงใหม: โชตนา พรินท 69. ๒๕๔๘. 

- โพธิรังสี, พระ. คําแปลจามเทวีวงศ พงศาวดารเมอืงหริภุญไชย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงวัฒนา. ๒๕๑๖. 

- ฟองสวาท สุวคนธ สิงหราชวราพันธ. รายงานการศึกษาตะกอนวิทยาบริเวณเมืองโบราณเวียงกุมกาม. 

เชียงใหม: คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ๒๕๔๗. 

- รัตนปญญาเถระ, พระ. ชินกาลมาลีปกรณ. ศาสตราจารย ร.ต.ท. แสง มนวิทูร, แปล. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

๒๕๑๕. 

- รัตนาพร เศรษฐกุล. ประวัติศาสตรเศรษฐกิจวัฒนธรรมแองเชียงใหม-ลําพูน. เชียงใหม: Silkworm Book. 

๒๕๕๒. 

- ลมูล จันทนหอม. โคลงนิราศหริภุญชัย: การวินิจฉัยตนฉบับ. วิทยานิพนธศิลป   ศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษา และวรรณกรรมลานนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. หนา ๒๖. 

- ลมูล จันทนหอม. วรรณกรรมทองถิ่นลานนา. เชียงใหม: สุริวงศบุคเซนเตอร. ๒๕๓๘ 

- วัดพระธาตุศรีจอมทอง. ตํานานพระบรมธาตุจอมทอง. พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช (แผนกการพิมพ) ๒๔๙๓. 

- วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร. สมุดภาพโบราณวัดพระธาตุหริภุญชัย. เชียงใหม: สันติภาพแพคพรินท 

จํากัด. ๒๕๕๐. 

- วินัย พงศศรีเพียร. ปาไปสีฟู-ปาไปตาเตี้ยน เอกสารประวัติศาสตรจีนโบราณ. กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี. ๒๕๓๙. 

- วินัย พงศศรีเพียร. วันวานกาลเวลา แลนานาศักราช. กรุงเทพฯ: ศึกษาภัณฑพาณิชย. ๒๕๕๒. หนา ๕๖-๕๙. 

- ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม. “แควนหริภุญไชย”. โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผานมา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. ๒๕๒๔. 

- ศิลาจารึกในพิพิธภัณสถานแหงชาติหริภุญไชย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. ๒๕๒๒. 

- สงวน โชติสุขรัตน. ตํานานวัดเจดียหลวงในเมืองนพบุรีนครเชียงใหม. ประชุมตํานานลานนาไทย เลม ๒. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรบรรณาคาร. 
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- สรัสวดี อองสกุล. ชุมชนโบราณในแองเชียงใหม-ลําพูน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ     อัมรินทร. ๒๕๔๓.  

- สรัสวดี อองสกุล. ประวัติศาสตรลานนา. พิมพครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ       อัมรินทร. ๒๕๕๒. 

- สรัสวดี อองสกุล. เวียงกุมกาม: การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนโบราณในลานนา. เชียงใหม: วิทอินดีไซน. 

๒๕๔๘. 

- สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ลานนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. ๒๕๓๘. 

- เสนอ นิลเดช. ศิลปะสถาปตยกรรมลานนา. กรุงเทพพฯ: เมืองโบราณ. ๒๕๓๙. 

- หางหุนสวนจํากัดเฌอกรีน. รายงานการขุดกําแพงดินเมืองเชียงใหม ต.หายยา อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม. 

(เอกสารอัดสําเนา). ๒๕๔๖. หนา ๑๒๙. 

- อรุณรัตน วิเชียรเขียว. วัดรางในเวียงเชียงใหม. เชียงใหม: สุริวงศบุคเซนเตอร. ๒๕๓๙. 

 

 รูปผลงานวจิัยสรางสรรค 
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โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

 ตามที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานไดขอให

คณะกรรมการฯ จัดสรรวงเงิน 1,000 ลานบาท จากพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและ

เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคและนําเสนอโครงการที่มี

ความพรอมดําเนินการในป 2553 และมีความจําเปนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรคใหบรรลุเปาหมายตาม 

พันธสัญญาทั้ง 4 ดานของรัฐบาล โดยคณะกรรมการฯ ไดพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง 2555 โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาโครงการดังนี้  

1. สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 

2. สอดคลองกับพันธสัญญา 4 ดาน ของรัฐบาลภายใตโครงการเศรษฐกิจสรางสรรคดังนี้ 

- ดานที่ 1 ยกระดับโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 

Infrastructure) 

- ดานที่ 2 สรางรากฐานและปลูกฝงความสามารถดานการคิด และการสรางสรรคในระบบ

การศึกษาไทย (Creative Education & Human Resource) 

- ดานที่ 3 กระตุนใหทุกภาคสวนใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative society & 

Inspiration) 

- ดานที่ 4 สงเสริมสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 

Business Development & Investment) 

3. สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค “การสรางสรรคสินคาและบริการใหม ๆ ที่เกิดจาก

การผสมผสานสินทรัพยทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และเอกลักษณความเปนไทยเขากับองค

ความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อผลิตสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการออกแบบและ

นวัตกรรมของตนเอง” 

และโดยมติของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เมื่อวันที่ 9 

มีนาคม 2553 ไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

โครงการเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ในวงเงิน 50 ลานบาท  คือ โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

และหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 สํานักงบประมาณไดจัดสรรเงินโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรค จํานวนเงิน 49,975,180 บาท (ส่ีสิบเกาลานเกาแสนเจ็ดหมื่นหาพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) โดยมี

ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ปงบประมาณนับจากวันที่จัดสรรเงิน โดยโครงการที่ไดรับการจัดสรรเงินไดแก 

1. โครงการอบรมเชิงสรางสรรค "ดนตรีไทยเชิงสรางสรรคเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน” 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตส่ือภาพยนตรส้ัน/สารคดีสรรสรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแก

ชุมชน" 

3. โครงการการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค 

4. โครงการ GC2 :Green, Clean and Creative Food for Gastronomy Tourism 

5. โครงการถายทอดความรูดานการเกษตรแกชุมชนแบบครบวงจร 
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6. โครงการศิลปกรรมจากภูมิปญญาไทย 

7. โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน : ตนแบบผลิตภัณฑใหมและบรรจุภัณฑกลุม

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพทาผา จังหวัดราชบุรี 

8. โครงการถายทอดองคความรูดวยการอบรมและปฏิบัติการสรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพจากแมพิมพ

ไมและแมพิมพคอนกรีต : ผลิตภัณฑใหมของที่ระลึกชมุชนเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

9. โครงการอนุรักษผลงานศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษครบ 84พรรษา 

10. โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการทองเที่ยวแหลงเครื่องถวยทางโบราณคดี 
11. โครงการวิจัยอนุรักษงานศิลปและสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสรางสรรค : การถายทอดองคความรู

ตนแบบงานออกแบบสูระดับสากลของนักออกแบบไทย 

12. เงาที่แปรเปลี่ยน : โครงการสารคดีเชิงทดลอง กรณีศึกษา หนังใหญวัดขนอน อําเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี 

13. โครงการศิลปะการนวดบําบัดและการใหบริการสุขภาพดานสปา 

14. โครงการศิลปนรุนเยาวเพื่อการอนุรักษงานศิลปและสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสรางสรรค 
15. โครงการนวัตกรรมการเปลี่ยนขยะสูงานสรางสรรค 
16. โครงการบริหารจัดการของโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
17. โครงการการจัดกิจกรรมการเผยแพรของโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
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1.  โครงการอบรมเชิงสรางสรรค "ดนตรีไทยเชิงสรางสรรคเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน” 
 

 
รองศาสตราจารย พงษศิลป อรุณรัตน 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนศูนยกลางในการอบรมเรื่องของทักษะดานดนตรีไทย ทั้งทักษะดานปฏิบัติเครื่องดนตรีและการ

ขับรอง ตลอดจนทักษะดานการปรับวงดนตรีไทยใหแกครูดนตรีไทยในจังหวัดนครปฐมโดยมุงเนนที่

สถาบันการศึกษา หรือบุคคลากรที่สนใจดานดนตรีไทยในแตละทองถิ่น 

2. เพื่อจัดทําแนวทางของดนตรีพื้นถิ่นรูปแบบใหม โดยการอบรมทั้งดนตรีไทยและดนตรีอีสานที่ไดรับ

ความนิยมในจังหวัดนครปฐม สําหรับใชเปนแนวทางในการประยุกตดนตรีทั้งสองประเภทใหเหมาะสม

มากที่สุด 

3. เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษา การคนควา และการวิจัยเกี่ยวกับดนตรีไทยและปูพื้นฐานดานดนตรีไทย

ของจังหวัดนครปฐมใหกลับไปสูความเขมแข็งดังในอดีต 
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2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตส่ือภาพยนตรส้ัน/สารคดีสรรสรางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแกชุมชน" 
 

 
อาจารยภัธทรา  โตะบุรินทร 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อถายทอดองคความรูดานการผลิตส่ือภาพยนตรส้ัน, สารคดีส้ันในการประชาสัมพันธ ขอมูล

พื้นฐาน   รวมถึงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  สินคา  อาหารทองถิ่น ภูมิปญญาและแหลง

ทองเที่ยวใหใหแกชุมชน/องคการบริหารสวนจังหวัด/องคการบริหารสวนตําบลในภูมิภาคตะวันตก  

รวมถึงกลุมบัณฑิต/ผูวางงาน 

2. เพื่อใหเกิดผลงานที่เปนผลิตผลของชุมชนในภูมิภาคตะวันตกรวมกับกลุมบัณฑิต/ผูวางงานอันจะเปน

เครื่องมือในการสงเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคของชุมชนตอไป 

3. เพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนภูมิภาคตะวันตก  ในการสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และดานอื่นๆอันจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกชุมชนในอนาคต 
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3. โครงการการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค 
 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นใหเปนแหลงเรียนรูและการศึกษาเชิงสรางสรรค 

2. เพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค ใหแกผูใชบริการพิพิธภัณฑทองถิ่น 
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4. โครงการ GC2 :Green, Clean and Creative Food for Gastronomy Tourism 
 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ  มหาโยธี 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสนับสนุนใหเกิดสถานที่ประกอบและจําหนายอาหารเพื่อนักทองเที่ยวที่มีความปลอดภัยในการ

บริโภค  (Safe food) และมีความสรางสรรคในสินคาและบริการ 

2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจอาหารของฝากในเสนทางการทองเที่ยวดวยการสราง

แบรนด (Brand building) 

3. เพื่อสรางสินคาสรางสรรคที่ไมใชอาหารบนพื้นฐานของวัฒนธรรมอาหารไทย (Thai food culture 

based non-food souvenir) 

4. เพื่อให GC2 เปนเครื่องหมายแสดงนวัตกรรมและการสรางสรรคดานอาหารในภูมิภาคตะวันตก 
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5. โครงการถายทอดความรูดานการเกษตรแกชุมชนแบบครบวงจร 
 

 
รองศาสตราจารย น.สพ.เกรียงศักดิ์  พูนสุข 

 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อเปนการถายทอดองคความรูจากการศึกษา และวิจัย สูชุมชน และสังคมเกษตร ซึ่งเปนประชากร

กลุมใหญ มีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในภาพรวม ใหสามารถนําความรู

ที่ไดรับการถายทอดไปใชในการพัฒนาการประกอบอาชีพ โดยมุงเนนใหเกิดกระบวนการผลิตที่

เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได และเปนการเกษตรที่ปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค สังคม และ

ส่ิงแวดลอม   

2. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางนักวิชาการและเกษตรกร 

3. เพื่อสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนในการถายทอดความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ

ดานการเกษตร 
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6. โครงการศิลปกรรมจากภูมิปญญาไทย 
 

 
รองศาสตราจารย ปริญญา  ตันติสุข 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหศิลปนชั้นนําไดนําศักยภาพดานการสรางสรรคตอยอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นสรางสรรค / 

ออกแบบศิลปกรรมที่แสดงอัตลักษณทองถิ่นไทย 

2. เพื่อใหไดองคความรูทางวิชาการอันจะเกิดประโยชนแกการสรางสรรค / ออกแบบตอไป 

3. เพื่อเปนการเผยแพรความสําคัญ คุณคาทางสุนทรยีจากภูมิปญญาความรูทองถิ่นที่มีบทบาทสําคัญตอ

การสรางสรรคศิลปกรรมของโครงการฯ 

4. เพื่อสรางกระบวนการที่มีสวนรวมระหวางศิลปน อาจารย นักวิชาการศิลปะ หรือนักศิลปะกับทองถิ่น

และผูประกอบการ 

5. เพื่อใหไดองคความรูเพื่อประโยชนในการประยุกตใชในการประกอบอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ของเจาของธุรกิจ / ผูประกอบการทองถิ่น 
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7. โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน : ตนแบบผลิตภัณฑใหมและบรรจุภัณฑกลุม
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพทาผา จังหวัดราชบุรี 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ลุย กานตสมเกียรติ 
 
วัตถุประสงค 

1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพทาผา  ใหทันสมัย  โดดเดนมี

เอกลักษณ  สอดคลองกับ ความตองการตลาด  

2. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพทาผา  เพื่อสรางมูลคา  

        (value added) ใหกับผลิตภัณฑของกลุม ไปสูตลาดสากลใหเปนที่รูจักและยอมรับสินคามากขึ้น 

3. เพื่อสรางความรวมมือระหวางชุมชนกับนักวิชาการ ในดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

4. เพื่อพัฒนาอบรม และสรางขบวนการ การออกแบบใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชนเขาใจวิธีการ 

       ออกแบบเบื้องตน และมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑไดดวยตัวเอง 
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8. โครงการถายทอดองคความรูดวยการอบรมและปฏิบัติการสรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพจากแมพิมพ
ไมและแมพิมพคอนกรีต : ผลิตภัณฑใหมของที่ระลึกชุมชนเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 
ผูชวยศาสตราจารย ชัยณรงค อริยะประเสริฐ 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการเทคนิควิธีการผลิตชิ้นงานซ้ํา ๆ จํานวนมาก  

        จากแมพิมพ ตนแบบผลงานศิลปะ  

2. เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงเทคนิคและวิธีการจากเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของวัสดุ

อุปกรณที่มีในทองถิ่นของชุมชน 

3. เพื่อใหเปนตนแบบในการรวบรวมขอมูล ขอสังเกต และประเด็นตางๆ ที่ไดจากการฝกอบรมและ

ปฏิบัติการสําหรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเชิงสรางสรรคในกิจกรรมและบริบทอื่น ๆ ตอไป

ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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9. โครงการอนุรักษผลงานศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษครบ 84พรรษา 

 

 
ผูชวยศาสตราจารย ญาณวิทย  กุญแจทอง 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนกิจกรรมรวมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชน

มายุครบ 84 พรรษา ในฐานะที่ทรงเปนองคอัครศิลปน    

2. เพื่อถายทอดองคความรู แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมทั้งเรียนรูเทคนิค  วิธีการในการ

อนุรักษผลงานศิลปกรรมประเภทตางๆ ใหแกผูประกอบวิชาชีพทาง   ศิลปะ  ศิลปน คณาจารย 

นักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะและผูที่สนใจในดานศิลปะ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและบริการทาง

วิชาการแกสังคม  

3. เพื่อแสวงหาแนวทางและเตรียมความพรอมในการอนุรักษผลงานศิลปกรรมอันมี ค าที่ อ ยู ใ นความ

ดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรและเปนสมบัติอันมีคาของชาติ      

4. เพื่อเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรูดานการอนุรักษศิลปกรรมระหวาง

มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันศิลปะในประเทศไทยและสถาบันตางประเทศ 
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10. โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการทองเที่ยวแหลงเครื่องถวยทางโบราณคดี 
 

 
ศาสตราจารย สายันต  ไพรชาญจิตร 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการทองเที่ยวแหลงเครื่องถวยทางโบราณคดี (หนังสือ

วิชาการเกี่ยวกับแหลงเตาและเครื่องถวยในประเทศไทย) 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการทองเที่ยวควบคูไปกับการอนุรักษ   แหลงเครื่องถวยทาง

โบราณคดี 

3. เพื่อสงเสริมกิจรรมการฟนฟูภูมิปญญาการผลิตเครื่องถวยเลียนแบบของโบราณตามอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของแตละยุคสมัยสําหรับเปนสินคาทางวัฒนธรรมและของที่ระลึกเพื่อใหเกิดการพัฒนาการ

ทองเที่ยวสถาพร (sustainable tourism) 
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11. โครงการวิจัยอนุรักษงานศิลปและสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสรางสรรค : การถายทอดองคความรู
ตนแบบงานออกแบบสูระดับสากลของนักออกแบบไทย 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
รองศาสตราจารย เอกชาติ  จันอุไรรัตน 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะหองคความรูงานสรางสรรค งานออกแบบของนักออกแบบไทย 

2. เพื่อศึกษา สังเคราะหกระบวนการสรางสรรคงานออกแบบของนักออกแบบแหงปผูไดรับการคัดสรร

รอบ 5 ป 

3. เพื่อนําเสนอและเชิดชูเกียรตินักออกแบบไทยผูพัฒนามาตรฐานผลงานการออกแบบสูระดับสากล 

4. เพื่อถายทอดองคความรูของนักออกแบบแหงปที่มุงเนนการออกแบบเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค 

5. เพื่อวางระบบฐานขอมูลและสรางเครือขายงานออกแบบสรางสรรคเชิงเศรษฐกิจ 
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12. เงาที่แปรเปล่ียน : โครงการสารคดีเชิงทดลอง กรณีศึกษา หนังใหญวัดขนอน อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

 
อาจารย อานันท นาคคง 

 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางองคความรูในการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนใหมีความรวมสมัยและเปน นานาชาติ 

พรอมทั้งพัฒนากระบวนการในการสงตอองคความรูนั้นใหกับชุมชนอื่นๆ  

2. เพื่อสรางกระแสและปลุกสํานึกในการรักมรดกวัฒนธรรมของชุมชนพรอมทั้งกระตุนใหมีการนําเอาองค

ความรูของชุมชนไปสรางความเขาใจใหกบัสาธารณชนและบุคคลภายนอกในวงกวาง  

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในกระบวนการคิดสรางสรรค  

4. เพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดและวัฒนธรรมภายในชุมชนโดยใชส่ือและ   เทคโนโลยี

รวมสมัยเปนส่ือกลาง 
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13. โครงการศิลปะการนวดบําบัดและการใหบริการสุขภาพดานสปา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       อาจารย วันชัย  เจือบุญ 

 
วัตถุประสงค 

1. มีความรู ความสามารถ และทักษะพื้นฐานของอาชีพเพียงพอ และ เจตคติที่ดีตอการเปนบุคลากรผู

บําบัดทางดานสุขภาพ 

2. เขาใจระบบธุรกิจบริการทางดานสุขภาพ ระบบบริการสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3. สรางอาชีพทางดานการใหบริการดานสุขภาพและระบบบริการสังคมที่สามารถสรางรายไดใหกับ

กลุมเปาหมายอยางยั่งยืน 

4. สรางเครือขายทางธุรกิจบริการดานสุขภาพเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
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14. โครงการศิลปนรุนเยาวเพ่ือการอนุรักษงานศิลปและสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสรางสรรค 

 
รองศาสตราจารย คณิต  เขียววิชัย 

 
วัตถุประสงค  

1. ผลิตศิลปนรุนเยาวที่มีความเปนเลิศในดานงานศิลปะ และดนตรี 

2. อนุรักษงานศิลปและสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสรางสรรค 
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15. โครงการนวัตกรรมการเปลี่ยนขยะสูงานสรางสรรค 
 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา  บุญเต็ม 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางองคความรู กระบวนการจัดการขยะของชุมชนเกษตรกรรม โดยนําขยะและวัสดุเหลือใชจาก

ผลผลิตในภาคการเกษตร มาวิจัยนวัตกรรมแปรรูปเปนวัสดุตั้งตน 

2. เพื่อใชวัสดุตั้งตนนั้นสรางเปนผลิตภัณฑตางๆ โดยใชกระบวนการทางความคิดสรางสรรค  เนนสราง

ผลงานตนแบบทางดานงานเครื่องประดับ ผลิตภัณฑตกแตงขนาดเล็ก  เครื่องใชสอยบนโตะอาหาร 

และเครื่องใชสอยภายในครัวเรือน 

3. เพื่อถายทอดความรูสูชุมชน      ทําใหชุมชนมีศักยภาพในการแกปญหาการสะสมขยะเกษตร

อุตสาหกรรม  และนําขยะมาสรางรายไดใหแกครัวเรือนได 

 

 

 

 

 
 
  



 



 
 
 
 
 
 
 

                      บทคัดยอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

                กลุมสาขาวิชาศลิปะและศิลปประยุกต 
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อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอนมารผจญ อุโบสถวัดสามแกว 
จังหวัดชุมพร  
The Influence Of Western Art In The Buddha’s Life, Subduing Mara Mural Painting At Wat 
Samkaew, Chumporn Province 
 

นิลุบล ขอรวมเดช1 

Nilubol Khoraumdech1 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบ และลักษณะการแสดงออกทางศิลปะ  รวมถึง

อิทธิพลศิลปะตะวันตกที่ผสมผสานอยูในภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติตอนมารผจญ ในอุโบสถ ที่วัดสามแกว 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

 วิธีการวิจัย  โดยการศึกษาเนื้อหาและประติมาณวิทยาของพุทธประวัติตอนมารผจญ และวิเคราะหรูปแบบ

การเขียนจิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญแบบประเพณี ที่วัดตางๆ เพื่อเปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสามแกว 

รวมถึงศึกษารูปแบบศิลปะตะวันตกที่เขามามีอิทธิพลในประเทศไทย และรูปแบบการเขียนจิตรกรรมของพระยา

อนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร) 

 ผลการวิจัยพบวา จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญอุโบสถวัดสามแกว อําเภอเมือง จังหวัด

ชุมพร มีการแสดงออกที่แตกตางไปจากแบบประเพณีนิยมในอดีต ดวยการประสานจิตรกรรมรูปเทพชุมนุมและพระ

ประธานในอุโบสถใหมีความรูสึกกลมกลืนไปกับเนื้อหาพุทธประวัติตอนมารผจญ   ซึ่งเปนพุทธประวัติตอนสําคัญ

ที่สุดตอนหนึ่ง โดยมีการใชรูปแบบเหมือนจริง  การเลือกเนื้อเรื่องตอนที่น้ําจากมวยผมพระแมธรณีทวมกองทัพของ

พระยาวัสวดีมาร และมีพระแมธรณีนั่งพนมพระหัตถหันพระวรกายและพระพักตรตรงไปยังพระประธาน  เพื่อให

ประสานกับพระประธานที่แสดงปางมารวิชัย  เพิ่มความโดดเดนใหกับพระประธาน  และผนังอุโบสถทั้งส่ีดานเปน

เสมือนหองจักรวาลมีเทพทั้งหลายมาแวดลอมถวายชัยตามเนื้อเรื่องตอน “อภิสัมโพธิปริวรรต”  ในหนังสือพระปฐม

สมโพธิกถา   

 รูปแบบในการเขียนภาพจิตรกรรมมีแสดงสัดสวนของคน และสัตวที่สมจริง รวมถึงการถายทอดมุมมองของ

ภาพอาศัยหลักทัศนียวิทยา และคงมีเพียงลักษณะทางประติมาณวิทยาของเทพชุมนุมและพระยาวัสวดีมารที่ยังตอง

คงไว  การจัดองคประกอบภาพ การใชสี การใหแสงเงา การสรางบรรยากาศ และการทิ้งรอยแปรงในภาพ แสดงถึง

อิทธิพลของจิตรกรรมแบบอิมเพรสชั่นนิสมของยุโรป ในขณะที่เนื้อหาของจิตรกรรมเปนวรรณกรรมในพุทธศาสนา 

ลักษณะดังกลาวนี้แสดงถึงการสังเคราะหเนื้อหา รูปแบบ  และวิธีการจัดองคประกอบของภาพที่เปนลักษณะเฉพาะ

ของพระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร) ศิลปนที่สรางสรรคงานจิตรกรรมในรูปแบบศิลปะตะวันตก อันเปน

พัฒนาการหนึ่งในการสรางสรรคงานศิลปกรรมของไทยในเวลาตอมา 

คําสําคัญ : ศิลปะตะวันตก  จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอนมารผจญ 

 

                                                 
1 วิทยาลยัเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย  

  Poh Chang Academy of Arts Rajamangkala University of Technology Rattanakosin , Bangkok 10200, Thailand 
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Abstract 
The objective of the research is to study ideas, styles and characters of art expressions 

including influences of western arts in the mural painting, depicting the Buddha’s Life, Subduing Mara 

scene, in the ordination hall at Sam Kaew Temple, Chumphon Province. 

The research methodology: Firstly, the researcher studied the details and iconography of the the 

Buddha’s Life, Subduing Mara screen. Secondly, the researcher would analyze the traditional forms of 

the mural paintings; depicting the the Buddha’s Life, Subduing Mara scene, which appeared in many 

different temples. Finally, those traditional forms would be compared to the mural painting at Samkew 

Temple. This also included the styles of western arts that became an influence in to the art in Thailand 

and the painting styles of Phra Ya Anusartjittrakorn (Chantra Jittrakorn) 

The result of the research: It was found that the mural painting, depicting the the Buddha’s Life, 

Subduing Mara scene, in the ordination hall at Sam Kaew Temple, Chumphon Province had different art 

expressions from the traditional forms found in the past. With the combination of the mural painting, 

depicting the Celestial Assembly (Thep Chumnum) and the presiding Buddha image in the ordination 

hall, they created harmony between them and the mural painting, depicting the the Buddha’s Life, 

Subduing Mara Scene, which was one of the most important scenes. The realistic forms were used. The 

artist chose the scene when water from the Mother Earth’s hair washed away the army of Lord Vasavatti 

Mara. The Mother Earth was sitting, and putting her hands together as to show her respect to the 

Buddha. She faced herself straight to the presiding Buddha image to unite with the presiding Buddha 

image built in Subduing Mara posture and to make the Buddha image more outstanding. The walls could 

be compared as a universe where all the angels gathered round to pay homage as written in 

“Aphisamphotpariwat” part in “Phrapathomsomphothikatha”. 

The forms of the mural painting showed the figure of human, animals and realistic landscape 

including expressing the aspects of painting by using perspective of lines. The characters of 

iconography of the Celestial Assembly and Lord Vasavatti Mara were remaining. The composition, the 

colors, the chiaroscuro, the atmosphere and the brush strokes show that the mural paintings were influenced 

by the Impressionism in European style  while the picture itself depicts the Buddhist literature.  This characters 

showed that the forms and image composition were adapted to the mural paintings of Phra Ya Anusartjitrakorn, 

an artist  who creates the realistic painting, influenced by western art in both forms and ideas of Thai art in later 

periods. 

Keywords :  Western Art,  The Buddha’s Life, Subduing Mara Mural Painting 
 
 
 
 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-3 

คํานําและวัตถุประสงค 
 จิตรกรรมฝาผนังของไทยเปนงานทัศนศิลปแขนงหนึ่งที่มีควบคูมากับงานประติมากรรมและสถาปตยกรรม  ซึ่ง 

มีพัฒนาการสืบเนื่องมาตามยุคสมัย เพื่อใหสอดรับกับคติความเชื่อและกระแสนิยมสังคม ในพุทธศตวรรษที่ 24 

จิตรกรรมฝาผนังไดสืบเนื่องตอมาจากจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย และไดรับอิทธิพลจากศิลปะตางประเทศมากบาง

นอยบาง  ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 25 ลงมา  จิตรกรรมฝาผนังไดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกมากขึ้นตามลําดับ การแสดง

ภาพคน เส้ือผาอาภรณ  การใชแสงเงา การใชหลักทัศนียวิทยา (Perspective)  รวมถึงวัตถุส่ิงของรวมสมัยที่นํามาใสไวใน

ภาพทําใหภาพโดยรวมเหมือนจริง  เชน จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ซึ่งเปนจิตรกรรมฝาผนังที่ไดรับอิทธิพล

ศิลปะตะวันตกทั้งทางดานรูปแบบ การแสดงออก และเทคนิค  ซึ่งสอดคลองกับคานิยมของสังคมไทยในขณะนั้น  

นับเปนแนวทางสําคัญสําหรับชางในเวลาตอมา (สันติ เล็กสุขุม: 2552)  

สําหรับเนื้อหาในงานจิตรกรรมที่นําเสนอสวนใหญจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา โดยเฉพาะพุทธ

ประวัติตอนมารผจญนั้น  ถือเปนพุทธประวัติตอนสําคัญที่นิยมเขียนอยูบนผนังเหนือประตูดานสกัดฝงตรงกันขามกับ

พระประธานหรือพระพุทธรูปประธานของอาคารนั้น และมีรูปแบบการนําเสนอที่คลายคลึงกัน (ภาพที่ 2-3) แตที่วัด

สามแกว จังหวัดชุมพรซึ่งเปนผลงานของพระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร) ( พ.ศ. 2414 – 2492)  จิตรกรคนสําคัญใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผลงานสวนใหญมีรูปแบบเหมือนจริง และแสดงอิทธิพลศิลปะตะวันตก 

(ประวัติและผลงานของพระยาอนุศาสนจิตรกร: 2524) ไดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติตอนมารผจญที่มีการ

นําเสนอจิตรกรรมฝาผนังที่มีรูปแบบที่แตกตางออกไป ถือไดวาเปนแนวคิดใหมที่แตกตางจากที่อื่น  

ดวยเหตุนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาแนวคิด รูปแบบ และลักษณะการแสดงออกทางศิลปะ รวมถึงอิทธิพล

ศิลปะตะวันตกที่ผสมผสานอยูในภาพจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดสามแกว จังหวัดชุมพร โดยเลือกเฉพาะภาพพุทธ

ประวัติตอนมารผจญ มาเปนตัวอยางศึกษา   

 

วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาเนื้อหาพุทธประวัติ ตอนมารผจญ ในปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธของสมเด็จกรมพระยาปรมานุชิต

ชิโนรส ซึ่งเปนวรรรกรรมทางศาสนา  

2. ศึกษาประติมาณวิทยาและการแสดงออกในงานจิตกรรมตามแบบประเพณีนิยม ซึ่งมีการกําหนดเนื้อเรื่อง

และตําแหนงของภาพอยางมีแบบแผน ที่เขียนอยูตามวัดตางๆ 

3. ศึกษารูปแบบ เทคนิคการระบายสี ทัศนียภาพในการเขียนภาพจิตรกรรมแบบตะวันตก ที่เขามาในประเทศ

ไทย และมีอิทธิพลตอการศิลปกรรมของไทย 

4. ศึกษาลักษณะการเขียนภาพจากผลงานจิตรกรรมของพระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร)  
5. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับรูปแบบ โครงสรางและการแสดงออกของจิตรกรรมฝาผนังพุทธ

ประวัติตอนมารผจญ ในอุโบสถวัดสามแกว จังหวัดชุมพร 

 

ผลการศึกษา 
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอนมารผจญแตเดิมที่นิยมเขียนเปนภาพขนาดใหญเต็มผนังดานหนาพระ

ประธาน หรือ ดานสกัดหนา โดยนําเสนอภาพเปน 3 เหตุการณในผนังเดียวกัน คือ ตอนพระยาวัสวดีมารและเหลา

มารยกทัพมาหมายจะทํารายพระพุทธเจาอยูดานหนึ่ง อีกดานหนึ่งเปนตอนน้ําทวมกองทัพมาร เหลามารพายแพและ
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พระยาวัสวดีมารพนมมือถวายความเคารพตอพระพุทธเจา   โดยลําดับเหตุการณจากผนังดานซายไปผนังดานขวา

หรือจากผนังดานขวามาผนังดานซาย มีรูปพระพุทธเจานั่งบนบัลลังก และพระแมธรณีบีบมวยผมอยูดานลางเปนสวน

ประธานของภาพ วางไวกึ่งกลางผนังเชื่อมเนื้อเรื่องของเหตุการณทั้งสองดานเขาดวยกัน แบบแผนดังกลาวพบตั้งแต

สมัยอยุธยาตอนปลายลงมาถึงปจจุบัน เชนที่อุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในสมัยอยุธยา

ตอนปลาย วัดวิหารเบิก อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ภาพที่ 1) วัดสุนทราวาส อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และ วัด

มัชฌิมาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 2) ในสมัยรัตนโกสินทร เปนตน  

สําหรับจิตรกรรมฝาผนัง ตอนพุทธประวัติตอนมารผจญ วัดสามแกว อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร จากการศึกษา

พบวาพระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร) มีแนวคิดและการแสดงออกที่แตกตางไปจากแบบประเพณีนิยมในอดีต ดวย

การประสานจิตรกรรมรูปเทพชุมนุมและพระประธานแสดงปางมารวิชัยในอุโบสถใหมีความรูสึกกลมกลืนไปกับเนื้อหา

พุทธประวัติตอนมารผจญ   เลือกนําเสนอเฉพาะเหตุการณตอนหลังจากที่พระแมธรณีบีบน้ําออกจากมวยผมแลว 

ลักษณะการจัดภาพเปนแบบสมดุลซายขวาเทากัน ตอนลางตรงกลางของภาพเปนเสี้ยวโคงของแผนดินมีพระแมธรณี

นั่งคุกเขา พนมมือตรงมายังพระประธาน เบื้องหลังพระแมธรณีเปนภาพน้ําทวมกองทัพของพระยาวัสวดีมาร พระยาวัส

วดีมารพนมมือถวายความเคารพตอพระพุทธเจาอยูดานซายของภาพ สมดุลยกับมารที่อยูบนชางศึกอีกดานหนึ่ง

(ภาพที่ 3)   การจัดใหพระแมธรณีนั่งพนมมือหันหนาไปยังพระประธาน เพื่อใหประสานกับพระประธานที่แสดงปางมาร

วิชัย  ผนังอีก 4 ดานเปรียบเสมือนหองจักรวาลมีเทพทั้งหลายมารวมชุมนุมตามเนื้อเรื่องในหนังสือพระปฐมสมโพธิกถา 

(กรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส:2536)  (ภาพที่ 4)  

ภายในภาพแบงไดเปน 3 ระยะ คือ ระยะใกล ไดแก รูปพระแมธรณีนั่งพนมมือคุกเขาหันหนาดานตรง (ภาพ

ที่ 5)  และเสี้ยวโคงของแผนดินที่อยูบริเวณกลางภาพและบางสวนของเหลามารที่อยูในน้ํา ภาพกลุมนี้มีการเขียนเนน

รายละเอียด ระยะกลาง ไดแก แนวพระยามารที่อยูบนหลังชางหันหนาเขาหาแกนกลางและกลุมกองทัพมารที่อยูใน

น้ําแนวเดียวกัน  สวนระยะหลัง ไดแก กลุมมารที่กําลังหนีไป รวมถึงทองฟาทั้งหมด ซึ่งภาพระยะหลังนี้ไมมี

รายละเอียดเหมือนภาพในระยะใกล การเขียนภาพแบบนี้แสดงถึงอิทธิพลศิลปะตะวันตกที่ใชหลักทัศนียวิทยา

(Perspective) การใชสีสรางระยะ ขนาดของบุคคลและวัตถุ  และการเนนรายละเอียดของสิ่งที่อยูใกลและไกลที่

แตกตางกัน  การจัดภาพซึ่งสังเกตไดจากเสนเชิงนัย (Implied Line) ที่พุงเขาหาแกนกลาง และจังหวะของศีรษะ

กองทัพมารรวมกันเปนลีลาของภาพ (ภาพที่ 6) โดยมีการขัดกันของทิศทางเสนส้ันๆ ที่เกิดจากการประนมมือ ทั้งยังมี

การจัดองคประกอบใหเกิดการตัดกัน (Contrast) ระหวางความนิ่งสงบของพระแมธรณีกับความเคลื่อนไหวของน้ํา

และกองทัพของพระยามาร 

สําหรับการใชสี พบวา พระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร) เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอน

มารผจญ และเทพชุมนุมดวยสีน้ํามันไมใชสีฝุนเหมือนจิตรกรรมฝาผนังอยางแตกอน เปนการเขียนภาพลักษณะ

เหมือนจริง (Realistic) ดังจะเห็นไดจากฉากหลังที่เปนทองฟาก็มีสีฟา และสีอื่นๆ เชน เหลือง น้ําตาลขาวระบายผสม

เขาไปในภาพเพื่อใหเกิดเอกภาพของสี กระแสน้ําสีเขียวไลระดับไปเขียวเขม ก็แสดงคาระดับของสีเขียวโดยมีสีฟาของ

ทองฟาเขามาผสม สวนภาพพระยาวัสวดีมาร และกองทัพมาร ก็มีผิวกายน้ําตาลสีเขม ตัดกันกับสีผิวกายของพระแม

ธรณีที่มีผิวสีเนื้อขาวผอง โดยมีแสงสาดสองเขามาทางดานขวาจากภายนอก ทําใหรูปพระแมธรณีโดดเดนทั้งโดย

ขนาด ตําแหนง ซึ่งการเขียนเนนแสง-เงา ระยะใกล-ไกล บรรยากาศ รวมถึงทิ้งรอยแปรงใหปรากฏอยูในภาพ (ภาพที่ 

7)  เกี่ยวของกับรูปแบบจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม (Impressionism) ของยุโรปตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึง พุทธ
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ศตวรรษที่ 25  ที่มีการใชสีโดยรวมสดใสตามจริง  หลีกเลี่ยงการใชสีดํา  สรางระยะความลึก และบรรยากาศของภาพ

ดวยการลดขนาด และการใชสีสรางระยะใกลไกล (Color Perspective) (สงวน รอดบุญ : 2522) 

  ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวา ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติตอนมารผจญ ที่อุโบสถวัดสามแกว จังหวัดชุมพรนี้ 

แมจะเปนวรรณกรรมทางพุทธศาสนา แตมีการนําเสนอภาพในรูปแบบเหมือนจริงและใชลักษณะการระบายสี ฝแปรง 

แบบศิลปะตะวันตก ทั้งยังมีการเลือกมุมมองในการนําเสนอเรื่องราวที่แปลกใหม  ถือเปนการประยุกตในดานรูปแบบและ

การแสดงออกของจิตรกรรมฝาผนังในอีกลักษณะหนึ่ง  เปนผลใหจิตรกรรมของพระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร)     

มีรูปแบบเหมือนจริง ที่ปรากฏรองรอยความรูสึกทางอารมณ และบรรยากาศ 

 

สรุป 

 จากการศึกษางานจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติตอนมารผจญ ในอุโบสถ วัดสามแกว จังหวัดชุมพร พบวา  

ภาพจิตรกรรมซึ่งเปนผลงานของพระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร) นั้นไดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกที่เขามา

ในประเทศไทยอยางตอเนื่อง ตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 24 และมีผลกระทบตองานชาง ทําใหชางเขียนของไทยนํา

รูปแบบและวิธีการของศิลปตะวันตกไปประยุกต โดยผสมผสานทั้งความคิด และรูปแบบอันเกิดจากการปรับตัวของ

สังคมไทยขณะนั้น เปนเหตุใหชางรุนตอมารวมถึงพระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร) กลาที่จะคิดใหม และ

สรางสรรคผลงานใหเหมาะสมกับกระแสนิยมสังคมขณะนั้น จิตรกรรมฝาผนังวัดสามแกวนับเปนผลงานชิ้นสําคัญที่

แสดงถึงความอิสระในการแสดงออกโดยนําเนื้อหาเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญมาออกแบบใหมใหรูปจิตรกรรมฝา

ผนังประสานเขากับพระพุทธรูปประธานในอุโบสถ และผนังอุโบสถทั้งส่ีดานเปนเสมือนหองจักรวาลที่กลาวถึงในพระ

ปฐมสมโพธิกถา   โดยจัดภาพใหพระแมธรณีนั่งพนมมือหันหนามายังพระประธาน พื้นหลังเปนเหลาพระยามารที่

พายตอของพระพุทธเจา มีการใชทัศนียภาพทั้งเสนและสี การลดทอนรายละเอียดและขนาดของรูปคน สัตว ตนไม

ของภาพในสวนที่อยูไกลหรือไมสําคัญ รวมถึงการทิ้งรอยฝแปรงไว เปนสวนหนึ่งของการสรางระยะใกลไกล บงบอก

ถึงความสามารถ และความเขาใจในงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง 

  

คําขอบคุณ 
 งานวิจัยเรื่อง อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญ อุโบสถวัดสามแกว จังหวัดชุมพร 

ไดรับความอนุเคราะหจากเจาอาวาส ภิกษุ และฆราวาส จากวัดตางๆ ในการใหขอมูลที่เปนประโยชน และอนุญาตให

บันทึกภาพเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล อาทิเชน วัดสามแกว  วัดบรมธาตุสวี วัดถ้ํารับรอ วัดถ้ําเขาเมือง                

วัดเจาฟาศาลาลอย วัดชุมพรรังสรรค วัดเสกขาราม จังหวัดชุมพร  วัดใหญสุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี  วัดถ้ําสิงขร       

วัดพัฒนาราม  จังหวัดสุราษฎรธานี  วัดวิหารเบิก วัดสุนทราวาส วัดดอนศาลา จังหวัดพัทลุง  วัดมัชฌิมาวาส จังหวัด

สงขลา  วัดทาวโคตร จังหวัดนครศรีธรรมราช และวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน จึงขอขอบพระคุณ

ทุกทานที่ใหความอนุเคราะหไว ณ ที่นี้ เปนอยางสงู 

 และความสําเร็จของงานวิจัยนี้  เกิดจากการใหความสนับสนุนดานงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทรดวยเชนกัน จึงขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ 
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  ภาพที่ 2 พุทธประวัติตอนมารผจญ อุโบสถวัดมัชฌิมาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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ภาพประกอบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  พุทธประวัติตอนมารผจญ  อุโบสถวัดวิหารเบิก อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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ภาพที่ 4 ภายในอุโบสถ วัดสามแกว ดานในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย (ซาย) และผนังดานสกัดฝงตรงกันขาม 

ที่เขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ (ขวา) พรอมดวยเทพชุมนุมที่หันหนามาทางพระประธานทุกดาน 

ภาพที่ 3 จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ตอนมารผจญ อุโบสถวัดสามแกว อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

ภาพในอุโบสถวัดสามแกว จ.ชุมพร   ภาพในอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม จ.เพชรบุรี 

ภาพที่ 5  พระแมธรณีที่มีลักษณะเหมือนจริง นั่งคุกเขา ซึ่งเขียนแบบทัศนียภาพใหเขาพุงตรงมาขางหนา  

 (ภาพซาย) ตางจากจิตรกรรมแบบประเพณีซึ่งมักบิดใหเห็นดานขาง (ภาพขวา) 
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ภาพที่ 6  แสดงการวิเคราะหเสน รูปทรง และ ทิศทาง พุทธประวัติตอนมารผจญ 

ภาพที่ 7  ภาพขยายบางสวนจากจิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญ อุโบสถวัดสามแกวที่แสดงการใชระยะ 

  ในภาพดวยการลดขนาด และใชสีสรางระยะใกลไกล 
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การศึกษาฮูปแตมอีสานเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบเรขศิลป 
Study of I-san Mural Painting as Guideline for Graphic Design  
 

ธัญญรัตน อัศวนนท1  

Thanyarat Asavananda1  

    

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและรวบรวมในเรื่องสี  ลวดลาย  และตัวภาพในฮูปแตมอีสาน        

ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งยังสมบูรณอยู    มาวิเคราะหโดยอาศัยทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ     

เพื่อใหทราบถึงความเหมาะสมในการเผยแพร  และเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใชสีและลวดลาย  ในการออกแบบ

ที่มีเอกลักษณของทองถิ่นอีสานตอไป    และสามารถนําไปใชในกระบวนการสรางองคความรูและตอยอด             

ภูมิปญญาทองถิ่นตอไปได 

 ผลวิจัยพบวา  สีที่ชางแตมใชสวนใหญเปนสีฝุนจากทั้งธรรมชาติ  และเคมี  มีโครงสีโดยรวมเปนสีโทนเย็น 

สามารถแยกออกเปน   4  กลุมหลัก ๆ  คือ  กลุมสีน้ําเงิน  น้ําตาล  เหลือง  และเขียว  โดยเฉพาะกลุมสีน้ําเงินที่ไดจาก

ครามนั้นมีปริมาณในการใชมากที่สุด  จึงทําใหเปนกลุมสีที่ควบคุมโครงสีโดยรวมของฮูปแตมอีสานและเปน

เอกลักษณโดดเดนของฮูปแตมอีสาน นอกนั้นจะประกอบดวยกลุมสีอื่นๆมีปริมาณใกลเคียงกัน    ลักษณะของการใช

เสน  เปนเสนที่อิสระไมประณีต  แสดงความเปนตัวตนตามฝมือของชางแตม  เนนเสนคมชัดเฉพาะสวนที่สําคัญ 

ลักษณะของตัวภาพทั้ง คน สัตว อาคารบานเรือน ภูมิประเทศตางๆ  ลวนออกแบบ  และลอกเลียนจากชีวิตประจําวัน

สะทอนยุคสมัย  ลักษณะของลวดลายที่ตกแตงสรางสรรคประยุกตเพิ่มเติมจากแมลายจนกลายเปนลวดลาย

เอกลักษณ   โดยในดานความเหมาะสมในการนําลักษณะเดนของสี  ลวดลาย  และตัวภาพ  ไปใชในการออกแบบ  

เรขศิลป  การใชสีของฮูปแตมตองคุมโทนสีน้ําเงินครามเปนหลัก  ประกอบดวยกลุมสีโทนเย็นอื่น ๆ    ตัวภาพใด ๆ      

ที่เกี่ยวของกับเรื่องพระพุทธศาสนาหรือบุคคลชั้นสูง  เชน  กษัตริย  เทวดาก็สมควรใชตามเหตุที่ เหมาะสม            

สวนลวดลาย  ตัวภาพอื่น ๆ  เชน  คน  สัตว  อาคารบานเรือน  ชาวบาน  ภูมิประเทศตาง ๆ นาจะใชไดอยางอิสระ  

เพราะจุดมุงหมายในการวาดเปนการวาดเพื่อประกอบการเลาเรื่อง 

คําสําคัญ : ฮูปแตม  การออกแบบ  เรขศิลป 

 

Abstract  
This research objective is to study and collect colors, patterns, and paintings themselves of 

abundant I-san Mural Painting (I-san is Northeast Region of Thailand) in the area of Maha Sarakham 

province. Those were brought to be analyzed by using the theories of arts and design principles to 

understand what suitable for expressing and presenting the way of color and pattern utilization in the 

design with I-san domestic identity.  Moreover the idea can be used in procedure of knowledge 

creation including further enhancement of local people wisdom.   

                                          
1 สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศลิป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม 44150 ประเทศไทย 

  Department of Creative Art, Faculty of Architecture Urban Design and Creative Art, Mahasarakham University, Maha Sarakham 44150, Thailand 
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 Based-on result, it was found that the colors used by painters mostly were derived from both 

natural and chemical tempera paints with cool color structure separated into 4 groups i.e. blue, brown, 

yellow, and green. In general, the group of blue from indigo is used most so this group of color is 

considered to be the control group of color in I-san Mural Painting and this also become the prominent 

identity of I-san Mural Painting and the rest of color groups has more or less quantity. For the use of 

line, painting lines are independent and not refined illustrating the painters' skill of emphasizing 

important segments of paintings. The picture characteristics e.g. human-beings,  animals, building, and 

geographical images were designed and imitated from people living style in that era. Pattern attributes 

using for painting decoration were created and developed further from master traits to particular traits.  

For suitability of utilization of prominent characteristics of colors, patterns, and figures in graphic 

design, using color in I-san Mural Painting, painters  must principally manipulate the blue tone with 

other cool colors. Any figures relevant to Buddha and high rank people such as kings and angel must 

reasonably be applied in the paintings. Patterns and other figures such as mankind, animals, buildings, 

people and geographical picture  can be freely employed due to its usage objective is to support the 

story of those paintings. 

Keywords : I-san Mural Painting, Design, Graphic Design 

 
คํานําและวัตถุประสงค 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถหรือสิมบริเวณภาคอีสาน  ที่เรียกวาฮูปแตมอีสานนั้นสะทอนใหเห็นความ

เปนอยูของชาวอีสาน  และแฝงไปดวยคุณคาทางสุนทรียภาพ และองคประกอบทางศิลปะ เปนภาพสะทอนถึง

เอกลักษณของชนชาวอีสานที่มีคุณคาแกการอนุรักษไวอยางยิ่ง ในการอนุรักษนั้นหากเพียงแคดํารงไวใหอยูเพียงที่

สิมซึ่งจะไมเปนที่สนใจของประชาชนในปจจุบันนั้น หากเราสามารถขยายการอนุรักษในมุมมองที่กวางออกไปสูแนว

ทางการออกแบบเพื่อขยายวงในการรักษาและสืบทอดศิลปกรรมทองถิ่น    ซึ่งการศึกษาทางดานเรขศิลปในฮูปแตม

อีสานจะสามารถนําไปเปนแนวทางในการสื่อสารดานการออกแบบในรูปแบบตางๆที่หลากหลาย และสามารถ

นําไปใชในกระบวนการสรางองคความรู และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น  และยังสามารถพัฒนาตอเนื่องไปสูการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหมีเอกลักษณ ตอไป 

 ในการทําโครงการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ ศึกษาและรวบรวมในเรื่องสี  ลวดลาย  และตัวภาพในฮู

ปแตมอีสานในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งยังสมบูรณอยู  จํานวน   4  วัด โดยวิเคราะหเรื่องสี      ลวดลาย      และ

ตัวภาพใน ฮูปแตมอีสานซึ่งอาศัยทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ เพื่อเผยแพรและเสนอแนะแนวทางในการใช สี 

ลวดลาย  และตัวภาพในงานออกแบบใหนิสิต  นักศึกษา  นักออกแบบ และผูประกอบการในทองถิ่นสามารถนําไปใช

ในการออกแบบที่มีเอกลักษณของทองถิ่นอีสานตอไป  อีกทั้งยังสามารถพัฒนาการใชสีและลวดลายโดยนําผลจาก

การศึกษาที่ไดไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาขั้นตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.ศึกษาขอมูลเรื่องฮูปแตมบนสิมของอีสานเพื่อศึกษาพื้นที่ที่แสดงเอกลักษณพื้นถิ่นอีสานจากเอกสารการ

วิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 2. ลงพื้นที่เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลการใชเสน  สี  และตัวภาพรวมถึงตัวอักษรที่ปรากฎใน  ฮูปแตมบนสิม

อีสาน ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งยังสมบูรณอยู  จํานวน   4  วัด  คือ  วัดปาเรไร  และวัดโพธาราม    อ .นาดูน   ,วัด

บานยาง  อ.บรบือ ,วัดตาลเรือง อ.โกสุมพิสัย 

 3. ศึกษารวมรวมขอมูลเรื่องแนวทางในการนําลักษณะเดนของเสน  สี  และตัวภาพของฮูปแตมอีสานเพื่อ

เปนแนวทางในการนําลักษณะเดนไปใชในการออกแบบเรขศิลปที่มีเอกลักษณของทองถิ่นอีสานอนาคต 

 4. เก็บรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะห แลวนําไปสรุปผล 

   

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาฮูปแตมอีสานเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบเรขศิลป ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูล โดยแบงออกเปน 

 ตอนที่1 ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาฮูปแตมอีสานที่ปรากฏในสิม  เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

จํานวน   4  วัด โดยวิเคราะหลักษณะกลวิธีในการวาด,  เสน  และลักษณะการวาดหรือการลงเสนและการจัดวาง

องคประกอบตามความเหมาะสมในแตละหัวขอ พบวา 

 1.1 การศึกษาฮูปแตมที่ปรากฏในสิมวัดโพธาราม  พบวามีการวาดตัวภาพที่หลากหลาย ที่โดดเดนอยาง

เห็นไดชัดคือ การออกแบบสถาปตยกรรมตางๆ ไดอยางนาสนุกตื่นเตน โดยเฉพาะปราสาทราชวัง มีการออกแบบที่

วิจิตรมีรายละเอียดตกแตงมากผสมจินตนาการ บานเรือนเปนแบบผสมผสานแบบทองถิ่น แตทั้ง 2 ประเภทจะตัด

เสนเล็กคมชัดเนนทุกรายละเอียด การวาดที่วัดนี้โดยสวนใหญเปนแบบลงสีดวยพูกันไปเลยโดยไมรางเสนไวกอน มี
ลวดลายที่หลากหลายประยุกตตามจินตนาการของชางแตมโดยไมตองคํานึงถึงความเปนจริงใดๆ ลักษณะเสนมี

การใชเสนที่คมชัดมั่นใจตัดเสนดวยสีดําในสวนตัวภาพที่ตองการเนน และตัวภาพที่เกี่ยวของกับชนชั้นสูง สวนภาพ

ที่เกี่ยวของกับคนทั่วๆไป หรือภาพประกอบอื่นๆจะวาดดวยเสนอิสระ ไมประณีต ไมตัดเสน และลักษณะเสนจะใหญ

กวาสวนที่สําคัญ  

 1.2 การศึกษาฮูปแตมที่ปรากฏในสิมวัดปาเรไร พบวาตัวภาพที่อยูที่วัดปาเรไรนี้ มีการบันทึกเรื่องราวที่

บอกเลาสภาพสังคม วิถีชีวิตของชาวบานในชวงเวลานั้นๆอีกเปนจํานวนมาก เชนการแตงกายของทหาร และของผู

บาวผูสาว ที่นาสนุกตื่นเตนกวาวัดอื่นคือ มีการวาดอสูรกายที่มีรูปรางคลายคนที่เรียกวา ผีกองกอย อาคาร

บานเรือนมีการวาดอาคารที่มีหลังคาแบบเกงจีนที่แตกตางจากที่อื่น ลักษณะเสน มีลักษณะเดนในการรางภาพไว

กอน จึงลงสีและตัดเสน มีความประณีต มีการใชเสนเปนตัวกําหนดรูปทรงของภาพตามที่ชางแตมตองการ การแบง

ภาพจะใชเสนตางๆ เชน เสนโคง เสนทแยง เสนซิกแซก  
 1.3 การศึกษาฮูปแตมที่ปรากฏในสิมวัดบานยาง พบวามีกลวิธีการวาดที่ที่โดดเดนที่สุดคือ การเขียนภาพ

สัตวที่หลากหลายมาก แตละตัวมีลักษณะทาทางแตกตางดูแปลกตาและที่ดูหลากหลายกวาทีวัดอื่นคือการ

ออกแบบตนไมและภูมิประเทศมีลักษณะการเขียนและลงสีที่แตกตางกันไปหลากหลายการเขียนลวดลายตกแตง

อื่นๆเปนลักษณะเปนกรอบภาพ แตงละดานมีลวดลายแตกตางกันออกไป อีกทั้งชางเขียนยังเขียนคําอธิบายแทรก
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ไวเปนตอนๆ อยางอิสระดวย ลักษณะเสนคมชัดมั่นใจ แลดูมีทักษะในการวาดภาพอยางดี มีทักษะในการเลือกใช

เสนโคงที่ใหความรูสึกอิสระ และเปนธรรมชาติ 

 1.4 การศึกษาฮูปแตมที่ปรากฏในสิมวัดตาลเรือง พบวาตัวภาพที่อยูที่วัดตาลเรืองนี้ลบเลือนไปมาก กลวิธี

ในการวาด เขียนลักษณะตามที่เคยเห็นคลายการบันทึกสวนภาพนรกลักษณะแบบจินตนาการ สะทอนใหเห็นวา

ชางแตมเปนชางพื้นบานแทอาจไมเคยศึกษาการวาดภาพมากอน จึงคิดประดิษฐลวดลายขึ้นมาเอง ไมมีการเขียน

ลวดลายอื่นๆประดับตกแตง ลักษณะเสน มีตัดเสนดวยสีดําหากตองการเนน ภาพไหนที่ไมเนนจะเห็นเปนเสนรางสี

น้ําตาล และภาพที่ตองการเนนจะเขียนใหมีรายละเอียดมากกวาภาพประกอบอื่นๆ เสนที่ใชเปนเสนอิสระดูงายๆ 

แตบางสวนดูเหมือนยังคงวาดทิ้งไวไมเสร็จ 

 โดยสรุปแลว ฮูปแตมที่ปรากฏในเขตจังหวัดมหาสารคามนั้น เปนชางแตมที่คอนขางจะมีความเปน

พื้นบานแทอยูสูง เห็นไดจาก การวาดภาพที่สะทอนวิถีชีวิต ความเปนอยู การแตงกายของชาวอีสานไดอยางชัดเจน

ไวอยางมาก โดดเดนมากที่รูป สัตวตางๆทั้งสัตวเล้ียง สัตวปา มักมีการคิดคนลวดลาย หรือภาพในสวนตางๆขึ้นมา

เอง ไมอางอิงจากลวดลายหรือภาพจากชางหลวง จึงปรากฏเปนภาพงายๆ ดวยลายเสนอิสระ เรียบงาย ไมประณีต 

เปนเอกลักษณของชางแตมแตละคน 

 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหขอมูลสีที่ปรากฏ และลักษณะการลง หรือระบายสีเพื่อกําหนดสีที่เหมาะสมกับ

การใชเพื่อการออกแบบเรขศิลป ซึ่งพบวา โครงสีของฮูปแตมที่ปรากฏอยูทุกวัดในเขตจังหวัดมหาสารคาม  มีโครงสีที่

ใกล  เคียงกัน  สีที่ปรากฏเปนสีโทนเย็นโดยสวนมาก  โดยเฉพาะสีฟา-น้ําเงินที่ไดจากครามนั้นเปนกลุมสีที่ควบคุม

โครงสีโดยรวมของฮูปแตมอีสานและเปนเอกลักษณโดดเดนของฮูปแตมอีสานเลยทีเดียว  จะมีสีโทนรอนบางแตเมื่อ

เกิดจากวัสดุธรรมชาติ ความรอนแรงกลับเปล่ียนเปนความสวยงาม ดูหนักแนน เมื่อไดโครงสีของทุกวัดแลวสามารถ

นํามารวบรวมเพื่อเปรียบเทียบความเหมือน  หรือความแตกตางของโครงสีในแตละวัดไดโดยแยกออกเปนโครงสี

โดยรวมที่ใชที่ผนังภายใน  และผนังภายนอกสิม   ทั้งสีที่อยูภายในและภายนอกสิมมีความเขม-ออนใกลเคียงกัน  จะ

ตางกันก็ที่ความสดใส  หรือหมนหมอนอันเนื่องมาจากการผานวันเวลามายาวนาน แลวสามารถนํามารวบรวมเพื่อ

เปรียบเทียบความเหมือน  หรือความแตกตางของโครงสีในแตละวัดไดโดยแยกออกเปนโครงสีโดยรวมที่ใชที่ผนัง

ภายใน  และผนังภายนอกสิม แลวทําการจัดกลุมสีที่เปนกลุมสีเดียวกัน  จะเห็นไดวาสามารถแยกกลุมสีออกเปน   4 

กลุมหลัก  คือ  น้ําตาล  เหลือง  น้ําเงิน  และเขียว  และเมื่อทําการ  เรียงสีจากสีที่มีควาเขมมากไปหานอย  จะเห็นไดวา

เมื่อเรียงสีในแตละกลุมแลวเกิดระยะความเขมออนไลเรียงกันไป และทําการคัดเลือกสีจาก   4  กลุมสีหลักที่มีความ

เขมออนไลระยะกันเปน   3  ระยะตามแนวตั้ง    โดยนําไปปรับสีใหเหมาะสมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อให

เหมาะสมกับการนํามาใชงานเรขศิลป  และเกิดระยะของสีที่เหมาะสมดูสวยงาม  ทดลองวางบนพื้นหลังสีขาว  และสี

ดําเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะของสีที่ปรากฎบนพื้นหลังที่ออนเขมตางกัน 

 เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชจึงแสดงแนวทางการไลเรียงแถบสีตามระยะเขมออนของแตละกลุมสีเพื่อ

สะดวกในการนําไปใช  พรอมตั้งคาสีในระบบสีแบบ  CMYK เพื่อใชในงานออกแบบสิ่งพิมพ  และแสดงคาสีแบบ 

RGB เพื่อใชในงานออกแบบที่แสดงผลผานหนาจอ และการออกแบบเว็ปไซด ตอไป 

 

สรุป 
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สรุปไดดังนี้  
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1. ลักษณะของเสน  ใชเสนที่อิสระไมประณีต  แสดงความเปนตัวตนเปนเอกลักษณของชางแตมที่อิสระใน

การวาดตามฝมือของชางแตมแตละคน  การใชสีดําตัดเสนที่คมชัดจะปรากฏบนตัวภาพที่สําคัญเทานั้น ในการนํา

เอกลักษณสวนนี้เพื่อไปใชในการออกแบบ ผูวิจัยขอเสนอแนะใหศิลปนนักออกแบบใชเอกลักษณลายเสนสวนตัวใน

การสรางสรรค  

 2. ภาพจะเปนลักษณะภาพประกอบเรื่อง  คือเปนภาพที่เปนลักษณะการเลาเรื่องตางๆเปนตอนๆ    ตัวภาพ

ทั้ง คน สัตว อาคารบานเรือน  ภูมิประเทศตางๆ  ลวนออกแบบ  และลอกเลียนจากชีวิตประจําวันและสะทอนยุคสมัย

ไดโดดเดน  เปนเอกลักษณ  แฝงดวยความงามบริสุทธิ์ แตการจะเลือกตัวภาพไปใช  ควรคํานึงถึงความเหมาะสม 

เนื่องจากวัฒนธรรมและศาสนาของชนชาติไทยนั้นไดรับการนับถือไวในที่สูง  ตัวภาพใดๆที่เกี่ยวของกับเรื่อง

พระพุทธศาสนา  หรือกษัตริย  ก็สมควรใชตามเหตุที่เหมาะสม    สวนตัวภาพอื่นๆ  เชน  คน  สัตว  อาคารบานเรือน 

ชาวบาน  ภูมิประเทศตางๆ  นาจะใชไดอยางอิสระ  เพราะจุดมุงหมายในการวาดเปนการวาดเพื่อประกอบการเลา

เรื่อง  โดยเฉพาะตัวภาพสัตวตางๆ  และตนไมตางๆ  ที่ไดรวบรวมมามีความนาสนใจ  แปลกพิสดาร  เปนเอกลักษณที่

เห็นควรนําไปใชเพื่อเผยแพรตอไป  ซึ่งศิลปนนักออกแบบจะใชในลักษณะคัดลอก หรือสรางสรรคสัตวและตนไม

ขึ้นมาใหมก็ยังอยูในแนวความคิดของชางแตม เชนกัน 

 3. ลวดลายที่ตกแตงตามขอบผนัง  ขอบประตู  ลวนสรางสรรคประยุกตเพิ่มเติมจากแมลายจนกลายเปน

ลวดลายเอกลักษณ  แปลกตา  แตกตางจากลวดลายชางหลวง ในการนําเอกลักษณสวนนี้เพื่อไปใชในการออกแบบ

ผูวิจัยขอเสนอแนะใหศิลปนนักออกแบบใชเอกลักษณลายเสนสวนตัวในการสรางสรรค 

 4. สีที่ปรากฏ  สีที่ชางแตมใชสวนใหญเปนสีฝุนจากทั้งธรรมชาติ  และเคมี สีสวนใหญออกเปนโทน

ธรรมชาติ  ไมสดใสมากนัก กลุมสีหลักๆของทุกวัดเปนกลุมสีเดียวกันทั้งหมด  คือ  กลุมสีน้ําเงิน  น้ําตาล  เหลือง  และ

เขียว ผูวิจัยไดทําการคัดเลือก และ  สรุปเปนตัวอยางสีทั้งในระบบ  CMYK และ  RGB เพื่อสะดวกในการนําไปใชใน

การออกแบบ  เรขศิลป  และแนะแนวทางการเลือกจัดกลุมสีไปใช  โดยสามารถจัดทั้ง   2  สี    ,3  สี  และ   4  สี  ตามความ

เหมาะสม 

 

คําขอบคุณ 
 ขอกราบขอบคุณ  คณาจารยผูประสิทธิประสาทวิชาความรูศิลปะวิทยาการอันเปนแรงบันดาลใจใหเห็น

ความงาม,   คุณสุรศักดิ์ สุขวิเศษผูที่ใหการสนับสนุนกําลังใจ และเปนผูใหคําปรึกษาตลอดมา    ผูที่ใหขอมูลทุกทาน 

เพื่อนอาจารยที่ใหขอเสนอแนะขอมูลที่นาสนใจ    ซึ่งทําใหขอมูลครั้งนี้มีแนวทางใหเกิดการพัฒนาองคความรู  และ

เกิดประโยชนในการนําไปใชตอไป 
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ภาพแสดงผลการศึกษารวบรวมตัวภาพจากวัดทั้ง 4 วัดในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแถบสีวางไลเรียงตามความเขมออนและแสดงคาสีแบบ CMYK และ RGB 
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แนวคิดทฤษฎีและการสรางสรรคศิลปะหลังสมัยใหม เพื่อสุนทรียศาสตรแหงความเทาเทียม
และสังคมที่สมดุล 
Theory and Creativity of Post Modern Art for Aesthetic and Neutrality of Equilibrium Society 
 

พิชัย สุขวุน1  

Pichai Sookwoon1  
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค  ที่จะศึกษาแนวคิดและทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหมจากนั้นก็ทําการสรางสรรค

งานศิลปะตามแนวทางดังกลาว และแสดงผลงานศิลปะหลังสมัยใหม เพื่อทดสอบผลการรับรูของผูชมงานศิลปะ

ดังกลาว สวนวิธีการวิจัยดําเนินโดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร  การสัมภาษณ  และการจัดการประชุมเพื่อแสดงความ

คิดเห็น  ผลการวิจัยพบวา  แนวคิดทฤษฎีหลังสมัยใหมเกิดขึ้นจากการตอบโตกับทฤษฎีศิลปะสมัยใหม โดยศิลปะ

สมัยใหมไดสรางคานิยมทางความรู  ความคิด  ใหรูปแบบของงานศิลปะมีลักษณะเปนแบบแผนตายตัว จนทําใหเกิด

จํากัดเสรีภาพและเปนการครอบงําความคิดทางศิลปะ  ทําใหปดกั้นการเรียนรูที่อยูนอกเหนือแนวคิดดังกลาว สวน

แนวคิดทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม มีความเชื่อวาศิลปะไมควรมีแบบแผนตายตัว เพราะมนุษยมีเสรีภาพในการตีความ  

ความรู  ความคิด  อยางหลากหลาย  และเหมาะสมกับบริบทที่แตกตางกัน  และเงื่อนไขดังกลาวจะนําไปสูการเคารพ

ในความแตกตางหลากหลายของการดาํรงชีวิต  

คําสําคัญ : ศิลปะหลังสมัยใหม 
 

Abstract 
The objectives of this research are to study the concept and theory of post modern art in order to 

create art object in accordance with the result of the research and to exhibit the post modern art object in 

order to evaluate the result of the perception of the audiences. 

 Research methods of this research is library research by collecting data from document, 

interview and focus group. 

 Result of the research indicates that the concept and theory of post modern is based on the 

counter between post modern art and modern art. Modern art has created knowledge value and 

thought, which causes the modern art to be fixed, less freedom and overwhelm in art 

creation and obstruct the study in other knowledge as well. 
 Concept and theory in post modern art believes that art should not be fixed since human beings 

have freedom to interpret, learning, thinking in various ways that suit in different situations. These bring 

about respect in differences and living peacefully together. 

Keyword : Post Modern Art 

                                                 
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84100 ประเทศไทย 
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ความสําคัญและที่มาของปญหาในการวิจัย 
ในปจจุบันกระแสความคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศนหลังสมัยใหม  ไดมีอิทธิพลตอสาขาทางวิชาการในศาสตร

ตางๆ มากมาย จนทําใหมีการวิพากษทฤษฎีความรูเดิมกับทฤษฎีหลังสมัยใหม ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงใหความรูในสาขา 

วิชาตางๆ  มีความถูกตองสอดคลองกับบริบทของสถานการณที่เปล่ียนไป  ทฤษฎีหลังมัยใหมมีความเชื่อพื้นฐานวา

ส่ิงทั้งหลายมีภาวะสัมพัทธ  ไมแนนอน  ไรระเบียบ และหลากหลาย ดังนั้นความรูของมนุษยควรปรับปรุงใหเขากับ

ธรรมชาติของสิ่งตางๆ ที่มีสภาพเปนเชนนี้ สวนในวงการศิลปะทฤษฎีหลังสมัยใหมไดเขามามีอิทธิพลตอการสราง 

สรรคและตัดสินคุณคาของศิลปะเปนอยางมาก  เพราะการสรางสรรคผลงานศิลปะมีความเปนอัตนัยสูง  ทฤษฎีหลัง

สมัยใหมจึงมีสวนชวยใหมีคําตอบทางศิลปะที่เปนประโยชนกวาเดิมอยูหลายแงมุม  ไมวาในแงของการสรางสรรค  

การตีความผลงานศิลปะ  ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหมและสรางสรรค

ผลงานศิลปะตามแนวทางดังกลาว  และตรวจสอบผลการรับรูของผูชมงาน  ศิลปะหลังสมัยใหม  ทั้งนี้เพื่ออธิบายวา  

ทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม จะชวยใหวิชาการและการสรางสรรคผลงานศิลปะกาวหนาไปอยางไรบาง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องนี้ ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  ประกอบดวยการศึกษาเอกสารงานวิจัย  บทความประกอบการ

สัมภาษณเชิงลึกจากผูทรงคุณวุฒิ และจัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นและวิพากษขอมูล  จากนั้น 

ผูวิจัยทําการสรางสรรคผลงานศิลปะหลังสมัยใหม  จํานวน  54  ภาพ  และจัดแสดงนิทรรศการ  และสัมภาษณผูชม

นิทรรศการ  จํานวน  200  คน  เพื่อทราบผลการรับรูผลงานศิลปะ  และทําการตรวจสอบขอมูลจากผูใหขอมูลกลุม

ตางๆ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  และทําการวิเคราะหโดยการพรรณาวิเคราะหใหเห็นความเชื่อมโยงของ

ทฤษฎีดังกลาว 

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องนี้พบวาการแสดงออกของศิลปะหลังสมัยใหม  มีความเชื่อมโยงกันทั้งในแงของปรัชญา

หลังสมัยใหมสูทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แนวคิดทฤษฎีหลังสมัยใหม                                                                                                                            

        การนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีหลังสมัยใหมเปนการแสดงภาพรวมของการเปนภาวะหลังสมัยใหม ซึ่งแนว 

คิดดังกลาวไดเกิดขึ้นราวทศวรรษที่ 1970  แมจะมีการอางถึงวาเกิดขึ้นในกระบวนการแสดงออกทางศิลปกรรมกอน

แนวคิดอื่นๆ แตเมื่อไดทําการศึกษาถึงที่มาก็พบวา แนวคิดหลังสมัยใหมในทางปรัชญาไดเกิดขึ้นตั้งแตปรัชญายุคกรีก

โบราณ โดยในยุคนั้นเปนชวงเวลาของการคนหาความจริงของโลก  การหาความจริงดังกลาวก็เพื่อนํามาใชที่เปน

ประโยชนตอการดําเนินชีวิต  เชนเดียวกับการนิยมการหาความจริงดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในปรัชญากรีก

จึงมีผูเสนอวาความจริงคือโลกของแบบแหงมโนคติ ซึ่งอยูนอกเหนือประสาทสัมผัสของมนุษย  การเขาถึงตองใชการ

คิดดวยเหตุผล ฉะนั้นส่ิงที่เปนสสารที่เราสัมผัสไดจึงเปนเพียงแตสําเนาของแบบแหงมโนคติ ส่ิงที่เปนสสารจึงไมใช

ตนแบบ และแบบแหงมโนคติดังกลาวมีลักษณะเปนส่ิงถาวรไมมีวันเปลี่ยนแปลง มีสภาพที่คงที่เปนตนแบบที่สมบูรณ 

ผูเสนอทฤษฎีแบบแหงมโนคติคือ เพลโต จากนั้น อริสโตเติลไดแยงวา ไมควรแยกระหวางแบบมโนคติ กับส่ิงที่เปน

สําเนาออกจากกันเปนสองโลกในเมื่อโลกแหงแบบมโนคติเปนส่ิงที่เขาถึงไดยาก ก็ควรใหมีเพียงสิ่งเดียว คือแบบของ

สสารที่เราสัมผัสไดและแบบของสสารนั้นเองที่มีความเปนตนแบบของตัวมันเอง โดยสรุปแนวคิดเรื่องความจริงมี
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ลักษณะเปนวัตถุวิสัย คือความจริงมีความสมบูรณอยูในโลกของแบบมโนคติ และตอนหลังถูกหักลางวาความจริงอยู

ที่สสาร และความคิดของนักปรัชญาทั้งสองทานนี้ ไดมีอิทธิพบตอการหาความจริงดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ในเวลาตอมา 

   ในสมัยปรัชญากรีกแมจะมีกระแสหลักตามความคิดที่วาความจริงมีตนแบบแนนอนอยางเพลโตและอริส

โตเติลนําเสนอ ซึ่งความคิดทั้งสองทานนี้ถือวาเปนตนเคาของปรัชญาสมัยใหมที่มีวิทยาศาสตรเปนแกนนํา แตใน 

ขณะที่กระแสหลักของปรัชญากรีกที่ไดแสดงความเปนภาวะที่สมบูรณของแบบมโนคติ เพื่อสงผานความคิดวาเรา

สามารถจัดระเบียบโลกไดหากรูจักความสมบูรณดังกลาว ในขณะเดียวกันไดมีสํานักปรัชญาชื่อสํานัก”โซฟส” 

ประกาศปรัชญาสวนทางกับแบบมโนคติที่สมบูรณและเปนตนแบบของสิ่งตางๆ โดยประกาศวา ไมมีความจริงที่

แนนอนตามที่เพลโตเสนอ มีแตความไมแนนอนขึ้นอยูกับการตีความของแตละคน และประกาศประโยคที่มีชื่อ 

เสียงของสํานักนี้วา “มนุษยเปนเครื่องวัดของทุกๆสิ่ง” สาเหตุที่กลาวอยางนี้เพราะเหตุวา สํานักปรัชญาตางๆจะ

ประกาศปรัชญาเกี่ยวกับความจริงออกมาแต ความจริงของสํานักตางๆก็ไมเหมือนกัน แลวมันจะมีความจริงได

อยางไร  มีแตการตีความเทานั้น ความจริงนั้นไมมีใครยืนยันไดแนนอน ฉะนั้นมนุษยควรตีความ  เพื่อนิยามความจริง

ตามความเห็นของตนเอง โดยมีนัยยะวาไมมีความจริงตายตัว  มีแตความไมแนนอน 

 แมแตในยุคคริสตศาสนา ความสมบูรณของทุกส่ิงอยูที่พระเจาและมีการทําใหปรัชญากรีกกับทัศนะเกี่ยว 

กับพระเจาเชื่อมโยงกัน โดยอธิบายความเปนตนแบบผสมผสาน กับอํานาจของพระเจา อยางไรก็ตามแนวคิดเรื่อง

การมีความจริงที่แนนอนก็ไดรับความนิยมตลอดมา ไมวาจะเปนรูปแบบของปรัชญาหรือวิทยาศาสตร 

 ตอมานักปรัชญาแบบเหตุผลนิยมอยางเดการตยืนยันความแนนอนของความจริงโดยทฤษฎีที่วา การมีอยู

ของตัวเราจะเปนเครื่องประกันความแนนอนพื้นฐานและประกันการมีอยูของความจริง การหาความจริงจึงตองใช

วิธีการยืนยันจากความแนนอนของตัวเรา  เพื่อหาความแนนอนของสิ่งอื่นตอไป จากนั้นก็เกิดการคนหาความจริงดวย

กระบวนการวิทยาศาสตร ดวยวิธีนิรนัยและอุปนัยกันอยางกวางขวาง กระบวนการทางวิทยาศาสตร ก็ไดรับความ

นิยมอยางรวดเร็ว และใชวิธีการนี้ไปพิสูจนส่ิงตางๆ ไมเวนแมแตการมีอยูของพระเจา 

 ในขณะที่กระบวนการทางวิทยาศาสตรไดรับความนิยมอยางกวางขวางและใชกระบวนการนี้ในการหา 

ความจริงของทุกส่ิง ขณะที่วิทยาสาสตรประกาศวาสามารถหาความจริงที่แนนอนไดและความจริงก็เปนมาตรฐาน

ตายตัวที่สามารถเขาถึงได ในขณะเดียวกันไดมีผูโจมตีแนวคิดทางวิทยาสาสตรวาความเปนวัตถุวิสัยของความจริง

ตามที่วิทยาศาสตรอางนั้นไมมีอยูจริง ผูเสนอแนวคิดนี้คือ นิทเช โดยกลาววาทุกส่ิงมีแตพลังตาบอด คือมีการดิ้นรน

ของทุกส่ิงจนหาความแนนอนมาได ภาวะของทุกส่ิงเปนส่ิงสัมพัทธและมีภาวะแหงการไรระเบียบที่เราคาดเดาไมได 

ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับทัศนะของ ฮายเดกเกอรที่เสนอวาการจะเขาใจภาษาตองอาศัยการตีความ  และ 

วิทเกินชทายน เสนอวาภาษาไมสามารถสื่อสารความจริงได เพราะความจริงอยูนอกเหนือการสื่อสารดวยภาษา และ

ภาษาก็เปนแคเกมในบริบทหนึ่งๆ เทานั้น  ไมสามารถสื่อสารขามบริบทได สวนในทางสังคมก็มีนักปรัชญาที่เสนอ

ทัศนะที่ไมเห็นดวยกับโครงสรางวาทกรรม ความรูที่สังคมสมัยใหมสรางเปนกฎเกณฑที่แนนอนขึ้นมา โดยเสนอวา 

วาทกรรมเหลานั้นไมไดเปนมาตรฐานที่ควรยึดถืออีกตอไป และเปนการแฝงอยูกับอํานาจของคนบางกลุม นักคิดคน

สําคัญไดแก ฟูโก ลีโอตารดและแดรรีดา 

 จะเห็นไดวาการชวงชิงพื้นที่ในการอธิบายวามีความจริงที่แนนอน (แนวคิดสมัยใหม) และการอธิบายวาไม

มีความจริงมีแตภาวะสัมพัทธและไรระเบียบ(แนวคิดหลังสมัยใหม) ไดมีความเห็นแยงที่เกิดขึ้นมานานแลว แตแนวคิด

หลังสมัยใหมไดรับการพัฒนาอยางมากในปจจุบันก็เพราะวา วาทกรรมสมัยใหมไดสงปญหาหลายอยาง  อันมีตนเคา
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มาจากการมองโลกที่เปนแบบแผนตายตัว โดยใชฐานทางวิทยาศาสตรเปนหลักและที่สําคัญไดสรางกระบวนการ

จํากัดสิทธิเสรีภาพในรูปแบบอื่นๆขึ้น โดยสนใจความแนนอนมากกวาความหลากหลาย ซึ่งตามทัศนะของแนวคิดหลัง

สมัยใหมถือวาผิดธรรมชาติแหงภาวะสัมพัทธ 

2)  แนวคิดทฤษฎีและการสรางสรรคศิลปะหลังสมัยใหม 

แนวคิดทฤษฎีและการสรางสรรคศิลปะหลังสมัยใหม เปนการปฏิเสธความคิดของศิลปะสมัยใหมโดยตรง

และมองวาศิลปะสมัยใหมเปนการสรางมาตรฐานทางศิลปะขึ้นมา เลียนแบบโลกแหงแบบมโนคติตามที่เพลโตเสนอ  

จากนั้นเมื่อไมสามารถเขาใจแบบมโนคติได ก็ใชการอธิบายของอริสโตเติลวาสสารเปนแบบของตัวมันเอง ความจริง

จากแบบสมบูรณแหงมโนคติก็กลับมาอยูที่ความเปนสสารที่เราสัมผัสได งานศิลปะที่สรางตามแนวคิดนี้จึงมีลักษณะ

สําคัญ 2 ประการ 1) การวาดภาพเพื่อแสดงวาทกรรมในเชิงของการเปนตํานานของความสําคัญหรือความยิ่งใหญ

ของสิ่งที่ตกลงกันตามเงื่อนไขของสังคมนั้นๆ สวนในเชิงสสารก็กลายเปนการเลียนแบบสิ่งภายนอกตามที่ตาเห็น ใหมี

ความใกลเคียงกับส่ิงที่เห็นมากที่สุด การสอนศิลปะจึงเปนเรื่องของการสอนเทคนิคในการจําลองภาพภายนอกให

สมจริงมากกวาการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว ศิลปะกลายเปนงานฝมือ  มากกวาการแสดงออกโดยไมมีการ

กําหนดไวลวงหนา จุดเปลี่ยนสําคัญของงานศิลปะหลังสมัยใหม คือการปฏิเสธความเปนตนแบบที่คิดคํานึงไว

ลวงหนาและคุณคาศิลปะที่เปนแบบแผนตางๆ โดยไมจําเปนตองเลียนแบบมโนคติหรือสสารอีกตอไป  ตนเคาของ

การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะสมัยใหมสูศิลปะหลังสมัยใหม คือการแสดงออกของลัทธิอิมเพรสชั่นนิส ที่เสนอใหเขียน

ภาพเพื่อแสดงความประทับใจในชวงเวลาเฉพาะบริบทนั้นๆ และแสดงความไมแนนอนของการตกกระทบของแสงใน

เวลาแตกตางกันในของสิ่งเดียวกัน นั่นเปนการยอมรับวามีการเคลื่อนไหวของสิ่งตางๆ ซึ่งเปนไปตามสภาพธรรมชาติ 

แมวาลัทธิอิมเพรสชั่นนิสจะมีการจําลองตนแบบอยูบาง  แตก็ไมใชเพื่อจะเขาถึงความจริงของสสารอีกตอไป แตเปน

การผสมผสานระหวางสภาพภายนอกกับความจริงภายในตัวผูสรางสรรคลงไปในงานศิลปะ 

       กระบวนการปฏิเสธตนแบบดังกลาวมีความชัดเจนเมื่อปกัสโซศิลปนลัทธิคิวบิส ไดแสดงผลงานศิลปะที่เปน

เรื่องของความรูสึกและการตีความจากภายใน โดยเขียนภาพความรูสึกถึงผูหญิงที่มองไมเปนรูปผูหญิงที่พบเห็นกัน

อยูทั่วไป แสดงถึงผูหญิงในหลายแงมุมอยูในภาพเดียวกันและไมจําเปนที่จะทําใหมีสภาพเหมือนจริงอีกตอไป แต

กลับใหรูปแบบที่แบนๆมีลักษณะเปนรูปทรงเลขาคณิตและมองออกวาเปนการแสดงความคิดเห็นมากกวาการลอก

เลียนรูปแบบของปรากฏการณใดๆ 

สวนผูชมเมื่อชมภาพนี้แลวก็ตองมีหนาที่ที่จะตองตีความวาปกัสโซกําลังแสดงความคิดเห็นเรื่องใดผานภาพ

เหลานั้น  ฉะนั้นจุดเดนอีกแบบหนึ่งที่ปรากฏในงานศิลปะหลังสมัยใหมและงานศิลปะสมัยใหมไมมีก็คือการตีความ

ของผูชม  ที่ไมจําเปนตองเปนในแงมุมเดียวกับส่ิงที่ผูสรางสรรคนําเสนอ  เพราะเมื่อเราเชื่อวามีความไมแนนอนและมี

พลังดิ้นรนอยางตอเนื่อง  การเสนอความคิดเห็นทางศิลปะก็เปนเพียงการเสนอแนวคิดของตนเอง  ที่ไมตองการใหมี

อํานาจเปนทฤษฎีที่ตายตัว เมื่อเปนการปฏิเสธความเปนตนแบบทางศิลปะ  ผลสืบเนื่องของความคิดดังกลาว ทําให

การแสดงออกทางศิลปะมีความหลากหลาย จนแทบจะกําหนดความแนนอนของรูปแบบเนื้อหาและเทคนิคไมได รวม 

ทั้งการนิยามกวาส่ิงใดเปนศิลปะหรือไมเปนศิลปะก็ไมไดอยูในอํานาจของผูเชี่ยวชาญอีกตอไป แนวคิดของศิลปะ 

จึงมีเพียงเงื่อนไขบางๆ วาตองปฏิเสธศิลปะสมัยใหมและเปดโอกาสใหตีความชีวิตและโลกในทัศนะของตนเองดวย 

เงื่อนไขนี้  ความหลากหลายของศิลปะจึงเกิดขึ้นและตางฝายก็มีความเปนอิสระมีความมั่นใจวาตนเองก็เปนสวนหนึ่ง

ของการแสดงออกทางศิลปะที่มีความหมาย  อยางนอยก็มีความหมายในทางเสรีภาพ และความเทาเทียมกัน 
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ปญหาตอมาจะทําอยางไรกับวาทกรรมหลักทางศิลปะที่มีอยูเดิม ไมวาจะเปนเนื้อหารูปแบบและเทคนิคใน

การเลียนแบบที่ใชเปนอยูเดิม นักคิดแนวศิลปะหลังสมัยใหมเสนอวา ใหวาทกรรมหลักทางศิลปะที่ผานมาเปนเพียง

เรื่องเลาชนิดหนึ่ง  ที่ไมมีอิทธิพลขามมิติเวลามาสูปจจุบันได วาทกรรมอันใหมคือไมมีวาทกรรมที่ตายตัว ฉะนั้นผูที่

พอใจกับศิลปะที่แสดงอะไรชัดเจนและสามารถเขาใจกันไดทั่วโลกก็จะมีปญหากับความหลากหลายของศิลปะหลัง

สมัยใหมโดยทันที เพราะไมมีตนแบบความงามที่แนนอนอีกตอไป  

  เมื่อไมมีวาทกรรมหลักทางศิลปะอีกตอไป เพื่อแสดงใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น  อะไรที่เปนการแสดงนัยยะของ

การไมมีวาทกรรมหลัก ศิลปะหลังสมัยใหมไดเสนอเพื่อตอกย้ําเรื่องนี้ โดยนําเสนอวาแตกอนส่ิงที่ผลิตจากภาค 

อุตสาหกรรมที่ผลิตเปนจํานวนมากถูกปฏิเสธวา ไมมีความเปนลักษณะเฉพาะ  เทียบไมไดกับผลงานศิลปะที่ถูกสราง

ขึ้นอยางประณีต แตแนวคิดศิลปะหลังสมัยใหมปฏิเสธวาทกรรมดังกลาว  จึงนําเครื่องใชในชีวิตประจําวันเชนเครื่อง

สุขภัณฑ กระปองอาหาร ภาพโปสเตอรที่ไมมีราคา นํามาจัดแสดงเปนผลงานศิลปะเพื่อตอกย้ําถึงสัญลักษณการ

ปฏิเสธเสนแบงทางศิลปะ   การปฏิเสธเสนแบงทางศิลปะก็คือการปฏิเสธอํานาจในทางทฤษฎีไปในตัว  และเสนอวา

ควรอยูกับความงามที่หาไดงายและอยูรอบตัว หากพิจารณาเผินๆก็จะคิดวาเปนแตเพียงการเสนอความคิดเพื่อ

ตอตาน  แตแทจริงแลวชีวิตที่อยูกับสถานการณจริง เปนส่ิงที่นาพิจารณาอยางที่สุด  เพราะมันจะสัมผัสอยูกับความ 

รูสึกอยูตลอดเวลา  เชนเดียวกับขอเสนอของทานพุทธทาสภิกขุวาการเขาถึงพระพุทธศาสนาขั้นสูงสุด  ก็อยูในหนาที่

ธรรมดาในชีวิตประจําวันนั่นเอง 

     เมื่อมีการปฏิเสธวาทกรรม ปฏิเสธตนแบบ  ปฏิเสธเสนแบงทางศิลปะ  ดวยกระบวนการดังกลาวสงผลให

เกิดแนวคิดที่เรียกวา “มีการเชื่อมโยงระหวางบริบทกับตัวเรา” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสิ่งตางๆ อยางไมคงที่จะ

สงผลตอความเปนไปของตัวเราดวย  โลกกับเราจึงเปนส่ิงที่เชื่อมโยงกันอยางแยกไมออก ศิลปะหลังสมัยใหมจึงมีการ

นําเสนอผลงานศิลปะที่ใชธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของผลงาน คือมีการออกแบบทางศิลปะบางสวนใหเชื่อมโยงกับ

สภาพธรรมชาติที่มีอยูเดิม สภาพพื้นที่ที่เปนทุงนา ภูเขา ทะเลสาบ จึงกลายเปนสวนหนึ่งของศิลปะหลังใหม  และการ

แสดงออกเหลานี้มักจะมีสภาพชั่วคราว ไมเห็นวาศิลปะจะเปนส่ิงถาวรเพื่อสืบทอดวาทกรรมความงามใหนานออกไป 

 สวนขอเสนอทางทฤษฎีสําหรับทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม ก็ปฏิเสธความเปนทฤษฎีอยูเปนพื้นฐาน  สําหรับ

การกําหนดเปนทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม  เปนการกําหนดโดยนักวิจารณที่ไมเห็นดวยกับแนวคิดหลังสมัยใหม โดย

แยงวาที่แนวคิดหลังสมัยใหมปฏิเสธทฤษฎีก็เทากับมีทฤษฎีบางอยางอยูนอกเหนือส่ิงที่เรียกวาเปนทฤษฎีตายตัว

นั่นเอง แมนักคิดหลังสมัยใหมจะไมยอมรับความเปนทฤษฎี แตคําวิจารณดังกลาวก็เปนส่ิงที่นารับฟง และจัดวาเปน

ทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหมได แตเปนทฤษฎีที่ครอบคลุมและกวางมาก เพราะมันบรรจุทุกอยางที่ไมตายตัวและไร

ระเบียบลงไป  

   การกลาวถึงทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม ในลักษณะเชนนี้ ทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม  จึงเปนทฤษฎีที่เปน

การแสดงออกถึงภาวะบางอยางที่แสดงใหเห็นวามีการกระทําระหวางกันเทานั้น  หมายถึง  มีการทับซอนกันของ

ความเคลื่อนไหวของสิ่งที่หลากหลาย  ซึ่งถาจะทําใหเขาใจทฤษฎีดังกลาวงายขึ้น  ตองเปรียบเทียบทฤษฎีศิลปะหลัง

สมัยใหมกับหลักอิทัปปจจยตา เปนการแสดงออกใหเห็นความตอเนื่องของการกระทําระหวางกัน ของทุกส่ิงครอบ 

คลุมทั้งแนวคิดเรื่องแบบมโนคติและสสาร  ซึ่งหลักการดังกลาวโดยอธิบายวาส่ิงทั้งหลายที่เกิดขึ้นเปนเพียงภาวะ

ตอเนื่องของปฏิกิริยาแหงกันและกัน คือ  “เมื่อมีส่ิงนี้ ส่ิงนี้เปนปจจัยส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงเกิดขึ้น”  ในทางกลับกันเมื่อมีการ

เกิดขึ้นของสิ่งอะไรบางอยางก็มีการดับไป เชนเดียวกันเมื่อภาวะมันไมเหมาะสมที่จะเกิดการเคลื่อนไหว โดยอธิบาย

ในทางกลับกันวา “เมื่อไมมีส่ิงนี้  ส่ิงนี้เปนปจจัยส่ิงนี้  ส่ิงนี้จึงดับลง” การกลาวถึงการดับลงไปของการไมมีปจจัยอาจ
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ทําใหเกิดความสับสนบาง  เพราะทฤษฎีหลังสมัยใหม หรือทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม มีการกลาวถึงกระบวนการแหง

การเคลื่อนไหว ความไมแนนอนมีการกระทําระหวางกันที่เปนการเฉพาะ แตเนื่องจากทฤษฎี อิทัปปจจยตาเปนทฤษฎี

ทางพระพุทธ-ศาสนาไดกลาวถึงภาวะของการหมดไปของความทุกขดวย เพราะเปนภาวะที่ความทุกขหยุดลง         

ในที่นี้เปนการเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีระหวางทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหม กับทฤษฎีอิทัปปจจยตาวามันมีสวนคลายกัน

ตรงที่เปนทฤษฎีที่กวาง  พรอมจะยอมรับภาวะตางๆที่เกิดขึ้นและมีการกระทําระหวางกัน  มีการเคลื่อนไหว  คืออะไร

ที่เปนปฏิกิริยาระหวางกันแลวเกิดการแสดงออก  ก็จัดอยูในขอบขายทฤษฎีศิลปะหลังสมัยใหมได  เพราะแมแตการ

นิยามวาส่ิงใดสิ่งใดเปนศิลปะหรือไมก็ไมไดตกอยูในเสนแบงที่ชัดเจน  และไมอยูในอํานาจของผูเชี่ยวชาญทาง  

ศิลปะแตฝายเดียวอีกตอไป 

3) การสรางสรรคศิลปะหลังสมัยใหม  

การสรางสรรคศิลปะหลังสมัยใหม เปนการทํารวมกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบการแสดงออก 

ทางศิลปะ และเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาศิลปะหลังสมัยใหม เนนการแสดงออกตามบริบทของการตีความ

กระบวนการสรางสรรคจึงมีความเปนอิสระทั้งรูปแบบ เนื้อหาและเทคนิค  แตการสรางสรรคในครั้งนี้เปนการพยายาม 

ที่จะแสดงออกใหเห็นแนวคิดศิลปะหลังสมัยใหมโดยตรง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองการแสดงใหเห็นวาเปนคนละอยาง

กับศิลปะสมัยใหมที่เชื่อในการแสดงความจริงที่มีมาตรฐานตายตัว   ผลงานศิลปะหลังสมัยใหม ที่สรางขึ้นในชุดนี้   

จึงแฝงนัยยะ ของศิลปะหลังสมัยใหม ที่ประกอบดวยพลังแหงเจตจํานงที่ดิ้นรนอยางไมหยุดนิ่ง การปฏิเสธทฤษฎี 

และวาทกรรมหลักที่ตายตัว  แสดงภาวะไรระเบียบมากกวาความเปนระเบียบที่แนนอน  รวมทั้งแสดงใหเห็นวา     

การเกิดขึ้นของรูปแบบภายในภาพอยูนอกเหนือการควบคุมของผูสรางสรรค  เพราะแทจริงแลวผูสรางสรรคเปนแต

เพียงผูแสดงออกและการสืบเนื่องของความคิดอันเปนสวนหนึ่งของผลงานดวย  และในขณะเดียวกันก็เปนการ

ปลดปลอยผูชมใหตีความผลงานศิลปะตามที่ตนเองคิดเห็นในแงมุมตางๆตามที่แสดงความเปนทฤษฎีที่เปดกวาง

เอาไว  โดยผูวิจัยไดสรางสรรคงานศิลปะหลังสมัยใหม จํานวน 54 ภาพขนาด 56 × 76 เซนติเมตร แตละภาพก็เกิด

การเคลื่อนไหวของสีที่ไมซ้ํากัน  สวนผูชมงานศิลปะเหลานี้ก็ตองอาศัยกระบวนการแหงการตีความตามบริบท       

ของตนเอง  โดยในผลงานศิลปะดังกลาวไมไดแสดงวาเปนรูปอะไรตามที่เคยเห็นมากอน 
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4)  ผลการรับรูของผูชมงานศิลปะหลังสมัย 

  เมื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหลังสมัยจํานวน 54 ภาพ เพื่อใหผูชมงานศิลปะดังกลาวไดแสดงความคิดเห็น

ตอการรับรูผลงานศิลปะ  ผลปรากฏวาในขณะที่มีการชมงานศิลปะปฏิกิริยาของผูชมก็ได  แสดงความคิดเห็นโดยได

อธิบายกับผูชมคนอื่นๆวาเขาตีความและเห็นวาเปนภาพอะไรปรากฏอยูในงานศิลปะเหลานั้นบาง โดยพยายามนํา

ประสบการณเดิมที่เขาเคยเห็นส่ิงรอบตัวมาประทับกับรูปรางที่เกิดขึ้นในงานศิลปะ กระบวนการเชนนี้ทําใหเราเห็น

รอยตอของความคิดเห็นของศิลปะสมัยใหมที่มีอยูเดิมและเนนการทําใหศิลปะเปนเพียงแตการเลียนแบบความจริง

ของสสาร  เขาจึงพยายามมองใหเปนรูปส่ิงตางๆที่เขาเคยเห็น  แมมันจะไมชัดเจนนัก  ส่ิงตางๆตามที่เขาจินตนาการก็

ไดเกิดขึ้นอยางมากมาย จนทําใหเกิดการตั้งคําถามตอหลักคิดทางศิลปะ และเกิดคําถามเชื่อมโยงไปถึงปรากฏการณ

อื่นๆ  อยางมีความหมาย 

 จากการวิเคราะหแบบสัมภาษณผูชมจํานวน 200 คน ทําใหเห็นความคิดของผูชมวา จากการสัมภาษณ

ดังกลาวคนสวนใหญรูสึกไดถึงภาวะของความเปนหลังสมัยใหมโดยผานการรับรูผลงานศิลปะ  เพราะไดใหความเห็น

วาเกิดความรูสึกวามีภาวะของการสัมพัทธ  หลากหลาย ความไมแนนอน ความไรระเบียบ และคาดการรูปรางในภาพ

ไดไมชัดเจน และเสนอวาเปนการแสดงความเปนเฉพะตัวของทั้งผูสรางสรรคและผูชม และทําใหเกิดคําถามกับ

ความคิดเดิม  เกิดขอสงสัยและมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยางเสรี 

 

สรุป 
 ดวยปรากฏการณดังกลาวการปรากฏขึ้นของศิลปะหลังสมัยใหมเปนการประกาศเสรีภาพทางการแสดง 

ออกที่เทาเทียมกันทั้งในแงเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิค ถือเปนการกระจายอํานาจในการตีความทางศิลปะที่ทําใหมี

การวิพากษตั้งคําถามตอศิลปะที่เปนวาทกรรมหลักและใชวาทกรรมหลักนั้น สําหรับการเรียนการสอนกันอยางกวาง 

ขวาง การกาวขามวาทกรรมหลักสูเสรีภาพในการตีความและการแสดงออกทางศิลปะจะทําใหเกิดความเหมาะ 

สมกับบริบทของสภาพสังคมแตละแบบโดยไมจําเปนตองมีรูปแบบที่เปนสากลใหคิดถึงอีกตอไป 
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บทบาทของเทคโนโลยีการสรางแบบจําลอง 3 มิติตอกระบวนการออกแบบในประเทศไทย 
The Role of 3D Digital Modeling Technologies to the Design Process in Thailand 
 

มาณพ ศิริภิญโญกิจ1 

Manop Siripinyokij1 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจถึงเทคโนโลยี 3D Digital Modeling และเทคนิควิธีการสราง

แบบจําลองในลักษณะตาง ๆ ในประเทศไทย  ปจจัยที่มีผลตอการใชเทคโนโลยี 3D Digital Modeling ปญหาและ

อุปสรรคในการใชเทคโนโลยี 3D Digital Modeling  

ผลการวิจัยพบวา  (1)  รูปแบบการใชงานของเทคโนโลยี 3D Digital Modeling สามารถแบงออกไดเปน     

2 รูปแบบแบบกวางๆ คือ  รูปแบบของ 3D ใน Virtual Reality (VR) และ Physical Model หรือชิ้นงานที่จับตองได    

ที่สรางจากเครื่องสรางแบบจําลอง 3 มิติ  (2)  สถานการณการใชเทคโนโลยี 3D Digital Modeling ในประเทศไทย 

เริ่มเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น  โดยมีสถาบันของรัฐและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใชเทคโนโลยีของการสราง

แบบจําลองแบบ Physical Model หรือหนวยงานดานวิทยาศาสตรของรัฐที่มีการใชบริการและสนับสนุนการวิจัย  

สวนอุตสาหกรรมของเอกชนที่ใช 3D Digital Modeling ยังคงถูกใชอยูในเฉพาะบางอุตสาหกรรม โดยปจจัยที่มี      

ผลตอการใชงานของเทคโนโลยีนี้คือเรื่องของความเขาใจในเทคโนโลยี เทคนิควิธีการทํางานที่มีความซับซอนและ

ยังคงจํากัดอยูในวงแคบ ฯลฯ (3) ปญหาและอุปสรรคที่พบสามารถแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาล ระดับ

องคกร  และระดับบุคคลที่มีความรูความชํานาญในเรื่องดังกลาวยังมีอยูอยางจํากัด 

คําสําคัญ : เทคโนโลยี 3 มิติ การสรางแบบจําลอง 3มิติ คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ วิศวกรรมผันกลับ สแกน 3 มิติ 
 

Abstract    

 The objective of this research is to survey of the existing of 3D modeling technologies and rapid 

prototype techniques, factors that affect the use of 3D modeling technologies and problems and obstacle  

in Thailand.   The results of this research are (1)  There are mainly 2 type of 3D modeling: 3D modeling in 

VR and 3D physical model (2) The situation of 3D modeling has started to be widely known than before.  

There are government institutes and university research sections that acquire these technologies. Private 

industrial sector, the uses of 3D modeling are still in only some industrial.  The factor that affect the use of 

these technologies are the understanding of the technology, the complexity of the operation, etc. (3) For 

the problem and obstacle can be classified into 3 level which are : 1. Government level, 2. Organization 

level, and 3. Personnel level which is still in a scarce quantity.  
Keywords : 3D Digital Modeling, Rapid Prototype, CAD, CAM, 3D Digitizing, Reverse Engineering 
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คํานําและวัตถุประสงค 
การออกแบบในยุคปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาประยุกตใชกันอยางกวางขวาง  ใน

วงการออกแบบเทคโนโลยี 3D & CAD ไดเขามามีบทบาทในการนําเสนอผลงานการออกแบบอยางกวางขวาง นํามา

ซึ่งความเขาใจตอแนวความคิดของงานที่สรางสรรคโดยนักออกแบบ ทั้งนี้เทคโนโลยีในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการ

ออกแบบและการสรางภาพ 3 มิติดวยคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในหลายวงการ ซึ่งโดยสวนใหญเปนการสราง

งานในลักษณะของภาพ 2 มิติ  

ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการสรางงาน 3 มิติไดกาวไปสูการสรางสรรคงานที่เปนรูปธรรมที่จับตอง

ได ซึ่งไดมีการใชเครื่องสรางแบบจําลองสามมิติ (3D Digital Modeling) ในการสราง Model และงานตนแบบ 

(Prototype) แนวทางในการใชเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสามมิติ (Rapid Prototype –RP) จากเครื่อง 3D 

Digital Modeling เปนวิธีการสรางรูปทรง ซึ่งสามารถเริ่มจากในคอมพิวเตอร หรือแปลงขอมูลยอนกลับจากการสแกน

วัตถุจริงแบบยอนกลับ (Reverse Engineering) ดวยกระบวนการ 3D Digitizing  

 อยางไรก็ตามในประเทศไทย เทคโนโลยีดังกลาวยังเปนที่รูจักและมีการใชงานในวงจํากัด  มีเครื่องมือ

ดังกลาวเฉพาะในสถาบันบางสถาบัน  การใชงานถูกจํากัดเฉพาะบางกลุม  รวมถึงความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ดังกลาวไมไดรับการเผยแพรอยางกวางขวาง  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จะมุงเนนไปที่เทคโนโลยี 3D Digital Modeling 

ในรูปแบบตางๆ ในกระบวนการสรางสรรคงานออกแบบ โดยศึกษาทั้งจากทฤษฎีการออกแบบของนักออกแบบที่ใช

เทคโนโลยีดานนี้ และศึกษาจากเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางรูปทรง ตั้งแตการคิดจนถึงการสรางงานในประเทศ

รวมถึงศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการใชงาน อุปสรรคปญหาและแนวโนมในการใชงานเทคโนโลยีดังกลาว  เพื่อที่จะ

สามารถนําผลการวิจัยครั้งไปใชในการพัฒนาศักยภาพของการใชเทคโนโลยีในการออกแบบใหเพิ่มมากขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
เพื่อศึกษาถึงเทคโนโลยี 3D Digital Modeling และเทคนิควิธีการสรางแบบจําลองในลักษณะตางๆ  

เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการใชเทคโนโลยี 3D Digital Modeling 

เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยี 3D Digital Modeling 

เพื่อศึกษาแนวโนมในการใชงานเทคโนโลยี 3D Digital Modeling 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) เพื่อใหไดขอมูลรอบดานในเรื่องที่เกี่ยวของ ในการวิจัยนี้มุงศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีการสราง

แบบจําลองสามมิติตอกระบวนการสรางสรรคงานออกแบบในยุคปจจุบันของประเทศไทย  ซึ่งรวมถึงลักษณะการใช

งานของเทคโนโลยี  รูปแบบการทํางาน  การใชประโยชน  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชเทคโนโลยีและการเผยแพร

เทคโนโลยี  ปญหาและอุปสรรค  รวมถึงแนวโนมของการใชเทคโนโลยีการสรางแบบจําลอง 3 มิติตอกระบวนการ

ออกแบบ  เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปใชในการเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับพัฒนาการใชงานเทคโนโลยีดังกลาวตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้แบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

- การเก็บขอมูลทุติยภูมิ 

คือการเก็บรวมรวมขอมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวของ  อาทิ หนังสือ งานวิจัย บทความเกี่ยวกับการวิเคราะห

รูปแบบการทํางานของ CAD, CAM 3D Model และ Rapid Prototype (RP) ในเชิงเทคนิค วิเคราะหถึงความ

เหมาะสมในการใชเทคโนโลยีการใชงานของเทคโนโลยี 3D Modeling ในกระบวนการออกแบบในขั้นตอนตางๆ 

ศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ  ศึกษาถึงทฤษฎีการออกแบบที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 มิติ  ศึกษาถึงการ

ใชเทคโนโลยีที่อยูนอกเหนือจากการใชงานทั่วไป  เอกสารและสื่อเวปไซตอื่นๆ 

- การเก็บขอมูลปฐมภูมิ 

การสัมภาษณเชิงลึกบุคคลในแขนงการทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางแบบจําลองสามมิติ  

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
เลือกกลุมตัวอยาง 
การเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive random sampling) เนื่องจากผูที่มี

ความรูในเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 มิติในประเทศไทยมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นการใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจงจึงเปนวิธีที่เหมาะที่สุด 

 หลังจากไดกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงแลว  จําเปนตองใชวิธีสุมตัวอยางแบบสโนว

บอลล (Snow ball random sampling) ควบคูกันไป เนื่องจากจะทําใหไดผูเชี่ยวชาญในแวดวงการใช 3D digital 

modeling ไดดีขึ้น  ซึ่งกลุมตัวอยางจะแบงออกเปน 3 กลุม จํานวนทั้งหมด 13 คน คือ 

-  กลุมผูใช นักออกแบบ และบริษัทออกแบบที่ใชเทคโนโลยีนี้     5 คน 

-  กลุมตัวแทนจําหนาย บริษัทหรือสถาบันที่รับผลิตและสรางงาน 3 มิติจากไฟล Digital  3 คน 

-  กลุมวิชาการและนักพัฒนาที่ใชเทคโนโลยี 3 มิติ      5 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

สําหรับการวิเคราะหเอกสาร ผูวิจัยจะวิเคราะหจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ เอกสารตางๆ และขอมูลจากเวปไซต

สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยจะกําหนดคําถามเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
ประเด็นคําถาม 
ประเด็นคําถามสําหรับการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกในครั้งแบงประเด็นสัมภาษณหลักๆ ดังนี้ 

- มีความจําเปนและเหมาะสมมากเพียงไรในการนําเทคโนโลยีของเครื่องสรางแบบจําลอง 3 มิติเพื่อเขามา

ชวยในดานการผลิตงานในขั้นตอนตางๆ ของการออกแบบ 

- ในปจจุบันมีวิธีใดบางในการสรางงานแบบ 3D Digital Modeling แตละรูปแบบมีวิธีการทํางานอยางไร 

และคาใชจายในการผลิตงานแตละรูปแบบมีราคาเทาไร 

- ควรใชเทคนิควิธีไหนของ 3D Digital Modeling เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับรูปแบบของงานออกแบบที่

แตกตางกันออกไป 

- ในการออกแบบจําตองคํานึงถึงองคประกอบและกระบวนการใดบางในเชิงของคอมพิวเตอรเพื่อให

สามารถสงขอมูลไปสูเครื่องจักรเพื่อผลิตชิ้นงานไดอยางเหมาะสมและลดขั้นตอนของกระบวนการทํางาน 

- เทคโนโลยี 3D Modeling ไดเปล่ียนแปลงรูปแบบของการออกแบบในยุคปจจุบันไปมากนอยเพียงใด 
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- ผูใชเทคโนโลยีเครื่องสรางแบบจําลอง 3 มิติในสาขาตางๆ ไดรับความพึงพอใจเพียงใด 
การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยจะเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารตางๆ รวมทั้งสัมภาษณเชิงลึกกับบุคคลในสาขาตางๆ ที่

เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทั้งจากผูผลิต ผูใชเทคโนโลยี และจากกรณีศึกษา จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากเอกสารและการ

สัมภาษณเชิงลึกมาแตกประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคการวิจัย  และนําประเด็นตางๆ มาสรุปอีกครั้ง  เพื่อใหได

ผลการวิจัยที่สมบูรณ 

 

ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัยในเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีการสรางแบบจําลอง 3 มิติตอกระบวนการสรางสรรคงาน

ออกแบบในยุคปจจุบัน ซึ่งไดขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก  สามารถแยงประเด็นหลักๆ ได ดังนี้ 
 รูปแบบการใชงานเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสามมิติในประเทศไทย 
 โดยลักษณะการทํางานของ 3D Modeling โดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะการสราง คือ 

1. 3D Model ใน Virtual Reality  
- การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสราง 3D Model 

- การใชกระบวนการวิศวกรรมผันกลับ (Reverse Engineering) 
2. 3D model แบบ Physical 

 วิธีการหักออก (Material removal process) เปนวิธีที่ใชกันมากและใชกันมาเปนระยะเวลานาน  การ

ออกแบบเริ่มจากการนํากอนวัสดุมากัดเอาเนื้อวัสดุออกใหไดรูปรางที่ตองการโดยใชเครื่องมือทั่วไป  เชน เครื่องกลึง  

เครื่องกัด  เครื่องเลื่อย  เครื่องเจาะ เปนตน  วิธีนี้คอนขางใชเวลานานในการทํา  แตปจจุบันไดมีเครื่อง CNC 

(computer numerical control) ที่ชวยใหการทํางานไดเร็วขึ้นและแมนยํายิ่งขึ้น  แตเครื่อง CNC ยังมีขอจํากัดคือไม

สามารถทําตนแบบที่มีรูปรางซับซอนมากๆ ได  โดยเฉพาะเมื่อพื้นผิวที่ตองการเอาออกมีสวนอื่นบดบังอยู 

 วิธีเพิ่มเขา (Material addition process) เปนวิธีที่เครื่อง Rapid Prototyping (RP) การทําตนแบบจะทํา

โดยการเติมวัสดุลงตามพื้นที่ภาคตัดขวางในแนวนอนของตนแบบทีละชั้น  โดยเริ่มจากชั้นลางสุด (พื้นที่ภาคตัดขวาง

ดานลางสุดของตนแบบ) ขึ้นมาถึงชั้นบนสุด (พื้นที่ภาคตัดขวางดานบนสุดของตนแบบ) วิ่งโดยทั่วไปแตละชั้นจะมี

ความหนาประมาณ 0.1 มม. (ความหนาขึ้นอยูกับกรรมวิธีและวัสดุที่ใช) วิธีนี้สามารถสรางตนแบบไดรวดเร็วและมี

รูปรางซับซอนได  แตมีขอจํากัดเรื่องวัสดุที่ใชทําตนแบบ 

 วิธีอัดขึ้นรูป (Forming process) เปนวิธีการทําตนแบบโดยการหลอ การทุบ หรือปมขึ้นรูปวัสดุโดยใช

แมพิมพเปนแบบ  วิธีนี้คอนขางใชเวลามากเพราะตองทําแมพิมพและไมสามารถทําตนแบบที่มีรูปรางซับซอนได 
 สถานการณปจจุบันของการใชเทคโนโลยีการสรางแบบจําลอง 
 การใชงานเทคโนโลยีการสรางแบบจําลอง  เปนเทคโนโลยีที่มีลักษณะของการเติมโตขึ้นมาเรื่อยๆ   ซึ่งอาจ

เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนามาจากหลังการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการชวยออกแบบทั้งอุตสาหกรรม  

สถาปตยกรรม  รวมถึงวงการผลิตภัณฑตางๆ  โดยสามารถแบงออกเปนไดเปน 2 ลักษณะ คือ การใชงานเทคโนโลยี

ดังกลาวในตางประเทศและการใชงานเทคโนโลยีดังกลาวภายในประเทศไทย    

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 3D Modeling ทั่วโลกนั้นมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องนับตั้งแต

ป พ.ศ. 2531 ซึ่งเครื่องสรางตนแบบรวดเร็ว (Rapid Prototype -RP) เครื่องแรกถูกจําหนายทางการคา  ปจจุบันมี

บริษัทจําหนายเครื่องสรางตนแบบรวดเร็วมากกวา 40 บริษัททั่วโลก  และผูใหบริการสรางตนแบบรวดเร็วอีกกวา 700 
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บริษัท  จากการสํารวจโดย Wohlers Associates จํานวนของ RP model ที่สรางขึ้นในแตละปนั้นมีจํานวนหลายลาน

ชิ้นและยังคงมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป นอกจากการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและใชงานตนแบบรวดเร็วในแต

ละปแลว การสํารวจยังพบวาจํานวนยอดจําหนายเครื่อง RP ของบริษัทตางๆ ทั่วโลกก็ยังเปนไปในทิศทางเดียวกัน

และอาจจะมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นที่สูงมากในชวง 1-2 ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องจากการที่บริษัทผูผลิตเครื่อง RP เริ่มมีการ

พัฒนากลุมของเครื่อง RP แบบใหมที่มีราคาต่ําลง สามารถติดตั้งในที่ทํางานอยางสะดวกและงายตอการใชงาน  

สําหรับการใชงานเทคโนโลยีดังกลาวในประเทศไทยนั้น  ถือไดวายังเปนเทคโนโลยีที่ใหมตอวงการ

อุตสาหกรรม และวงการการออกแบบ เนื่องจากบุคคลที่มีความรูความชํานาญในเทคโนโลยีนี้ยังมีนอยและจํากัด 

สวนมากจะอยูในบริษัทที่รับทําแบบจําลองสามมิติโดยเฉพาะ แตก็ยังมีกําลังการผลิตที่จํากัด สถาบันการศึกษาขนาด

ใหญที่มีกําลังในการซื้อเทคโนโลยีดังกลาว หรือสถาบันวิจัย โดยสรุปแลวสามารถแบงบริษัทหรือองคกรที่ใช

เทคโนโลยีดังกลาวไดคือ (1) สถาบันรัฐบาลที่มีเครื่องสรางแบบจําลองสามมิติ (2) บริษัทภาคเอกชนที่รับทํา

แบบจําลอง3มิติ  
สถาบันรัฐบาลที่มีเครื่องสรางแบบจําลองสามมิติ 

สถาบันตางๆ ที่มีเครื่องสรางแบบจําลองสามมิตินั้นโดยมากแลวจะเปนสถาบันการศึกษาของรัฐบาล  และเปนของ

ภาควิชาที่เกี่ยวของ อาทิ ม.จุฬาฯ ม.ธรรมศาสตร ม.มหิดล  เทคโนฯ พระจอมเกลาธนบุรีเปนตน ซึ่งสวนมากจะอยูที่

คณะวิศวกรรมศาสตรของแตละที่ หรือตั้งเปนศูนยเฉพาะขึ้นมา เชน ม.ธรรมศาสตรที่ตั้งเปนศูนยเฉพาะดานขึ้นมา 

สวนสถาบันที่ไมใชสถาบันการศึกษาแตก็เปนของรัฐบาลเชนกันก็คือ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

ซึ่งสามารถผลิตเครื่อง RP ขึ้นมาใชไดเอง มีการรับงานจากภายนอกองคกรเพื่อผลิตชิ้นงานดวย ซึ่งงานโดยมากจะ

เปนงานบริการทางดานการแพทย ทําใหมีขอจํากัดในการผลิตงานสําหรับภาคอุตสาหกรรม หรือภาคออกแบบอื่นๆ 
บริษัทภาคเอกชนที่รับทําแบบจําลองสามมิติ  
เปนบริษัทที่มีเครื่องสรางแบบจําลองสามมิติ และเปดใหบริการสําหรับอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ตองการ

สรางแบบจําลอง  แตสําหรับในประเทศไทยแลวบริษัทในลักษณะดังกลาวยังมีจํานวนจํากัด เครื่องสําหรับสราง

แบบจําลองเปนเครื่องขนาดเล็ก สามารถสรางแบบจําลองในขนาดที่จํากัด บริษัทดังกลาว  เชน  บริษัท ARRK หรือ 

Comgraph เปนตน ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ บริษัทที่มีเครื่องขนาดใหญ  เชน  บริษัท ARRK สวน

อีกหนึ่งลักษณะจะเปนบริษัทที่รับทําแตมีเครื่องขนาดเล็ก เชน บริษัท Inno-At 
 บทบาทของเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองที่มีตอผูใชประโยชนเทคโนโลยีการสรางแบบจําลอง 

สําหรับบทบาทของเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองในประเทศไทยถือไดวายังมีบทบาทอยูในวงการเฉพาะ

บางวงการเทานั้น  ถือไดวายังไมแพรหลายมากเทาที่ควร  สาเหตุอาจมาจากการที่เปนเทคโนโลยีใหม  ประกอบกับ

การที่บุคคลผูมีความรู  ความชํานาญในเรื่องดังกลาวยังมีไมมาก  สําหรับผูที่ใชเทคโนโลยีดังกลาว อุตสาหกรรมที่

ตองมีการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑสามารถใชเทคโนโลยีชวยลดเวลาในการนําผลิตภัณฑสูตลาดได  

เนื่องจากเทคโนโลยีดงักลาวมีอยูหลายระบบและแตละระบบก็ใชวัสดุที่ตางกัน  ดังนั้นเทคโนโลยีแตละระบบจึงเหมาะ

กับอุตสาหกรรมแตละอยาง  สามารถแบงออกไดตามลักษณะสายงานดังนี้ 

งานดานการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑ เปนงานที่มีการใชเทคโนโลยี 3D RP เนื่องจากมีความจําเปน

จะตองเห็นแบบจําลองกอนที่จะสรางขึ้นมาเปนของจริงเพื่อใชในการพิจารณาความคุมคาทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑตางๆ ดังนั้น ดานการผลิตสินคาจึงเปนอีกกลุมที่มีการใชเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสามมิติ 
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งานดานการผลิตและออกแบบเฟอรนิเจอร เปนงานอีกหนึ่งกลุมประเภทที่มีการใชเทคโนโลยีดังกลาว  

ใชในลักษณะเดียวกันก็คือ  ดูความเปนไปไดในการผลิตเฟอรนิเจอรออกมา  ดูความแข็งแรง  การใชงาน  หรือความ

สวยงามเมื่อออกมาเปนแบบจําลองสามมิติแลว  จากนั้นจึงมีการปรับเปล่ียนและแกไข  

 งานดานการแพทย โดยมากแลวจะเปนการสรางแบบจําลองที่เปนกระดูกซะเปนสวนใหญเพื่อนําไปใชใน

การทดแทนอวัยวะที่เสียหายภายในรางกาย สถาบันหนึ่งที่มีการใชงานทางดานการแพทยเปนสวนใหญคือ  ศูนย

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

 งานดานสถาปตยกรรม มีการนําเทคโนโลยีสรางแบบจําลองสามมิติมาใชกันเริ่มแพรหลายมากยิ่งขึ้นดวย

ความที่มีความสะดวกในการพิจารณาโครงสราง  ความเปนไปได  การรองรับน้ําหนักของสิ่งกอสรางตางๆ  รวมถึงทํา

ใหงานเดินหนาไปอยางรวดเร็วเปนการลดขั้นตอน  รวมถึงลดความผิดพลาดอีกดวย 

 งานดานวิชาการ กลุมที่มีการใชเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสามมิติก็คือกลุมนักวิจัยและนักวิชาการ

ทางดานการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของ อาทิ  วิศวกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร  การออกแบบผลิตภัณฑ เปน

ตน  ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวถือวาเปนตัวสนับสนุนใหการศึกษาในสายงานดังกลาวเปนไปไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น  

เนื่องจากการศึกษาจําเปนตองมีการคิดหรือทดลองสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา  ถาจะตองนําไปผลิตจริง  คาใชจายหรือ

งบประมาณจะสูง  แตถามีเครื่องสรางแบบจําลองสามมิติก็จะทําใหลดคาใชจายและระยะเวลาในการผลิตได  
 ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการใชเทคโนโลยี 
 ปญหาของการใชเครื่องสรางแบบจําลองสามมิติอาจกลาวไดวามีหลายปญหาและหลายภาคสวนที่

เกี่ยวของตั้งแตระดับสูงอยางเชน รัฐบาล  จนถึงระดับองคกร  และบริษัทที่ใช  รวมถึงบุคคล   

 ระดับรัฐบาล กลาวไดวารัฐบาลมีนโยบายไมชัดเจนและปญหาในเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ รัฐบาลมี
งบประมาณในการซื้อแตในบางครั้งไมทราบวาแทจริงแลวอุตสาหกรรมนี้ตองใชเครื่องตัวใดถึงจะเหมาะ ซึ่งควรมีการ

ทําวิจัยกอนวาเทคโนโลยีใดเหมาะ ดังนั้นจะเห็นวาในระดับนโยบายระดับสูงของทางรัฐบาลก็ยังไมมีความแนนอน  

จึงทําใหระดับปฏิบัติงานหรือเงินงบประมาณในการสนับสนุน  ทั้งใหองคกรของรัฐในการจัดซื้ออุปกรณ  หรือในการ

ใหความรู  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกลาวก็เปนไปไดคอนขางยาก 

 นโยบายการใหความชวยเหลือจากภาครัฐยังขาดการวางแผนกลยุทธที่ชัดเจน  อีกทั้งยังขาดขอมูลเชิง

นโยบายที่จะชวยในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว ทําใหการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร ประกอบกับขากการสนับสนุนการคนควาวิจัยดานเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานที่จะเอื้ออํานวยตอการ

พัฒนาเทคโนโลยี 

 ปญหาอีกประการในระดับรัฐคือการที่มีแนวโนมในเรื่องของการนําเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสามมิติ

มาใชแพรหลายมากขึ้น  แตอุตสาหกรรมไทยสวนใหญยังไมมีความพรอมในการปรับตัวสูการใชเทคโนโลยีใหมๆ จึง

ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาวประสบความลําบากในการแขงขันกับการนําเขาจากตางประเทศหรือการสง

ชิ้นงานไปผลิตยังตางประเทศ 

 ระดับองคกร เนื่องจากในระดับองคกรตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนมีจํานวนไมมากที่มีเครื่องสราง

แบบจําลอง3มิติ  ดังนั้นการใชงานจึงถูกจํากัดอยูเฉพาะในบางหนวยงานเทานั้น  ควบคูกับราคาของเครื่องที่คอนขาง

สูง   และคาบํารุงรักษาที่ สูง   จึงไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   อีกทั้งถาเปนหนวยงานสังกัด 

สถาบันการศึกษาหรือสังกัดหนวยงานของรัฐ  การประชาสัมพันธก็มีอยูอยางจํากัด  จึงทําใหความรูหรือการบริการ

ดานเทคโนโลยีดังกลาวไมเปนที่รูจักในวงกวาง 
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 ระดับบุคคล ถึงแมเทคโนฯ ดังกลาวจะเริ่มมีใชมากวา 10 ป แตสําหรับประเทศไทยแลว บุคคลที่มีความรู

ความชํานาญในเรื่องดังกลาวยังมีอยูอยางจํากัด อีกทั้งการฝกฝนหรือการใหความรูเพิ่งมีการเริ่มทําในระดับนิสิต

นักศึกษารุนใหมที่ยังศึกษาอยูหรือเพิ่งจบออกไป ทําใหผูที่ชํานาญดานดังกลาวก็คือบุคคลที่ผานการใชเครื่องมือหรือ

เทคโนโลยีนี้จากตางประเทศ หรือจากสถาบันที่มีการใชเทคโนโลยีดังกลาว ในบริษัทเอกชนบางบริษัทไดมีการสง

พนักงานไปฝกการใชเครื่องกับสถาบนัการศึกษาเพื่อเปนการหาแนวทางในการแกไขเรื่องดังกลาว 

 

อภิปรายผล 
 ขอบกพรองและขอจํากัดของงานวิจัย 
 ขอจํากัดของการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3D Digital Modeling นั้นมีขอจํากัดในหลายดาน ในสวนของการ

เก็บขอมูล เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่ถูกใชในวงจํากัดในประเทศทําใหความรูและความเขาใจในเทคโนโลยีนี้เปนเรื่อง

ที่ยากและจํานวนผูเชี่ยวชาญในประเทศที่สามารถใหขอมูลหลักมีจํานวนนอยทําใหการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล

และวิเคราะหยังเปนไปไดอยางยากลําบาก  

 การใชงานของเทคโนโลยียังมีอยูนอยและอยูในวงจํากัด ในสวนของการทํางานของนักออกแบบยังมีการ

ทํางานในรูปแบบการใชเทคโนโลยี 3D ที่แตกตางกัน ในสวนของผูใหบริการ รูปแบบการใหบริการและคาบริการของ

แตละที่ยังไมมีมาตรฐาน ทําใหการวิเคราะหถึงการใชงานยังไมสามารถศึกษาและเปรียบเทียบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยียังมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในสวนของประเทศไทยก็มีการผลิตเครื่องสรางตนแบบในสถาบันวิจัยของรัฐ

แตก็ยังไมไดรับการเผยแพร ในตางประเทศการพัฒนาก็ยังมีอยูอยางตอเนื่อง บางเทคโนโลยีก็มีการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น

ในขณะที่บางเทคโนโลยีหายไปจากทองตลาดทําใหการวิเคราะหขอมูลยังหาบทสรุปที่ชัดเจนไมได 
 การนํางานวิจัยไปใชประโยชน 
 สามารถนําองคความรูจากขอสรุปที่ไดจากงานวิจัยชิ้นนี้ไปใชเปนขอมูลอางอิงในการศึกษาถึงแนวโนมการ

ใชงานของเทคโนโลยี 3D modeling ในแงมุมตางๆ เทคนิควิธีและกระบวนการทํางานเพื่อใหไดผลลัพธที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบของเทคนิคที่ควรเลือกใชสําหรับงานที่แตกตาง ทิศทางการเลือกเทคโนโลยีในรูปแบบ

ตางๆ ไปใชใหเหมาะสมกับรูปแบบการทํางานขององคกร รวมไปถึงทิศทางการใชงานในสาขาอาชีพตางๆ  
 แนวทางในการทําวิจัยตอไป 
 ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในรายละเอียดขององคประกอบในดานอื่นๆ ที่มีผลตอการเลือกใชเทคโนโลยี เชน

คาใชจายในการทํางานที่มีขนาด ปริมาณหรือจํานวนของชิ้นงานเปนตัวแปร ซึ่งเกี่ยวพันกับคาดําเนินการและราคา

ของคาบริการของผูออกแบบและราคาของสินคา ความเปนไปไดและทิศทางในการใชเทคโนโลยีในสาขาอาชีพอื่นๆ 

เชนการอนุรักษศิลปะหรือโบราณวัตถุ และควรมีการศึกษาจากกรณีศึกษาตั้งแตเริ่มตนจนงานเสร็จสมบูรณวาตองมี

การเตรียมงานในดานใดบางและเทคโนโลยีเหลานี้มีผลในดานใดบางกับการทํางาน 
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การสรางวงจรการเดินใหสมจริงในการสรางภาพเคลื่อนไหว 
Making Walk Cycle Animation by Using Rotoscope Technique 
 

นิจจัง พันธะพจน1 

Nitjung Pantapoj1    

    

บทคัดยอ 
ผลงานวิจัยสรางสรรคนี้ชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการทดลองสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ใสความมีชีวิต

ใหกับตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะ (Character’s emotion)  โดยจะใชหลักการของวงจรการเดิน (walks cycle)  และ

การใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน  (Wave) ผสมกับทาทางในการเดิน (action) เพื่อสรางลักษณะทาทางการเดิน

ที่เหมาะสมกับตัวละครนั้น ๆ ขึ้นมา 1   ชุด  ดวยเทคนิคในการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยการเขียนดวยมือ  (2D 

Animation) เพื่อนําไปใชซ้ําในฉากหลังที่เคลื่อนไหวเพื่อลวงตาวาตัวละครตัวนั้นกําลังเคลื่อนไหวในสถานที่แหงหนึ่ง 

โดยจะไดภาพเคลื่อนไหวที่มีอารมณความรูสึกและความสมจริงสมจังในการเดิน  และสามารถนําหลักการที่ไดไปใช

กับภาพเคลื่อนไหวที่มีวงจรของการเดิน (walks cycle) ประเภทอื่น ๆเชน ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Animation) 

คําสําคัญ : ภาพเคลื่อนไหว  วงจรของการเดิน  ตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะ 
 

Abstract 
 In this study, the animation is created by adding the livelihood to the character ‘s emotion by 

using walks cycle and wave in addition with an action to create a set of suitable walking manners for 

each character through different 2D animation techniques.  The walks will be used repeatedly in the 

moving background to create an illusion as if the character is moving somewhere. The movement 

captures emotion and realistic of the walk. The same principle can be applied to other types of animation 

that has walks cycle such as 3D animation. 

Keywords : Animation ,Walk cycle, Character’s emotion 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ที่มาและความสําคัญของโครงการ 

งานวิจัยนี้ชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการทดลองสรางภาพเคลื่อนไหว(Animation)ที่ใสความมีชีวิตใหกับตัวละครที่มี

บุคลิกลักษณะ (Character’s emotion)  โดยจะใชหลักการของวงจรการเดิน( walks cycle) และการใชเสนโคงแสดง

จังหวะของการเดิน  (Wave)ผสมกับทาทางในการเดิน (action) มาวิเคราะหการแสดงอารมณในการเดินทั้งหมด        

6อารมณ เพื่อสรางลักษณะทาทางการเดินที่เหมาะสมกับตัวละครนั้นๆ ขึ้นมา 1   ชุด   ดวยเทคนิคในการสราง

ภาพเคลื่อนไหวดวยการเขียนดวยมือ   (2D Animation) เพื่อนําไปใชซ้ําในฉากหลังที่เคลื่อนไหวเพื่อลวงตาวาตัวละคร

ตัวนั้นกําลังเคลื่อนไหวในสถานที่แหงหนึ่ง โดยจะไดภาพเคลื่อนไหวที่มีอารมณความรูสึกและความสมจริงสมจังใน

                                          
1 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศลิป คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยกรุงเทพ  ถนนพหลโยธิน ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 
  Department of Communication Design, Faculty of Fine and Applied Arts, Bangkok University, Pathum Thani 12120, Thailand 
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การเดิน  และสามารถนําหลักการที่ไดไปใชกับภาพเคลื่อนไหวที่มีวงจรของการเดิน (walks cycle)ประเภทอื่นๆเชน 

ภาพเคลื่อนไหว 3มิติ (3D Animation)เปนตน 
 

วัตถุประสงคของโครงการ      
1. เพื่อหาแนวทางการออกแบบภาพเคลื่อนไหววงจรการเดิน (walk cycle) 

2. เพื่อหาหลักการใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน (wave) ผสมกับทาทางในการเดิน (action) 

เพื่อแสดงลักษณะการเดินที่เหมาะสมกับตัวละคร 

        3. เพื่อทดลองและหาแนวทางใหมๆในการสรางภาพเคลื่อนไหว 

นิยามศัพท 
ภาพเคลื่อนไหว(Animation) 

ความหมายของภาพเคลื่อนไหวคือมาจากรากศัพทภาษากรีกคือคําวา  anima แปลวา  วิญญาณ  ลมหายใจ 

 animation จึงแปลวา  การทําใหมีชีวิต2  เปนการบันทึกภาพนิ่งติดตอกันโดยสามารถทําไดหลากหลายวิธีไมจํากัดวา

จะตองเปนการวาดภาพเพื่อใหเคลื่อนไหวเพียงอยางเดียว โดยหลักของการสรางภาพเคลื่อนไหวที่ดีคือการเคลื่อนไหว

ดวยความเร็วที่เหมาะสม โดยการสรางภาพเคลื่อนไหวในระบบโทรทัศนในเมืองไทยคือระบบ  PALใชจํานวนเฟรม  25 

เฟรมตอ  1 วินาที 3สําหรับการสรางงานภาพเคลื่อนไหวนิยมใช จํานวน12 เฟรมขึ้นไปตอ 1 วินาที 
วงจรของการเดิน( walks cycle) 

การเดินเปนส่ิงแรกในการเรียนรูการสรางภาพเคลื่อนไหว  ใหมีความสัมพันธกันทั้งลําตัว  แขน  ขา  เทา  การ

กาวเทา ยก เหยียบ เปนตน จังหวะของการเดินของมนุษยมี  8 จังหวะ แบงออกเปนขาขางขวาและขางซาย  ซึ่งการเดิน

ของขาทั้งสองขางจะเหมือนกัน เพื่อใหงายตอการจดจํา  โดยจะจําแค  4 จังหวะของขาเพียงขางเดียวเทานั้น 4 การเดิน

เปนการสรางภาพเคลื่อนไหวแบบวงจร (Cycle) คือส่ิงที่ตองสรางวนไปวนมาอยูกับที่และนํามาใชซ้ําได 

การเคลื่อนไหวในเบื้องตนนี้จะทําใหนักออกแบบสามารถทําการเคลื่อนไหวที่เปนธรรมชาติในวงจรการเดิน

ในเรื่องทาทางการเดินที่สมบรูณทําใหสามารถแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะตัวละคร  อารมณความรูสึกในขณะนั้น

ออกมาได เชนตัวละครวัยรุนที่กําลังหดหูก็จะเดินหลังคอม โนมตัว  แตถาเปนเด็กผูหญิงที่กําลังราเริงก็จะเดินแบบเปน

คล่ืน หรือมีการเคลื่อนไหวรางกายไปมา คือมีการใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน (Wave)5 ในขณะเดิน 
จังหวะสําคัญของการเดิน  

ขั้นที่   1  ขั้นของการสัมผัส(Contact)หรือการบรรจบ  เปนจุดที่ตัวละครในวงจรการเดิน  ถายน้ําหนักจากขา

หนึ่งไปอีกขางหนึ่ง  การสัมผัสนี้จุดสูงสุดนี้ของตรงกลางของการเดิน  จังหวะที่กําลังจะเปลี่ยนไปอีกทาหนึ่ง  จะเรียกวา

ทาเริ่มตนหรือทาจบก็ได6 

ขั้นที่  2 การลาถอย (Recoil) แรงสะทอนกลับ ถัดจากขั้นแรก คือขั้นแรกเมื่อเทาถึงพื้นทั้งสองขาง แตขั้นนี้ จะ 

                                          
2 Kit Layboune .1998 .The Animation book . New York:Three river press.p.3. 
3 พรพล  สาครินทร,กฤษฎา แกวมณี .  2521 .พ้ืนฐานการกาวสูโลก  3 มิติ กรุงเทพฯ. บริษัทซัคเซส มีเดยีจํากดั .หนา  33 -34.  
4 โรบี เองเกลอร .1984. เวิรคชอปภาพยนตร+วิดีโอการตนู แปลโดย ศ.สนัน่  ปทมะทิน . Singapore : Amsterdam Type Printers.หนา 201 
5 Chi Hang Li,Chris Patmore and Hayden Scott-Baron. 2007.The Complete Guide to Anime Techniques .Singapore:Page One Publishing Private  

  Limited.p.209 
6 ดนัย มวงแกว.  2552 .Flash Cartoon Animation .กรุงเทพ.สํานักพมิพ ไอซีดี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร เซน็เตอร.หนา 281 
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ทิ้งขาไวเหนือพื้น  งอเขาไว  สะโพกหมุนลงเล็กนอย  นี่นาจะเปนจุดต่ําสุดของการเดินในวงจรการเดิน เปนเหมือนกับ

จังหวะที่กําลังยอตัว 

ขั้นที่  3  การผาน (Passing) นี่คือจุดของเทาที่สัมผัสพื้นและยังเหลือเทาตรงกันขามที่ยกจากพนพื้นเล็กนอย 

และเทาจะเหวี่ยงไปขางหนาอีกขาหนึ่ง เปนจังหวะระหวางทางที่กําลังยืดตัวมากที่สุด 

ขั้นที่  4 จุดสูงสุด(High point) ของวงจรการเดิน น้ําหนักจะยกขึ้นและเปนจังหวะที่ตัวถลันไปขางหนาอยาง

รวดเร็ว นี่คือทาที่เปนพื้นฐานที่จะเตรียมตัวละครใหกลับไปในขั้นที่  1 ขั้นของการสัมผัส(Contact) อีกครั้งแตก็จะเปน

ขาที่ตรงขามกับขั้นที่  1 แทน เปนจังหวะที่ยืดตัวสูงสุด เตรียมกาวไปสูจังหวะแรกของขาอีกขางตอไป 
ตัวละครมีที่บุคลิกลักษณะ (Character’s emotion) 

การออกแบบบุคลิกลักษณะของตัวละครเปนสวนสําคัญมากที่มีองคประกอบเปนเอกลักษณที่ผูชมจําได 7

เพราะเปนสวนประกอบของทุกเรื่องราวไมวาจะเปนภาพเคลื่อนไหวหรือส่ิงพิมพ  การสรางตัวละครที่มีเอกลักษณจะ

ทําใหคนสนใจและจดจําได  แตทําอยางไรจะใหตัวละครดูนาเชื่อถือ  การสรางตัวละครไมใชแคออกแบบรูปลักษณ

ภายนอกเชน รูปราง,ทรงผมที่ดูดีหรือเครื่องแตงกายที่นาสนใจเทานั้น แตคือการสรางลักษณะนิสัย อารมณ พื้นเพเพื่อ

ทําใหคนดูเชื่อวาตัวละครนั้นมีชีวิตจิตใจ 
ความหมายของอารมณ  

อารมณคือ ความรูสึกที่เกิดจากการไดรับการกระทบจากสิ่งเรา อารมณมีไดทั้งทางบวกและทางลบ เปนได

ทั้งความพึงพอใจและความรูสึกไมสมปรารถนาพฤติกรรมของมนุษยเราเปนจํานวนมากอยูภายใตการควบคุมของ

อารมณ  อารมณจึงมีความสําคัญและเปนเรื่องที่เราจะตองเรียนรูและเขาใจอารมณ  (Emotion )นั้นมีรากศัพทมาจาก

ภาษาลาตินมาจากคําวา  Emovere  ซึ่งแปลวาทําใหตื่นเตน  ทําใหปนปวน  แบงเปน   2  ประเภทใหญๆคือ81. อารมณที่

ทําใหเกิดความสุขไดแก  สนุก  รัก  เปนตน 2   .อารมณที่ทําใหเกิดความทุกข  โกรธ  เศรา  กลัว  เปนตน  การแบงประเภท

ของอารมณ 6 ประเภท (ในที่นี้ผูวิจัยไดแยกแยะแตละอารมณออกมาเพื่อใหตรงกับเนื้อเรื่องของภาพเคลื่อนไหวที่แตง

ขึ้นมาใหม ) คอื ความสุข ความภูมิใจ  ความกลัว ความเศรา ความโกรธ และความสงบ  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1 .ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางภาพเคลื่อนไหววงจรการเดิน (Walks cycle) และการใชเสนโคงแสดง

จังหวะของการเดิน (Wave)ผสมกับทาทางในการเดิน (action) 

         2.ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเดินและการเคลื่อนไหวของนักแสดงทั้ง  6 อามรณ 

          3.ออกแบบเครื่องมือเพื่อใชวิเคราะหและเก็บขอมูล 

        4.นํามาวิเคราะห ขอมูล, แยกประเภท และสรุปผล 

       5.สรางภาพเคลื่อนไหวจากหลักการที่ไดจากการวิเคราะห  1 ชุด      
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การออกแบบทาทางอารมณทั้ง  6 แบบคอื1.สงบ(Calm)  2 เศราเสียใจ (Sadness)3.ภูมิใจ(Pride) 4.กลัว             

( Fear) 5. ร่ืนเริง(Joy) 6. โกรธ (anger)โดยมีประชากรและกลุมตัวอยางจํานวน 2 ทาน เพศชายและเพศหญิง ใช

                                          
7 Chi Hang Li,Chris Patmore and Hayden Scott-Baron. 2007.The Complete Guide to Anime Techniques .Singapore.Page One Publishing Private  

Limited.p.11 
8 ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ. จิตวิทยาทั่วไป . กรุงเทพฯ โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย .ม.ป.ป. หนา  149  
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นักแสดงในสาขาศิลปะการแสดงเพื่อชวยในมีความเหนือจริงกวาการแสดงอารมณของมนุษยปกติทั่วไป เพื่อใชใน

การสรางและออกแบบบุคลิกตัวละคร  โดยในการเก็บขอมูลจะทําการถายวิดีโอ ดานขาง การเดินจะใชระยะทาง

เทากันคือ 3 เมตร จํานวนครั้งของการเดินคืออารมณละ 2 รอบการเดิน แลวบันทึกการเคลื่อนไหวดวยกลองวิดีโอแลว

คัดเลือกทาทางการเดินที่สมบรูณเพื่อนําไปวิเคราะหการเดินตอไป  
การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากไดขอมูลก็นํามาวิเคราะหโดยใชเครื่องมือที่ออกแบบไวมาวิเคราะหทั้ง  6 อารมณวงจรการเดินและ

ประมวลผลออกมาเปนลายเสน จากนั้นจึงสรุปผลเพื่อนําไปสรางภาพเคลื่อนไหว  1 เรื่องจากการใชหลักการที่สรุปได

ออกมาเปนชิ้นงานตอไป 
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 

- วิเคราะหจังหวะสําคัญของวงจรการเดิน (Walks cycle) 
ทั้ง 4 ขั้นคือ ขั้นที่  1 ขั้นของการสัมผัส(Contact) ขั้นที่  2 การลาถอย (Recoil) ขั้นที่  3  การผาน (Passing) 

ขั้นที่  4 จุดสูงสุด (High point)  

- วิเคราะหการใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน (Wave) 

- วิเคราะหทาทางการเดิน (Action) 

- วิเคราะหระยะเวลาและจํานวนเฟรมในการเดิน 

                ภาพที่  1  ภาพแสดงเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิจัย 
ผลของการวิเคราะหจังหวะสําคัญของวงจรการเดิน (Walks cycle)  

ในการเดินทั้งหมดทุกอารมณพบวาลักษณะการวางเทาและจังหวะการกาวในวงจรการเดิน (Walks cycle)

ไมตางกันสรุปไดดังตอไปนี้  

 ภาพที่ 2 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดิน 

ขั้นที่ 1 ขั้นของการสัมผัส (Contact) ปลายเทาดานหนาจะเปดเล็กนอย หัวเขาตึงทั้งสองขาง 

ขั้นที่ 2 การลาถอย (Recoil) เทาหนาแนบกับพื้น เทาหลังเปดเล็กนอย งอเขาหนาเล็กนอย 

ขั้นที่ 3  การผาน (Passing) เทาหนาแนบกับพื้น เทาหลังเปดหมด  งอเขาขึ้นเกือบ 45  องศาจากพื้น 

ขั้นที่ 4 จุดสูงสุด (High point) เทาหนาแนบกับพื้น เทาหลังเปดหมด  งอเขาขึ้นแตยกขามา 

              ดานหนา 

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบขั้นที่ 1 ขั้นของการสัมผัส (Contact) 

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบขั้นที่ 2 การลาถอย (Recoil)  

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบขั้นที่ 3  การผาน (Passing) 

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบขั้นที่ 4 จุดสูงสุด (High point) 

การวิเคราะหแตละอารมณในการเดินจึงวิเคราะหสวนที่แตกตางคือการใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน 

(Wave) ทาทางการเดิน (Action) และระยะเวลาในการเดิน 
1. การเดินแบบธรรมดา และเดินแบบสงบ (Calm) 
 ภาพที่ 7 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินแบบธรรมดา 
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การใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน (Wave)  
-  ลักษณะเสนโคงเปนคลื่น ความโคงเล็กนอย จุดต่ําสุดคือขั้นที่  2  จุดสูงสุดคือขั้นที่ 4  
ทาทางการเดิน (Action) 
-  หากเปนการเดินแบบสงบจะชากวาการเดินแบบธรรมดาเล็กนอยแทบไมมีการแกวงมือ แตถามีการเรง

ความเร็วขึ้นมีการแกวงมือเล็กนอย 

ความแตกตางของการเดินแบบธรรมดาและเดินแบบสงบคือ ระยะเวลาในการเดิน 
  ระยะเวลาในการเดิน 

การเดินแบบธรรมดา ในระยะทางเทากันจะใชใชเวลา 6.09  วนิาที ใชจํานวนเฟรม 153 เฟรม 

(ระบบ PAL 25 เฟรม:1วินาที) 

การสรางภาพเคลื่อนไหว  6.09  วินาที ใชจํานวนเฟรม 74 เฟรม (12 เฟรม:1 ;วินาที) 

การเดินแบบสงบนิ่งนั้น ใชเวลา 6.24 วินาที ใชจํานวนเฟรม 156  เฟรม (ระบบPAL 25 เฟรม:1

วินาที) 

การสรางภาพเคลื่อนไหว 6.24  วินาที ใชจํานวนเฟรม 75 เฟรม (12 เฟรม:1 วินาที) 
2 . การเดินแบบ เศราเสียใจ (Sadness) 
 ภาพที่ 8 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินแบบเศราเสียใจ 

การใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน (Wave)  
-   ลักษณะเสนโคงเปนคลื่น ความโคงเล็กนอย จุดต่ําสุดคือขั้นที่  2  จุดสูงสุดคือขั้นที่ 4  แตความสูงจะไม 

 เทาการเดินปกติเพราะศีรษะจะโคงลง 
ทาทางการเดิน (Action) 
- เปนการเดินแบบชามากๆแทบไมมีการแกวงมือ หรือบางครั้งอาจจะลวงกระเปา ศีรษะจะโคงลง ตามอง

พื้น ไหลตก  
ระยะเวลาในการเดิน 
การเดินแบบเศราเสียใจ (Sadness)ใชเวลา 7.15 วินาที ใชจํานวนเฟรม 179 เฟรม (ระบบPAL 25 เฟรม:1

วินาที) 

การสรางภาพเคลื่อนไหว  7.15 วินาที ใชจํานวนเฟรม 86 เฟรม (12 เฟรม:1 วินาที) 
3. การเดินแบบ ภูมิใจ(Pride) 
                              ภาพที่ 9 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินภูมิใจ 
  การใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน (Wave)  

- ลักษณะเสนโคงเปนคลื่น ความโคงเล็กนอย จุดต่ําสุดคือขั้นที่  1   จุดสูงสุดคือขั้นที่ 3 แตความสูงจะ 

กวาการเดินปกติเพราะมีการยืดอกและศีรษะจะตั้งสูงกวา 
ทาทางการเดิน (Action) 
- เปนการเดินแบบเร็วกวาการเดินปกติ มีการแกวงมือมากบางจังหวะขนานกับลําตัว มีการยืดอกและ

ศีรษะจะตั้งสูงกวาปกติ  ลําตัวโยกไปมา 
ระยะเวลาในการเดิน 
-การเดินแบบภูมิใจ (Pride) ใชเวลา  3.6 วินาที ใชจํานวนเฟรม 90 เฟรม (ระบบPAL 25 เฟรม:1วินาที) 

-การสรางภาพเคลื่อนไหว  3.6  วินาที ใชจํานวนเฟรม 44 เฟรม (12 เฟรม: 1 วินาที) 
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4.  การเดินแบบหวาดกลัว(Fear) 
ภาพที่ 10 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินแบบหวาดกลัว 

 การใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน (Wave)  
-   ลักษณะเสนโคงเปนคลื่น ความโคงเล็กนอย จุดต่ําสุดคือขั้นที่ 2  จุดสูงสุดคือขั้นที่ 4  แตความสูง

เทาๆกับการเดินปกติ 
ทาทางการเดิน (Action) 
-   เปนการเดินในจังหวะที่ไมคอยปกติเพราะเดินบางหยุดมองไปรอบๆบาง 
ระยะเวลาในการเดิน 
-   การเดินแบบหวาดกลัว  ใชเวลา 6.20 วินาที ใชจํานวนเฟรม 155 เฟรม (ระบบPAL 25 เฟรม:1วินาที) 

-   การสรางภาพเคลื่อนไหว  6.20 วินาที ใชจํานวนเฟรม 75 เฟรม (12 เฟรม:1 วินาที) 
5. การเดินแบบ รื่นเริง(Joy) 

ภาพที่ 11 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินแบบรื่นเริง สุขใจ 
 การใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน (Wave)  

-   ลักษณะเสนโคงเปนคลื่น ความโคงมากตรงกลาง จุดต่ําสุดคือขั้นที่ 2  จุดสูงสุดคือขั้นที่ 4 แตความสูง

จะกวาการเดินปกติมากเพราะมีการกระโดดสูงจากพื้นทําใหศีรษะจะตั้งสูงกวา 
ทาทางการเดิน (Action) 
- เปนการเดินในที่เร็วกวาการเดินปกติ กาวจะยาวกวาและมีการกระโดดจากพื้นสลับกัน แขนกางออกตั้ง

ฉากกับพื้น  
ระยะเวลาในการเดิน 
-   การเดินแบบรื่นเริง   ใชเวลา 2.08  วินาที ใชจํานวนเฟรม 52  เฟรม (ระบบPAL 25 เฟรม:1วินาที) 

-   การสรางภาพเคลื่อนไหว  2.08 วินาที ใชจํานวนเฟรม 25  (12เฟรม: 1 วินาที) 
6. การเดินแบบ โกรธ (Anger) 

ภาพที่ 12 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินแบบโกรธ 
 การใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน (Wave)  
               -   ลักษณะเสนโคงเปนคลื่น ความโคงเล็กนอย จุดต่ําสุดคือขั้นที่ 2   จุดสูงสุดคือขั้นที่ 3 

ทาทางการเดิน (Action) 
- มีทาทางในการเดินคลายกับการเดินปกติแตเปนการเดินแบบเร็วกวา และมือกําหมัดเกร็งขอมือ ตา

มองไปขางหนา 
ระยะเวลาในการเดิน 
-   การเดินแบบโกรธ   ใชเวลา 5.06  วินาที ใชจํานวนเฟรม 127 เฟรม (ระบบPAL 25 เฟรม :1วินาที) 

-   การสรางภาพเคลื่อนไหว  5.06 วินาที ใชจํานวนเฟรม 60 เฟรม (12 เฟรม:1 วินาที)  

  ภาพที่  13 ภาพการเปรียบเทียบการใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน (Wave) 

 อารมณที่มีลักษณะเปนเสนโคงมากที่สุดคือ ร่ืนเริง อารมณที่มีลักษณะโคงนอยที่สุดคือภูมิใจ สวนอารมณ 

กลัว เศรา สงบ พบวาเสนโคงที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

ระยะเวลาในการเดิน เรียงลําดับจากนอยไปหามากที่สุดไดแก ร่ืนเริง ภูมิใจ  โกรธ  เดินแบบธรรมดา 

หวาดกลัว สงบ และเศราเสียใจ 
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สรุป 
เมื่อวิเคราะหทาทางของการเดินทั้ง 6 อารมณโดยการใชหลักการของการสรางภาพเคลื่อนไหววงจรการเดิน

(Walks cycle) และการใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน ( wave)ผสมกับทาทางในการเดิน (action) เพื่อสราง

ลักษณะการเดินทาเดินที่เหมาะสมกับตัวละครนั้นๆพบวาจะทําใหเกิดความสมจริงสมจังในการเดินและเปนธรรมชาติ

ในการเขียนภาพเคลื่อนไหวแบบการเขียนดวยมือ  และสามารถไปประยุกตหลักการที่ไดนําใชกับการสราง

ภาพเคลื่อนไหวประเภทอื่นได 
ผลงานออกแบบที่เสร็จสมบรูณ 

เปนเรื่องราวของผูหญิงหนึ่งคนที่เดินผานเรื่องราวตางๆทั้ง 6 อารมณ โดยที่การออกแบบตัวละครไมมีการ

แสดงออกทางสีหนาเนื่องจากตองการใหมีการแสดงออกทางรางกายและผานการเดินที่จะมีการเปลี่ยนวัยและฉาก

หลังไปเรื่อยๆและสุดทายก็จะจบลงที่จุดเดิม 
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Type Printers . 
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รูปภาพ 

           
ภาพที่  1  ภาพแสดงเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล          ภาพที่ 2 ภาพการแสดงการวิเคราะหการเดิน                       

               
  ภาพที่ 3  ภาพการเปรียบเทียบขั้นที่ 1 ขั้นของการสัมผัส (Contact) ภาพที่ 4  ภาพการเปรียบเทียบขั้นที่ 2  การ

ลาถอย (Recoil)  
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ภาพที่ 5  ภาพการเปรียบเทียบขั้นที่ 3  การผาน (Passing)    ภาพที่ 6  ภาพการเปรียบเทียบขั้นที่ 4 จุดสูงสุด 

(High point ) 

                
ภาพที่ 7 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินแบบธรรมดา       ภาพที่ 8 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินแบบเศราเสียใจ 

            
ภาพที่ 9 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินภูมิใจ            ภาพที่ 10 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินแบบหวาดกลัว 

            
ภาพที่ 11 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินแบบรื่นเริง สุขใจ       ภาพที่ 12 ภาพแสดงการวิเคราะหการเดินแบบโกรธ 

 
       ภาพที่  13 ภาพการเปรียบเทียบการใชเสนโคงแสดงจังหวะของการเดิน (Wave) 
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การสรางสรรคงานทัศนศลิปกวีทรรศน 
The creation of Visual Arts Poetry 

 

สุรชาติ เกษประสิทธิ์1 

Surachart kesprasit1 
 

บทคัดยอ 

การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry) ในครั้งนี้ เปนการทดลอง

สรางสรรคงานศิลปะ ที่สําแดงกระบวนแบบ ในลักษณะการบูรณาการศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเปนการประสม

ประสานกัน ระหวางกลวิธีแบบงานทัศนศิลป (Visual Arts) ไดแก จิตรกรรม (Painting) วาดเสน (Drawing) กับงาน

วรรณศิลป  ไดแก กวีนิพนธ (Poetry) ประเภทโคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ และกาพย 

ดังนั้นการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of Visual Arts Poetry) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค

สําคัญเพื่อสรางสรรครูปแบบของงานศิลปะ  ทั้งในสวนรูปแบบ (Form) และเนื้อหา (Content) อันสําแดงอัตตลักษณ 

การสรางสรรคศิลปะเฉพาะตนไดอยางเปนรูปธรรมที่มีเอกภาพอันเดนชัด 

อยางไรก็ตามกระบวนการคนควา ทดลอง การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of Visual 

Arts Poetry) ในครั้งนี้  เปนการศึกษา วิเคราะห  ถึงกลวิธีการประสมประสาน ระหวางศิลปะ ที่มีลักษณะประเภทและ

สาขาที่แตกตางกัน   โดยอาศัยกลไกเทคโนโลยีสมัยใหมของเครื่องคอมพิวเตอร  มาเปนเครื่องมือบูรณาการที่สําคัญ  

นําเอาคุณลักษณะงานทัศนศิลป  กับคุณลักษณะการเขียนบทกวีนิพนธ  มาสอดประสานแทรกเขาดวยกันอยางมี

เอกภาพใหกลมกลืนกันที่สุด   

ดังนั้นสัมฤทธิผลที่สําคัญ ของการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of Visual Arts Poetry) 

ครั้งนี้  ปรากฏวาเปนการไดรับผลสําเร็จของงานสรางสรรคศิลปะในกระบวนแบบใหมอันประจักษชัดถึงรูปแบบ  

เนื้อหา  และกลวิธีที่แปลกและมีความแตกตางไปจากศิลปะที่สรางสรรคและสําแดงออกตามแบบขนบนิยม  ที่สืบ

เนื่องกันมาจนกระทั่งปจจุบัน  ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากการบูรณาการศิลปะสองรูปแบบและกลวิธีที่แตกตางกัน 

คําสําคัญ : การสรางสรรค ทัศนศิลป กวีทรรศน  

 

Abstract 
This writing on the Visual Arts Poetry is  a process of an experimental work of arts by keeping 

together the device methods of Visual Arts, Painting, drawing and poetry.  

Therefore, this creative work on Visual Arts Poetry is aimed at creating an art work in form and 

content that show self-appearance of individual work in a complete sense.  

 However, this process of research, experimental work  and  creative writing on  this Visual Arts 

Poetry is an analytical study of  the device methods embroidering in different types and branches using 

computer as a tool, thus, engraving its miniature into the process in a wonderful uniqueness. 

                                          
1 ภาควิชาศลิปะและการออกแบบ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร พิษณโุลก 65000 ประเทศไทย 
  Department of Arts and Design, Faculty of Architecture, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand 
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This important achievement of Visual Arts Poetry’s  creation can be brought into some factors for 

inspiring a new process of art creation directly and indirectly. It’s clear for a form, appearance and 

content which are unusual and different from other art-works that had ever perfectly performed and 

traditionally produced up to the present day. 

Keywords : Creation, Visual Arts, Poetry  

 
คํานําและวัตถุประสงค 

เมื่อพิจารณาความหมายและขอบเขตของศิลปะ ตามทัศนะของผูสรางสรรคนั้น  หมายถึงส่ิงที่มนุษย

สรางสรรคขึ้น  เพื่อแสดงออกซึ่งความคิด พลังสติปญญา ภูมิธรรม ทัศนะคติและอารมณความรูสึก  โดยวิธีการทางใด

ทางหนึ่งดวยการใชสุนทรียธาตุ แหงภาษาของศิลปะประเภทนั้นๆ อยางใดอยางหนึ่ง หรืออาจจะมีการผสมผสาน  

แบบขามประเภท หรือสาขากันก็ได  เพื่อเปนการริเริ่มทดลอง คนหา การสรางสรรคแนวทางรูปแบบ  การแสดง

ออกมาเปนศิลปะอยางใหม ใหปรากฏขึ้น  

 ดังนั้นการสรางสรรคศิลปะดังกลาวนี้ เปนการนํากลวิธีรูปแบบศิลปะ ที่มีลักษณะการนําเสนอที่ผิดแผก

แตกตางกัน  ระหวางงานทัศนศิลป(Visual Art) : จิตรกรรม (Painting) วาดเสน (Drawing) กับ งานวรรณศิลป: กวี

นิพนธ (Poetry)  นํามาบูรณาการผสมผสานเขาดวยกัน  ใหปรากฏขึ้นเปนส่ิงใหม มีรูปแบบ และเนื้อหาสาระ 

แนวความคิด ทางศิลปะที่แปลกใหม  หรือพิเศษออกไปกวาเดิม 

 อนึ่งการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry  ) ชุดนี้   เปน

ผลสัมฤทธิ์อันสืบเนื่องมาจาก  ทัศนคติของผูสรางสรรค  ที่มีความศรัทธาและเชื่อม่ันในคุณคา ความงาม ความดีและ

ความจริง  ตอพลังแหงปญญาการสรางสรรคศิลปะ ระหวางงานทัศนศิลป :จิตรกรรม กับ งานวรรณศิลป : กวีนิพนธ 

โดยเฉพาะบทโคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ และกาพยเปนสําคัญ    

 อยางไรก็ตาม  การนําลักษณะรูปแบบของศิลปะระหวางงานทัศนศิลปกับกวีนิพนธนั้น  แทจริงแลวพบวา

ศิลปนจีน  ญี่ปุน  ซึ่งเปนชาติทางตะวันออก  ไดนิยมสรางสรรคศิลปะในลักษณะดังกลาวนี้อยางชัดเจนและแพรหลาย 

 ดังนั้นสรุปไดวา หาไดมีศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง   มีความสําคัญโดดเดนกวาศิลปะอีกประเภทหนึ่ง

อยางชัดเจนเด็ดขาดไม    ครั้นพิจารณาตอไปอีก  ดูเหมือนไดพบขอสรุปที่นาสนใจ  และกอประโยชนตอการ

สรางสรรคศิลปะในครั้งนี้  อยางยิ่งขึ้น นั่นก็คือประจักษชัดวาศิลปะของชนชาติตะวันออก  ซึ่งปรากฏวาศิลปนผู

สรางสรรค  โดยสวนมาก  มักเปนปราชญ  กลาวคือผูเปนทั้งจิตรกรและกวีในคน ๆ เดียวกันอยางนาชื่นชมยิ่งนัก 

  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ศิลปนจีนในสมัยโบราณดวยแลว  กลาวไดวาตางก็ลวนมีคุณสมบัติแหงความ

ปราชญ เปนบัณฑิตผูคงแกเรียน  ที่รอบรู สรรพวิชา อยางกวางขวางและลึกซึ้ง  ทั้งในศาสตรและศิลปแหงวิถีการ

ดําเนินชีวิต เชน ศาสนา ปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร อักษรศาสตร ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมอยาง

ครบถวน  จึงเปนเครื่องยืนยัน  ถึงความพิเศษของปรัชญาเมธีชาวตะวันออกอยางถองแท 
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ผลงานศิลปะของจีนในสมัยโบราณ ประกอบดวยจิตรกรรมกับบทกวีนิพนธประสมประสานอยูดวยกัน  

ช่ือภาพ   spring river  
 ศิลปนชื่อ Shi Tao (Shih T'ao) ค.ศ. 1640-1718 

 ดังนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคการการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศนไวตอไปนี้ 

   1.เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ถึงกลวิธีกระบวนแบบการสรางสรรคศิลปะ ในรูปแบบงาน

ทัศนศิลป: จิตรกรรม (Painting) และ งานวรรณศิลป: กวีนิพนธ (Poetry)   

     2.เพื่อการริเริ่มทดลองสรางสรรคผลงานศิลปะ ในรูปแบบที่มาจากกลวิธีงานทัศนศิลป: จิตรกรรม 

(Painting) กับ งานวรรณศิลป: กวีนิพนธ (Poetry) ผสมผสานกัน 

             3.เพื่อเปนการศึกษากระบวนการวิจัยเชิงทดลองสรางสรรคศิลปะ สําหรับนําไปใชเปนแนวทาง

พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะแกนิสิต นักศึกษาตอไป  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เปนการวิจัยแบบสรางสรรค ( Creative Research) มีกระบวนการสรางสรรคศิลปะ ดังนี้ 

              1.กําหนดกรอบของแนวคิด เนื้อหา และรูปแบบ ตลอดจนขั้นตอน วิธีการดําเนินงานปฏิบัติงานสรางสรรค

ศิลปะ 

             2.สํารวจภาพและขอมูล ประกอบดวยผลงานจิตรกรรม (Painting) วาดเสน (Drawing) ทั้งหมดของผู

สรางสรรคเอง แลวคัดเลือกนํามาบันทึก เปนภาพถาย ดวยกลองถายรูปแบบดิจิตอล โดยจัดเก็บไวในเครื่อง

คอมพิวเตอร อยางดีและเปนระบบหมวดหมู   

 3.มีการวิเคราะหขอมูลผลงาน เพื่อพิจารณา คัดเลือกลักษณะภาพขอมูล   และภาพผลงานจิตรกรรม 

(Painting) วาดเสน (Drawing) ที่มีรูปแบบ เนื้อหา อันเหมาะสม มีสัญลักษณ และความหมาย นํามาใชเปนความ

บันดาลใจ ในการสรางภาพแบบราง (Sketch) และดลใจแตงขึ้นเปนบทกวีนิพนธ โดยใหมีเนื้อหา แนวคิด สะทอน 

และสัมพันธ กับภาพผลงานทัศนศิลปเหลานั้น    

  4.เลือกเอาเฉพาะภาพจิตรกรรม (Painting) วาดเสน (Drawing) จากภาพบางภาพ หรือหลายภาพ นํามา

ปรับปรุง ดัดแปลง แตงเติม แกไข และเพิ่มเติม ใหเกิดสีสัน รูปแบบ  รูปราง รูปทรง  ใหผิดแผกจากเดิม  หรือนํามาตัด

ตอ ประกอบกันขึ้นมาใหม  ดวยกลวิธีการสรางสรรคงานทัศนศิลป : จิตรกรรม (Painting) วาดเสน (Drawing)กับงาน

วรรณศิลป: กวีนิพนธ (Poetry) โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร:โปรแกรมโฟโตชอป  พัฒนาผลงานใหสมบูรณ  ไปกวาภาพ

แบบราง(Sketch) ที่สรางสรรคเปนแนวทางเอาไว 
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 5.สรางความบันดาลใจจากการรูปแบบ เนื้อหา ของผลงานทัศนศิลป ที่สรางสรรคผสมผสานกันขึ้นใหม 

ดวยการผานกระบวนการจากเครื่องคอมพิวเตอร แลวถายทอดออกมาเปนกวีนิพนธ จากทรรศนะ ความเห็น 

แนวความคิดสวนตัว ในรูปแบบ กลอนแปดสุภาพ โคลงสี่สุภาพ และกาพย  

 6.สรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน โดยใชกลวิธีการสรางสรรคงานทัศนศิลป: จิตรกรรม (Painting) วาด

เสน (Drawing) ดวยเครื่องคอมพิวเตอร: โปรแกรมโฟโตชอป ผสมผสานกับการพิมพตัวอักษร มีลักษณะเหมาะสมกับ

ผลงาน   ใหมีขอความเนื้อหา ที่เปนบทกวีนิพนธแบบโคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ และกาพย ซึ่งเปนงานวรรณศิลป: กวี

นิพนธ (Poetry)   

7. นําผลงานเหลานั้นไปผานกระบวนการพิมพออกมา ดวยเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ปรากฏขึ้นบนกระดาษ      

หรือบนแผนพลาสติคสังเคราะหไวนิลอิงคเจ็ท (Vinyl Inkjet) เปนภาพงานทัศนศิลปกวีทรรศน ตามขนาดและจํานวน
ที่ตองการตอไป 

 

  
ตัวอยางภาพขอมูลประกอบการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน 

ซึ่งเปนผลงานจิตรกรรม (Painting) วาดเสน (Drawing) ของผูสรางสรรคซึง่ทั้งหมด 
 

ผลการวิจัย 
การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry  ) ชุดนี้  เปนการสรางสรรค

ผลงานศิลปะ ที่สําแดงพลังแหงปญญา ออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจน  และมีความแตกตางไปกวาการแสดงออก

ผานศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง เพียงอยางเดียวเทานั้น  ซึ่งผูสรางสรรคมีแนวความคิดวา  เปนการทดลอง

ผสมผสานระหวางกลวิธีและรูปลักษณ งานทัศนศิลป : จิตรกรรม(Painting) วาดเสน(Drawing) กับ งานงาน

วรรณศิลป: กวีนิพนธ (Poetry) เขาดวยกัน   

โดยเริ่มตนจากการใชผลงานจิตรกรรม วาดเสน ที่ผูสรางสรรคทําสะสมไวจํานวนหนึ่ง  นํามาใชพัฒนา  

รูปแบบและ องคประกอบศิลปะ  ใหหลากหลายออกไป  จนสามารถกลายเปนความบันดาลใจ  สรางแนวคิด  สําหรับ

แตงเขียนขึ้นเปนกวีนิพนธ  ในลักษณะกลอนแปดสุภาพ  ที่สะทอนถึงรูปลักษณ เนื้อหา ความหมายตามความ

ปรารถนาเฉพาะตนตอไป    

กระบวนการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศนชุดนี้ เกิดจากการผสมผสาน  หรือการบูรณาการผลงาน

ศิลปะ ทัศนศิลป กับ งานวรรณศิลป  ผานการพิมพลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร  โปรแกรมโฟโตชอป  จนสามารถทําให
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ผลงานจิตรกรรม วาดเสน กับงานกวีนิพนธ  กลายเปนเอกภาพเดียวกัน  ทั้งรูปแบบและเนื้อหา  เกิดเปนแนวทางการ

สรางสรรคศิลปะ  ที่แปลกใหมออกไปจากที่เคยสรางสรรคกันมา   และมีความแตกตางจากที่มีปรากฏอยู  ในศิลปะ

รวมสมัยกระแสหลักของไทย อยางเปนรูปธรรม  ที่มีอัตลักษณเฉพาะตน 

อยางไรก็ตาม  การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry  ) ชุดนี้  

ปรากฏวา  ผูสรางสรรคไดคนพบรูปแบบ เนื้อหาและกระบวนการสรางสรรคทางศิลปะเฉพาะตน  เปนเครื่องยืนยันถึง

กระบวนการวิจัยแบบทดลองทางศิลปะ ที่ประสบผลสําเร็จ  ในระดับที่นาพอใจ  นับวาไดรับประสบการณการเรียนรู  

ถึงการคนควาทดลอง ในกลวิธีสรางสรรคแบบผสมผสานกัน  ระหวางศิลปะตางประเภทสาขา บูรณาการเขาดวยกัน

เปนอยางมีเอกภาพ 

ผลงานทศันศิลปกวีทรรศน 
ภาพที่ 1 

 
 

ภาพชื่อ “ ผลงานธรรม ” 
กลวิธี : วาดเสน, จิตรกรรมสีอะครายลิค ผสมกวีนิพนธ  

ดวยกระบวนการโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟค  และขนาดปรับเปลี่ยนได 
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ผลงานทศันศิลปกวีทรรศน 
ภาพที่ 2 

 

 
         

ภาพชื่อ “สรางสรรค” 
กลวิธี : วาดเสน, จิตรกรรมสีน้ํามัน, จิตรกรรมสีอะครายลิค ผสมกวีนิพนธ  

ดวยกระบวนการโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟค  และขนาดปรับเปลี่ยนได 
 
สรุป             

           การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry) ในครั้งนี้  มีผลสรุปของการ

ทดลองเชิงประจักษอยางชัดเจน  ปรากฏวาสัมฤทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงคพอสมควร  ทั้งสวนรูปแบบ  เนื้อหา  

และกลวิธีสรางสรรค  แมวามีความแตกตางกันอยูมากก็ตาม  แตก็สามารถนํามาประสมประสานเขาดวยกันขึ้นเปน

ศิลปะ  ผานกระบวนการดวยเครื่องคอมพิวเตอรกราฟก  จนกระทั่งมีรูปลักษณะความแตกตางไปจากศิลปะ ซึ่ง

สรางสรรคและสําแดงออกมา  ตามกระแสขนบนิยม ที่สืบเนื่องจนกระทั่งปจจุบัน 

โดยผานกระบวนการพิมพดวยเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ออกไปสูเครื่องพิมพ  ใหปรากฏออกมาเปนภาพบน

กระดาษ,บนผาใบ หรือบนแผนพลาสติคสังเคราะห ไวนิลอิงคเจ็ท (Vinyl Inkjet)  กระทั่งเปนผลงานสรางสรรคแบบ

ทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry) สามารถกําหนดใหมีขนาดตามความเหมาะสม เพื่อนําไป

จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ หรือนําไปตีพิมพเผยแพร  ในหนังสือวารสารและสิ่งพิมพตางๆตอไป 
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การจัดสรรพื้นที่วางและการควบคุมสภาพแวดลอมภายในของคลังศิลปะเปดในประเทศไทย  
Interior Space Allocation and Environmental Control of Visible Art Storage in Thailand 
 

ศิริวรรณ รุจิพงษ1 

Siriwan Rujibhong1  

 
บทคัดยอ 
 คลังศิลปะเปด (Visible/Open Art Storage) เปนแนวความคิดในการใชพื้นที่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค

การ   ใชงาน 2 ประการ คือ 1) เพื่อเก็บรักษาผลงานศิลปะอยางเปนระบบ และ 2) เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะไดอยาง

มีประสิทธิภาพไดในเวลาเดียวกันทุกชิ้นอยางเทาเทียม คลังศิลปะเปดมีลักษณะของการผสมผสานระหวางพื้นที่เพื่อ

การเก็บรักษาผลงานศิลปะและพื้นที่เพื่อการจัดแสดงผลงานศิลปะ ซึ่งพื้นที่ทั้งสองนี้ตางก็มีหลักการจัดสรรพื้นที่

ภายในและมีขอกําหนดในการควบคุมสภาพแวดลอมภายในที่แตกตางกัน จึงเปนที่มาของความสนใจที่จะศึกษาถึง

การจัดสรรพื้นที่ภายในและการควบคุมสภาพแวดลอมภายในของพื้นที่คลังศิลปะเปดภายในประเทศไทย โดยผูวิจัย

ไดทําการศึกษาคนควาโดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และการสํารวจพื้นที่

กรณีศึกษาภายในประเทศ  

 จากการศึกษาพบวาในประเทศไทยยังไมมีการจัดสรางพื้นที่คลังศิลปะเปดที่ดําเนินการอยางเต็มรูปแบบมา

กอน มีเฉพาะเพียงพื้นที่ที่มีลักษณะใกลเคียงและสวนใหญเกิดจากการขาดแคลนพื้นที่ในการจัดแสดงวัตถุสะสมหรือ

ประสบปญหาดานงบประมาณในการจัดนิทรรศการเปนหลัก อยางไรก็ตามยังคงมีหลักการออกแบบที่สามารถ

เทียบเคียงกับหลักการที่ใชในตางประเทศไดในแงของการจําแนกลักษณะการจัดสรรพื้นที่ใชสอย (Zoning) และ

แนวทางการกําหนดขอบเขตและทิศทางการเดิน (Circulation) ภายในพื้นที่คลังศิลปะเปด สวนในดานการควบคุม

สภาพแวดลอมภายในคลังศิลปะเปดนั้น เมื่อประมวลจากการสัมภาษณและการสํารวจพื้นที่กรณีศึกษาแลวพบวา มี

รายละเอียดและความตองการเฉพาะที่หลากหลายซึ่งสงผลใหผูออกแบบจําเปนตองศึกษาประเภทของผลงานกอนวา

มีองคประกอบทางเคมีที่เหมาะกับสภาพแวดลอมแบบใด เพื่อใหคลังศิลปะเปดมีประสิทธิภาพและเอื้อตอการอนุรักษ

และสงวนรักษาผลงานศิลปะเอาไวใหไดยาวนานที่สุด 

คาํสําคัญ : การออกแบบภายใน  สถาปตยกรรมภายใน  การจัดสรรพื้นที่วางภายในคลัง  การควบคุมสภาพแวดลอม

ภายในคลัง  การเก็บรักษาผลงานศิลปะ  การจัดแสดงงานศิลปะ  หอศิลป  พิพิธภัณฑศิลปะ  คลังศิลปะ  คลังเปด 

และ คลังศิลปะเปด  
 

Abstract 
 Visible art storage is an initiative to efficiently utilize space for two purposes: to systematically 

store and conserve artworks, and to exhibit artworks using the principle of Democratization of Museums’ 
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collection. In addition, it also combines the principles of art storage and art exhibition and study center. 

These two areas have different interior space allocation and environmental control. Therefore, it is 

significant to study interior space allocation and environmental control in visible art storage in Thailand. 

The study was based on collection and analysis of documents, interviews, and surveys of case studies in 

Thailand with conclusion in the last step. 

 The study found that the inventive of establishing visible art storage in Thailand was mainly a 

result of the lack of space to exhibit collections or the lack of funding for exhibition. However, the interior 

space allocation and environmental in Thailand at present are comparable to those in other countries in 

terms of zoning management in open storage and circulation control inside the open storage. For interior 

environmental control, considering interview data and surveys of case studies it was found that designers 

and curators need to study chemical component of collections in order to efficiently and suitably control 

the interior environment for conservation of each type of artwork. 

Keywords : Interior Architecture, Interior Space Allocation, Art Museum Storage, Environmental Control of 

Art Museum Storage, Art Gallery, Art Museum and Visible Art Storage 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ความเปนมาของ “คลังศิลปะเปด” แตเดิมเปนแนวความคิดในการจัดแสดงวัตถุสะสมในคลังของพิพิธภัณฑ

ที่เรียกวา “คลังเปด” ซึ่งมุงเนนไปที่การจัดแสดงวัตถุสะสมแบบกลุม กลาวคือมีการจัดแบงหมวดหมูของวัตถุสะสมใน

คลังอยางมีระบบ และสามารถจัดแสดงไดในเวลาเดียวกันทุกชิ้นอยางเทาเทียม (Bohlen, 2001) ซึ่งมีความแตกตาง

จากการจัดนิทรรศการทั่วไปที่มีการจัดแสดงแบบเนนวัตถุสะสมบางชิ้นเทานั้น แนวความคิดเรื่องการจัดแสดงวัตถุ

แบบคลังเปดนี้ถูกนํามาใชอยางเปนระบบครั้งแรกเมื่อกลางทศวรรษ 1970 ที่พิพิธภัณฑมานุษยวิทยาของ

มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา ในเวลาตอมาแนวความคิดนี้ไดถูกนํามาใชใน

พิพิธภัณฑหลายแหงทั้งในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือที่มีวัตถุสะสมในคลังจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่ม

สัดสวนใหวัตถุสะสมในคลังของพิพิธภัณฑตางๆ มีโอกาสถูกนํามาแสดงตอผูที่สนใจไดมากขึ้น การนําแนวคิดการจัด

แสดงวัตถุแบบคลังเปดมาใชกับการจัดแสดงผลงานศิลปะมีปรากฏชัดเจนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อศูนย

ศึกษาศิลปะอเมริกันเฮนรี่อารลูซภายใตการดูแลของมูลนิธิเฮนรี่ลูซ ซึ่งเปนหนวยงานของเอกชนในมหานครนิวยอรค 

ไดแนวความคิดการจัดแสดงดังกลาวมาใชกับวัตถุสะสมของสถาบันโดยเรียกพื้นที่ใหมนี้วาคลังศิลปะเปด  และเปด

ใหบุคคลทั่วไปเขาชมไดเมื่อเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 1980 และภายหลังไดมีการจัดสรางคลังศิลปะเปดในความดูแล

ของมูลนิธิ เพิ่มขึ้นอีกอยางตอเนื่องอีกสามแหง  ซ่ึงแหงลาสุดเปดใหผู เขาชมอยางเปนทางการในป  ค .ศ . 

2006(Museum,2006) คลังศิลปะเปดยังคงเปนแนวความคิดใหมในการจัดแสดงวัตถุสะสม และยังไมเคยถูกสราง

หรือถูกวางแผนดําเนินการอยางมีระบบในประเทศไทยมากอน นอกจากนั้นคลังศิลปะเปดเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความ

หลากหลายในเชิงการใชพื้นที่ภายในอาคาร(Multifunctional Facility) กลาวคือมีลักษณะของการผสมผสานระหวาง 

1)พื้นที่เพื่อการเก็บรักษาผลงานศิลปะ ซึ่งมีจุดประสงคหลักเพื่อคงสภาพของผลงานศิลปะใหคงอยู และเกิดการ

เปล่ียนแปลงองคประกอบของผลงานนอยที่สุด การจัดสรรพื้นที่ภายในประกอบไปดวยเรื่องของรายละเอียดอุปกรณ 

ขนาดและระยะ รวมไปถึงการควบคุมสภาพแวดลอมภายในที่เหมาะสมสําหรับผลงานศิลปะแตละประเภท สวน
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ปจจัยรองลงมาคืออุปกรณเฉพาะที่นํามาใชจัดวางจะตองมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ําหนักผลงานศิลปะที่เก็บ

ไวตลอดเวลา และยังตองเอื้อตอการจัดหมวดหมูของผลงานอีกดวย นอกจากนั้นคลังศิลปะเปดยังมีลักษณะของ 2)

พื้นที่เพื่อจัดแสดงและเผยแพรนิทรรศการศิลปะ ซึ่งมีจุดประสงคหลักเพื่อแสดงและสงเสริมคุณคาของผลงานศิลปะ

แกผูชม ดังนั้นหลักในการจัดสรรพื้นที่ภายในและการควบคุมสภาพแวดลอมภายในจึงตองคํานึงถึงสภาวะความ

สบายของมนุษย(Human Comfort Zones)เปนอันดับแรก สุนทรียภาพ (Aesthetic)ในการชมผลงานศิลปะ และ

ระบบสัญลักษณนําทาง(Way Finding System) เพื่อไมใหผูชมเกิดความสับสน 

 จากความตองการที่แตกตางกันของพื้นที่ทั้งสองประเภทดังที่กลาวไปแลว จึงเปนที่มาของความสนใจที่จะ

ศึกษาคนควา เพื่อนําผลวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางการออกแบบและวางแผนดําเนินงานอยางมีระบบไวลวงหนา

สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสรรพื้นที่ภายในของคลังศิลปะเปดโดยแบงเปนประเด็น ไดแก 1) แนวทางการแบง

พื้นที่ภายใน 2) แนวทางการจัดเสนทางการสัญจร 3) แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมและบรรยากาศ 4) แนว

ทางการจัดวางอุปกรณและเฟอรนิเจอร สวนแนวทางการควบคุมสภาพแวดลอมภายในไดแบงเปนประเด็นตางๆ 

ไดแก 1)การควบคุมอุณหภูมิ 2)ปริมาณแสงสวาง 3)การระบายอากาศ 4)ความชื้นสัมพัทธ 5)ปริมาณฝุนละออง 6)

ปริมาณเสียงรบกวน 7)ระบบรักษาความปลอดภัย 8)ระบบการปองกันอัคคีภัย และ9)ระบบการขนสง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบประยุกต โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
การกําหนดแหลงของขอมูลและกลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 
เนื่องจากในประเทศไทยยังมีจํานวนโครงการคลังศิลปะเปดหรือคลังเปดไมมากนัก ในการเลือกกลุมผูให

ขอมูลจึงจําเปนตองอาศัยการชี้เฉพาะตัวบุคคลจากขอมูลภาคเอกสารที่คนความาในเบื้องตนเพื่อนํามาสูการกําหนด

กลุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive Sampling)กอน จากนั้นจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสโนวบอล(Snowball 

/Chain Sampling) เพื่อนําไปขยายวงและนําไปสูผูใหขอมูลทานตอไป โดยในเบื้องตนไดทําการแบงกลุมของผูให

ขอมูลเปน 3 กลุม ไดแก 1)ผูเชี่ยวชาญในการออกแบบพื้นที่คลังศิลปะเปดซึ่งไดรับการยอมรับจากสาขาวิชาชีพ

(Space Planning Experts) จํานวน 2 คน 2)ผูเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบการควบคุมสภาพแวดลอมภายใน

พื้นที่คลังศิลปะเปดซึ่งไดรับการยอมรับจากสาขาวิชาชีพ(Building System Design Experts)จํานวน 2 คน และ3)

ผูเกี่ยวของที่มีประสบการณในการเขาใชพื้นที่จริง(Occupants) จํานวน 7 คน 
การรวบรวมขอมูล 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารที่มีอยูแลว (Unobtrusive Measures) อันไดแก เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการขอความอนุเคราะหเอกสารทางสถาปตยกรรมและ

วิศวกรรมที่เกี่ยวของจากผูใหขอมูล เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหขอมูลและเปนแนวทางในการเตรียมประเด็นการ

สัมภาษณ ไดแก 1)แผนผังการจัดพื้นที่ภายใน  และ 2)แผนผังและแบบวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวของ 

2. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Key Informants Interview) เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมผูออกแบบที่มี

ประสบการณในการออกแพื้นที่และระบบการควบคุมสภาพแวดลอมภายในพื้นที่คลังศิลปะเปด 



 

บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-51 

3. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมผูที่มีประสบการณในการเขาใช

พื้นที่จริง(Occupants) เชน ภัณฑารักษ(Curators) หรือผูที่มีโอกาสเขาชมคลังศิลปะเปด(Audiences) และเพื่อขยาย

กลุมผูใหขอมูลใหเปนวงกวางมากขึ้น 

4. การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม (Non/Participant-Observation) ในพื้นที่กรณีศึกษา

คลังศิลปะเปด หรือคลังเปดที่มีลักษณะใกลเคียงกันซึ่งสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการแลวภายในประเทศไทย

จํานวน  5  แหง ไดแก 1)พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาญจนาภิเษก 2)พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพาณิชยนาวี 3)หอ

ประติมากรรมตนแบบ 4)ศูนยประติมากรรมกรุงเทพ และ 5)พิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย  
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูลไว ดังนี้1)การวิเคราะหขอมูลเอกสาร โดย

การสรางเกณฑในการคัดเลือกเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อวางเคาโครงของขอมูลจัดจําแนกชนิดและประเภทของขอมูล

โดยอิงตามกรอบแนวความคิด และ 2) การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม โดยใชการจําแนกชนิดขอมูลเพื่อสรางขอสรุป

และใชการเปรียบเทียบขอมูลเพื่อสรางขอสรุป(สุภางค, 2543) โดยเปรียบเทียบเหตุการณจากบันทึกภาคสนามและ

พิจารณาจากแบบสถาปตยกรรม และแบบวิศวกรรมงานระบบที่หาได  
 

ผลการวิจัย 
1. แนวทางในการจัดสรรพ้ืนที่วางและหลักการออกแบบพื้นที่วางภายในคลังศิลปะเปด 

จากขอมูลเอกสารพบวาพัฒนาการของพื้นที่คลังศิลปะเปดในตางประเทศนั้น เริ่มมาจากการที่พิพิธภัณฑ

และหอศิลป พยายามแกปญหาในเรื่องความยุงยากในการขนยายวัตถุสะสมออกจากคลังมาจัดแสดง และมี

จุดประสงคหลักในการเพิ่มโอกาสใหผูชมไดมองเห็นภาพรวมของวัตถุสะสมในความดูแลของพิพิธภัณฑทั้งหมดอยาง

เทาเทียมกันและเปนการกระจายออกจากศูนยกลาง รวมถึงเรียนรูแบบเจาะลึกเฉพาะวัตถุที่ผูชมสนใจไดอีกดวย 

นอกจากนี้พบวา นายจอหน ดี ฮิลเบอรร่ี(John D. Hilberry) สถาปนิกชาวอเมริกันไดกลาวถึงลักษณะการจัดสรรพื้นที่

วางและการออกแบบภายในคลังศิลปะเปดซึ่งสามารถที่จะนํามาเปนหลักสําคัญในการจําแนกประเภทของพื้นที่

กรณีศึกษาในประเทศไทยได โดยในเบื้องตนเขาไดจําแนกลักษณะการจัดสรรพื้นที่ใชสอยภายในคลังเปด ไดเปน 3 

ระดับวิธีการ ไดแก 1)การนําวัตถุสะสมเขาสูพื้นที่นิทรรศการ(Take the Objects into the Galleries) 2)การ

สรางสรรคศูนยการเรียนรู (Create a Publicly Accessible Study Center) และ 3)การเปดพื้นที่คลังสูสาธารณะ 

(Invite the Public into the Storerooms) นอกจากนั้นจอหนไดอธิบายแนวทางการกําหนดขอบเขตและทิศทางการ
เดิน(Circulation) ภายในพื้นที่คลังศิลปะเปด โดยแบงออกเปน 3 แบบดวยกัน ไดแก 1)การกําหนดใหผูชมสามารถ

มองเห็นภายในไดเทานั้น 2)การกําหนดใหผูชมสามารถเดินเขาไดบางสวน 3)การอนุญาตใหผูชมเขาชมไดทั่วบริเวณ

(Hillbery,2002) 

สําหรับในประเทศไทยจากการสัมภาษณผูใหขอมูลเห็นตรงกันวาการมีพื้นที่คลังศิลปะเปดหรือคลังเปด 

สามารถชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนพื้นที่จัดแสดงซึ่งจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดสราง แตใน

ขณะเดียวกันก็มีความกังวลในเรื่องของความนาสนใจของบรรยากาศและวิธีการจัดแสดงในลักษณะของคลังซึ่ง

อาจจะไมดึงดูดความสนใจของผูชมงานศิลปะในประเทศไทยซึ่งเดิมมีจํานวนไมมากอยูแลว ในแงมุมของกลุม

มัณฑนากร และกลุมผูออกแบบหอศิลปและพิพิธภัณฑศิลปะมีความเห็นตรงกันในเรื่องของกระบวนการออกแบบ

โครงการในลักษณะนี้เปนประเด็นที่สําคัญ คือ ผูออกแบบควรทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคอลเล็คชั่นในความดูแล
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ของหอศิลปและพิพิธภัณฑทั้งหมดเสียกอน และควรทราบถึงหลักเกณฑที่ภัณฑารักษในแตละแหงใชเพื่อจําแนก

ประเภทของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งรวมไปถึงระบบการทําทะเบียน(Database System)ดวย ทั้งนี้การศึกษา

ดังกลาวจะชวยใหผูออกแบบสามารถที่จะกําหนดโซน เพื่อจัดวางวัตถุสะสมที่มีขนาด ลักษณะ หรือที่มาจากแหลง

เดียวกันตามที่ภัณฑารักษไดทําการวางระบบทะเบียนและจําแนกประเภทเอาไว ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับขนาดของ

อุปกรณและเฟอรนิเจอรที่แตกตางกันสําหรับวัตถุสะสมแตละประเภท นอกจากนี้ในกลุมวิศวกรผูออกแบบงานระบบ

ยังมีความเห็นวาการกําหนดโซนหรือแบงพื้นที่จัดวางวัตถุสะสมที่มีความแตกตางกันอยางชัดเจนจะสงผลโดยถึงแนว

ทางการควบคุมสภาพแวดลอมภายในแตละโซนใหมีความแตกตางกันตามชนิดหรือองคประกอบทางเคมีของวัตถุ

สะสมอีกดวย  
2. องคประกอบหรือส่ิงอํานวยความสะดวกที่สําคัญที่ควรมีอยูในพื้นที่คลังศิลปะเปด  

 กลุมมัณฑนากรและกลุมผูออกแบบเห็นวาพื้นที่คลังศิลปะเปดนั้นควรจะเปนสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑศิลปะ

หรือหอศิลปเพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งในดานการเปนทางเลือกที่หลากหลายสําหรับผูชมใหเกิดความนาเบื่อนอย

ที่สุด และในดานการเคลื่อนยายผลงาน เพื่อใหเกิดความเคลื่อนไหวภายในพิพิธภัณฑซึ่งสามารถเพิ่มรายรับใหกับ

องคกรไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังเปนการพึ่งพาในดานการใหความรูเผยแพรขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานศิลปะแก

ผูชม ซึ่งแงมุมตางๆเหลานี้สามารถที่จะชวยใหกลุมผูชมขยายวงกวางมากขึ้นจากเดิม องคประกอบและสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่ผูใหขอมูลเห็นวาจะมีสวนชวยใหคลังศิลปะเปดดําเนินการไดมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ

ตองการของผูชมไดดี อาทิ รานขายของที่ระลึก พื้นที่อนุรักษงานศิลปะเบื้องตน(Conservation Lab) พื้นที่คลังปด

(Storage) และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวและถาวร (Temporary and Permanent Exhibition) เปนตน 
3. ประเด็นที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบและประเด็นที่อาจกลายเปนอุปสรรค/ปญหาตอการ

อนรุักษหรือเผยแพรผลงานศิลปะภายในคลังศิลปะเปด 
3.1 ดานการบริหารจัดการ แบงเปนประเด็นยอย ไดแก 1)การบริหารจัดการงบประมาณ 2)การบริหาร

จัดการอาคารและงานระบบ 3)ประสิทธิภาพในการอนุรักษและสงวนรักษาผลงานศิลปะ และ 4)ประสิทธิภาพในการ

ใหการศึกษา  

3.2 ดานการออกแบบและการใชพ้ืนที่ แบงเปนประเด็นยอย ไดแก 

การจัดทางเดินสัญจร  ในกลุมผูออกแบบไดใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางและการออกแบบเดิน

สัญจรภายในคลังเปดเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีกลุมผูเขาใชพื้นที่ที่สามารถแบงเปนกลุมหลัก ไดแก 1)ผูชม และ2)

เจาหนาที่  

การรักษาความปลอดภัย  นอกจากเรื่องของการกําหนดทางสัญจรแลวเรื่องการรักษาความปลอดภัยก็เปน

ประเด็นที่มีการนําเสนอโดยผูใหขอมูล ซึ่งมีความเห็นที่สอดคลองกันวาการออกแบบพื้นที่คลังกึ่งจัดแสดง(บุษกร, 

2553) เชนนี้ ควรมีการกําหนดความชัดเจนในเรื่องการอนุญาตใหผูชมสามารถเขาถึงวัตถุสะสมไดมากนอยเพียงใด 

เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบอุปกรณและเฟอรนิเจอรในการที่จะปองกันการสัมผัสจากผูชมหรือสภาพแวดลอม

ภายนอก และสามารถคงสภาพของผลงานศิลปะหรือวัตถุสะสมไวไดนานที่สุด 

การจัดระบบทะเบียนและการใหขอมูลเชิงลึก  กลาวคือ ถาผูออกแบบทําการศึกษาถึงระบบทะเบียนและ

หลักเกณฑในการแบงกลุมผลงานศิลปะและวัตถุสะสมอยางดีกอน ก็จะทําใหการออกแบบงายและมีความสอดคลอง

กับแนวทางการจําแนกประเภทของวัตถุสะสมตามสภาพความเปนจริงของแตละองคกร ซึ่งจะชวยลดความสับสนใน

การใชพื้นที่คลังศิลปะเปดไดอีกทางหนึ่งดวย 
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การขาดแคลนพื้นที่ในอนาคต  ผูออกแบบควรจะตองคิดคํานวณลวงหนาถึงการเพิ่มจํานวนของวัตถุสะสมที่

อาจจะมีมากขึ้นในอนาคตดวย นอกจากนี้การออกแบบอุปกรณและเฟอรนิเจอรภายในคลังเปดนั้นควรจะสามารถ

ปรับเปล่ียนได เพื่อใหวางวัตถุไดหลากหลายประเภท 

ความขัดแยงเรื่องสภาพที่เหมาะสมกับการอนุรักษและสงวนรักษาวัตถุสะสมกับสภาวะความสบายของผูชม  

เปนประเด็นที่เสนอโดยมัณฑนากรผูออกแบบคลังเปดโดยไดยกตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ เรื่องของการควบคุมปริมาณ

แสงสวางภายในคลังเปดและคลังศิลปะเปดวาในบางครั้งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุมีความไวตอแสงมากโดยเฉพาะ

รังสี UV (Ultra Violet) ซึ่งในบางครั้งปริมาณแสงที่พอเหมาะกับวัตถุ อาจนอยเกินไปจนทําใหผูชมไมสามารถมองเห็น

วัตถุไดชัดเจน  
3.3 สรุปแนวทางการควบคุมสภาพแวดลอมภายในคลังเปดจากการวิเคราะหบทสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญ การสัมภาษณเชิงลึก และพื้นที่กรณีศึกษาในประเทศไทย 
การควบคุมอุณหภูมิ และการระบายอากาศ(Temperature and Ventilation Controlling) จากการสํารวจ

พื้นที่กรณีศึกษาพบวาระบบหลักที่นิยมใช คือ 1) ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย(Central Airconditioning) และ 2) 

ระบบปรับอากาศแบบแยก (Split-Type) และมีการใชเครื่องควบคุมความชื้นแบบเคลื่อนยายได(Stand Alone 

Dehumidifier) ซึ่งควรปรับใหอยูในหองที่มีอุณหภูมิ 22-24  ํc ±0.5  ํc และความชื้นสัมพัทธที่ 40-55% โดยประมาณ

(Sutyla, 2008) 

การควบคุมปริมาณแสงสวาง(Lighting Controlling) วิธีการใหความสวางภายในพื้นที่กรณีศึกษามีหลาย

แบบ ไดแก 1) การใชแสงธรรมชาติจากชองเปดตามลักษณะเดิมของอาคาร และ 2) การใชแสงประดิษฐ ซึ่งอุปกรณ

สําหรับแสงประดิษฐมีอยูหลายแบบ เชน โคมฟลูออเรสเซนตแบบแขวน(Suspended Fluorescent Light Fixture)

พรอมติดตั้งแผนกรองแสงยูวี(UV Filter) โคมหลอดไส(Suspended Incandescent Light Fixture) ไฟรางแขวนฝา

เพดาน(Ceiling Suspended Track-light) และสปอตไลท เปนตน สวนบรรยากาศและสีของแสงนั้นผูเชี่ยวชาญได

แนะนําใหเปนลักษณะของการผสมผสานระหวางหลอดไฟที่ใหโทนแสงแบบ1)วอรมไวท(Warm- white) 2) เดยไลท

(Day-light) และ3) คูลไวท(Cool-white) ปริมาณความสองสวางที่เหมาะสมสําหรับงานศิลปะประเภทจิตรกรรม และ

ภาพพิมพ ควรจะอยูที่ 50lux – 200lux และคารังสีUVไมควรมากกวา 10μWatts/lumen(Sutyla, 2008) 

การควบคุมความชื้นสัมพัทธ(Relation Humididty Controlling) มีการใชเครื่องควบคุมความชื้นแบบ

เคลื่อนยายได(Stand Alone Dehumidifier) และแบบรวมศูนยกับระบบปรับอากาศ สําหรับงานศิลปะประเภท

จิตรกรรม และภาพพิมพ ซึ่งเปนวัตถุที่เปนสารอินทรีย  ความชื้นสัมพัทธที่ RH 40-55% โดยประมาณ(Sutyla, 2008) 

การควบคุมปริมาณฝุนละออง(Dust Controlling) โดยทั่วไปมี 2 ประเภทไดแก 1) แผนกรองฝุนติดตั้งพรอม

หนากากชองทอลมจายของระบบปรับอากาศ(Exhaust Grilles) และ 2)เครื่องกรองฝุนแบบเคลื่อนยายได(Stand 

Alone Air Purifier) ซึ่งตามมาตรฐานที่เหมาะสมในการควบคุมฝุนละอองจะตองควบคุมปริมาณฝุนละอองมากกวา 

≥90% ขึ้นไป (Sutyla, 2008) 

การควบคุมปริมาณเสียงรบกวน(Acoustic and Noise Controlling) จากการศึกษายังไมมีผูกลาวถึงเรื่อง

ขอควรระวังในการควบคุมปริมาณเสียงรบกวนภายในคลังศิลปะเปด  อยางไรก็ตามคามาตรฐานของ

ASHARE(American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) ระบุวาควรจํากัด 

Noise Criteria Rating อยูที่ระดับ 30 (NC30) (Sutyla, 2008) และควรอาศัยการบูรณาการระหวางการออกแบบวัสดุ

กันเสียง(Acoustic Buffering) และการควบคุมจํานวนผูเขาชมดวย 
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ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) พบวามีการเลือกใชหลายวิธี เชน การติดตั้งระบบจับ

สัญญาณคลื่นความรอนกันขโมย(Passive Infrared Sensor Alarm) การติดตั้งระบบกลองวงจรปด(Closed Circuit 

TV (CCTV))  การติดตั้งระบบบัตรผาน(Password / IC Card Security Door Lock) และการจัดกําลังเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยบริเวณโดยรอบและภายในพื้นที่คลัง 

ระบบการปองกันอัคคีภัย (Fire Protection System) การเลือกใชระบบการปองกันอัคคีภัยภายในพื้นที่

กรณีศึกษานั้นมีการใชหลักการดวยกัน 2 แบบ คือ 1)ระบบการปองกันอัคคีภัยเชิงรับ(Passive Fire Protection 

Method) ซึ่งประกอบไปดวยการจัดเสนทางหนีไฟ และวัสดุภายใน เชน ผนังทนไฟที่ไดมาตรฐานตามกฎหมาย และ 

2)ระบบการปองกันอัคคีภัยเชิงรุก(Active Fire Protection Method)เพื่อการผจญเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหมขึ้น ซึ่ง

ระบบที่พบไดแก การใชระบบตรวจจับควันไฟ ใชเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ซึ่งเปนสารเคมีแหง(Clean Agent/ Dry 

Chemical) นอกจากนี้ยังพบการใชระบบทอสงและหัวฉีดน้ําดับเพลิง(Sprinkler and Water Standpipe System) อีก

ดวย  

ระบบการขนสงภายในอาคาร (Indoor Transportation System) จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมีความเห็น

ตรงกันวาการออกแบบพื้นที่ขนถายผลงานศิลปะ ควรมีการแยกจากระบบการขนสงสําหรับผูชมอยางชัดเจน เพื่อ

ความสะดวกในการทํางานของเจาหนาที่และเพื่อสุนทรียภาพในการชมของผูชมดวย และจากการสํารวจพื้นที่

กรณีศึกษาพบวาระบบการขนสงในแนวดิ่งที่ใชภายในพื้นที่ขนถายงาน ไดแก ลิฟทสงของ(Frieght Elevator) สวน

ภายในพื้นที่คลังสวนใหญเปนการใชบันได (Stair)และลิฟทโดยสารทั่วไป(Passenger Elevator) 
 

อภิปรายผล 
ในการดําเนินการออกแบบเพื่อจัดสรรพื้นที่วางภายในและการควบคุมสภาพแวดลอมภายในคลังศิลปะเปด

นั้นควรเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก 1) สถาปนิก มัณฑนากรหรือนัก

ออกแบบภายใน 2) วิศวกรผูออกแบบงานระบบ 3) ผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน 4) ภัณฑารักษหรือเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบโดยตรง 5) ผูชม 6) ศิลปน รวมไปถึง 7) ผูรับเหมากอสราง เพื่อใหทราบถึงขอมูลในแงมุมที่หลากหลายที่จะ

ชวยใหผลการออกแบบประสิทธิภาพในการตอบสนองผูใชไดมากที่สุด ไมเพียงแตลักษณะทางกายภาพเทานั้นที่มี

ความสําคัญ หากแตการจัดการระบบฐานขอมูลและวิธีการนําเสนอ รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหผูชมไดคนควา

เพิ่มเติมไมวาจะเปนการจัดทําเปนพื้นที่หองสมุด หรือสามารถคนควาผานเครือขายขอมูลก็มีความสําคัญมากเชนกัน 

ซึ่งส่ิงเหลานี้จะทําใหพันธกิจในการเปนแหลงเรียนรูของหอศิลปและพิพิธภัณฑนั้นสัมฤทธิ์ผลและกอใหเกิดการศึกษา

คนควาเพื่อตอยอดองคความรูในการออกแบบพื้นที่สําหรับหอศิลป/พิพิธภัณฑตอไปในอนาคต 
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การจัดสรรพื้นที่วางและการควบคุมสภาพแวดลอมภายในของคลังศิลปะเปดในประเทศไทย  
Interior Space Allocation and Environmental Control of Visible Art Storage in Thailand 
 

ศิริวรรณ รุจิพงษ1 

Siriwan Rujibhong1  

 
บทคัดยอ 
 คลังศิลปะเปด (Visible/Open Art Storage) เปนแนวความคิดในการใชพื้นที่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค

การ   ใชงาน 2 ประการ คือ 1) เพื่อเก็บรักษาผลงานศิลปะอยางเปนระบบ และ 2) เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะไดอยาง

มีประสิทธิภาพไดในเวลาเดียวกันทุกชิ้นอยางเทาเทียม คลังศิลปะเปดมีลักษณะของการผสมผสานระหวางพื้นที่เพื่อ

การเก็บรักษาผลงานศิลปะและพื้นที่เพื่อการจัดแสดงผลงานศิลปะ ซึ่งพื้นที่ทั้งสองนี้ตางก็มีหลักการจัดสรรพื้นที่

ภายในและมีขอกําหนดในการควบคุมสภาพแวดลอมภายในที่แตกตางกัน จึงเปนที่มาของความสนใจที่จะศึกษาถึง

การจัดสรรพื้นที่ภายในและการควบคุมสภาพแวดลอมภายในของพื้นที่คลังศิลปะเปดภายในประเทศไทย โดยผูวิจัย

ไดทําการศึกษาคนควาโดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และการสํารวจพื้นที่

กรณีศึกษาภายในประเทศ  

 จากการศึกษาพบวาในประเทศไทยยังไมมีการจัดสรางพื้นที่คลังศิลปะเปดที่ดําเนินการอยางเต็มรูปแบบมา

กอน มีเฉพาะเพียงพื้นที่ที่มีลักษณะใกลเคียงและสวนใหญเกิดจากการขาดแคลนพื้นที่ในการจัดแสดงวัตถุสะสมหรือ

ประสบปญหาดานงบประมาณในการจัดนิทรรศการเปนหลัก อยางไรก็ตามยังคงมีหลักการออกแบบที่สามารถ

เทียบเคียงกับหลักการที่ใชในตางประเทศไดในแงของการจําแนกลักษณะการจัดสรรพื้นที่ใชสอย (Zoning) และ

แนวทางการกําหนดขอบเขตและทิศทางการเดิน (Circulation) ภายในพื้นที่คลังศิลปะเปด สวนในดานการควบคุม

สภาพแวดลอมภายในคลังศิลปะเปดนั้น เมื่อประมวลจากการสัมภาษณและการสํารวจพื้นที่กรณีศึกษาแลวพบวา มี

รายละเอียดและความตองการเฉพาะที่หลากหลายซึ่งสงผลใหผูออกแบบจําเปนตองศึกษาประเภทของผลงานกอนวา

มีองคประกอบทางเคมีที่เหมาะกับสภาพแวดลอมแบบใด เพื่อใหคลังศิลปะเปดมีประสิทธิภาพและเอื้อตอการอนุรักษ

และสงวนรักษาผลงานศิลปะเอาไวใหไดยาวนานที่สุด 

คาํสําคัญ : การออกแบบภายใน  สถาปตยกรรมภายใน  การจัดสรรพื้นที่วางภายในคลัง  การควบคุมสภาพแวดลอม

ภายในคลัง  การเก็บรักษาผลงานศิลปะ  การจัดแสดงงานศิลปะ  หอศิลป  พิพิธภัณฑศิลปะ  คลังศิลปะ  คลังเปด 

และ คลังศิลปะเปด  
 

Abstract 
  Visible art storage is an initiative to efficiently utilize space for two purposes: to systematically 

store and conserve artworks, and to exhibit artworks using the principle of Democratization of Museums’ 
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collection. In addition, it also combines the principles of art storage and art exhibition and study center. 

These two areas have different interior space allocation and environmental control. Therefore, it is 

significant to study interior space allocation and environmental control in visible art storage in Thailand. 

The study was based on collection and analysis of documents, interviews, and surveys of case studies in 

Thailand with conclusion in the last step. 

 The study found that the inventive of establishing visible art storage in Thailand was mainly a 

result of the lack of space to exhibit collections or the lack of funding for exhibition. However, the interior 

space allocation and environmental in Thailand at present are comparable to those in other countries in 

terms of zoning management in open storage and circulation control inside the open storage. For interior 

environmental control, considering interview data and surveys of case studies it was found that designers 

and curators need to study chemical component of collections in order to efficiently and suitably control 

the interior environment for conservation of each type of artwork. 

Keywords : Interior Architecture, Interior Space Allocation, Art Museum Storage, Environmental Control of 

Art Museum Storage, Art Gallery, Art Museum and Visible Art Storage 
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บทความชิ้นนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง “การดํารงอยูของพื้นที่ใชสอยภายใตการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพของบานสมัยปจจุบัน กรณีศึกษาบานไท-พวน หาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” พ.ศ. 2553โดย

จะกลาวถึงการศึกษาพื้นที่ใชสอยในบานของชาวบานตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อคนหารูปแบบ กฎ โครงสราง หรือ

ระเบียบที่มีทิศทางรวมกัน ซึ่งผลการศึกษาจะแสดงใหเห็นถึง อัตลักษณอันเปน “มูลมัง” หรือ มรดกที่บรรพบุรุษนั้น

ถายทอดมาใหลูกหลานเกี่ยวกับการจัดวางผังบานที่ยากแกการมองเห็นและแฝงอยูในกายภาพของบานเรือนสมัย

ปจจุบัน  

ไทพวน คือ กลุมชาติพันธุที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยูในเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ทางภาคตะวันออกของประเทศ

ลาว (สปป.ลาว) ไดอพยพเขามาอยูในประเทศไทยหลายกลุมหลายชวงเวลา สําหรับที่บานหาดเสี้ยวไดมีการบันทึกไว

เปนหลักฐานที่กําแพงภายในอุโบสถวัดหาดเสี้ยว ในวันฉลองโบสถปพ.ศ. 2387 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 (วิเชียร วงษ

วิเศษ, 2517: 24) 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาลักษณะเฉพาะของการใชพื้นที่ของชาวไท-พวน โดยศึกษาการใชพื้นที่ของ

ชาวไท-พวนในบานแบบดั้งเดิม และศึกษาการใชพื้นที่ของชาวไท-พวนในบานแบบปจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบการใช

พื้นที่ที่ยังคงอยูและเปลี่ยนแปลงไปวามีลักษณะอยางไรและสิ่งใดเปนปจจัยที่สงผลตอการใชพื้นที่ดังกลาว 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ การลงสํารวจสภาพพื้นที่จริง การสัมภาษณ และเครื่องมือวิเคราะหพื้นที่ชื่อวา 

Space Syntax (Hillier B., 1984) แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามการสังเกตเปรียบเทียบจากขอมูลหลัก 3 สวน 

ไดแก 1. รูปแบบการใชพื้นที่จากผังพื้น (Type of Space) 2. รูปแบบโครงสราง (J-Graph) และ 3. รูปแบบการจัดเรียง

คาความสัมพันธ (Order of Integration Value)  
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Space Syntax เปนเทคนิคเครื่องมือทางคอมพิวเตอร (ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ, 2541: 54) และวิธีคิดทาง

วิทยาศาสตรในการอธิบายความหมายในเชิงสังคมและวัฒนธรรมของ Space และ Spatial logic of space ที่พัฒนา

โดย Bill Hillier & Julienne Hanson ในป 1984 เริ่มจากการแบง Convex Space จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นและระดับ

พื้นที่แตกตางในบาน (ลายเสนที่ 1b.) แลวจึงเขียนกราฟ (ลายเสนที่ 1c.) ที่แสดงถึงความสัมพันธของ Space 

ทั้งหมดในระบบ เรียงลําดับการเขาถึงจากภายนอกเขาถึงภายในสุด เรียกวา J-Graph (อภิรดี เกษมศุข, 2548: 85) 

สุดทายจึงคํานวนคา Integration Value (ลายเสนที่ 1d.) ที่แสดงถึงความสัมพันธของพื้นที่หนึ่งๆ กับทุกพื้นที่ในระบบ 

สําหรับงานวิจัยนี้ตัวเลขคามากแสดงวามีความสัมพันธกับพื้นที่อื่นๆ นอย (แทนคาดวยสีน้ําเงิน) ตัวเลขคานอยแสดง

วาสัมพันธกับพื้นที่อื่นๆ มาก (แทนคาดวยสีแดง) 

พื้นที่ที่ทําการศึกษารวมทั้งหมด 4 หมูบาน ไดแก  หมู 1 และหมู 2 บานหาดเสี้ยว (A) จํานวน 9 หลัง หมู 3 

บานหาดสูง (B) จํานวน 10 หลัง และหมู 4 บานใหม (C) จํานวน 8 หลัง รวม 27 หลัง และเรือนโบราณที่ไดศึกษาจาก 

อรศิริ ปาณินท ในปพ.ศ. 2546 อีก 4 หลัง รวมทั้งส้ิน 31 หลัง โดยกําหนดใหโครงสรางการกอสราง, ทิศทางเขาบาน

ทั้ง 4 ทิศ และชาติพันธุไท-พวน เปนเกณฑในการเลือกบานกรณีศึกษา  

 
ผลการวิจัย  
 การใชพื้นที่ในบานสมัยโบราณ (ลายเสนที่ 2b.) แบงการใชพื้นที่ในบานออกเปน 3 สวนหลักคือ Social, 

Privacy และ Service ชาวบานมักจะจัดวางองคประกอบที่สําคัญในการดํารงชีวิต (พื้นที่ที่ 3-9) เอาไวชั้นบน 

(Privacy and Service) สวนชั้นลางมีใตถุนและบันไดเทานั้น ปจจุบันพื้นที่ที่ 3-9 (ลายเสนที่ 2c.) ก็มีอยูที่ชั้นลาง

เชนกัน เพราะผูอยูมีอายุมากแลว สวนชั้นบนก็คงเอาไวใหลูกหลาน พื้นที่ในบานทั้งหมดมี 9 พื้นที่คือ  
1. ใตถุน (W) ใชเล้ียงสัตว ทอผา เก็บอุปกรณการเกษตร ปจจุบันชาวบานกั้นรั้วและอยูใตถุนหรือสรางบาน

ชั้นเดียวกันมากเนื่องจากระบบถนน พื้นที่ใตถุนหายไปโดยมีพื้นที่ขางบาน (W) มาแทนที่ ซึ่งใชเปนพื้นที่ทางสังคม ใช

ทอผา เปนตําแหนงที่มองเหน็งาย เขาถึงงาย และมีคาความสัมพันธกับพื้นที่อื่นๆ ดีกวาเดิม 

 2. บันได อดีตใชบันไดพาดขึ้นที่ซานทอง (H) หรือมีบันไดอีกทางดานหลังเพราะบานมีขนาดใหญ โดยไมมี

ชานพักบันได บันไดภายในกลางบาน และทางเขาทั้งดานหนาและหลังแบบบานชั้นเดียวเหมือนอยางในปจจุบัน ทุก

พื้นที่โดยรวมจึงมีความสัมพันธที่ดี เขาถึงกันไดงายขึ้น  

 3. ซานทองหรือโถงกลาง  (H)  อดีตไม มีหลังคาคลุมใชตากผลิตผลทางเกษตร  เ ส้ือผาทั่วไป            

(องอาจ โฆษชุณนันท, 2549: 47) ปจจุบันมีหลังคาคลุม เปนศูนยกลางในการสัญจรสูสวนตางๆในบาน 

 4. โถงระเบียงหรือเซียหรือโถงพักผอน (L) อดีตใชนั่งพักผอน รับแขก นั่งทํางาน จักสาน ถักแห เข็นฝาย 

กรอดาย เปนพื้นที่พิธีกรรม ในบริเวณนี้มีหองสําหรับลูกสาวที่ยังไมไดแตงงานอยูถัดไปทาง ปจจุบันมีแนวโนมเหลือ

โถงเดียว คือ โถงกลาง เนื่องจากบานสมัยใหมและครอบครัวมีขนาดเล็กลง 

 5. โถงยุงหรือยุงขาวหรือเฮือนขาว (R) อยูทางตะวันตกเสมอติดกับซานทองอยูใกลบันไดหลัก ใชเก็บ

ขาวและพืชผลเกษตรอื่นๆ ปจจุบันพบวายุงขาวหายไปเกือบหมดแลวเนื่องจากการเปลี่ยนอาชีพ เมื่อพื้นที่ในตําแหนง

ที่สําคัญบริเวณนี้วางลง ก็จะเปลี่ยนเปนโถงพักผอน (L) หรือหองนอนแทน 

 6. ซานเตอหรือชานหลังหรือชานใต (S) อดีตใชวางฮานโองน้ํารับแขก เก็บเส้ือผา ตากผา รองรับ

กิจกรรมจากครัว หองน้ําและโถงกลาง ปจจุบันยังคงใชเก็บเส้ือผา และขาวของตางๆ บางครั้งมีการซอนทับกับครัว



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-59 

และพื้นที่ทานขาวตามกรอบผังของบานสมัยใหมที่นําเขามา ทําใหพื้นที่ชานเตอนี้เชื่อมกับพื้นที่อื่นๆ มากจนบางครั้งมี

ความสัมพันธมากเทากับพื้นที่โถงกลางดวย 

 7. ครัวไฟ (K) อดีตมักจะวางอยูทางทิศใตเปนพื้นที่ประกอบอาหาร ปจจุบันชาวบานเปลี่ยนทิศทางครัว

ตามอิทธิพลจากถนนทางเขาบาน แตยังคงวางอยูดานหลังบาน และยังคงใชเตาถานทําอาหาร บางครั้งยายครัวออก

ภายนอกตัวบานเพื่อใหระบายควันไดสะดวก จึงทําใหครัวเปนพื้นที่ที่เขาถึงงายจากภายนอกเมื่อดูจาก J-Graph และ

มีความสัมพันธกับพื้นที่สวนอื่นๆ มากกวาเดิม สอดคลองวิถีชีวิตใหม 

 8. หองน้ํา (WC) อดีตไมมีหองน้ําบนบาน ตอมามักจะตั้งอยูทางใตดานหลังสุดของบานเชื่อมตอกับชาน

แดด ซานเตอ และครัว ปจจุบันหองน้ํา สรางขึ้นเพื่อรองรับแขกที่มาบานดวยจึงจัดวางไวใกลทางเขาออกเพื่อใหใช

สะดวกขึ้น ทําใหบางบานมีหองน้ํามากถึง 3 หอง หองน้ําจึงมีการจัดเรียงคา (Order) ความสัมพันธอยูในลําดับตนๆ  

 9. หองนอน (B) อดีตมีเพียงหองเดียวสําหรับลูกสาวโสดเรียกวา “หองสวม” มีความสําคัญหามไมใหคน

ภายนอกเขาเด็ดขาด (วิเชียร วงษวิเศษ, 2517: 47) สวนคนอื่นๆ จะนอนที่โถงระเบียง (L) ปจจุบันหองนอนเพิ่ม

จํานวนมากขึ้นอยูแทนตําแหนงของยุงขาว แมกระทั่งอยูที่ใตถุนของบานสมัยเกา เพื่อใหเขาถึงไดงาย 

 รูปแบบการใชสอยผังพ้ืนที่ พบวามี 6 รูปแบบ (ลายเสนที่ 3b.) ไดแก T-1 เปนบานยกใตถุนสูง พื้นที่ที่

สําคัญสวนใหญอยูชั้นบน มีบันไดเชื่อมทางเดียว มีทั้งหมด 13 หลัง เกิดขึ้นในบานสมัยเกาและสมัยกลาง, T-2 เปน

บานยกใตถุนสูง มีพื้นที่ที่สําคัญสวนใหญอยูชั้นบน มีบันไดเชื่อม 2 ทาง มีทั้งหมด 5 หลัง เกิดขึ้นในบานสมัยเกาและ

สมัยกลาง, T-3 เปนบานยกใตถุนสูง มีพื้นที่ที่สําคัญอยูทั้งชั้นบนและอยูชั้นลาง มีบันไดเชื่อมทางเดียว มีทั้งหมด 4 

หลัง เกิดขึ้นในบานทุกชวงอายุ, T-4 เปนบาน 2 ชั้น มีพื้นที่ที่สําคัญอยูทั้งชั้นบนและอยูชั้นลาง มีบันไดเชื่อมภายใน

บาน ที่ชั้นลางมีทางเขาออก 2-3 ทาง มีทั้งหมด 3 หลัง เกิดขึ้นในบานสมัยใหมเทานั้น, T-5 เปนบานชั้นเดียว มีพื้นที่ที่

สําคัญอยูภายในบาน มีทางเขาออก 2-3 ทาง มีทั้งหมด 5 หลัง เกิดขั้นในบานสมัยใหมเทานั้น, T-6 เปนบานมีใตถุน มี

พื้นที่ที่สําคัญอยูทั้งชั้นบนและอยูชั้นลาง มีบันไดภายในบานเชื่อมชั้นบนกับช้ันลาง มีทั้งหมด 1 หลัง เกิดขึ้นในบาน

สมัยใหมเทานั้น 

 โครงสราง J-Graph พบวามี 5 รูปแบบ (ลายเสนที่ 3a.) ไดแก J-1 มีลักษณะโครงสรางคลายกับตนไมที่มี

กิ่งกานสาขา (Tree) เพราะมีทางขึ้นบาน 1 ทาง ศูนยกลางของบานอยูชั้นบน มีทั้งหมด 13 หลัง เกิดขึ้นกับบานยกใต

ถุนสูงสมัยเกาและสมัยกลาง, J-2 คลายกับรูปแบบ J-1 แตมีบันไดทางขึ้นเพิ่มอีกเปน 2 ทาง J-Graph จึงมีโครงสราง

คลายรูปวงแหวนขนาดใหญทําใหพื้นที่ภายนอก ภายใน ชั้นบนและชั้นลาง สัมพันธกันมากขึ้น มีทั้งหมด 8 หลัง เกิด

ขึ้นกับบานทุกชวงอายุ, J-3 มีลักษณะโครงสรางคลายรูปตนไม 2 ตนตอเชื่อมกัน แสดงพื้นที่ใชงานที่ถูกแบงเปนสอง

สวนคือชั้นบนและชั้นลางเชื่อมตอกันดวยบันไดเพียงตําแหนงเดียว มีทั้งหมด 4 หลัง เกิดขึ้นกับบานทุกชวงอายุ, J-4 

คลายกับ J-2 แตวงแหวนจะมีขนาดเล็กกวาเพราะมีจํานวนพื้นที่ลดลง ลักษณะโครงสรางคลายรูปวงแหวน 2 วง

เชื่อมตอกัน แสดงการใชงานพื้นที่วนรอบบานผานประตูที่มี 3 ทางจากภายในสูภายนอกในรูปแบบของบานชั้นเดียว

หรืออาจมีแกนที่เปนโครงสรางแบบตนไมโผลขึ้นมาแสดงถึงการใชพื้นที่ชั้นบนอีกหนึ่งแกนเปนบานแบบสองชั้น มี

ทั้งหมด 4 หลัง เกิดขึ้นกับบานสมัยใหมเทานั้น, J-5 ลักษณะโครงสรางคลายรูปวงแหวนขนาดใหญ 1 วงตอกับ

โครงสรางแบบตนไมที่โผลขึ้นจากพื้นที่โถงกลางชั้นลาง สวนชั้นลางมีโครงสรางคลาย J-2 และ J-4 มีทั้งหมด 2 หลัง 

เกิดขึ้นในบานสมัยใหม 2 ชั้นในรูปแบบอาคารพาณิชย  
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 การจัดเรียงคาความสัมพันธ (Order of Integration) การพิจารณาองคประกอบที่มีเหมือนกันเฉพาะบาน

สมัยเกา 9 องคประกอบ เพื่อศึกษาระบบพื้นที่ในอดีต พบวามี 8 รูปแบบ และ 1 ใน 8 รูปแบบคือรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ํา

ไดแก รูปแบบที่ 2 คือ H/R/S/L/K/B/WC/Ent/W มีจํานวน 2 หลัง (ตารางที่ 1) 

 การพิจารณา 5 องคประกอบที่มีเหมือนกันในบานทั้งสมัยเกา กลาง ใหม เพื่อศึกษาระบบพื้นที่ที่ยังดํารงอยู

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวามี 9 รูปแบบ และ 3 ใน 9 รูปแบบคือรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ําไดแกรูปแบบที่ 1 คือ 

H/S/K/B/WC มี 7 หลัง, รูปแบบที่ 2 คือ H/K/S/B/WC และ รูปแบบที่ 3 คือ H/S/K/WC/B มีรูปแบบละ 4 หลัง  

 การพิจารณา 3 องคประกอบที่มีเหมือนกันในบานทั้งสมัยเกา กลาง ใหม เพื่อศึกษาระบบพื้นที่เฉพาะสวน

ของแมบาน (Service) ที่ยังดํารงอยู พบวามี 6 รูปแบบ และ 3 ใน 6 รูปแบบคือรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ําไดแกรูปแบบที่ 1 

คือ H/S/K มี 19 หลัง แสดงใหเห็นวาการใชพื้นที่นั้นดํารงอยูแบบมีเงื่อนไขของวิถีชีวิตปจจุบันที่ปราศจากพื้นที่ยุงขาว, 

รูปแบบที่ 2 คือ H/K/S มี 8 หลังและ รูปแบบที่ 3 คือ H/K=S มี 3 หลัง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

จัดเรียงพื้นที่นั่นเอง  

 
สรุป 
 ปจจุบันชาวไท-พวนสวนใหญจะมีอาชีพอยูนอกบาน อาชีพในบานเปนอาชีพเสริมจากรายไดหลัก การสราง

บานจึงเปลี่ยนไปเพื่อการพักผอน มีพื้นที่ตอนรับและจัดงานพิธีขนาดยอมลง มีปจจัยภายนอกคือ ระบบสังคม 

เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค และการผสมกลืนทางวัฒนธรรม และปจจัยภายในคือ อายุที่มากขึ้นของสมาชิกในบานเอง 

 การรับรูรูปแบบการใชพื้นที่, โครงสราง J-Graph หรือระเบียบของการจัดเรียงพื้นที่ (Order) ที่พบวา

คลายกันเหลานี้ คือองคความรูซึ่งจะเกิดเปนทิศทางและทัศนคติที่ตรงกันของคนในหมูบาน ใหเกิดความรูสึกหวงแหน

และสืบทอด ชวยเสริมใหชุมชนมีอัตลักษณ ในยามที่เอกลักษณทางกายภาพนั้นหมดลง  

 การกลับไปปฏิบัติตามแบบอยางพอแมทํามา (วิเชียร วงษวิเศษ, 2517: 45) แบบไมรูตัวนั่นเอง แสดงให

เห็นชัดวา การจัดวางพื้นที่แบบโบราณที่คนพบนี้ คือมรดกภูมิปญญาทางสถาปตยกรรมที่บรรพบุรุษไดลองผิดลองถูก

และสืบทอดมายังคนรุนตอๆ ไป เพื่อใหเกิดการดํารงชีวิตควบคูไปกับสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากความเจริญ

ทางเทคโนโลยีตลอดเวลาไดอยางถอยทีถอยอาศัยและไมลืมรากเหงาของตนเอง  

 
คําขอบคุณ 
 การทํางานครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยความมีน้ําใจ และความอนุเคราะหชวยเหลือจากผูมีพระคุณดังตอไปนี้         

ผู ช วยศาสตราจารย  ดร .อภิ รดี  เกษมศุข  อาจารยที่ป รึกษา  ศาสตราจารย เกียรติคุณ  อรศิ ริ  ปาณินท                         

รองศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไขศรี ภักดิ์ สุขเจริญ อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิ ริ                   

อ.พีรียา บุญชัยพฤกษ รองศาสตราจารย ชนัญ วงษวิภาค รองศาสตราจารย วิวัฒน เตมียพันธ ครอบครัวยานกูลวงศ 

ครอบครัวทานศรีชาติ ครอบครัวรุมรัตนะ ทิดชนะ เข็มมุกด และชาวบานหาดเสี้ยว สําหรับขอมูลภาคสนาม

ขอขอบคุณ นางสาวศิริลักษณ ยานกูลวงศ นายชิโนรส พันทวี และนายตุลชัย บอทรัพย  
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ตารางที่ 1 สรุปรูปแบบพื้นที่ (T), รูปแบบ J-Graph และการจัดเรียงคาความสัมพันธ (Order)  
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ลายเสนที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะหพื้นที่ทาง Space Syntax or Spatial Morphology         

                            

 
 

ลายเสนที่ 2 (a) แผนผังพื้นที่ใชสอยชั้นบนในบานโบราณ (องอาจ โฆษชุณหนันท, 2549: 47) เปรียบเทียบการจัด      

       (b) พื้นที่ของบานสมัยโบราณ (อรศิริ ปาณินท, 2546: 116) และ (c) บานสมัยใหม  
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ลายเสนที่ 3 (a) สรุปโครงสราง J-Graph (b) สรุปรูปแบบการใชพื้นที่ทั้ง 6 แบบ 
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและเรือนคาขายพื้นถิ่นเมอืงเชียงคาน 
A study on the changes of community and vernacular shop house with a special reference 
to Chiangkhan   
 

ชิโนรส พันทวี1 

Chinoros Phantawee1 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาถึงวิวัฒนาการความเปนไปของชุมชนซึ่งมีเศรษฐกิจการคาเขามามี

บทบาทตอชุมชนและเรื่องราวความสัมพันธในมิติตางๆของระบบการคาขาย ตลอดจนภูมิปญญาที่ปรากฏในวิถีชีวิต

เรือนแถวคาขาย นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงการแปรเปลี่ยนไปจากปจจัยใหมที่เขามามีผลกระทบกับชุมชนและรูปแบบ

สถาปตยกรรม คือ ปจจัยดานการทองเที่ยว  

วิธีการศึกษา ใชขอมูลทุติยภูมิในดานประวัติศาสตร ความเปนมาของชุมชน สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม 

การสัมภาษณ การสํารวจรังวัดในสวนของงานสถาปตยกรรมและการอาศัยรวมกับคนในชุมชน  โดยเลือกกรณีศึกษา

ทั้งหมด 10 หลัง  วิเคราะหถึงปจจัยที่สงผลถึงความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและสถาปตยกรรม 

นําเสนอผลงานการวิเคราะหขอมูลโดยพรรณนาวิเคราะห ประกอบภาพถายและภาพลายเสน    

ผลการศึกษาพบวาชุมชนเชียงคานมีเศรษฐกิจการคาเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญในความเปนไปของชุมชน

ตลอดมา  เรือนแถวคาขายเปนสถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนองการใชงานของวิถีชีวิตในระบบการคาขาย 

โดยถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตอเนื่องเรื่อยมาอยางชา ๆ ตามวิวัฒนาการของการอยูอาศัยและเทคโนโลยีการกอสราง  

ปจจุบันปจจัยดานการทองเที่ยวเขามามีสวนกระตุนใหชุมชนที่เคยซบเซาไดกลับมาคึกคักอีกครั้งดวยวัตถุประสงคที่

ตางออกไปจากเดิมคือเพื่อตอบสนองการทองเที่ยว สงผลใหสภาพทั่วไปของชุมชนและลักษณะสถาปตยกรรม

เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยสวนหนึ่งไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกที่เขามาพรอมกับการทองเที่ยวและ

อีกสวนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิถีชีวิตของคนในทองถิ่นเอง 

การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆนี้สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบจากการเขามาของการทองเที่ยวอยางชัดเจน  

คนในชุมชนจําเปนตองมีการวางแผนจัดการอยางเปนระบบ เพื่อเตรียมตัวรับมือกับกระแสใหมที่กําลังจะเกิดขึ้นกับ

ชุมชน เปนการรักษาจิตวิญญาณเดิมใหคงอยูพรอมไปกับการเปดรับส่ิงใหมอยางสรางสรรคเหมาะกับวิถีชีวิตของคน

ในชุมชน 

คําสําคัญ : เรือนแถวคาขายพื้นถิ่น  การเปลี่ยนแปลง  การทองเที่ยว  

 
Abstract 

The aim of this research is to study the development of the community influenced by trading 

activities on the shophouse lifestyle. Additionally, tourism, the new factor influencing community and  

                                                           
1 ภาควิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

  Department of Vernacular architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand 



 

บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-65 

architecture, is also studied.  

Methodologically, The data was collected by means of secondary study, field survey, interview 

and participant observation living  with people in the community . Ten shophouses  were selected as the 

sample. Various factors influence the community and architecture were analysed and then presented in 

description including photos and sketches. 

The result found that the community in Chiangkhan has been driven by trading. The vernacular 

shop house is the architecture which is constructed in order to response to life style in trading system. 

This is continuously transformed together with development of habitat and construction technology. At the 

present, tourism factors plays significant role in transforming lifeless community into lively community 

once again. With different aim of responding tourism,  this accelerate the change in the community in 

general together with architecture. One part is influenced by external culture that comes with tourism 

while the other one is caused by change in concept of life style of local people.  

All changes can obviously reflect the effect of tourism. As for keeping an old spirit of community 

together with accepting new trend creativity, local people is recommended for systematic management in 

order to deal with unfamiliar surroundings going in their way of life.  

Keywords : The Vernacular shop house, The changes, Tourism  

 
ความสาํคัญของปญหา ( significance of the problems) 

เมื่อการคาขายเขามามีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในอําเภอเชียงคานมากขึ้น ปจจัยที่สงผลตอความ

เปนอยูของคนเริ่มเปลี่ยนไป การกอรูปของชุมชนจึงถูกพัฒนาขึ้นโดยมีระบบการคาขายเขามามีสวนสัมพันธกับ

แนวความคิดและกระบวนการสรางชุมชน  องคประกอบทางการคา เชน เรือนแถวคาขาย , รานคา , ตลาด ถูกสราง

ขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการในการจับจายใชสอย สินคาอุปโภค บริโภค ประเภทตางๆ ตามขนาดและการ

ขยายตัวของแตละชุมชน   สมาชิกในชุมชนสามารถใช  “เรือนคาขาย” เปน “ สถานที่ ” (Place)  ในการเขามาพบปะ

พูดคุย แลกเปลี่ยนเรื่องราวความเปนไปของคนในชุมชน  เปดโอกาสที่จะไดสรางปฏิสัมพันธระหวางกัน  เรือนคาขาย

จึงเปนสวนหนึ่งที่สะทอนมิติทางสังคม วัฒนธรรมและบอกเลาเรื่องราวความสัมพันธของคนในชุมชนไดเปนอยางดี   

การสืบคนเรื่องราวตางๆจากรองรอยแหงความทรงจําที่ยังคงมีใหเห็นและสัมผัสผานเรือนคาขายพื้นถิ่นในยานการคา

เกาของอําเภอเชียงคานแหงนี้  สะทอนใหเห็นถึงความเปนไปของชุมชนที่เคยมีความเจริญรุงเรืองทางการคาในอดีต

มากอน  ความทรงจําของคนชุมชน ที่มีตอสถานที่ที่เกี่ยวของกับการคาขายและเรือนคาขายตลอดจนองคประกอบ

รวมอื่นๆ จึงเปนส่ิงสําคัญที่จะเชื่อมโยงถึงแนวความคิดหลักเรื่องความสัมพันธในหลากหลายมิติของการดํารงชีวิต

รวมกันในอดีต   

การเขามาของกระแสความเจริญและการทองเที่ยวแผกระจายมาสู อําเภอเชียงคาน อยางเห็นไดชัด สงผล

กระทบตอวิถีชีวิต กระบวนการคิด ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  คนในพื้นที่

ตองปรับตัวตอบรับกับความตองการที่มาพรอมกับการทองเที่ยวที่กําลังเฟองฟู  เมื่อมุมมองในการใชสอยเรือนแถว

คาขายในยานเมืองเกาไมเหมือนเดิม  ลักษณะการใชพื้นที่ในชุมชนและสถาปตยกรรมที่เคยปรากฏอยูมาเปนระยะ

เวลานานจึงไดเปล่ียนแปลงไปตามวิถีความเปนอยูแบบใหมที่นักทองเที่ยวพกพาติดตัวมาดวย    
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ดวยเหตุของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่สงผลกระทบกับทุกๆบริบทในเมืองเชียงคานรวมทั้งสถาปตยกรรม 

ที่อยูในพื้นที่ จึงนํามาเปนกรณีศึกษาในการนํามาเปนจุดเริ่มตนแนวความคิดของการมองชุมชนที่คํานึงถึงคุณคา  

ของระบบสังคมทองถิ่น และสามารถนํามาเปนแนวทางการพัฒนาชุมชนตอไป   

 

วัตถุประสงคของการศึกษา  ( Objective ) 
1. ศึกษาความเปนมาของชุมชน สภาพแวดลอม วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน 

2. ศึกษาพลวัตของระบบการคาขายภายในชุมชนและความเชื่อมโยงดานตางๆที่สืบเนื่องมาจากการคาขาย 

3. ศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมของเรือนคาขายพื้นถิ่นและอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับการคาขายอื่นๆ 

4. ศึกษาการแปรเปลี่ยนไปของชุมชน ตลอดจนแนวโนมที่จะเกิดในอนาคต  

 

วิธีการศึกษา ( Method ) 
1. ศึกษาคนควาขอมูลเอกสารจากตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยตลอดจน ส่ือสารสนเทศตางๆ ที่

เกี่ยวของกับ เรือนคาขายพื้นถิ่น ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะการคาขายตลอดจนวิถีชีวิตในอดีตในภาพรวมของ

ทองถิ่น ภาคอีสาน 

 2. การเก็บขอมูลภาคสนาม เปนการเก็บขอมูลทางกายภาพของพื้นที่ ที่คาดวาจะเปนที่ตั้งโครงการโดยการ

สํารวจ ภาพถาย สังเกตการณ สัมภาษณ ผูเกี่ยวของกับโครงการและบนัทึกขอมูลรวมถึงการเก็บขอมูลจากแผนที่และ

ภาพถายทางอากาศ 

 3.   การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อสามารถนําประเด็นที่เปนสาระหลักที่สําคัญ 

 

ผลการศึกษา ( Result )  
วิวัฒนาการของการคาขายและเศรษฐกิจชุมชนของอําเภอเชียงคาน  

นับแตชุมชนเชียงคานไดตั้งถิ่นฐานมาเปนเวลายาวนานการคาขายของคนในชุมชนเริ่มตนขึ้นดวยการแลก 

เปล่ียนขาวของเครื่องใช ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งในชุมชนเองและละแวกใกลเคียง ซึ่งหมายรวมถึงเมืองสานะ

คาม ชุมชนพี่นองที่ตั้งอยูอีกฝงของแมน้ําโขง  โดยไดทําการติดตอเดินทางไปมาหาสูกันเรื่อยมา 

เมื่อคนจีนไดอพยพลองเรือลงมาตามลําน้ําโขงราวป พ.ศ. 2475  และไดมาตั้งรกรากบริเวณริมแมน้ําโขง 

เกิดจุดคาขายริมฝงแมน้ํา  มีเรือนแถวไมคาขายทั้งชั้นเดียวและสองชั้นเกิดเปนยานคาขายสําคัญของเมืองเชียงคาน 

ทําการติดตอการคากับหัวเมืองใหญๆในภาคอีสาน จึงทําใหเปนยานการคาที่มีความสําคัญแหงหนึ่งของภาคอีสาน

ตอนบน  

การคาขายของเมืองเชียงคานไดเติบโตและพัฒนามากขึ้นอีกหลังจากทางภาครัฐไดตัดถนนมาสู อําเภอ   

เชียงคาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการขนสงสินคาสะดวกมากยิ่งขึ้น เปนการเชื่อมโยงระหวางระบบการคาขาย    

ที่ผานการขนสงทางน้ําและทางบกเขาดวยกัน  เพิ่มเติมโครงขายของสินคาที่สามารถไปไดเร็วและไกลยิ่งขึ้น          

การขยับขยายโยกยายยานการคาของเมืองเชียงคานเริ่มเปล่ียนทิศทางมาตอบรับกับถนนสายหลักที่สรางขึ้นใหม  

จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศลาว เปนระบอบสังคมนิยม การติดตอเชื่อมโยงกันทาง

การคาและการไปมาหาสูระหวางกันก็ทําไดยากขึ้น ไมสะดวกเหมือนที่เคยเปนมาในอดีต  อีกทั้งระบบคมนาคมทาง

บกเขามามีบทบาทสําคัญตอการคาขายมากขึ้นทําใหยานการคาบริเวณริมฝงแมน้ําโขงที่เคยพึ่งพาการขนสงทางน้ํา
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เปนหลักเริ่มลดความสําคัญลง  ตลาดสดที่เคยอยูบริเวณริมน้ําถูกยายขึ้นมาฝงบนดวยเหตุผลของการขนสงที่ไม

สะดวกดังเดิม และตลาดสดเกาคับแคบเกินไป ไมสามารถตอบสนองการใชงานของคนในชุมชนได ทําใหการคาขาย

ของยานการคาที่เคยเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดซบเซาลงตามลําดับ  หลายกิจการปดตัวลง รานคาหลายแหงยายขึ้นมา 

อยูฝงบนเพื่อทําเลที่ติดถนนและบริเวณใกลตลาดสด(ใหม) สําหรับเรือนคาขายเดิมไมสามารถทําหนาที่เดิมได            

จึงถูกทิ้งรางหรือใชเปนโกดังสําหรับเก็บขาวของแทนการใชงานเดิม สงผลใหเกิดการยายออกไปจากชุมชน เพื่อไปหา

งานทํา และศึกษาตอของกลุมคนวัยทํางานที่เปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนชุมชน  ดังนั้นคนที่พักอาศัยอยูในอําเภอ

เชียงคานจะเหลือเพียงผูสูงอายุกับเด็กเทานั้น ปริมาณความตองการของสินคาขาวของเครื่องใชจึงลดลงตามไปดวย  

ในป พ.ศ. 2550  เริ่มมีนักทองเที่ยวคนไทยกลุมเล็กๆไดเดินทางมาพักผอนในพื้นที่ชุมชนเชียงคาน ตามรอย

หนังสือทองเที่ยวตางประเทศ  หลังจากกอนหนานี้มีนักทองเที่ยวตางชาติที่สวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมา

จากยุโรป เชน ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด เปนตน ไดทยอยเดินทางมาพักผอนที่เชียงคานมาระยะหนึ่งแลว  นับเปน

จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวแนวใหมในอําเภอเชียงคาน  จุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจชุมชนเชียงคานจึงเริ่มกอตัวขึ้น  

อยางชาๆ 

ป พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2553 การทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากขึ้นอยางรวดเร็วจนเปนที่ทองเที่ยวในฤดู

หนาวอันดับตนๆของประเทศไทยในปจจุบัน เศรษฐกิจการคาขายในชุมชนเริ่มคึกคักขึ้นอีกครั้งดวยแรงกระตุนของ

การทองเที่ยวครั้งนี้ผูคนที่เคยปดเรือนแถวคาขายในยานการคาเกาเริ่มเปดบานเพื่อทํากิจการตางๆรองรับการ

ทองเที่ยว จากหนวยยอยของชุมชน จนกระทั่งขยายวงกวางไปสูภาพรวมของชุมชน  ซึ่งมีทั้งผูประกอบการที่เปนคน

ทองที่และผูประกอบการที่มาจากที่อื่น    

 
เรือนคาขายพื้นถิ่นในอําเภอเชียงคาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1. ผังชุมชนเมืองเชียงคาน 
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องคประกอบชุมชนในระบบการคาขายของชุมชนเชียงคาน 
ทาเรือ 

ทาเรือ นับเปนองคประกอบที่สําคัญในระบบการคาขายในอดีต เนื่องจากเปนพื้นที่รองรับการขนยายสินคา

ประเภทตางๆในขั้นตน ทําหนาที่เก็บรักษาสินคาและแจกจายไปยังรานคาตางๆชุมชน รวมถึงการสงตอไปยังตลาด

การคาในทองที่อื่นอีกดวย ทําเลที่ตั้งของทาเรือนั้นตั้งอยูบริเวณ ทายซอยศรีเชียงคาน 10  ถนนชายโขง พื้นที่วางใกล

กับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานเชียงคาน(1) โดยมีตนไมใหญกับศาลาเล็กๆ เปนจุดหมายตา 

ตลาดสด  

แตเดิมตลาดจะตั้งอยูติดกันในฝงตรงขามกับพื้นที่ทาเรือทายซอยศรีเชียงคาน10 บริเวณสหกรณเชียงคาน

ปจจุบัน เพื่อความสะดวกในการขนสงสินคาเขาสูตลาด ลักษณะของตลาดจะเปนตลาดแบบเปดมีลานดินเปนพื้นที่

วางสินคา มีรานคาที่เปนอาคารชั่วคราวอยูดานขางและ มีเลาหมูอยูอกีฟากหนึ่งของตลาด   

เรือนแถวคาขาย  

รูปแบบของเรือนแถวคาขายในพื้นที่กรณีศึกษานี้ สวนใหญจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน จะมีความตางกันไป

ตามขนาดและลักษณะของประโยชนใชสอยภายในอาคาร ที่จัดสรรไวแตกตางกัน  โดยจะวางตัวเรียงกันเปนแนวยาว

ตลอดริมฝงแมน้ําโขง และมีอีกสวนหนึ่งที่อยูลอมรอบตลาดสดใหม    

ตลาดนัด  

นับเปนองคประกอบทางการคาขายใหมที่เริ่มมีในอําเภอเชียงคานไดไมนานและจะจัดการขายในรูปแบบที่

คลายคลึงกับการเดินสายของรานคาที่มาเปดพื้นที่ขายในงานเทศกาลสําคัญตางๆ  

โรงภาพยนตร 

ธุรกิจเพื่อความบันเทิงนั้นไดเริ่มเขามาในชุมชนในยุคที่การคาเฟองฟู รวมถึง ส่ือบันเทิงในชนบทยังไม

แพรหลาย โรงภาพยนตรนับเปนทางเลือกใหมของความบันเทิงแบบหนึ่งที่หาไดยากในชุมชนที่มีขนาดไมใหญมาก  

เชียงคานมีโรงภาพยนตรทั้งหมดถึง 3 โรง ไดแก พรเทพภาพยนตร สุวรรณรามา และ ราชาภาพยนตร ซึ่งไดรับความ

นิยมมากในยุคนั้น  

 
ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบสถาปตยกรรม 

ในภาพรวมลักษณะของเรือนคาขายที่พบในเทศบาลตําบลเชียงคานนี้ จะเปนเรือนไมชั้นเดียวและเรือนไม

สองชั้น  เรียงตัวกันตามแนวริมฝงแมน้ําโขง   โดยจะเปดพื้นที่ขายของบริเวณริมถนนชายโขง ที่เปนทางสัญจรหลักใน

สมัยนั้น รูปแบบเรือนแถวจะมีความใกลเคียงกันในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่และประโยชนใชสอย  สวนรูปแบบ

ลักษณะหนาตาภายนอกนั้นแตละเรือนจะมีเอกลักษณแตกตางกันออกไปในรายละเอียดตามฝมือเชิงชางทองถิ่น 

ที่มาจากหลายกลุมชาติพันธุ นอกจากเรือนแถวคาขายแลวยังมีสถาปตยกรรมประเภทอื่นที่มีความเกี่ยวของกับระบบ

การคาขาย นับเปนองคประกอบรวมที่คอยสงเสริมการคาขายใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น  เมื่อการรวมตัวกันของประเภท

สินคานานาชนิด สรางความหลากหลายในการเลือกซื้อ กิจการรานคาตางๆจึงคอยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยู  เรือน

รานคาที่พบในเชียงคานสามารถแบงไดเปน 2 ยุคใหญๆ คือ ยุครุงเรือง ยุคสมัยที่ยังทําการคาขายในยานการคา

ชุมชนเกา ริมแมน้ําโขง และ  ยุคของการยายยานการคามาสูถนนหลักเสนบน  ซึ่งเรือนคาขายในสองยุคนี้จะถูกสราง

ขึ้นในระยะเวลาที่ตางกัน ทําใหมีความแตกตางกันทั้งรูปแบบลักษณะอาคาร รวมถึงเทคโนโลยีการกอสรางที่มีการ

พัฒนาเรื่อยม 
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รูปที่ 2 .ตัวอยางลักษณะเรือนคาขายกรณีศึกษาที่ 1 รานไดเฮ็ง 

 
ปรากฏการณโหยหาอดีตกับการเปล่ียนแปลงของเมืองเชียงคาน 

การกลับมาเกิดใหมอีกครั้งของยานการคาเกาแกของเมืองเชียงคานเปนผลพวงมาจากการหลั่งไหลเขามา

ของกระแสการทองเที่ยว ที่ถูกเผยแพรและสงตอกันอยางรวดเร็วในสังคมโลกยุคไรพรมแดน  การเขามาของกลุมคน

ที่มายึดครองพื้นที่ของความทรงจํานั้นสรางปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญตอพื้นที่ แสดงใหเห็นถึงการ

หล่ังไหลเขามาของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบใหม ที่ผูแสวงหาอดีตพกพาติดตัวมาดวยโดยจะถายทอดออกมาใน

รูปแบบของพฤติกรรม วิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดจนลักษณะทางสถาปตยกรรม  
 
การเปลี่ยนแปลงไปของความสัมพันธของระบบคาขายและระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

รานคาหลากหลายรูปแบบเปดตัวขึ้นทามกลางบริบทของชุมชนคาขายเดิม ดวยกิจกรรมภายในชุมชนที่

เปล่ียนไป ความสัมพันธทางการคาที่เคยเชื่อมโยงคนภายในชุมชนลดลงและเบนเปาหมายการคาไปที่กลุมตลาดใหม 

คือ การบริโภคที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยว การซื้อขายจึงเปล่ียนแปลงตามพฤติกรรมของกลุมคนที่เขามาเยือน       

เชียงคานเปนหลัก  

 
การเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน  

คนในชุมชนเริ่มตื่นตัวในการตอนรับกับการมาเยือนของ นักทองเที่ยว วิถีชีวิตในสังคมเดิมจากที่เคยอยูกัน

เฉพาะครอบครัวและเครือญาติถูกเปดเผยสูคนภายนอกมากขึ้น  หลายหลังคาเรือนถูกปรับเปล่ียนเปนที่พักแบบโฮมส

เตย นอกจากนี้ยังมีการนําของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และขนมทานเลน ออกมาเปดพื้นที่ขายตามแนวถนนชายโขง

ยานเมืองเกา โดยมุงหวังรายไดจากการทองเที่ยวเปนรายไดเสริมกับครอบครัว สรางบรรยากาศคึกคักใหกับยาน

ชุมชนที่เคยซบเซา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตางๆ การปรับภูมิทัศนบริเวณริมแมน้ําโขง     

เพื่อรองรับนักทองเที่ยวในงานเทศกาลตางๆ เชน การแขงขันเรือยาวประเพณี ในชวงงานออกพรรษาของทุกป เปนตน  

 
การเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบสถาปตยกรรม 

เรือนแถวคาขายไดพัฒนารูปแบบทางสถาปตยกรรมเรื่อยมาตามลักษณะของเทคโนโลยีการกอสรางในแต

ละยุคสมัย วัสดุที่ใชก็เปล่ียนไปตามปจจัยทางการกอสราง ปจจุบันเรือนแถวคาขาย ยานคาขายเกาชุมชนเชียงคาน

เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปตยกรรมโดยสามารถแบงตามปจจัยของที่มาในการเปลี่ยนแปลงได 2 สวน

หลักๆ  คือ 
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1. การเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัยดานการอยูอาศัย  

เกิดจากสภาพความชํารุด ทรุดโทรมของเรือนแถว จึงจําเปนตองมีการซอมแซม ตามอายุการใชงานของ  

วัสดุ นอกจากนี้ยังมีการปรับเปล่ียนไปตามพฤติกรรมการใชชีวิตในปจจุบันที่ตางจากเดิม มีส่ิงอํานวยความสะดวก

มากขึ้น ทรัพยสินมีมากขึ้น ตองการความเปนสวนตัวมากขึ้น ส่ิงเหลานี้ลวนสงผลตอการปรับปรุงตอเติมบานเรือน   

ในกรณีเจาของบานมีทุนทรัพยและตองการสรางบานใหมมักจะรื้อเรือนเกาที่ทรุดโทรมแลวสรางบานในแบบใหม

ทดแทน ทําใหลักษณะของเรือนพื้นถิ่นเปลี่ยนรูปแบบไป   

2. การเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัยดานการทองเที่ยว   

เกิดจากการปรับเปล่ียนกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูเชาเรือน เพื่อสรางเปนพื้นที่แสดงออกทาง

ความคิด และความเปนตัวตนของเจาของกิจการ ทามกลางบริบทของชุมชนเมืองเกาเชียงคาน การปรับเปล่ียน

ลักษณะอาคารเดิมนั้น จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับมุมมองของผูที่เขามาใชพื้นที่ที่มองวาจะทําไปในแนวทางไหน โดย

สวนใหญจะปรับเปล่ียนพื้นที่ใชสอยภายในเรือนใหเขากับกิจกรรมของประเภทกิจการนั้นๆ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.การเปลี่ยนแปลงเพือ่รองรับการทองเทีย่ว   2.การเปลี่ยนแปลงดานการอยูอาศัย 

 

รูปที่ 3  แสดงตัวอยางความเปลี่ยนแปลงไปของเรือนพักอาศัยในชุมชนเชียงคาน 

 

สรุป และ อภิปรายผล ( Conclusion ) 
 ระบบการคาขายและเศรษฐกิจชุมชน มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนหลังจากการคา

ขายเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของคนชนบทมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตจึงเกิดขึ้น  จากการใช 

ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองทั้งกระบวนการในสังคมเกษตรกรรมสูการพัฒนาสูระบบเศรษฐกิจการคา  ทําใหระบบเศรษฐกิจ

มีสวนสาํคัญที่เปนตัวขับเคลื่อนความเปนไปของชุมชน โดยสามารถแบงความสัมพันธเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

1.  ระดับคนในชุมชน   เปนหนวยยอยของวิถีชีวิต ที่คนในทองถิ่นตองปรับตัวเขามามีความสัมพันธกับระบบ

การคาขาย โดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนสินคาอุปโภค บริโภคอื่นๆ    

2. ระดับที่อยูอาศัยและสถาปตยกรรม  บานเรือนในชุมชนการคาถูกสรางขึ้นเพื่อตอบรับกับการใชสอยที่มี

การคาขายเขามาเกี่ยวของ  

3. ระดับชุมชน   จะเห็นไดวาการขยายตัวของชุมชนนั้นจะดําเนินไปตามทิศทางที่มีปจจัยทางการคาเปน

ตัวกําหนด โดยการคาจะเขามีอิทธิพลกับการขยายตัวของชุมชน  หลังจากการตั้งถิ่นฐานแลวระยะหนึ่งซึ่งชุมชน
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ระยะแรกจะกระจายตัวกันอยูตามริมฝงแมน้ํา  เมื่อมีคนจีนเขามาทําการคาขายและตั้งรกรากอยู สงผลตอการ       

กอรูปของชุมชน จนกลายเปนโครงสรางผังชุมชนที่มีผลสืบเนื่องมาจากการคาขาย 

กระแสการทองเที่ยวไดนําพาวัฒนธรรมการอยูอาศัยหลากหลายแบบเขามาในพื้นที่  ทําใหเกิดการปะทะกัน

ของวิธีคิดแบบดั้งเดิมของคนในพื้นที่และแนวคิดแบบใหมจากสังคมอื่น การแสดงออกดวยวิถีชีวิตที่ตางจากทองถิ่น

เดิมของผูที่เขามาจับจองพื้นที่ความทรงจํา มีอิทธิพลตอกระบวนการคิดพิจารณาของคนในชุมชนเปนอยางมาก  

สงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต การอยูอาศัย ลักษณะทางสถาปตยกรรมและความเปนไปของชุมชน  เพื่อเอื้อ  

ตอทิศทางการทองเที่ยวซึ่งถูกนํามาเปนแกนหลักในการพัฒนาของชุมชนเชียงคานในปจจุบัน  

  การจะทําใหการทองเที่ยวพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ตองทํากิจกรรมที่สามารถเช่ือมโยงกันระหวางจุดเดน 

ของส่ิงที่มีอยูเดิมกับส่ิงที่เขามาใหม ปรับเขาหากันอยางกลมกลืน ไมแปลกแยกจากวิถีชีวิตเดิมของคนในชุมชน

จนเกินไป และใหคนในทองถิ่นสามารถเขามาใชประโยชนไดดวย การเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมในทองถิ่นที่

เคยเปนอยู  จึงเปนแนวทางในการปรับตัวใหสามารถอาศัยอยูรวมกันกับคนในชุมชนไดในระยะยาวไมเปนเพียงการ

เขามาแสวงหาผลประโยชนชั่วครั้งคราวและการผานไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงของการทองเที่ยว 
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กระบวนการสรางทารําและลีลาการรําเพื่อสรางสรรคการแสดงรวมสมัย : กรณีศึกษา
วิเคราะหนางเบญกาย โดยใชหลักการตีความตัวละครแบบละครตะวันตก 
Re-Creating Dance Poses and Choreography for Classical Thai Dance Theatre in a 
Contemporary Mode:  A Case Study using Character Interpretation from Western Theatre 
in “Nang Benyakai”  
 

ธนภรณ แสนอาย1  

Thanaporn Saen-ai1 
 

บทคัดยอ 
ทารําตามแบบขนบเนนการนําเสนอทารําที่งดงาม และเปนแบบมาตรฐานที่กรมศิลปากรกําหนดขึ้น ซึ่ง

ลักษณะของทารําเปนแบบแผนที่มีการกําหนดสัญลักษณหรือตีทาทางตามบทรอง สงผลใหผูชมสวนใหญรับรูจาก

การบอกเลาหรือองคประกอบการแสดงอื่น เชน เสียงพากย ดนตรี  เปนตน ดังนั้นบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใช

หลักการตีความตัวละครแบบตะวันตก ชวยใหทารําและลีลาการรํานั้นส่ือสารความคิด ความรูสึก ความตองการ และ

การกระทําของตัวละครชัดเจนมากขึ้น โดยผูวิจัยเลือกนางเบญกายเปนกรณีศึกษา เนื่องจากเปนตัวละครที่มี

จุดมุงหมาย มีความตองการ ปมปญหา และความขัดแยงที่ชัดเจน งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนาง

ลอย โดยทดลองสรางสรรคทารําและลีลาการรําเฉพาะชวงลาแม และลงเกี้ยวเทานั้น โดยทํางานรวมกับนักแสดง 7 

คน ตอมาไดนําเสนองานจากกระบวนการทดลองในเทศกาล “ละครกอนจบ2552” ผูวิจัยพบวาหลักการตีความตัว

ละครแบบตะวันตกทําใหเกิดทารํา-เตน ที่สัมพันธกับความคิด ความตองการของตัวละครได ทําใหตัวละครมีชีวิตและ

มีความตองการที่ชัดเจน แตสงผลใหตองคนหากลวิธีในการเลาเรื่อง และนําเสนอการแสดงที่ สัมพันธกับทารํา-เตนที่

คิดขึ้นใหมนี้ 

คําสําคัญ : เบญกาย  ทารํา  ลีลาการรํา  ตีความ  รวมสมัย 

 

Abstract  
Classical Thai dance choreography focuses mainly on its beautiful poses and the standard set of 

forms prescribed by the Thai National Fine Arts Department. Its poses and choreography work as the 

language of signs and symbols. Therefore, they do not integrate the story of the piece. This research 

aims to adopt the principles that western theatre uses to interpret characters for Thai classical dance in 

order to create dance poses and choreography able to show classical Thai characters’ thoughts, 

feelings, objectives and actions more clearly and with greater vitality.  This research present the piece 

tied to “Nang Benyakai” niece of “Thotsakan [Ravana]” in the Thai version of the Ramakien because her 

goal, objective, obstacles and conflicts are poignant.  Specifically, this research focuses on the 

Ramakien episode of “Nangloi [Floating Lady]” in which “Nang Benyakai” appears, and seeks to 

                                                            
1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยทักษิณ ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ประเทศไทย 

  Performing Arts. Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Tambon Khoa-Roob-Chang, Muang District, Songkhla 90000, Thailand 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-74 

create new dance poses and choreography in two of its component scenes “La-mae [Leaving mother]” 

and “Long kiaw [Courting]” by using seven performers, and then presenting the results as a work in 

progress at the Drama festival “Konjob 2552”. This research aims to apply the western theatre 

approaches to interpret characters like “Nang Benyakai” in classical Thai dance-drama gives them more 

vitality.  This discovery leads to the invention of the poses and choreography that integrate the 

characters’ thoughts and objectives. Consequently, the byproduct is the quest for the suitable style of 

presentation.  
Keywords : Benyakai, Dance poses, Choreography, Interpretation, Western Theatre 
 

ความสาํคัญ/ ปญหาในการศึกษา 
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาทางดานนาฏศิลปไทยเปนระยะเวลา 12 ป พบวาทารําตามแบบขนบไดมีการถายทอด 

ทารําจากครูโบราณ มุงเนนการนําเสนอทารําที่งดงามตามแบบประเพณี แมจะมีการประดิษฐการแสดงชุดใหมๆ แต

รูปแบบของทารําก็ยังคงตามหลักแบบขนบที่กรมศิลปากรกําหนดขึ้น ซ่ึงลักษณะของทารําเปนแบบแผนที่มีการ

กําหนดสัญลักษณ หรือตีทาทางตามบทรอง สงผลใหผูชมทั่วไปไมคอยเขาใจในสิ่งที่ตัวละครแสดงออกมาทางทารํา 

ผูชมจะเขาใจไดก็ตอเมื่อฟงจากเสียงพากย หรือเสียงรองที่ใชในการเลาเรื่อง และดนตรีที่บรรเลงประกอบความรูสึก 

สถานการณ หรือการกระทําของตัวละคร โดยองคประกอบที่กลาวมาขางตนชวยใหผูชมเขาใจเรื่องราวที่ดําเนินไปใน

เรื่อง แตไมไดชวยใหผูชมเขาใจทารําที่ตัวละครแสดง ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยจึงเกิดคําถามที่วา “เราจะสามารถทําใหทา

รําหรือลีลาการรําแบบขนบนิยมส่ือสารความคิด ความตองการ และการกระทําของตัวละครในการแสดงแบบขนบได

หรือไม”   

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทดลองสรางทารําและลีลาการรํา โดยใชหลักการตีความและตัวละครแบบละครตะวันตกมา

ใชในการตีความบทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ซึ่งจะศึกษาบทเฉพาะของตัวละครนาง เหตุผลที่ผูวิจัยเลือก

ศึกษาบทของนางเบญกาย เพราะนางเบญกายเปนตัวละครที่มีเฉพาะในเรื่องรามเกียรติ์ของไทยเทานั้น อีกทั้ง

ลักษณะทารํา และจุดมุงหมายของตัวละครนั้นมีความชัดเจน  
 

วัตถุประสงค  
เพื่อสรางสรรคทารําและลีลาการรํา ที่ส่ือสารความคิด ความรูสึก ความตองการ และการกระทําของตัวละครที่

ชัดเจนมากขึ้น โดยใชหลักการตีความตัวละครแบบละครตะวันตก  กรณีศึกษาวิเคราะหนางเบญกาย 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 
รูปที่ 1 แสดงผังกระบวนการดําเนินงานวิจัย 

 

ทฤษฎทีี่เกีย่วของ  
ดังกมล ณ ปอมเพชร อางถึงใน นพมาส แววหงส และคณะ  (2550) 2 ไดอธิบายความหมายของการตีความหมาย

บทละคร (Interpretation) เพื่อการกํากับการแสดง คือ การตีความหมายคําพูดและคําบรรยายในบทละครใหเปนการ

กระทําของตัวละครซึ่งเปนจริงและเขาใจ รูสึกไดทั้งกับนักแสดงและผูชม เปนการหาวาตัวละครทําอะไร เพื่ออะไร    

กับใคร เปาหมายคืออะไร อุปสรรคคืออะไร ซึ่งในการจะพัฒนาละครขึ้นมา ผูกํากับตองศึกษาบทละคร เพื่อที่จะได

ความคิดหลักของเรื่องวา ผูกํากับหรือผูสรางสรรคตองการใหเรื่องราวส่ือสารเรื่องอะไร มองเห็นลําดับของเหตุการณ 

เชน จุดเริ่มตน จุดสุดยอด หรือจุดจบของเรื่องเปนอยางไร  

ความคิดหลัก (Message)  คือเรื่องที่ผูกํากับอยากจะพูด ตองการสื่อสารกับผูชม 

ความตองการ (Objective) และการกระทํา (Action) ทําใหการแสดงมุงสูความคิดหลักของเรื่อง  

      ความตองการ   การกระทํา  เปาหมาย 

      ความตองการ   การกระทํา1 - - - - ความขัดแยง  การกระทํา2  เปาหมาย 

                                                            
2 นพมาส แววหงส และคณะ (2550). ปริทัศนการละคร.โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. กรุงเทพฯ:             

  โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พิมพคร้ังที่ 1. 

ศึกษารวบรวมบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอยทั้งบทพระราชนิพนธ       

และบทโขน รวมท้ังทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการตีความตัวละครแบบละครตะวันตก      

สัมภาษณอาจารยสอนนาฏศิลปไทย และ                                

ผูท่ีไดนําตอนนางลอยมาสรางสรรคเปนการแสดงรวมสมัย 

ทดลองสรางสรรคทารําและลีลาการรํา โดยใชหลักการตีความตัวละคร           

แบบละครตะวันตก  เฉพาะบทพระราชนิพนธของรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 

สรุปผลการศึกษา 

สัมมนา และตอบแบบสอบถาม เพื่อรับฟงขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะจากผูชม 

นําไปพัฒนาการนําเสนอผลงานครั้งท่ี 2 

นําเสนอผลงานครั้งท่ี 1 และ2 ในเทศกาลละครกอนจบ 2552 
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      ชวง (Beat) และเสนตอเนื่องของการกระทํา (Through line of Action) จะตองมีความตอเนื่องกันอยูเสมอ 

       การกระทํา1  การกระทํา2  การกระทํา3  การกระทํา4  การกระทํา5 = เสนตอเนื่องของการกระทํา 
 

ผลการวิจัย  
1) สรุปบทละครเรื่องรามเกียรติ ์ตอนนางลอย เฉพาะชวงลาแมและลงเกี้ยว 
นางเบญกายไดรับคําส่ังจากทศกัณฐใหแปลงกายเปนนางสีดา โดยแกลงทําเปนตายลอยน้ําไปหลอกพระราม กอน

แปลงกาย นางเบญกายขอพบนางสีดาเพื่อจดจํารูปรางหนาตา เมื่อมาถึงที่สวนขวัญ นางเบญกายได พบกับแมจึงได

ทูลเรื่องราวตางๆ ตัวละครตางโศกเศราเสียใจ แลวลํ่าลากัน นางเบญกายแปลงกายเปนนางสีดาเพื่อไปเขาเฝา

ทศกัณฐ ซึ่งทศกัณฐเขาใจผิดคิดวาเปนนางสีดาจึงเขาไปโอโลม เมื่อทศกัณฐรูวาเปนนางเบญกายก็ขอโทษ ตางฝาย

ตางอับอาย จากนั้นทศกัณฐจึงใหพร และนางเบญกายไดกราบลาทศกัณฐ 
2) การวิเคราะหและสังเคราะหชีวิตของนางเบญกาย โดยใชหลักการตีความตัวละครแบบตะวันตก 
ผูวิจัยใชหลักการตีความตัวละครแบบตะวันตก โดยนําการกระทํา (Action) และการกระทําของตัวละครตองการ

อะไรจากใคร มีเปาหมายใหอีกฝายหนึ่ง เปนอยางไร รูสึกอยางไรและมีปฏิกิริยาตอบโต (Reaction) อยางไร ซึ่งใน

กรณีของนางเบญกายนั้น ผูวิจัยเริ่มตนในการตั้งคําถามวา “นางเบญกาย ตองการจะใหเกิดอะไรในชีวิตของเธอหรือ 

เธอจึงกลารับทํางานที่ ยาก และอาจถูกจับไดจากฝายกองทัพพระราม นางเบญกายนั้น มีความตองการ และ มี

เปาหมายเชนไรแอบแฝงอยู และใครคืออีกฝายหนึ่งในชีวิตของนางเบญกาย” 

จากการวิเคราะหและสังเคราะหชีวิตของนางเบญกาย จะเห็นลักษณะนิสัยของนางเบญกายที่เปนผูหญิงที่เกง 

ฉลาด หลักแหลม มีความรู เกงกลา และสามารถแปลงกายได เปนคนที่จิตใจโอบออมอารี ยึดมั่นกตัญู และเขมแข็ง 

อีกทั้งครอบครัวของเธอถูกยึดฐานะบรรดาศักดิ์ พอถูกขับไลเพราะเปนผูทรยศตอพงศยักษ แมถูกลดบรรดาศักดิ์

กลายเปนนางกํานัลดูแลนางสีดา สวนตัวเองจากที่มีฐานะสูงสง (เปนธิดาอุปราช) แตกลับไมไดมีฐานันดรใดเลย เมื่อ

ถูกทศกัณฐเรียกไปพบและสั่งใหใชวิชาทํางานนี้ ถึงแมเธอจะกลัวตาย แตเหตุผลที่นาจะทําใหนางเบญกายตัดสินใจ

รับงานนี้ อาจเพราะเธอตองการที่จะกูชื่อเสียง และศักดิ์ศรีของครอบครัว หรือ ตองการใหครอบครัวเธอกลับมามี

ศักดิ์ศรีและยศศักดิ์ตามเดิม แตถาเธอทําไมสําเร็จอยางนอยแมของเธอก็จะยังมีที่อยูอาศัย ยังไดรับการดูแล แตถา

เธอไมตัดสินใจทํา เธอและแมอาจตองตาย ดวยเหตุผลหลายๆอยางนี้อาจทําใหนางเบญกายไดตัดสินใจทํางานนี้ 

ในดานความสัมพันธกับ พิเภก พอของเธอ ผูวิจัยไมแนใจวา ความคิดที่นางเบญกายมีกับพอนั้น เปนเชนไร แต

การใชมนตสมมติ (magic if) นางเบญกาย นาจะรักพอ และพยายามจะกูชื่อเสียงของพอกลับมา แตในการดําเนิน

เรื่องในชวงหลัง จะพบวา พิเภก นั้นมองเห็น “หนาที่”สําคัญกวา “สายเลือด” ซึ่งจุดขัดแยงนี้นาจะเปนแรงผลักใหนาง

เบญกาย เสียใจ และยอมตกเปนของหนุมาน 

การตีความในครั้งนี้ ตางจากนางเบญกายแบบเดิม ตัวละครนางเบญกายที่สรางใหมนี้ เกิดจากการตั้งคําถาม หา

เหตุผล หาปมขัดแยง วาทําไมตัวละครตองทํา ตัวละครรูสึกอยางไร ตัวละครตองการอะไร มีจุดมุงหมายอะไร แสดง

ออกมาในสิ่งที่ตองการหรือไม หรือทําในสิ่งตรงกันขาม หรือทําอะไร หาแรงผลักดันใหตัวละคร ดังนั้นส่ิงเหลานี้สงผล

ใหทารําและลีลาการรําตางไปจากเดิม เพราะแบบเดิมจะเปนการรํา ที่รําไปเรื่อยๆตามบท เปนผูหญิงออนหวาน ไมมี

ปมปญหา หรือความขัดแยงในชีวิต 

ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกทดลองสรางสรรคทารําและลีลาการรํา 2 ชวง คือ ชวงลาแม และชวงลงเกี้ยว ซึ่งใช

นักแสดงไมมากนกั และเปนชวงที่สะทอนความคิดและความรูสึกของนางเบญกายได 
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- ทารําในชวงลาแม  
เปนการทดลองที่พยายามทดลองโดยตัดทอนทารําใหเหลือนอย ในตอนนี้ลักษณะทารําของตัวละครจะเปนการรํา

ตีบท ตัวละครตางพูดคุยและสั่งลากัน ตางฝายตางแสดงความรูสึกโศกเศราเสียใจ ซึ่งในชวงแรกทารําของผูวิจัยก็จะมี

แตทารําที่เศราตั้งแตตนจนจบ  และยังคงยึดติดกับการรําแบบตีบทอยู เมื่อมาดูทารําก็เกิดคําถามวา “ตัวละครเมื่อ

เศราแลวจะทําอะไรตอ จะจมอยูแตกับความเศราเรอ?” ผูวิจัยจึงกลับไปดูที่บทแลววิเคราะหตัวละครโดยอาศัย

จินตนาการ ซึ่งผูวิจัยก็คิดวาตัวละครทั้ง 2 แมจะเศราแตก็ไมไดจมอยูกับความเศรา เพราะตัวละครทั้ง 2 ตางเขาใจ

และยอมรับ และลุกขึ้นสูอยางมความหวังแมจะนอยนิดก็ตาม และตางฝายก็ตางภาคภูมิใจกับการจากกันในครั้งนี้ 

ผูวิจัยใชการเทียบเคียงและจินตนาการถึงการจากกันของทหารที่ตองถูกเกณฑไปรบ หรือตองออกสงครามแลวตองนํา

ขาวมาบอกครอบครัว ผูวิจัยดึงเอาความรูสึกในขณะนั้นมาใสในการรํา แตนางเบญกายมีความจําเปนที่ตองไป

มากกวา เพราะการไปคราวนี้ของนางเบญกายตองไปเพียงลําพังเปรียบเสมือนสายลับ ซึ่งมีเพียงเธอคนเดียวที่ทําได 

อีกทั้งยังเปนคําส่ังโดยตรงจากทศกัณฐซึ่งเปนกษัตริย ในตอนนี้ผูวิจัยเลือกใหตัวละครมีความตองการและเปาหมาย

สูงสุดของตัวละคร 

นางเบญกาย - ตองการมาลาแมที่ตองไปทํางานที่อันตรายมาก เพื่อวงศตระกูล และขอพรจากแม เพื่อใหแมรูสึกวา 

ตนจะตองกลับมาอยางปลอดภัย 

นางตรีชฏา    - ตองการใหพรลูก เพื่อที่ลูกจะไดออกไปทํางานนี้ดวยความสบายใจ ไมตองเปนหวงแม แมเขาใจ แม

เขมแข็ง และดูแลตัวเองได 

หลังจากทดลองกับนักแสดงหลายครั้ง ผูวิจัยไดหยิบทาที่เปนเพียงทาเชื่อม คือทาที่ตัวละครหมุนเปนวงกลม มา

ขยายใหญ ลักษณะการหมุนของตัวละครจะเริ่มจากชาและเร็วขึ้นเรื่อยๆ จากวงกลมใหญก็เล็กลงเรื่อยๆ ตัวละครทั้ง

สองมองกันตลอดทารําในตอนนี้มีเพียง 3 ทา เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ตัวละครใกลชิดกับมากที่สุด ตัวละครทั้งสองตางหยุดนิ่ง

มองกัน แลวคอยๆคลายมือออกจากกัน นางเบญกายกมลงกราบลาที่เทานางตรีชฏา นางตรีชฏาพยุงนางเบญกาย 

ลุกขึ้น ทั้งสองตางถอยออกจากกัน เมื่อถึงจุดๆหนึ่งนางเบญกายหันหลังใหนางตรีชฏาแลวคอยๆเดินจากไป สวนนาง

ตรีชฏายังคงหันหนามองนางเบญกายแลวตอยๆถอยออกไป ในการําตัวละครทั้งสองตางรูสึกเศราแตตัวละครตางก็ 

พยายามเก็บความรูสึกเศราเอาไว เพื่อใหอีกฝายสบายใจ 

- ทารําในชวงลงเกี้ยว  

แตเดิมในชวงนี้จะเปนชวงที่แสดงความรูสึกของทศกัณฐซึ่งบทของนางเบญกายจะมีนอยมาก ดังนั้นในตอนนี้

ผูวิจัยจึงทดลองเพิ่มเสียงของนางเบญกายเขาไป ที่สําคัญตัวละครหลักคือนางเบญกาย โดยใหความตองการและ

เปาหมายสูงสุดของตัวละครดังนี้ 

นางเบญกาย  -  ตองการใหทศกัณฐรูวาตนคือนางเบญกายไมใชนางสีดา 

ทศกัณฐ  -   ตองการไดนางสีดามาเปนชายา 

ในชวงนี้ไดแบงเหตุการณสําคัญได ดังนี้  

• เริ่มจากนางเบญกายแปลงกายเปนนนางสีดามาเขาเฝาทศกัณฐเพื่อใหทศกัณฐชวยดูวาเหมือนหรือยัง เปน
การตรวจสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับตนเองและทศกัณฐดวยวาจะหลอกพระรามไดสําเร็จ 

• นางเบญกายตรวจสอบใหแนใจวาทศกัณฐเขาใจผิดคิดวาตนเปนนางสีดาจริงหรือไม หรือแคแกลงเลน 

• นางเบญกายพยายามบอกทศกัณฐวาตนไมใชนางสีดาแตเปนนางเบญกาย 

• นางเบญกายพยายามหาวิธีที่จะทําใหทศกัณฐเชื่อ โดยที่ทั้งตนและทศกัณฐไมเสียหนามากนัก  
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• นางเบญกายเลือกวิธีโดยการใช “การพิสูจน”  
• นางเบญกายสามารถทําใหทศกัณฐเชื่อไดสําเร็จ 

• นางเบญกายกราบลา ทศกัณฐใหพรและจากไป นางเบญกายมุงตรงไปรบ 

ลักษณะทารําในชวงนี้ของนางเบญกายจะเปนทารําตัวนางผสมกับตัวยักษ  ซึ่งผูวิจัยตั้งสมมติฐานวาแม             

นางเบญกายจะแปลงกายเปนนางสีดา แตก็เปนเพียงภายนอก ขางในก็ยังคงเปนนางเบญกายอยูเชนเดิม ดังนั้นเวลา

จะเดินแมจะเปนทาเดินแบบตัวนาง แตเมื่อนางเบญกายหยุดคิดหรือแสดงความรูสึกทารําก็จะเปนทานางยักษ 

ในตอนนี้ตัวละครจะมีการปะทะกันตลอด โดยเฉพาะชวงที่นางเบญกายตองการ “พิสูจน” โดยแสดงวาตนนั้นเปน

นางเบญกายตัวจริง โดยสามารถรําทายักษได ซึ่งทศกัณฐก็จะใหนางเบญกายลองทําทาตางๆ จนสุดทายสามารถรํา

ทารบของยักษไดอยางพรอมกัน จนทศกัณฐเชื่อ การที่ผูวิจัยใหนางเบญกายเลือกวิธีการพิสูจนกับทศกัณฐ เพราะ

ผูวิจัยคิดวาการพิสูจน เปนการแสดงความสามารถของทั้ง 2 ฝาย อีกทั้งทศกัณฐยังรูไดดวยตัวเอง ดังนั้นยังเปนการ

รักษาหนาของกษัตริยไดอยูพอสมควร เพราะดวยฐานันดรของนางเบญกาย เมื่อจะใหทศกัณฐอับอายขายหนามากก็

อาจมีผลรายตอไปได ดังนั้นวิธีนี้จึงเปนวิธีที่ดีที่สุด 
 

รูปที่ 2 นางเบญกายกําลังทดสอบทศกัณฐที่เชื่อวาตนเปนนางสีดาตัวจริง 

       รูปที่ 3 นางเบญกายโมโหที่ทศกัณฐไมเชื่อวาตนเปน                 รูปที่ 4 ทศกัณฐทาวาถาเปนนางเบญกาย  

                            นางเบญกายไมใชนางสีดา                                                ตองรําตามทานี้ได 

 
 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-79 

สรุป  
  ผูวิจัยไดเรียนรูกระบวนการทดลองสรางสรรคทารําและลีลาการรําแบบขนบใหส่ือสารความคิด ความรูสึก และ

การกระทําของตัวละครใหชัดเจนขึ้น โดยใชการตีความตัวละครแบบตะวันตก จากการทดลองทั้งส้ิน 12 ครั้ง 

ประกอบดวยการทดลองรวมกับนักแสดง จํานวน 10 ครั้ง เพื่อใชพัฒนากระบวนการทดลองสรางสรรคทารําและลีลา

การรําของการทดลองในครั้งตอไป และไดนําเสนอผลงานในเทศกาลละครกอนจบ 2552 จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งผูวิจัยได

พบวาลักษณะทารําแบบขนบของตัวนางมีลักษณะทารําที่เล็ก การใชหลักการตีความและตัวละครแบบละครตะวันตก

มาใชในการตีความบทละคร โดยยืมทาตัวพระมาผสมทําใหทารํามีลักษณะที่ใหญขึ้น ซึ่งถามองตามบริบทของการ

กระทําของนางเบญกายนั้นมีความแข็งแกรง และยิ่งใหญ ทําใหเห็นจุดมุงหมาย เปาหมาย ความตองการ ปมปญหา 

และความขัดแยงของตัวละครชัดเจนมากขึ้น จากกรณีศึกษาตัวละครในงานรวมสมัยไดมีการเลาเรื่องตางจากเรื่องเดิม

โดยสิ้นเชิง ทั้งนี้สําหรับงานวิจัยตอไปควรมีการพัฒนากระบวนการทดลองสรางสรรคทารําและลีลาการรํา โดยใชดนตรี

รวมกันกับบทของนางเบญกายจากการตีความก็จะชวยใหคนดูเขาใจความคิด ความรูสึกของตัวละครไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 

ซึ่งเกิดขึ้นจากความตองการเชื่อมโยงตราสินคาของผลิตภัณฑทางการเกษตรกับการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

นครปฐม  การวิจัยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะหลักษณะบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรในปจจุบัน    พฤติกรรม   

ของผูบริโภคและความตองการบรรจุภัณฑของสินคาแตละประเภทของผูบริโภค       โดยสรางแบบสอบถามสํารวจความ

คิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน  400  คน      สัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  มัคคุเทศกชาวไทยและ   

ผูเกี่ยวของดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งส้ิน 30 คน      แลวนําผลการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการ

ออกแบบ และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑสินคายอดนิยมและมีปริมาณการจําหนายสูง     จากนั้นทําบรรจุภัณฑ    

ตนแบบ  จํานวน     15 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลางของจังหวัดอีกหนึ่งรูปแบบ    นําบรรจุภัณฑตนแบบไปทดลองใช

งานจริง  แลวประเมินผลความพึงพอใจจากนักทองเที่ยวจํานวน 400 คน 

 ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑรูปแบบใหมทั้งดานความสวยงามและประโยชนใช

สอยสามารถสื่อถึงเอกลักษณของสินคาจังหวัดนครปฐม    ยืดอายุสินคาใหเก็บไดนานขึ้น  ปองกันการชํารุดเสียหาย 

สะดวกตอการใชงาน  สรางความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินคา    บรรจุภัณฑ  มีความสวยงามเหมาะจะซื้อเปนของ

ฝาก    ในขณะเดียวกันสามารถเผยแพร      แนะนําสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมไดเปนอยางดี    เทากับเปนการ

สงเสริมผลิตภัณฑสินคาทางการเกษตรควบคูไปกับการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมไปพรอม ๆ กัน 

คําสําคัญ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ  สินคาทางการเกษตร 

 

Abstract 
The purpose of this research was to develop packages of agro products for tourism in Nakhon 

Pathom. The research investigated the efficiency of current packages used in the province. It also 

studied the needs of each package type for different products. The new packages would support agro 

product marks to Nakhon Pathom tourism promotion. The researchers had studied and analyzed current 

package forms as well as consumers’ behavior and desire of each package. They made use of all the 

details concluded to develop and design new packages for well-known and favorite products with higher 

purchasing. 
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Methods of investigation started from collecting information and then building questionnaires. 

With the questionnaires, the researchers surveyed 400 Thai tourists’ opinions about the current product 

packages. After that 30 foreign tourists, local guides and some others from public and private sectors  

were interviewed.  Next analyzed all data and used the results of analysis as guidelines in the design and 

developed new package prototypes of 15 agro products, high-volume sales and 1 prototypes for all-

purpose package.  

 The investigation showed that consumers were satisfied with new agro product packages either 

in its beauty and function. The new packages could identify the unique of Nakhon Pathom products. They 

preserved the products’ quality longer without damaging and were easily used. They supported the 

consumers’ confidence in agro product standardization and were suitable for souvenirs, too. They were 

absolutely tourists’ guide to interesting places in Nakhon Pathom. They promoted the products and the 

province tourism at the same time. 

Keywords : development  package, agro products 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีสินคาทางการเกษตรหลากหลายชนิดที่มีชื่อเสียงติดตลาดและเปนที่รูจักของ

ผูบริโภค  ไดแก    หมู  สมโอ  กลวยไม    มะพราวและผลไมอื่นๆเชน  ฝร่ัง  ชมพู    มะมวง  แกวมังกร  เปนตน     อีกทั้งมีแหลง

ทองเที่ยวมากมายทั้งดานโบราณสถาน   โบราณวัตถุ   ประเพณีและวิถีชีวิตที่หลากหลายของประชากร   ซึ่งสถานที่

ทองเที่ยวในแตละแหงตั้งอยูไมหางไกลกันมากนัก    การเดินทางไปมาสะดวกพรอมทุกดาน   นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางไปเยือนและไดรับความเพลิดเพลินในการทองเที่ยวอยางเต็มที่           นักทองเที่ยวที่มาจังหวัดนครปฐมในระยะ 

เวลาสั้น ๆ ยังไมเกิดการประทับใจในการเลือกซื้อสินคาเนื่องจากนักทองเที่ยวขาดความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพของ

สินคาที่ยังไมมีการรับรองคุณภาพ        อีกทั้งสินคายังขาดการสรางความเชื่อมโยงกับตราสินคาและพื้นที่สนับสนุนการ

ทองเที่ยวในจังหวัด   ทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมในฐานะเมืองผานยังไมมีคุณภาพ    การศึกษาถึง

ปญหาการใชประโยชน    แนวทางและยุทธศาสตรในการสรางสงเสริมและรักษาตราสินคาของผลิตภัณฑเกษตรที่

เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมจะสงผลใหสินคาการเกษตรมีความตองการและปริมาณเพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรเพื่อการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมจะทําใหนักทองเที่ยวมี

ความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและความสนใจในรูปแบบของบรรจุภัณฑที่สวยงามและมีเอกลักษณเฉพาะของ

ทองถิ่น      การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑเพื่อสรางความเปนเอกลักษณของจังหวัดนครปฐมจะเปนการประชาสัมพันธ

และสงเสริมการทองเที่ยวไดเปนอยางดี     โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับสินคาที่ไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช .)  

หรือมาตรฐานอาหารปลอดภัย    ซึ่งบรรจุภัณฑที่พัฒนาแลวจะตองสามารถคุมครองสินคาใหมีอายุยืนยาวและ

ปองกันการชํารุดเสียหาย       ตลอดจนการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม    นาสนใจ    มีเอกลักษณของ

ชมุชนและสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค       อันจะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผลิตภัณฑของจังหวัดนครปฐม 

ซึ่งสามารถสงเสริมการทองเที่ยวใหเปนที่รูจักเพิ่มขึ้นและเปนการเพิ่มยอดจําหนายสินคาของจังหวัดนครปฐมเพื่อเปน

ของฝาก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของนักทองเที่ยว    และการ

บริโภคแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม     นําขอมูลที่ไดมาประมวลเพื่อกําหนดเปนพฤติกรรมบงชี้และ

โครงสรางของแบบสอบถาม     ขอบเขตของเนื้อหา    เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไดแก

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ    

2. นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวและสถิติจํานวน  2  ทาน  ตรวจความเที่ยงตรงของ

วัตถุประสงค  เนื้อหาและภาษาที่ใชจากนั้นนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแตละขอของ

แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยและทดสอบหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามไป

ทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจํานวน  30 ราย  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคไดเทากับ  0.50  

แสดงวาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันอยูในระดับที่ยอมรับได 

3.   ศึกษาศักยภาพของบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรในปจจุบันของจังหวัดนครปฐม      ความตองการของ

รูปแบบสินคาทางการเกษตรแตละประเภทและรูปแบบบรรจุภัณฑที่สามารถสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม    จาก

การสอบถามนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน  400 คนและการสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวน  15 คน  และ

ผูเกี่ยวของการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน  15 คน   เพื่อยืนยันผลการสอบถามจากนักทองเที่ยวชาวไทย 

ดานความตองการของรูปแบบบรรจุภัณฑที่ส่ือถึงเอกลักษณของสินคาจังหวัดนครปฐม    

4.  สัมภาษณเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเพื่อคัดเลือกผูประกอบการที่ผลิตสินคายอดนิยมมีปริมาณการจําหนาย

สูงและเปนสินคาเดนของจังหวัด    ตามประเภทสินคาที่นักทองเที่ยวตองการใหพัฒนาบรรจุภัณฑ  จํานวน 15 ราย    ซึ่ง

สินคาผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพของจังหวัด  เชน   มาตรฐานผลิตภัณฑสินคาชุม (มผช.) หรือมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย (อย.) หรือมาตรฐานการรับรองอื่น เชน เชลลชวนชิม เปนตน 

5. สัมภาษณผูประกอบการทั้ง 15 ราย    เพื่อศึกษาขอมูลของสินคาแตละประเภทเพื่อหาจุดเดนของสินคา

เพื่อเปนแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมกับสินคาแตละประเภท  

6.จัดทําบรรจุภัณฑตนแบบสินคาการเกษตรจํานวน 15 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลางของจังหวัดสําหรับ

สินคาทั่วไปและเพื่อใชในการเผยแพรแนะนําแหลงทองเที่ยวของจังหวัดจํานวน 1 รูปแบบ     

  7. นําบรรจุภัณฑที่ออกแบบใหมมาทดลองใชงานและประเมินผลความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑกับ

นักทองเที่ยวจํานวน  400   คน 

 

ผลการวิจัย 
 จากการสํารวจกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจํานวน 400 คน   พบวา 

1. นักทองเที่ยวสวนใหญอยูในกรุงเทพมหานครรอยละ 33.50 รองลงมาอยูในจังหวัดนครปฐมรอยละ 

14.00 จังหวัดราชบุรีรอยละ 11.75  จังหวัดนนทบุรีรอยละ 9.50  จังหวัดสมุทรปราการรอยละ 7.25  จังหวัดเพชรบุรี   

รอยละ 6.25  จังหวัดกาญจนบุรีรอยละ 6.00  จังหวัดสุพรรณบุรีรอยละ 3.75  จังหวัดอยุธยารอยละ 3.00  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธรอยละ 2.00  จังหวัดเชียงใหมรอยละ 1.00  จังหวัดภูเก็ตรอยละ 0.75 

2. พฤติกรรมการซื้อของนักทองเที่ยวในลักษณะสินคาที่ซื้อสวนใหญใหความสําคัญกับสินคาที่มีคุณภาพ

ระดับมากที่สุด   นอกนั้นใหความสําคัญอยูในระดับมากไดแก ราคาสินคาเหมาะสม   สินคามีชื่อเสียงไดรับการ
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ยอมรับ   รสชาติสินคาอรอยถูกใจและบรรจุภัณฑสวยงามมีมาตรฐาน   สวนดานสถานที่ซื้อสินคานักทองเที่ยวสวน

ใหญใหความสําคัญกับสถานที่ซื้อในระดับมากอันดับแรกคือ จากแหลงทองเที่ยว   รองลงมาคือ จากรานคาหรือศูนย

จําหนายสินคา   และจากรานคาขางทางริมถนนในระดับปานกลาง 

 3. ศักยภาพบรรจุภัณฑสินคาการเกษตรของจังหวัดนครปฐมในปจจุบันสวนใหญมีประสิทธิภาพเพียงดาน 

การปองกันส่ิงสกปรกและอันตรายจากมดแมลงในระดับมาก   รองลงมาคือความสามารถปองกันการกระแทก

เสียหายระหวางขนสง    มีการปองกันการซึมผานของกาซทําใหอาหารเหม็นหืนในระดับนอยและนอยที่สุดในบรรจุ

ภัณฑแบบปลอดเชื้อเพื่อปองกันอาหารเปนพิษ   ดานรูปทรงของบรรจุภัณฑมีระดับนอยในความสวยงามเหมาะสม   

กับประเภทอาหารและมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา    สวนการมีรายละเอียดสินคาและขอมูลทาง

โภชนาการและมีเอกลักษณของสินคาสัมพันธกับทองถิ่นในระดับนอยที่สุด     ดานวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชในการผลิตมี

ระดับนอยในการนําบรรจุภัณฑจากภูมิปญญาพื้นบานเชนผลิตภัณฑจักสาน  และวัสดุอุตสาหกรรมที่ยอยสลายได   

เชนกระดาษ 

 4.  สินคาทางการเกษตรที่นักทองเที่ยวตองการใหพัฒนาบรรจุภัณฑมีจํานวน  15 ผลิตภัณฑ  ไดแก  หมูแผน 

หมูหยอง  หมูแทงกรอบ   กุนเชียง   ขนมเปยะ  ปลาแดดเดียว   ขาวหลาม   สมโอ   ไขเค็ม  ฝร่ังสด   น้ําพริกคลุกขาว  

กลวยกรอบ ขาวตังหมูหยอง    มะเขือเทศราชินีอบแหงและมะพราวแกว   ซึ่งสินคาแตละประเภทมีความตองการ

รูปแบบบรรจุภณัฑที่แตกตางกัน 

 5.  รูปแบบบรรจุภัณฑสินคาเกษตรเพื่อการทองเที่ยวนครปฐม พบวาบรรจุภัณฑตองมีเครื่องหมายมาตร 

ฐานรับรองคุณภาพสินคา    มีรายละเอียดทางโภชนาการและเรื่องราวของสินคา  ประวัติของชุมชนหรือแหลงผลิต รูปทรง

สวยงามโดดเดนสะดุดตา    มีสัญลักษณของจังหวัดนครปฐม    สวนบรรจุภัณฑกลางควรมีขอมูลแนะนําแหลง

ทองเที่ยวและเสนทางคมนาคม   วัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑตองชวยรักษาสภาพแวดลอม  

 6.  การออกแบบสัญลักษณเพื่อส่ือถึงจังหวัดนครปฐม      พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเห็นวาองคพระปฐมเจดีย   

คือ  สัญลักษณของจังหวัด    ซึ่งสอดคลองกับตราสัญลักษณประจําจังหวัดนครปฐมและนํามาลดทอนใหมเพื่อใหมี

ความสวยงามทันสมัย 

 
ภาพที่1   สัญลักษณที่ออกแบบสื่อถึงจังหวัดนครปฐม 

 

 7. ผลการวิเคราะหความตองการบรรจุภัณฑเพื่อการทองเที่ยวไดนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบ

บรรจุภัณฑใหมสําหรับสินคาการเกษตร 15 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลาง 1 รูปแบบ  
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ภาพที่ 2   บรรจุภัณฑหมูแผนตราผูใหญรีย ภาพที่ 3  บรรจุภัณฑหมูหยองและสินคาตราบานเทศ 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4   บรรจุภัณฑหมูแทงกรอบตรากรีนพอรค  ภาพที่ 5   บรรจุภัณฑกุนเชียงหมูตราแจงงาม 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 6   บรรจุภัณฑขนมเปยะอบเทียนตราสุภาวดี ภาพที่ 7   บรรจุภัณฑปลาแดดเดียวตราคุณแดง 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 8   บรรจุภัณฑขาวหลามตราแมแอ็ด  ภาพที่ 9   บรรจุภัณฑสมโอไรพรทิพย 

 

 

 

 

  

 ภาพที่ 10   บรรจุภัณฑไขเค็มศาลาดิน  ภาพที่ 11   บรรจุภัณฑฝร่ังสดไรพรทิพย
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ภาพที่ 12   บรรจุภัณฑน้ําพริกตราแมพยอม ภาพที่ 13   บรรจุภัณฑกลวยกรอบตราคุณแจว 

 
 

ภาพที่ 14   บรรจุภัณฑขาวตังขวัญตา ภาพที่ 15   บรรจุภัณฑมะเขือเทศอบแหงตราแมฉุย 

 
 

ภาพที่ 16   บรรจุภัณฑมะพราวแกวตรากมลทิพย ภาพที่ 17   บรรจุภัณฑกลางแนะนําทองเที่ยวนครปฐม 

 

8. ผลการทดลองใชงานบรรจุภัณฑตนแบบและความพึงพอใจจากนักทองเที่ยว  จํานวน  400 คนพบวา

นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑรูปแบบใหมทั้งดานความสวยงาม    และประโยชนใชสอยมีเอกลักษณของ

สินคาจังหวัดนครปฐม    ยืดอายุสินคาใหเก็บไดนานขึ้น   ปองกันการชํารุดเสียหาย    สะดวกตอการใชงาน     สรางความ

ม่ันใจในมาตรฐานคุณภาพสินคาบรรจุภัณฑ    สามารถเผยแพรแนะนําสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมไดเปน

อยางดี 

 

สรุป 
 ผลการวิจัยพบวาบรรจุภัณฑรูปแบบใหม    มีประโยชนใชสอยชวยยืดอายุสินคาใหเก็บไดนานขึ้น  ปองกันการ

ชํารุดเสียหาย  สะดวกตอการใชงาน สรางความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินคาและสื่อถึงเอกลักษณของสินคาจังหวัด

นครปฐม    บรรจุภัณฑมีความสวยงามเหมาะจะซื้อเปนของฝาก  ในขณะเดียวกันสามารถเผยแพรแนะนําสถานที่

ทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมไดเปนอยางดี    เทากับเปนการเชื่อมโยงตราสินคาของผลิตภัณฑทางการเกษตรกับการ

ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมไปพรอมๆกัน   

 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้       พบวาจังหวัดนครปฐมสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงสําหรับสินคา

ประเภทตาง ๆ ทุกประเภทโดยใชถุงกระดาษหรือถุงผาตราสัญลักษณจังหวัดนครปฐมที่ออกแบบอันจะเปนการใช

ประโยชนควบคูกับการเผยแพรการทองเที่ยวของนครปฐม 
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 การจัดทําบรรจุภัณฑกลางของจังหวัดเพื่อใชรวมกันสําหรับสินคาทั่วไป   หากไมสามารถรักษามาตรฐานสินคา

ไดทุกรายจะทําใหนักทองเที่ยวขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพสินคาของจังหวัดนครปฐมได    ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ

สินคาทางการเกษตรครั้งนี้จะเปนการนํารองการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑสินคาชุมชนของจังหวัดนครปฐมตอไปซึ่ง

สินคาประเภทอื่น ๆ สามารถใชสัญลักษณที่ออกแบบรวมได  เชน  สินคาประเภทของใชของประดับตกแตง    ผลิตภัณฑ

หัตถกรรมตางๆที่ผลิตในจังหวัดนครปฐม  เพื่อสรางแบรนดเอกลักษณของสินคานครปฐมอยางตอเนื่อง 

ผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาการเกษตรครั้งนี้จะสัมฤทธิ์ผลอยางตอเนื่องจําเปนตองใชงบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐในการผลิตบรรจุภัณฑใหกับผูประกอบการ   เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดใหกับผูประกอบการ 

 อีกทั้งจะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสินคาของจังหวัดนครปฐม     เนื่องจากผูประกอบการระดับชุมชนมี

งบประมาณในการดําเนินการจํากัด      บรรจุภัณฑกลางเพื่อการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมที่ออกแบบเปนถุง

กระดาษแข็งพิมพสีขนาดตาง ๆ นั้น     จําเปนตองใหหนวยงานของจังหวัดเปนผูดําเนินการหรือลงทุน     เนื่องจาก

สามารถใชใสสินคาไดหลายประเภท    โดยจําหนายหรือแจกใหผูประกอบการหรือนักทองเที่ยว   เพื่อเปนการเผยแพรหรือ

แนะนําแหลงทองเที่ยวของจังหวัด    พรอมทั้งเสนทางคมนาคม  ชื่อหนวยงานที่ใหขอมูลดานการทองเที่ยวหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน  ตํารวจทางหลวง    สถานีตํารวจ    วัด    โรงเรียน    โรงพยาบาล พรอมหมายเลขโทรศัพท 

เปนตน      โดยบรรจุภัณฑกลางของจังหวัดสามารถทําไดหลายรูปแบบ  เชน  กระเปาผา  ถุงผา  กระเปาพลาสติกเพื่อลด

ปริมาณขยะและเปนการชวยรักษาสภาวะโลกรอนไดเปนอยางดี  อีกทั้งสามารถนําไปใชประโยชนไดภายหลัง 

 

คําขอบคุณ 
ในการทํางานวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนงบ 

ประมาณในการทําการวิจัยครั้งนี้และสถาบันวิจัยสงเสริมการทองเที่ยวไทยที่ใหการแนะนํากระบวนการวิจัยที่

เหมาะสมในการทําโครงการวิจัยนี้จนสําเร็จ   ทําใหผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนใหกับผูประกอบการแปรรูป

สินคาการเกษตรของจังหวัดนครปฐม   อันจะทําใหนักทองเที่ยวและผูบริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพสินคาและ 

ขอมูลเพื่อการทองเที่ยวไดเปนอยางดี 
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 “โยนกนาคพันธ” ภาพยนตรสารคดี : บทบาทของสื่อใหมดิจิตอลตอการอนุรักษอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม 
“Yonok Naga Phan” Art and culture documentary: on the role of new digital media in 
cultural identity conservation 

 

บรรพจณ โนแบว1 ศุภเดช วิชานพคุณ2 ภานุพล มะโณเรศ3 อาทิตย ศิริ4 สรวิทร ปยะวัฒน5  และ  

ฤทธิ์วิสุทธิ์ ตั้งเกษมศักดิ์6 

Banphot Nobaew1, Supadej Wichanopakhun2, Panupoln Manored3, Atit Siri4, Sorawit Piyawat5 and 

PiyawatRitwisut Tangkasemsuk6 

 

บทคัดยอ 

 อาณาจักรลานนามีประวัติศาสตรยาวนานมากวา 750 ป เกิดในยุคสมัยเดียวกับกษัตริยเจงกิสขานแหงมอง

โกลบนคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย พมาและลาวบางสวน จรดตอน

ใตของเมืองจีน แตปจจุบันขอมูลทางดานประวัติศาสตรไดถูกหลงลืม บางสวนไดสูญหาย เนื่องจากผูคนไมใหความ

สนใจ จะเหลือก็เพียงเรื่องเลาจากผูรูในทองถิ่นซึ่งสวนใหญก็มีอายุมาก หนึ่งในประเด็นทางประวัติศาสตรที่ไม

แพรหลายตอสาธารณะชนคือตํานานเมืองโยนกนาคพันธ ซึ่งเปนเมืองหนึ่งในตํานานที่เชื่อมโยงประวัติความเปนมา 

วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของชาวลานนาเขาดวยกัน โดยขอมูลสวนใหญยังคงเปนตํานานที่เลาผานนักปราชญทองถิ่น

และคงความแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย จากประเด็นปญหาดังกลาวจึงนํามาสูการสรางสื่อสารคดีเรื่อง 

“โยนกนาคพันธ” เพื่อใหความบันเทิงเชิงความรู (Edutainment) ที่ถูกตอง ในลักษณะของสื่อดิจิตอลทั้งรูปแบบวิธีการ

สรางสรรค (Production) และลักษณะของการเผยแพร (Media channel) สารคดีมีความยาว 20 นาที แสดงอัต

ลักษณของความเปนลานนาโดยเลาเรื่องแบบลําดับเวลาผานแตละเนื้อหายอย เสนอเนื้อหาเชิงประวัติศาสตรยุค

รุงเรืองจนถึงรวมสมัยปจจุบันซึ่งแบงออกเปน 3 สวนหลักสําคัญ ไดแก  วิถีชีวิต ดนตรีและนาฏศิลปลานนา และการ

ทอผาพื้นบานแบบไทยลื้อซ่ึงเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาจนเกิดเปนพิธีกรรมสืบทอดถึงปจจุบัน ในระหวางการ

เลาเรื่องไดมีการสอดแทรกใหเห็นคุณคาในเชิงศิลปวัฒนธรรม สรางลักษณะความตื่นตาตื่นใจ (Spectacle) โดยใช

เทคนิคการสรางภาพเสมือนจริงทางคอมพิวเตอร สรางสภาพแวดลอมทางกายภาพความเปนลานนา และสรางภาพ

ทางสามมิติจําลองบานเรือนใหเกิดความเสมือนจริง นอกจากนี้ศิลปะชางงู (สัตวในตํานานครึ่งชางครึ่งงู) เปนรูปแบบ

ทางศิลปะที่เปนลักษณะเฉพาะตัวยังไดถูกนํามาถายทอดใหเห็นถึงลักษณะความเปนมา  เสียงที่ใชในสารคดีเปนการ

ออกแบบเสียง (Sound design) ที่เนนความเปนอัตลักษณเฉพาะตัวของเนื้อเรื่องประกอบดวย บทบรรยาย 

(Dialogue) เสียงประกอบ (Sound effect) และเสียงเพลงทํานองพื้นบานลานนา ไดแก จอย ซอ คาว อื้อกะโหลง    

ซึ่งชวยเลาเรื่อง สะทอนความเปนลานนา และกลิ่นอายของอดีตไดมากขึ้น ผลจากการทดสอบสื่อผานเวทีสาธารณะ

ไดรับผลความพึงพอใจกวารอยละแปดสิบในระดับดีถึงดีมาก จากกลุมสํารวจจํานวน 80 คน ประกอบดวยกลุม

เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปราชญชาวบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของในอําเภอเชียงแสน 

คําสําคัญ  : ภาพยนตรสารคดี  อัตลักษณ  ศิลปวัฒนธรรมลานนา 

                                          
1 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสรางภาพเคลือ่นไหว  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อาํเภอเมือง เชียงราย 57100 ประเทศไทย 
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Abstract 
 Lan Na Kingdom, the legend which has a long history from more than 750 years ago. Lan Na 

Kingdom occurred during the same period of Genghis Khan on the South East Asia peninsula. The Lan 

Na Kingdom had an area that covered the north of Thailand, Burma, Lao and the south of China. 

However lot of history information is lost because people ignored. It still remained only the folklore from 

elder in villages. One of the main issues which are not familiar to public is a legend of Yonok Naga Phan. 

It is the legend that connects between histories, way of life, arts and culture of Lanna people together. 

The information comes from the storytelling of the legend. It has been told by a locality philosopher also 

has some different details. On the other hand, this issue has created the documentary of “Yonok Naga 

Phan” for the edutainment purpose in the formatting of a digital media related to both production style 

and distribution. This documentary has 20 minutes, and it describes the identity of Lan Na through a story 

with narrated content in chronological order from the age of shine to a contemporary period. It is divided 

into 3 parts: way of living, Lan Na’s music and dance and textiles. These are combined with religious 

beliefs and the origins of ceremonies. During the story narrative, the value of art and culture is 

demonstrated by creating a great spectacle impression with computer graphic techniques which 

simulate the Lan Na’s environment scenes, including three dimensional models of Lan Na house style. 

Moreover, animals in this legend included mixes of half elephants and half snakes, which are also 

simulated in the story. The sound in this movie is designed to emphasize the story identity including 

dialogue design, sound effect design, and local song design. Besides, it included Joy, Saw, Kaw, and Eu 

Ka Loong in order to promote and reflect the Lan Na identity of the old age. The result of media 

evaluation has shown the public satisfied more than 80 percents among sample groups of youth, local 

government, and locality philosopher. Moreover, the result of media evaluation has also shown the public 

satisfied more than 80 percents among sample groups of youth, local government, locality philosopher, 

and other in Chiang Saen district.              

Keywords : documentary, identity, Lanna Arts and culture 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ส่ือผสมทางดานดิจิตอลมีบทบาทและมีอิทธิพลมากตอผูชมในปจจุบัน ทั้งในระดับส่ือสารมวลชนผาน

ชองทางตางๆ และระดับปจเจกโดยเฉพาะทางระบบเครือขายออนไลน ในอนาคตอันใกลก็จะยิ่งทวีความรุนแรงของ

การใชและเขาถึงมากขึ้น The Evolution of Multimedia in Education (1996) เนื้อหาของสื่อ (Digital content) ก็มี

การพัฒนาตามไปกับกระแสของการบริโภคสื่อและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อาทิ เนื้อหาดานความบันเทิง การ

โฆษณาตางก็ใชชองทางผานสื่อดิจิตอลและเครือขายออนไลนมากขึ้น แตเนื้อหาสื่อสวนใหญยังไมไดขยายออกไปสู

ในระดับปริมณฑลยอย หรือในบริบทของพื้นที่ รวมทั้งเนื้อหาในเชิงดานศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนาก็ไมไดถูก

สรางสรรคขึ้นมามากนัก ประวัติศาสตรพื้นที่ที่ไมไดอยูในศูนยกลางของวาทะกรรมการพัฒนาก็ไดถูกละเลย ผูคนใน

พื้นที่เองก็มีความรูในเชิงประวัติศาสตรของตนเองนอยลงไปเร่ือยๆ อานันท และคณะ (2536) ดังนั้นงานวิจัยเชิง
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สารคดีดานศิลปวัฒนธรรมนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษาบทบาทของการนําส่ือผสมดิจิตอลมาใชในการสงเสริม

และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของลานนา รวมทั้งวรรณกรรมทองถิ่นเพื่อการสืบทอดแกเยาวชน อุดม(2543) โดยเฉพาะ

ในพื้นที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายใหคนในพื้นที่และผูคนที่สนใจไดรับทราบ รวมทั้งหาแนวทางการสรางสรรค

งานสารคดีแนวใหมใหเกิดความนาสนใจมากขึ้นโดยอาศัยการเลาเรื่องที่ผสมผสานระหวางภาพถายวิดีโอ และภาพที่

สรางจากการใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรกราฟกผานองคประกอบทางภาษาภาพ Alcolea-Banegas (2009) รวมทั้ง

การใชทํานอง บทเพลงพื้นบานมาประยุกตกับกับตัวชิ้นงานเพื่อชวยสงเสริมอารมณของภาษาภาพใหมากขึ้น  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีวิจัยที่นํามาใชในการศึกษา และผลิตงานสรางสรรคในครั้งนี้อาศัยเทคนิคการทําวิจัยแบบการทําสารคดี

เลาเรื่องในรูปแบบของสื่อดิจิตอล วิธีดําเนินการวิจัยจึงอาศัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใชทฤษฎีส่ือ

หลากหลายมาประยุกตใชเพื่อสรางรูปแบบเชิงสัญลักษณ สรางความหมาย นําเสนอเนื้อหาในลักษณะเชิงปฏิบัติการ

ตอผูรับส่ือ กระบวนการวิจัยโดยสรุปประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

1) ขั้นกอนดําเนินการ 
        ศึกษา รวบรวมขอมูล งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานศิลปวัฒนธรรมลานนาเชียงแสนตั้งแตยุครุงเรืองจนถึงยุค

รวมสมัยจากเอกสารเผยแพร งานวิจัย และส่ือตางๆ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ จากขอมูลทุติยภูมิ และ

รวบรวมขอมูลปฐมภูมิเบื้องตนในพื้นที่เปาหมายของหนวยการทําวิจัย ประวัติทองถิ่น แนวคิด ตํานาน เรื่องเลา

ชาวบาน ผูนําทองถิ่น จากงานดานวิจิตรศิลป ประติมากรรม สถาปตยกรรม นาฏกรรม และวรรณกรรม  

2) ขั้นดําเนินการ 
2.1) ใชเครื่องมือวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการนําไปสูวิเคราะหผลในเชิงเนื้อหา 

• การสังเกตและวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลเชิงประจักษ 

• การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุมยอยเพื่อเก็บขอมูลเฉพาะดานจากการสัมภาษณ 

2.2) การวิเคราะห และสังเคราะหเนื้อหาเพื่อสรางสื่อสารคดี 

2.3) นําเสนอเนื้อหาสารคดี (Screenplay) กอนการผลิตตอสาธารณะเพื่อการวิพากษ  

2.4) ออกแบบสื่อสารคดี และดําเนินการผลิต  

3) ขั้นหลังดําเนินการ 
3.1) ทดสอบประสิทธิภาพสื่อโดยการนําเสนอสื่อตอเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟงความคิดเห็น 

3.2) วิเคราะหผลของอิทธิพลส่ือตอผูรับส่ือ และสรุปงานวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
 สารคดีเรื่อง โยนกนาคพันธุ ดําเนินวิธีการเลาเรื่องที่เชื่อมโยงเรื่องราว ตํานาน ความเชื่อและวิถีชีวิตของชาว

ลานนา มณีและนรินทรชัย (2527)  ทั้งสองฝงแมน้ําเขาไวดวยกัน ส่ิงที่เปนตัวเชื่อมหลักที่สําคัญ และมองเห็นได

ชัดเจนคือแมน้ําของ (โขง) และความเชื่อในพุทธศาสนา อันเปนแกนหลักในการนําเสนอเรื่องราวผานภาษาภาพ 

ตัวหนังสือ และเสียงตอผูรับสาร รวมทั้งใชวิธีการทางคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อสรางจินตนาการเสริมใหกับสารคดีใน

การถายทอดความหมายใหมากขึ้น แตเนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานในรูปแบบเชิงสหวิทยาการ ในการนําเสนอผลของ

การวิจัยจึงใชวิธีการลําดับขั้นเชนเดียวกันกับลักษณะของการผลิตสารคดีเปนหลัก อันประกอบกันดังนี้  
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1) ขั้นเตรียมการผลิตสารคดี (Pre-production)  

 1.1) การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลเพื่อคัดเลือกประเด็นของการนําเสนอ 

 หลังการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลที่ไดคนควา รวบรวมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ทั้งขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

แลว เนื้อหาของสารคดีไดมีการคัดเลือกเพื่อนําเสนอและสื่อความหมายในเชิงความเปนอัตลักษณของลานนาใน

อําเภอเชียงแสน ทางดานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมเปนหลัก สารคดีไดผูกปมของเนื้อหาอันเปนประเด็นรวมสมัย

ในพื้นที่ที่ยังเปนขอถกเถียงและขอพิสูจนของคนในพื้นที่ คือเรื่องราวของพระเจาลานตื้อที่จมหายไปในแมน้ําของ 

เนื้อหาของสารคดีเลือกที่จะนําเสนอในประเด็นหลักๆ ผานบทสารคดีดงันี้       

• ตํานานของพระเจาลานตื้อ 

• วิถีชีวิต การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาพื้นบาน 

• ฟอนสาวไหม 

• ฟอนเชียงแสน 

• กลองปูจา หรือกลองสะบัดชัย  

• ประเพณีงานจุลกฐิน  

 1.2) การออกแบบบทสารคดี (Screenplay design)  

  บทสารคดีมีความยาวทั้งหมดโดยประมาณ 20 นาที ลําดับการนําเสนอเริ่มจากตํานานของพระเจาลานตื้อ

เพื่อเชื่อมโยงความเชื่อความศรัทธาทางพุทธศาสนาและวิถีชีวิตผูคน ฟอนสาวไหมรูปแบบนาฏศิลปที่ผูกพันกับ

กิจกรรมการถักทอและดัดแปลงออกมาเปนทารํา กลองปูจาและตํานานการสืบสานทาตีและทํานองการตี ประเพณี

งานจุลกฐินงานบุญที่ตองทําใหเสร็จภายในวันเดียว และฟอนเชียงแสนทารําที่บางสวนไดมีการดัดแปลงมาทวงทา

จากรูปปูนปนของนางอัปสรในวัดปาสัก ในสวนของบทจินตนาการเชิงภาษาภาพ และเสียงที่เสริมลงไปในเนื้อหาของ

สารคดีเพื่อขยายความเขาใจและสรางความนาสนใจจากขอมูลพื้นฐานที่ถูกสังเคราะหขึ้นมาใหมกับเนื้อหาของ

สารคดีเพื่อเพิ่มเติมใหกับสวนของภาพถายจริงที่ไมสามารถหาไดในปจจุบันสมัย 

 1.3) การออกแบบแนวคิด (Conceptual design) สารคดี  

  เปนการกําหนดลักษณะของรูปแบบทางดานองคประกอบศิลปของสารคดีในดานตางๆ ทั้งดานอารมณและ

โทนของสารคดี อาทิ ภาพ สี แสง เสียง และการเคลื่อนไหว เพื่อนําไปสูการออกแบบในสวนยอยของกระบวนการผลิต

ทั้งฉาก อุปกรณประกอบฉาก เส้ือผาเครื่องแตงกาย และการทํางานทางดานคอมพิวเตอรกราฟกซึ่งก็มีกระบวนการ

ผลิตที่คลายคลึงกันกับการถายภาพในสถานที่จริง     

2) ขั้นการผลิต และหลังการผลิต (Production and post-production)  

 2.1) ขั้นการผลิต 

 การผลิตสารคดีจะถูกแบงออกเปนสองสวนหลักในเชิงเทคนิคดานการผลิต คือสวนที่ตองถายทําจริงและ

สวนที่ตองใชคอมพิวเตอรกราฟกสรางภาพขึ้นมา แตในโครงสรางของเนื้อหาสารคดีจะแบงออกเปนสามสวนใหญๆ 

คือสวนแรกเปนเนื้อหาตอนเปดเรื่องสารคดี สวนที่สองเปนเนื้อหาของสารคดีอันประกอบไปดวยเนื้อหาในประเด็น

ตางๆ ที่สําคัญ 6 ประเด็นหลักดังที่ไดกลาวมาแลว และสวนตอนทายที่เปนเครดิตของเรื่องซึ่งใชภาพจากคอมพิวเตอร

กราฟกทั้งหมด เสียงก็เปนอีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมากในสารคดีเรื่องนี้ เพลงที่ใชประกอบในสารคดี

ประกอบไปดวยทํานอง คาว จอย ซอ และอื้อกะโหลง ที่แตงขึ้นเฉพาะกับเนื้อหาสารคดี  การผลิตสารคดีใชลักษณะ
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การผลิตในเชิงดิจิตอลเกือบทั้งหมดผมสมผสานกับวิธีการทํางานเปนทีมแบบโปรเจคเบส (Project Base learning) 

ในขั้นตอนนี้สวนใหญจะเปนการถายทําในสถานที่จริง ซึ่งมีสถานที่หลักๆ ดังตอไปนี้  

• พิพิธภัณฑเรือนโบราณ สํานักงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• วัดพระสิงห วัดอินทราวาส (ตนแกวน) เชียงใหม  

• วัดปาสัก  อําเภอเชียงแสน 

• วัดเจดียหลวง อําเภอเชียงแสน  

• วัดพระธาตุผาเงา อําเภอเชียงแสน   

• วัดพระสิงห เชียงใหม 

อีกสวนหนึ่งของการผลิตที่สําคัญที่ทําใหสารคดีมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น คืองานออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกใน

สารคดี อาทิ ฉากหมูบาน ส่ิงแวดลอมในสารคดี ตํานานกลองปูจา และชางงู(หรือชางพางคํา สัตวในตํานานสิงหนวัต

เรื่องเลาเกี่ยวกับอาณาจักรโยกนนคร) ซึ่งไดอาศัยขอมูลพื้นฐานจากขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิทั้งส้ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพ 1 สัญลักษณชาง-งู ออกแบบประกอบในสารคดี 

  

2.2) ขั้นหลังการผลิต 

 เปนขั้นตอนของการตัดตอและลําดับภาพ (Editing) การตกแตงแกไข การรวมภาพเขาดวยกัน (Composing) ทั้ง

จากภาพถายจริงและจากคอมพิวเตอรกราฟก และการออกแบบเสียง  

 2.2.1) การตัดตอและลําดับภาพ มีหลักการดังนี้ 

  องก1 เปนการแนะนําสถานที่ ปมปญหา ลักษณะของตัวละคร ในสารคดีเรื่องโยนกนาคพันธุนี้ใชประเด็นขอ

สงสัยเรื่องพระเจาลานตื้อเขามาเปนตัวสรางปมเรื่อง การใชขอความที่ชวนใหเกิดคําถาม ขอสงสัย คือ “พระเจาลาน

ตื้อมีจริง.....”  ในสารคดีเรื่องนี้ องก1 จะแบงออกเพียงลําดับเดียวจบ โดยที่มีเสียงดนตรีกับตัวหนังสือเปนส่ิงนําการ

นําเสนอ 

  องก 2 คือการคนหาคําตอบของปมปญหาที่ถูกสรางไวในองก1 จะใชเวลาที่ยาวนานที่สุดของสารคดี การ

ลําดับจะเพิ่มประเด็นปญหาเขามาเรื่อยๆ ซี่งในสารคดีของเรื่องนี้จะแบงออกเปนลําดับๆ ดังนี้ วิถีชีวิตสูงานศิลป 

สถาปตยกรรม ศิลปะตํานานกลองปูจา ในแตละลําดับจะแบงยอยลงไปอีกครั้งหนึ่ง เชน ภาพวิถีชีวิต ก็จะมีลําดับยอย
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คือ จับปลา ทํากับขาว ปนฝาย และฉากตลาด เปนตน ซึ่งจะเห็นวาลําดับยอยเหลานี้นํามาสูหัวขอของลําดับที่ใหญ

ขึ้นไปอีก และทําใหหัวขอใหญที่สมบูรณชัดเจน  

  องก 3 เปนลําดับสุดทายที่เปนการคลี่คลายปญหา คนพบคําตอบของปญหา จะใชเวลาสั้นที่สุดของ

ภาพยนตร 

 2.2.2) การออกแบบเสียง  

การจัดทําเสียงประกอบภาพยนตรสารคดีชุดนี้ไดใชเสียงเพลงประกอบที่เปนเอกลักษณ ที่จะสามารถทําให

ภาพยนตรแนวสารคดีและศิลปวัฒนธรรมดูโดนเดนขึ้น โดยการประพันธบทเพลงและเนื้อรองขึ้นมาใหม บทเพลงที่ใช

ประกอบภาพยนตรสารคดีชุดนี้มีทั้งหมด 4 เพลง เปนเพลงที่ประพันธขึ้นมาเฉพาะสําหรับภาพยนตรเรื่องนี้ 3 เพลง 

อันไดแก เพลงสาวไหม(ใชซึงชิ้นเดียวในการบรรเลง) เพลงจุลกฐินเชียงแสน และเพลงวิถีโยนก นอกจากนี้ยังมีเพลง

ฟอนเชียงแสนซึ่งมีการประพันธมาแตกอนแลว แตไดมีการบันทึกมาจากการแสดงสด พรอมการถายทํา 

 นอกจากนี้ในการออกแบบเสียงใหกับภาพยนตรสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรมชุดนี้ ยังตองคํานึงถึงเสียงตางๆ  

ที่จะนํามาใชประกอบกับภาพในภาพยนตรดวย เชน เสียงผูบรรยาย เสียงของบรรยากาศ เสียงที่เกิดขึ้นใน              

วิถีชีวิตประจําวัน เปนตน โดยภาพยนตรเรื่องนี้ไดวางโครงเสียงของผูบรรยายใหเปนผูหญิงเนื่องจากตองการให    

ผูชมไดสัมผัสถึงความออนโยน ที่จะไดรับจากน้ําเสียงแลว เสียงของผูหญิงยังมีโทนสูงกวาผูชายอีกดวยเนื่องจาก

เสียงดนตรีและเสียงที่ออกแบบมาในเรื่องสวนใหญจะเปนโทนต่ําจึงจําเปนตองใหเสียงผูบรรยายมีโทนสูงเพื่อที่   

เสียงจะไดไมกลืนกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                    ภาพ 2 เปลวรัศมีจําลองภาพสามมิติในสารคดีและปายประชาสัมพันธ 

 

2) การทดสอบ และการประเมินผลสารคดี (Media evaluation)  

 สารคดีไดนําเสนอผานเวทีสาธารณะกับกลุมผูชมหลายกลุม ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปราชญ

ชาวบาน หนวยงานที่เกี่ยวของในอําเภอเชียงแสน กลุมเยาวชนและนักเรียนจากหลากหลายระดับชั้นจากโรงเรียน

ตางๆ ในจังหวัดเชียงราย ผลจากการทดสอบสื่อผานเวทีสาธารณะ สารคดีไดรับผลความพึงพอใจกวารอยละ       

แปดสิบในระดับดีถึงดีมาก ในประเด็นของการชวนใหติดตาม ไมนาเบื่อ ผูชมใหความสนใจกับเนื้อหาของสารคดี  

และตองการเนื้อหาที่มีความยาวมากกวานี้   
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สรุป 
 การเลาเรื่องเชิงสารคดีผานสื่อผสมประเภทสื่อดิจิตอลทําใหการเลาเรื่องสามารถสรางจินตนาการได      

มากขึ้นกวาการเลาเรื่องแบบเดิม สารคดีสามารถนําเสนอภาพที่ไมมีอยูแลวในปจจุบันหรือภาพเหนือจริงได ทําให

สารคดีมีความนาสนใจและชวนใหติดตาม กอปรกับการใชเสียงที่มีความเหมาะสมก็จะยิ่งทําใหตัวสารคดีถายทอด

เนื้อหาไดครบถวน นอกจากนี้แลวการใชเทคนิคสรางภาพเชิงดิจิตอลยังทําใหตนทุนการผลิตมีราคาที่ถูกมากกวา   

การถายทําในสถานที่จริง  แตอยางไรก็แลวแตการเลือกประเด็นการนําเสนอและการเขียนบทสารคดีถือวาเปน        

ส่ิงที่มีความสําคัญยิ่งกวา โดยผานกลวิธีการผูกเรื่องใหเกิดความนาสนใจ การเคลื่อนไหวของอารมณเนื้อหาที่มี

จังหวะเปนส่ิงที่ทําใหผูชมติดตามดูสารคดีไดตลอดจนจบ ดังผลตอบรับจากการทําประชาพิจารณของสารคดีเรื่องนี้  

ที่มีผูชมมากกวาแปดสิบเปอรเซ็นตใหความสนใจ โดยเฉพาะกลุมผูดูที่เปนเยาวชนซึ่งมีสมาธิที่ส้ันมากกวาผูดูที่เปน

ผูใหญ และมักไมใครใหความสนใจภาพยนตรสารคดีที่มีเนื้อหาตรงไปตรงมา  
 

คําขอบคุณ 
 สารคดีเรื่องนี้สําเร็จไดดวยความรวมมือ และการใหความชวยเหลือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตั้งแต

ทีมงานดานการผลิต ฝายสนับสนุนการผลิต วัด มหาวิทยาลัย หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ปราชญชาวบาน ศิลปนพื้นบาน และชุมชนในพื้นที่ที่เขามารวมแสดงในสารคดีทั้งจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม  

โดยเฉพาะชุมชนศรัทธาวัดพระธาตุผาเงา และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่มิไดกลาวมา ผูเขียนในฐานะเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการผลิตสารคดีเรื่องนี้ ใครขอแสดงความขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 
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การศึกษาเพื่อการอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากพืชทองถิ่นภาคใต  : กรณีศึกษา       
กลุมจักสานใบกะพอ หมูบานอายเลา ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
The Conservation of Basketry Handicraft from Local Plants in the South of Thailand:         
A Case Study of Palm Leaf Basketry Group, Moo Ban Eye  Lao, Tambon  Thungpho, 
Amphoe Chulabhorn, Nakhon Si Thammarat Province 

 

เจษฎา พัตรานนท1  เรวัต สุขสิกาญจน2  เขมภิกา ศรีนพจันทร3 และ เพ็ญศรี นุนจุย4 

Jedsada Pattranont1, Rewat Suksikarn2, Khammika Srinoppachan3 and Pensri Noonjui4 
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โดยใชกลุมจักสานใบกะพอ  หมูบานอายเลา  ตําบลทุงโพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปน

กรณีศึกษา  เพื่อนําไปเปนฐานขอมูลที่เปนระบบในการอนุรักษภูมิปญญาการทําศิลปหัตถกรรมจักสานจากพืช

ทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีขั้นตอนดําเนินการวิจัยมี คือ  ขั้นที่ 1  ศึกษางานศิลปหัตถกรรมจักสานจาก     

ใบกะพอ  ทําการศึกษาบริบทของชุมชน  กรรมวิธีการผลิต  และรูปแบบของงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ 

ขั้นที่ 2  การอนุรักษภูมิปญญาการทําศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ ทําการศึกษาสภาพการสืบทอดภูมิปญญา  

จากนั้นพัฒนาวิธีการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรู  ทดลองใชวิธีการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรู  และ

ประเมินความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ    

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ผลการวิจัย  ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มเติม หมวดวิชาศิลปะ  

เรื่องการอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอเพื่อการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรม    

จักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยจัดการเรียนการสอนในทุกๆวันศุกร  ตั้งแตเวลา 12.30-15.30  น.  

จํานวน  3  คาบ/สัปดาห  10 สัปดาห 10  หนวยการเรียนรู  ผูเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2 และ 3        

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2551  จํานวน 37 คน  ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระ 

การเรียนรูเพิ่มเติมหมวดวิชาศิลปะ  เรื่องการอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ  จากความคิดเห็นของ 

บุคคลที่มีสวนรวม  3  กลุม  ไดแกผูเรียน  ผูสอน  และชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกัน  มีความรูเกี่ยวกับงาน

ศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอเพิ่มขึ้น  ภาคภูมิใจในภูมิปญญาของทองถิ่นตนเอง  สามารถนําไปใชใน

                                                            

1 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  80280 ประเทศไทย 

  Program in Visual Communication Design, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University  80280, Thailand   
2 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช  80160 ประเทศไทย 

  Program in Industrial Design, School of Architecture and Design, Walailak University, Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand 
3 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  80280 ประเทศไทย 

  Program in Visual Communication Design, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 80280, Thailand   
4 ศูนยการเรียนรูบานอายเลา หมูบานอายเลา ต.ทุงโพธิ์ อ.จุฬาภรณ จ.นครศรีธรรมราช  80130 ประเทศไทย 

  Ban Eye Lao Learning Center, Moo Ban Eye Lao, Tambon Thungpho, Amphoe Chulabhorn, Nakhon Si Thammarat  80130, Thailand  
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ชีวิตประจําวันและสงเสริมเปนอาชีพได  สามารถอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากพืชทองถิ่นแบบพึ่งพาตนเองไดใน

ที่สุด 

คําสําคัญ : การอนุรักษ  ศิลปหัตถกรรมจักสาน  ใบกะพอ  ภูมิปญญาทองถิ่น  
 

Abstract 
The purpose of this study was to study the basketry handicraft from local plants in Nakhon Si 

Thammarat Province focusing on palm leaf basketry group, Moo Ban Eye Lao, Tambon Thungpho, 

Amphoe Chulabhorn, Nakhon Si Thammarat Province.  The information from this study will be used as a 

systematic database to conserve the wisdom of the basketry handicraft from local plants in Nakhon Si 

Thammarat Province.  The research procedures included studying the basketry handicraft from local 

plants and conserving the wisdom of the basketry handicraft from local plants in Nakhon Si Thammarat 

Province. 

The result was that an instructional model based on the conservation of palm leaf basketry 

handicraft for passing down the wisdom and palm leaf basketry handicraft in Nakhon Si Thammarat 

Province was developed.  The instruction was held on Fridays from 12.30 to 15.30 p.m. for 10 weeks. 

There were thirty-seven students participated in this class.  The knowledge of palm leaf basketry 

handicraft was well-known among students and local people.  The students and local people were also 

proud of their local wisdom.  Lastly, they increased their awareness  to promote self-reliance conservation 

of the basketry handicraft. 

Keywords : Conservation, Basketry Handicraft, Palm Leaf,  Local wisdoms 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ภาคใตของประเทศไทยมีฝนตกชุกตลอดปมีผลทําใหภาคใตนั้นมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณเกิดพืช

ทองถิ่นที่มีประโยชนในการนํามาประยุกตใชไดมากมาย เชน  ยานลิเพา  กระจูด กะพอ ใบลาน (หางอวน) ไมไผ เตย

ปาหนัน มะพราว ฯลฯ นอกจากความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรธรรมชาติแลวนั้นภาคใตยังเปนแหลง

เจริญรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรมมาแตโบราณโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ถือวาเปนเมืองโบราณที่มี

ความสําคัญทางดานประวัติศาสตร  เปนดินแดนแหงพุทธศาสตร  ปญญาชน  และคนชาง  มีการสรางสรรคโดย     

ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความสําคัญและคุณคาอยางยิ่งตอวิถีชีวิตของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช งานศิลปหัตถกรรม

ทองถิ่นที่เกิดจากภูมิปญญาของผูคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมากมายซึ่งลวนเปนฝมือและเปนภูมิปญญาที่นา

ภาคภูมิใจ  และงานศิลปหัตถกรรมบางประเภทก็ไดรับการยกยองใหเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในขณะที่

บางประเภทก็ไดรับการตอบรับจากนักทองเที่ยวและคนในทองถิ่นเอง งานศิลปหัตถกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นั้นมีความงดงามและมีความเปนเอกลักษณ  สามารถสะทอนไดถึงความเปนเมืองแหงชางศิลปที่มีความสามารถใน

เชิงชาง  มีความประณีต  ละเอียดออน  และมีความสามารถในทางการประดิษฐ  ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น

สรางสรรคงานหัตถกรรมที่เกิดจากการดัดแปลงนําเอาวัสดุจากพืชทองถิ่นมาประดิษฐจักสานเปนส่ิงของเครื่องใช

ตางๆ เพื่อประโยชนในการดํารงชีพมาแตโบราณกาล จนเกิดการสืบทอดรูปแบบและวิธีการผลิตตอๆกันมา 
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 จากการไดลงพื้นที่สํารวจเบื้องตน  ในสวนของงานศิลปหัตถกรรมจากพืชทองถิ่นภาคใต  โดยเฉพาะใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น พบวาในสวนของใบกะพอ  นอกจากการนํามาทําเปนพัดใบกะพอแลว  ยังสามารถนํามา

ประยุกตสรางสรรคเปนผลิตภัณฑไดอยางหลากหลาย  เชน  เครื่องประดับ  กระเปา  โมบาย  และชุมชนจักสาน

ศิลปหัตถกรรมจากใบกะพอมีความตองการที่จะถายทอดภูมิปญญาเหลานี้ใหกับเยาวชนในทองถิ่น  โดยมีการจัด

อบรมการทําศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอทุกๆวันศุกร  แตการถายทอดนั้นยังไมมีกระบวนการเรียนรูที่เปน

ระบบ  เปนการศึกษาเรียนรูในรูปแบบชาวบาน  การเรียนรูจึงจํากัดอยูเฉพาะในกลุมที่มีความสนใจจริงๆ  ซึ่งปจจุบัน

ผูที่สนใจการทําศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอยังมีอยูนอย  การศึกษาเพื่อการอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจาก

พืชทองถิ่นภาคใต  จึงไดเลือกกลุมจักสานใบกะพอ   หมูบานอายเลา  ตําบลทุงโพธิ์  เปนกรณีศึกษาเริ่มตน  เพื่อการ

ขยายผลการศึกษาเพื่อการอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากพืชทองถิ่นภาคใตประเภทอื่นๆตอไปในอนาคต    

 ชาวภาคใตนําใบกะพอมาจักสานเปนพัด เรียกวา  “พัดใบกะพอ”  หรือ  “พัดใบพอ”  เปนงานศิลปหัตถกรรม

จักสานที่เปนเอกลักษณของภาคใต โดยเฉพาะในอําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนแหลงผลิตที่รูจักกัน

ทั่วไปในชื่อวา  “พัดโคกยาง” และในปจจุบันพัดใบกะพอของหมูบานสวนอายเลา  ตําบลทุงโพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลายเปนผลผลิตหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของชุมชนและเปนเพียงหมูบานเดียวเทานั้นที่ยัง

รวมตัวกันเปนกลุมจักสานพัดใบกะพอ  แตทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก  จากเดิมที่เคยดํารงชีพในระบบเกษตรกรในปจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชได

พัฒนาไปสูระบบเศรษฐกิจการคาการทองเที่ยวและการลงทุนที่กําลังรุดหนาและเติบโตทุกขณะมีผลกระทบในดาน

ของพื้นที่ในการเติบโตตามธรรมชาติของพืชทองถิ่น  พื้นที่ที่เคยเปนปาอันอุดมสมบูรณไปดวยพรรณไมที่มีคุณคาใน

งานหัตถกรรมถูกแปรสภาพไปเพื่อเอื้อตอประโยชนในระบบเศรษฐกิจการคาและการลงทุน  เปนผลใหวัสดุจากพืช

ทองถิ่นลดนอยลงเปนอยางมาก  และหาไดยากขึ้นทุกขณะถึงแมหนวยงานของรัฐจะเขามามีสวนชวยเหลือในเรื่อง

ของการปลูกทดแทนใหชาวบานปลูกเปนแปลงทดลอง แตผลิตผลที่ไดของพืชทองถิ่นเหลานี้ก็ไมเหมือนกับที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติ  ตนกะพอในตอนนี้ก็ตองปลูกทดแทนอีกประมาณ 4-5  ปขางหนาจึงจะนํามาใชได  (ลบ  แปนแกว. 

2549:สัมภาษณ)  ศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในปจจุบันจึงเริ่มที่จะหายาก  ทั้งๆที่งานศิลปหัตถกรรมจาก  

ส่ิงเหลานี้ลวนบงบอกถึงความเปนตัวตนของบรรพบุรุษในอดีตที่ควรไดรับการอนุรักษและสืบสานรากฐานแหง       

ภูมิปญญาของบรรพบุรุษไว  ปญหาอีกดานหนึ่งของงานศิลปหัตถกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช  เกิดจากงาน

ศิลปหัตถกรรมนั้นๆเริ่มสูญหาย  หมดความสําคัญ  เนื่องมาจากสวนมากตองใชทักษะความชํานาญ  ความประณีต  

ความอดทน  ขาดผูสืบทอด  จึงทําใหตองศึกษาคนควาและวิจัย  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนที่จะเปนฐานใน

การวิเคราะหปจจุบันและเปนแนวทางในการกําหนดอนาคตของงานศิลปหัตถกรรมนั้นๆ  ตลอดจนการเผยแพร 

อนุรักษ  สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป 

 คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเพื่อการอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากพืชทองถิ่นภาคใต  

โดยการศึกษากลุมจักสานใบกะพอ หมูบานอายเลา  ตําบลทุงโพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปน

กรณีศึกษา  ในประเด็นของขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิต รูปแบบ การสืบทอดและการสานตอภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ

เปนฐานสําหรับการสงเสริมและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในบริบทของชุมชนหมูบานอายเลา 

ตําบลทุงโพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไดรวมสรางสืบตอกันมา  เพราะคณะผูวิจัยเชื่อวาการที่จะ

อนุรักษงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอนั้น เพียงแคการสืบทอดใหคงอยูเพียงอยางเดียวคงไมพอ เพราะในยุค

ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆดาน  การสานตอความคิดของคนรุนเกาโดยคนรุนใหมนําภูมิปญญาทองถิ่น



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-99 

เหลานั้นมาตอยอดความคิดพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับยุคสมัย แตยังคงไวซึ่งภูมิปญญาที่มีคาของบรรพบุรุษ

นาจะเปนการอนุรักษที่ยั่งยืนและเปนกรณีศึกษาใหกับการศึกษาเพื่อการอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากพืช

ทองถิ่นภาคใตประเภทอื่นๆไดในโอกาสตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษางานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช   

  1.1 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนหมูบานอายเลา ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

  1.2 เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช   

  1.3 เพื่อศึกษารูปแบบของงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

    2. เพื่ออนุรักษภูมิปญญาการทํางานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  2.1  เพื่อศึกษาสภาพการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  2.2  เพื่อพัฒนาวิธีการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  2.3  เพื่อทดลองใชวิธีการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      2.4  เพื่อประเมินความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงาน

ศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตดานพื้นที่  คือ  กลุมศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอและโรงเรียนบานอายเลา หมูที่  

5  ตําบลทุงโพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2.  ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง 
         กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษางานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง คือ กลุมหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ  หมูบานอายเลา หมูที่ 5 ตําบลทุงโพธิ์  อําเภอ

จุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพราะเปนแหลงเดียวที่ยังคงสรางงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ  และ

เปนแหลงที่มีความสมบูรณของขอมูลมากที่สุด 

        ประชากรกลุมตัวอยาง   ที่นํามาศึกษาการสืบทอดและการสานตอภูมิปญญาการทํา

ศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ  คณะผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง  คือ  กลุมนักเรียนโรงเรียนบานอายเลา  ตําบลทุง

โพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพราะเปนกลุมที่มีการเรียนการสอนการทําศิลปหัตถกรรมจักสาน

จากใบกะพออยูแลวจึงสามารถที่จะศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนา  และการทดลองใชวิธีการสืบ

ทอดภูมิปญญาเพื่อการสืบทอดและการสานตอภูมิปญญาการทําศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 ขั้นที่ 1   ศึกษางานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยศึกษา

บริบทของชุมชนหมูบานอายเลา  ตําบลทุงโพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ศึกษากรรมวิธีการผลิต 

ศึกษารูปแบบของงาน  นําความรูพื้นฐานที่ไดรับจากการศึกษาเบื้องตนใหผูเชี่ยวชาญดานงานศิลปหัตถกรรมจักสาน

จากใบกะพอ  ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความถูกตอง  ผูวิจัยปรับปรุงแกไขขอมูลตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  ขั้นที่ 2  อนุรักษภูมิปญญาการทําศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยศึกษาสภาพการสืบทอดภูมิปญญางานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จากนั้น

พัฒนาวิธีการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ทดลองใชวิธีการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

แลวประเมินความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ  
 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษางานหัตถกรรมจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   1.1 ผลการศึกษาบริบทของชุมชนพบวา ปจจุบันกลุมจักสานใบกะพอ  หมูบานสวนอายเลา  เปนเพียง

กลุมเดียวที่ยังรวมตัวทําผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอโดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นเพื่อเสริมรายไดใหแก

ตนเองและครอบครัว  ผลการศึกษาประวัติความเปนมาของงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ  พบวาจัดตั้งกลุม

จักสานพัดใบกะพอเมื่อปพ.ศ.2536  มีที่ตั้งอยูที่ 307 หมูที่ 5  ตําบลทุงโพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  ตองการรายไดเสริมเพิ่มเติมจากอาชีพหลัก  แกไขปญหาความยากจน  สรางความสามัคคีใน

ชุมชน  และเพื่อใหมีการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหกับคนรุนหลัง   ประธานกลุม   คือ  คุณสุกานดา  อักษรชู  

ปจจุบันมีสมาชิก  64  คน  กิจกรรมของกลุม  คือ  การแปรรูปใบกะพอเปนงานหัตถกรรม  ปจจุบันพัดใบกะพอไดรับ

การคัดเลือกใหเปนสินคาในโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”  ของตําบลทุงโพธิ์  อําเภอจุฬาภรณ  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ผลการศึกษาวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น  วัตถุดิบในพื้นที่ของอําเภอจุฬาภรณ  แบงสัดสวนไดดังนี้  

วัตถุดิบในตําบลทุงโพธิ์  มีอยู 55%  วัตถุดิบในตําบลควนหนองควา  มีอยู 15%  วัตถุดิบในตําบลสามตําบล  มีอยู 

10%  รวมวัตถุดิบในอําเภอจุฬาภรณทั้งหมด  80%   

   1.2   ผลสรุปกรรมวิธีการผลิตงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขั้นตอนการเตรียมใบกะพอเพื่อใชในการสานนั้น  ตองใชระยะเวลาประมาณ  1-2  อาทิตยและมีกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สวนขั้นตอนการสานพัดนั้น ในเวลา 1  ชั่วโมง  จะสานพัดไดประมาณ  6  อัน  ใน  1  วัน  ทํางานวันละ 8  

ชั่วโมง  จะสามารถสานพัดไดประมาณ  48-50  อัน  ขนาดของพัดใบกะพอ  มี 3  ขนาด  คือ  เล็ก  กลาง  และใหญ  

ราคา  8  บาท  13  บาท  และ  15  บาท  ตามลําดับ     

    1.3  ผลการศึกษารูปแบบของงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รูปแบบดั้งเดิม  คือ  พัดใบกะพอโดยสวนใหญชาวบานจะทําใหมี  3  ขนาด  คือ  เล็ก  กลาง  ใหญ  ราคาที่ขายนั้นก็

ขึ้นอยูกับความประณีต  โดยมีราคาตั้งแต  อันละ 7 บาท  ไปจนถึงราคาอันละ 25 บาท  และรูปแบบที่ไดรับการ

สงเสริมพัฒนาทําใหทางกลุมเริ่มมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่แปลกใหมขึ้น เชน  กระเปา  เครื่องประดับ  เปนตน  
 2.  ผลการอนุรกัษภูมิปญญาการทําศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
   2.1  ผลการศึกษาสภาพการสืบทอดภูมิปญญางานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอในจังหวัด

นครศรีธรรมราช  โดยสวนใหญไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ  ผูรับการสืบทอด คือ  ลูกหลานในครอบครัวเดียวกัน
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และเยาชนในทองถิ่นที่สนใจ  โดยสวนใหญจะเปนนักเรียนในโรงเรียนบานอายเลาที่สนใจในการเรียนรูการทําพัดใบ

กะพอเขามาเรียนรูการทําพัดใบกะพอจากผูอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญในการทําพัดใบกะพอทุก ๆ วันศุกร  เวลา 

13.00 – 15.00 น.  โดยจัดการอบรมมาแลว 2 ป  ไดผลผลิตคือผูสืบสานการทําศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ

ประมาณ 20 – 25 คน  อยูในชวงอายุประมาณ 10 – 15 ป  สามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพเสริมแตมีสวน

นอยเพราะเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนบานอายเลาก็จะเขารับการศึกษาตอจากโรงเรียนอื่นๆ ตอไป  การจัดอบรม

ถายทอดความรูเปนนโยบายของโรงเรียนบานอายเลาที่ตองการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นมีการทําแผนการสอนเพียง

เล็กนอยและสอนแบบชาวบานมากกวาที่จะเปนระบบการจัดการเรียนการสอน  ควรมีการจัดกิจกรรมการถายทอด

และการเรียนรูภูมิปญญานี้ในชวงเปดเทอมเพื่อความสอดคลองกับการเรียนการสอนของทางโรงเรียน  ชุมชนเห็นดวย

ที่จะสงเสริมใหเยาวชนและคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  แมจะไมกระจายไปในวงกวางมากนัก  แต

การที่เยาวชนในทองถิ่นไดเห็นคุณคาและสามารถสานพดัไดดวยตัวเอง  ก็ภาคภูมิใจและสืบทอดตอไปไดในอนาคต 

   2.2  ผลการพัฒนาวิธีการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากการประชุมระดมความคิดเห็นจากปราชญชุมชน  หัวหนากลุมจักสานใบกะพอ  

ผูอํานวยการโรงเรียนบานอายเลา  ครูผูสอน  และคณะวิจัย ไดขอสรุป  คือ  ชุมชนตองการรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนในกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มเติม  หมวดวิชาศิลปะ  เรื่อง  การอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ  ซึ่ง

จะจัดการเรียนการสอนในทุกๆวันศุกร  ตั้งแตเวลา 12.30-15.30 น.  จํานวน  3  คาบ/สัปดาห  10 สัปดาห 10 หนวย

การเรียนรู  ผูเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2 และ 3 สถานที่เรียนคือ  โรงเรียนบานอายเลาและศูนยการ

เรียนรูบานอายเลา  โดยผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มเติม  หมวดวิชา

ศิลปะ  เรื่อง  การอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอโดยกําหนดขั้นตอนในการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถิ่น 

3 ขั้นตอน ดังนี้ คือ1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหัตถกรรมจักสานใบกะพอ

มาใชในการจัดการเรียนการสอนจากผูที่เกี่ยวของ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัตถกรรมจักสานใบ

กะพอและการจัดทําสาระการเรียนรูศิลปะ 2) การพัฒนาสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง หัตถกรรมจักสานใบกะพอ      

มาจัดทําเปนรายวิชาใหม ที่เปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม มีการกําหนดสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู และ 3) การทดลองใชสาระการ 

เรียนรูศิลปะ  เรื่อง การอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาศึกษาปที่ 1,2 และ 3 โรงเรียนบานอายเลา  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จํานวน 37 คน   

 2.3  ผลการทดลองใชวิธีการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ   

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  10 กิจกรรมตามหนวยการเรียนรู  ผลการประเมินการทําแบบฝกหัดแตละครั้งมีผูเรียน 

ผานเกณฑทุกหนวย  ในหนวยการเรียนรูที่ 6 ผูเรียนทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 88.80 รองลงมา คือ 

หนวยการเรียนรูที่ 5  คิดเปนรอยละ 87.50 และนอยที่สุดในหนวยการเรียนรูที่ 3  คิดเปนรอยละ 75.00  

   2.4  ผลการประเมินความคิดเห็นในการสืบทอดภูมิปญญาและการเรียนรูงานศิลปหัตถกรรมจักสาน   

จากใบกะพอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  หลังจากใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชสาระการเรียนรู   

เพิ่มเติม เรื่อง หมวดวิชาศิลปะ เรื่อง การอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ  ความคิดเห็นของบุคคล           

ที่มีสวนรวมทั้ง  3  กลุม  ไดแก  กลุมที่ 1  ปราชญชุมชนและวิทยากร  กลุมที่ 2  ผูเรียน  และกลุมที่ 3  คนในชุมชน

และผูปกครองใหความคิดเห็นวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

เพิ่มขึ้น รูสึกภาคภูมิใจในภูมิปญญาของทองถิ่นตนเอง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและสงเสริมเปนอาชีพได
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ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดีขึ้น  ครูอาจารยและชาวบานมีเจตคติที่ดีตอกันมากขึ้นกวาเดิม  ชุมชนให

ความเชื่อถือศรัทธาครูอาจารยมากขึ้น  ชุมชนมีความรูความเขาใจ  มีความกระตือรือรน  มีโลกทัศนที่กวางขึ้น

หลังจากที่รวมเรียนรูกับเด็กๆและสามารถนําความรูที่เกิดจากการเรียนรูรวมกันมาปรับใชในวิถีการผลิตของตนเอง  

ปรากฏการณดังกลาวถือไดวา  ผูเรียน  ผูสอน  และชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกัน  อันนําไปสูความสามารถในการ

อนุรักษศิลปหัตถกรรมทองถิ่นแบบพึ่งพาตนเองไดในที่สุด 
 

สรุป 
  การทํางานศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอโดยเฉพาะการทําพัดใบกะพอเปนเครื่องใชพื้นบานของผูคน

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแตโบราณ  ใชในการกระพือลมเพื่อคลายความรอนและใชในการกอไฟหุงหาอาหาร     

มีอายุการใชงานที่ยาวนานทนทาน  และเปนภูมิปญญาที่นาภาคภูมิใจของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจาก

การที่คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 พบวา สาระและมาตรฐานการเรียนรูมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูทองถิ่น  แลวพบวา พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับ

สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

ชุมชนและประเทศชาติ  ดังนั้นการนําองคความรูที่มีอยูในทองถิ่นมาจัดทําเปนสาระการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรู     

จึงเปนหนาที่สําคัญของครูผูสอนในแตละทองถิ่น  ตองเลือกสรรภูมิปญญาและแหลงเรียนรูตาง ๆ ในชุมชน ตลอดจน

จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูและแนวทางการจัดการเรียนการสอน  ทั้งนี้ทางโรงเรียนบานอายเลาก็มีวิสัยทัศน 

ในการใชแหลงการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  สวนเรื่องสถานที่    

และผูสอน ทั้งครู นักเรียนและผูปกครองนักเรียนใหความเห็นตรงกันวา ควรใชโรงเรียนและใหครู และผูรูในทองถิ่น

รวมกันในการจัดการเรียนการสอน เพราะโรงเรียนมีสถานที่กวางขวางและสะดวกในการจัดการเรียนการสอน       

สวนผูสอน   ถาใชเฉพาะผูรูในทองถิ่นอาจไมสามารถถายทอดความรูใหนักเรียนเขาใจทั้งหมด ถาใชเฉพาะครู      

อาจทําใหไมสามารถถายทอดความรูในสวนที่เปนการปฏิบัติไดดีเทาที่ควร จึงจําเปนตองใชทั้งผูรูในทองถิ่นครูและ

วิทยากรผูมีความสามารถรวมกันในการดําเนินการจดัการเรียนการสอน 

 การทดลองใชสาระการเพิ่มเติม  หมวดวิชาศิลปะ เรื่อง การอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ ที่

คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้นนําไปทดลองใชกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1,2 และ3 โรงเรียนบานอายเลา ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2551 จํานวน 37 คน ปรากฏผลดังนี้ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนจะเรียนภาคทฤษฎีกอน หลังจากนั้นใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง สาระการเรียนรูที่มีความละเอียดตองอาศัยความ

ชํานาญ คณะผูวิจัยไดเชิญผูรูในทองถิ่นมาใหความรู สาธิตวิธีการปฏิบัติและคอยใหคําแนะนํา สงผลใหผูเรียนไดรับ

ความรูและสามารถปฏิบัติจริงในขั้นตอนการทําหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ  แตละขั้นตอนไดผูเรียนตั้งใจ

ปฏิบัติงาน ชวยเหลือกันภายในกลุม  ซึ่งจากผลการวิจัยของกรมวิชาการเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา

หลักสูตร พบวา ผลที่เกิดจากการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหนักเรียนเรียนอยางมี

ความสุข มีความพอใจในผลงาน เห็นคุณคาในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น ใหความสนใจในทองถิ่นมากขึ้น และสามารถ

นําความรูที่ไดรับไปชวยเหลือครอบครัวและชุมชนได  

เมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวยการเรียนรู ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบฝกหัด 

คะแนนเฉลี่ยรอยละของแบบฝกหัดแตละครั้งผานเกณฑที่กําหนดทุกหนวยการเรียนรู ซึ่งการที่ผูเรียนไดเรียนรูดวย
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ตัวเองในสถานการณจริง ไดทดลองปฏิบัติทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจแจมแจง ดังนั้นการไดเรียนรูจากสภาพ

จริงในทองถิ่นก็จะทําใหการเรียนรูมีความหมายตอนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

สวนการประเมินผลจากผลงานในแตละหนวยการเรียนรู  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละของผลงานในแตละกลุมสูง

กวาเกณฑคอนขางมากและมีคาใกลเคียงกัน โดยคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเปนรอยละ 88.80 ซึ่งผูวิจัยไดเชิญผูรูใน

ทองถิ่น  เชิญวิทยากรผูมีความเชี่ยวชาญมาใหความรู สาธิตวิธีการปฏิบัติและคอยใหคําแนะนําเพื่อใหผูเรียนเขาใจ

วิธีการปฏิบัติ จึงสงผลใหผูเรียนไดรับความรูและสามารถปฏิบัติจริงในทุกหนวยการเรียนรู  การที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติ

ในเรื่องใกลตัว ทําใหมีทักษะปฏิบัติอยูในระดับดี ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันในการ

ชวยเหลืองานในครอบครัวได  และจากการที่ผูเรียนไดเรียนรูส่ิงที่อยูใกลตัว เพราะวาการทําหัตถกรรมจักสานจาก   

ใบกะพอ  เปนอาชีพที่มีอยูในชุมชนมาชานาน  ผูเรียนไดพบเห็นอยูเปนประจําและในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง  ดังนั้นครูผูสอนตองสอนความจริงจากความเปนจริงของชีวิต

จริง ทักษะตาง ๆ ที่ครูผูสอนนํามาสอนตองเปนทักษะที่ผูเรียนจะตองนําไปใชในชีวิตแหงความเปนจริงได  

จากการศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนพบวามีความรูเกี่ยวกับงานหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอเพิ่มขึ้น  

รูสึกภาคภูมิใจในภูมิปญญาของทองถิ่นตนเอง  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  สงเสริมเปนอาชีพไดและตองการ

ใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องอื่น ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนอีกเพราะตองการมีความรูเพิ่มขึ้น จะได

ฝกทักษะเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพตอไป การที่ผูเรียนไดเรียนรูในเรื่องใกลตัว สอดคลองกับวิถีชีวิตของ

ชุมชน เปนการปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักในทองถิ่น เห็นคุณคา ความสําคัญของภูมิปญญาในทองถิ่นที่ควร

อนุรักษ และการที่ผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นนั้น สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันในการชวยเหลือครอบครัวและ

ประกอบอาชีพได เพราะผูเรียนไดฝกทักษะความรูดานวิชาชีพ เปนการสรางชางฝมือรุนใหมใหกับชุมชนดวย  การ

วิจัยในครั้งนี้ไดปลูกฝงใหเยาวชนในทองถิ่นเกิดความรักในทองถิ่น เห็นความสําคัญของภูมิปญญาในทองถิ่นที่ควร

อนุรักษและเผยแพร  ซึ่งการที่จะใหนักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาของภูมิปญญาในทองถิ่นอยาง

ลึกซึ้ง จนนําไปสูการอนุรักษและสืบทอดนั้น อาจจะตองใชระยะเวลาที่มากกวานี้ เพราะฉะนั้นเมื่อส้ินสุดการ

ดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ครูผูสอน ผูปกครอง หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ควรสนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชนใน

ชุมชนไดศึกษาเรียนรู เรื่อง การอนุรักษศิลปหัตถกรรมจักสานจากพืชทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยครูในโรงเรียนในพื้นที่

สามารถนําไปจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาที่เปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความ

ถนัดและความสนใจหรืออาจนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการและการ  บูรณาการในลักษณะ

ของการทําโครงงานเพื่อใหนักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาของหัตถกรรมจักสานจากใบกะพอ ซึ่งจะ

นําไปสูการอนุรักษ สืบทอดใหยังคงอยูเปนอาชีพและเอกลักษณของชุมชนตอไป 
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ชัยพัฒนานุรักษ (มูลนิธิชัยพัฒนา) ตัวแปรที่ศึกษา คือ รูปแบบการทองเที่ยวเรือพายของมัคคุเทศกนอยในการ

ทองเที่ยวเรือพาย ที่สงผลตอ ความรู ความเขาใจและศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอย กลุมตัวอยางคือ 

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 จํานวน10 คน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนดานสภาพภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร  สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับเรือพายในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายและคูมือที่สอดคลองกับ

วิถีวัฒนธรรมชุมชน 4) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับ    

วิถีวัฒนธรรมชุมชน 5) เพื่อประเมินศักยภาพความรูความเขาใจกอนและหลังการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการ

ทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน 

 วิธีการดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประเภทแบบแผนเชิงสํารวจ 

(Exploratory Designs) ซึ่งมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน 1)ศึกษาบริบทชุมชน 2)พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพาย    

3) พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอย 4) วิเคราะหและสรุปผล ผลจากการวิจัย รูปแบบ (Model)          

การทองเที่ยวเรือพายมีองคประกอบที่สําคัญคือ การนําความรูที่มีในชุมชนมาสรางเปนความรู เพื่อถายโอนความรู  

ในกับสมาชิกในชุมชน และจัดทําเปนคูมืออบรมใหกับสมาชิกในชุมชน จากการประเมินโครงการพบวา ผูมีสวนรวม  

มีความพึงพอใจสูงคิดเปนรอยละ 97.5 และมีศักยภาพการเรียนรูสูงขึ้น 

คําสําคัญ : อัมพวา การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพาย การจัดการความรูในชุมชน มัคคุเทศกนอย 
 

Abstract  
 The Amphawa Floating Market in Samutsongkram Province is a famous tourist destination in 

Thailand. The row boat tourism is famous among the tourist sites in this province.  This form of tourism is 
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in harmony with the local community’s way of life. The research was conducted in this area concerning 

row boat tourism. 

 The study aims to determine the local, historical, social and cultural context of the Amphawa 

Community. It is also endeavour’s to improve the access of information in regards to the row boat 

services and the operators. In this study, we also present the development of the teaching of the row boat 

Youth Guide’s skills and manual. The participants were 10 secondary school students. This model of 

learning includes the gathering of information, processing and evaluation intended for the participants. 

 This study uses the mixed methodology method (Exploratory Designs) which utilizes the 

following four steps; the related community’s context, the row boat tourism model of development, the 

youth guide’s potential knowledge development, and the analyzed and summarized model. The results 

yielded the community’s knowledge and knowledge’s transfer process is the important elements of row 

boat tourism model. And learning model suitable for the training of new youth guides and the participants’ 

satisfaction was measured at 97.5%, in acquiring new advanced abilities and knowledge in rowing. 

Key words: Amphawa, Row Boat Tourism Model, Knowledge Management in Community, Youth Guide 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 การศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพมนุษย เพื่อใหเกิดการพัฒนาและความงอกงาม ทั้ง

ดานรางกาย สังคม จิตใจ และสติปญญา โดยมีผูจัดใหเกิดกิจกรรมการศึกษาขึ้น วิชัย วงศใหญ (2552) กลาวไววา 

การศึกษาที่ปรับฐานคิดใหมนั้น การศึกษาคือ  การเรียนรู  เปนส่ิงที่จะเสริมสรางใหทุกคน มีวิธีการเรียนรู โดย

ปรับเปล่ียนปจจัย  3  ดาน คือ 1) วัฒนธรรมการเรียนรู ปรับเปล่ียนจากการเรียนรูแบบรับเปนแบบรุก  การสรางความรู 

การจัดการความรู เปนความรูที่มีพลัง  กอเกิดมาจากการเรียนรูดานใน  2) ปรับเปลี่ยนฐานคิดวา  ทุกคนมีศักยภาพที่

จะเรียนรูและพัฒนาได การจัดการศึกษาตองใหทุกคนมีพื้นที่  ที่สามารถเขาถึงการศึกษาไดทุกรูปแบบ การเรียนรูและ

ผูเรียนชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือผูอื่นและสังคมไดหรือไม 3) ปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรูไปสูการเรียนรูใน

สถานการณจริง สามารถเรียนรูไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  เรียนรูจากการปฏิบัติ  เกิดการเปลี่ยนแปลงไมยึดตําราเปนหลัก 

การจัดการศึกษาตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน ตองการใหบุคคลทําอะไรได พัฒนาสิ่งใดไปแกไขปญหารวมทั้งทําประโยชน

แกสังคม 

 การจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเปนอยูของสังคม จึงเปนส่ิงที่สําคัญและมี

ความจําเปนอยางยิ่ง จังหวัดสมุทรสงครามเปนเมืองแหงประวัติศาสตร ชาวสมุทรสงครามมีความผูกพันกับสายน้ํามา

เปนเวลายาวนาน พื้นที่ของจังหวัดนี้ตั้งอยูบนพื้นที่ราบบริเวณปากอาว ไมมีถนนตัดผานบรรพบุรุษจึงไดใชแมน้ําแม

กลองเปนเสนทางคมนาคมทางน้ําเปนหลัก นอกจากนั้นยังมีลําคลองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและคลองขุดรวมกวา 

300 คลองที่อยูรายรอบในพื้นที่ ในฤดูน้ําหลากคูคลองรองสวนก็เปนเสนทางเดินเรือขนาดเล็กใชติดตอหากัน เชน เรือ

สําปน เรือมาดที่ใชพายและแจวลัดเลาะไปในจังหวัด การเรียนรูของคนที่นี่จึงมีความผูกพันที่เกี่ยวกับเรือและสายน้ํา

เปนอยางดี จนสามารถรวบรวมเปนภูมิปญญาทองถิ่นดานเรือและวิถีชีวิตตั้งแตเรือเล็กที่ใชพายไปมาหาสูกัน 

ตลอดจนเรือประมงขนาดใหญใชในการหาปลาเพื่อทํามาหากินเลื้ยงชีพ 
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 ดังนั้นงานวิจัยนี้มุงใหเกิดการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในพื้นที่ทั้งรุนเกาและรุนใหม ในการ    

ที่จะพลิกฟนวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยนํามาถายทอดใหลูกหลานและสงตอผานกิจกรรมการทองเที่ยวซึ่งกําลังเปนกิจกรรม  

ที่สรางรายไดใหกับคนในพื้นที่ วาทําอยางไรเยาวชนจะไดเรียนรู และซึมซับวัฒนธรรมการใชเรือของคนรุนปูยา และ  

มีเสนทางทองเที่ยวใดบางที่จะนําเสนอความสวยงามและสมบูรณของอัมพวาไปสูสายตานักทองเที่ยวได และ 

รูปแบบการทองเที่ยวเรือพายรอบคลองอัมพวานั้นมีรูปแบบอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนแกคนในทองถิ่นที่จะ

เรียนรูภูมิปญญาเรือกับวิถีชีวิตและเกิดการนําไปใชเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนดานสภาพภูมิศาสตร ดานประวัติศาสตร ดานสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่รอบเกาะ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรือพายในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายและคูมือประกอบการทองเที่ยวที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน 

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรม

ชมุชน 

5. เพื่อประเมินศักยภาพความรูความเขาใจกอนและหลังการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพาย

ที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน 

 

คําถามการวจิัย 
 1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนดานสภาพภูมิศาสตรดานประวัติศาสตร ดานสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่รอบ

เกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนอยางไร 

 2. ผลการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรือพายในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบดวย

เนื้อหาอะไรบาง 

 3. รูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนมีรูปแบบอยางไร ประกอบดวยขั้นตอน

อะไรบาง แตละขั้นตอนเปนอยางไร และเอกสารคูมือประกอบการทองเที่ยวเรือพายมีเนื้อหาประกอบดวยอะไรบาง มี

เสนทางหรือจุดการทองเที่ยวเรือพายอยางไร ตลอดจนการทองเที่ยวมีกิจกรรมที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน

อยางไร 

 4. ผลการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถี

วัฒนธรรมชมุชนเปนอยางไร  มีการดําเนินการอยางไร 

 5.  ผลประเมินศักยภาพความรูความเขาใจกอนและหลังการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือ

พายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนแตกตางกันหรือไม ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอพฤติกรรมของ

มัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายเปนอยางไร และผลการปรับปรุงคูมือการทองเที่ยวเรือพายเปนอยางไร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตพื้นที่ คลองอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตน คือ รูปแบบการทองเที่ยว

เรือพายของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม ตัว
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แปรตาม คือ ความรู ความเขาใจและศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับ

วิถีวัฒนธรรมชุมชน กลุมตัวอยาง นักเรียนชวงชั้นที่ (2ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ) โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม สุม

ตัวอยางโดยสมัครใจ จํานวน 10-15 คน 

 เนื้อหา การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการ

เรียนรูของชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในพื้นที่ริมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมี

เนื้อหาประกอบดวย 2 สวน คือ สวนแรก เรื่องบริบทชุมชนดานสภาพภูมิศาสตร ดานประวัติศาสตร ดานสังคมและ

วัฒนธรรมในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สวนที่สอง เรือในวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม การพาย

เรือ และเสนทางจุดทองเที่ยวทางเรือพายตลอดจนกิจกรรมการทองเที่ยวที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชมุชนในคลอง

อัมพวา 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 ในการวิจัยนี้มีนักวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญ และมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ไดแก 1) แบบ

สํารวจ  /แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน

ดวยกระบวนการจัดการความรูเพื่อการเรียนรูของชุมชน 2) แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง เปนแบบสัมภาษณ   

เพื่อสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน การประกอบอาชีพของชาวบานในชุมชน และการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ

ดานการทองเที่ยวในชุมชน ตลอดจนการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของดานการทองเที่ยวในชุมชน สัมภาษณแบบเปน

ทางการ และไมเปนทางการ 3) แบบสังเกตสมาชิกในชุมชนสังเกตแบบมีสวนรวม และสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

 เครื่องมือที่ใชในการฝกอบรม ไดแก 1) เอกสารการฝกอบรมเรื่องการทองเที่ยวเรือพาย 2) คูมือการอบรม

เรื่องการทองเที่ยวเรือพาย เปนคูมือในการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพายที่

สอดคลองกับวิถวีัฒนธรรมชุมชน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพาย

ที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยการอบรมปฏิบัติการจากครูภูมิปญญาเรือพาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

และ 4) กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการของครูภูมิปญญาเรือพาย 

 เครื่องมือประเมินการฝกอบรม ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการฝกอบรม 

แบบประเมินความพอใจจากโครงการวิจัย เปนแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 

(ผูวิจัยใหความสําคัญวาเปนผูรวมวิจัย) ซึ่งเปนการประเมินผลหลังจากการสิ้นสุดโครงการวิจัยวามีความพึงพอใจ   

ในกระบวนการวิจัยและผลที่ไดรับจากการวิจัยมากนอยเพียงใด แบบประเมินความสมเหตุสมผลของแบบจําลองที่

สังเคราะหจากกระบวนการวิจัย  

 

กรอบความคิดวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพาย โดยมีกรอบความคิดแบบผสมผสานทั้งดานการสราง

ความรู และการจัดการความรู (ดาเวนพอรท (2542 : 1) ยามาซากิ (Yamazaki), Michael Polanyi และ Ikujiro 

Nonaka, ประพนธ ผาสุขยืด 2548, วิจารณ พานิช 2546)  และใหนักเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือ  ทั้งนี้เกิดการเรียนรู

จากการถายทอดความรูของผูเชี่ยวชาญดานเรือพายและการเรียนรูดวยการสรางความรูของนักเรียนเอง (Saills, 

Edward and Jones, Gary :2002) 
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การดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งมีขั้นตอน

หลัก 4 ขั้นตอน  ไดแก ขั้นที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชนดานสภาพภูมิศาสตร ดานประวัติศาสตร ดานสังคมและวัฒนธรรม

ในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัเรือพาย   ขั้นที่ 2 พั ฒ น า

รูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน ขั้นที่ 3 พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศก

นอยในการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยการใชรูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่พัฒนาขึ้น

ดวยการอบรมปฏิบัติการจากครูภูมิปญญาเรือพาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ประมวลผลการศึกษา  

โดยการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห และสังเคราะห ตลอดจนการพรรณนาวิเคราะห และเขียนรายงานวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยนําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณ และการศึกษาเอกสาร ประมวลรวมกันเพื่อกําหนดเสนทางทองเที่ยวที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

ทองเที่ยวเรือพาย ลงเรือสํารวจพื้นที่จริงกอนจัดกิจกรรม จากนั้นพัฒนาเอกสารการฝกอบรม  และแบบประเมิน 

กําหนดวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ แนวทางดําเนินการ ระยะเวลา และการวัดผล จัดทําคูมือผูใหการฝกอบรม คูมือ     

ผูเขารับการฝกอบรม จัดทําแบบประเมิน ทดลอง/ปรับปรุงและประเมินรูปแบบ 

 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพาย เปนการวิจัยแบบ Exploratory 

Designs โดยการนําขอมูลเชิงคุณภาพนํามาพัฒนารูปแบบ และทําการทดลองรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้นดวยการจัด

กระบวนการเรียนรู  

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย 
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การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาจัดทําใหเปนระบบ แยกแยะ และหาความสัมพันธเชื่อมโยงของขอมูล การวิจัย

นี้มีการวิเคราะหขอมูลอยูในชวงการดําเนินการทุกขั้นตอน ขอมูลที่ไดจะเปนการสรุปกระบวนการตางๆ ในการพัฒนา

รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเรือพาย 

 ผูวิจัยไดใชกระบวนการวิเคราะหขอมูลแบบผสมผสานวิธี ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ

วิเคราะหเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) เขารหัสขอมูล (coding) การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

เพื่อการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย 

คาความถี่ (Frequency) และสรุปออกมาเปนรอยละ (Percentage) 

 ซึ่งการวิเคราะหขอมูลในวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ผูวิจัยไดใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบ Sequential data Analysis 

ขอมูลจะนํามาเชื่อมโยงหรือสนับสนุนกันเปนลําดับขั้น เพื่อนําขอมูลที่ไดจากขั้นแรกมาอธิบายในขั้นที่สอง โดยขั้นที่ 1 

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดผลลัพธเชิงคุณภาพ ขั้นที่ 2 ระบุผลลัพธเชิงคุณภาพที่ใช เลือกหลักและจุดที่สําคัญ 

และรูปแบบ (Model) ขั้นที่ 3 เลือกผลลัพธเชิงคุณภาพที่นําไปใชในเชิงปริมาณบางสวน อาทิ สถานการณใหม ที่

นําไปสูการทดสอบรูปแบบ (Model)  

 

ผลการศึกษา 
 ผลที่ไดจากการศึกษามี 3 สวนดวยกันไดแก 1) ขอมูลการศึกษาบริบทชุมชนดานสภาพภูมิศาสตร ดาน

ประวัติศาสตร ดานสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่รอบเกาะอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และการศึกษาเกี่ยวกับการ

เก็บรวบรวมขอมูลเรื่องเรือพายตั้งแตอดีตจนปจจุบัน ซึ่งพบวาตั้งแตอดีตมีการใชทั้งเรือขุดและเรือตอ อาทิ เรือมาด

เปนเรือขุดที่ใชในการเสด็จประพาสตนสมัยรัชกาลที่ 5  ในปจจุบันยังคงใชเรือมาดในการทองเที่ยวชมหิ่งหอย สวนเรือ

ที่เปนที่กลาวขานถึงคือเรือผีหลอกซึ่งเปนเรือใชหาปลา แตชื่อพองกับเร่ืองผีที่ทําใหรูสึกวานากลัว ในปจจุบันไมเปนที่

นิยมใชแลว เปนตน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมารวบรวมและประมวลเปนคูมือฉบับเล็ก ที่อธิบายประวัติของเรือ และ

เสนทางทองเที่ยวไวใหมัคคุเทศกนอยไดใชในการฝกอบรมและเปนคูมือสวนตัวตอไป  2) ผลการพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรูของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพาย โดยการใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ใหมัคคุเทศกนอยลงเรือพายนําเที่ยว

ในคลองอัมพวา ดวยการเรียนรูจากกิจกรรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินํานักทองเที่ยวชมสถานที่ตางๆ ไดแก บานไทย

บรรเลง เตาตาล โรงเจ บานเบญจรงคและวัดจุฬามณี จากการเรียนรูมัคคุเทศกนอยสามารถแนะนําชนิดและ

ประโยชนในการใชงานของเรือได  และนําสถานที่สําคัญได พบวาผูมัคคุเทศกนอยมีศักยภาพหลังเรียน (รอยละ 

81.88) สูงกวากอนเรียน (รอยละ 66.25) และ 3) ผลการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพาย พบวารูปแบบมี

องคประกอบที่สําคัญคือ การนําความรูที่มีในชุมชนมาสรางเปนความรู เพื่อถายโอนความรูในกับสมาชิกในชุมชน 

การถายโอนความรูโดยการอบรมจากความรูที่ไดมาจากชุมชนโดยจัดทําเปนคูมือการทองเที่ยว เรื่องการทองเที่ยวเรือ

พาย การสรางความรูโดยการเขารวมกิจกรรม ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสะทอนกลับ แลวนําความรูมาปรับใชใน

การพัฒนาตนเอง การประเมินโครงการจากแบบประเมินพบวา ผูมีสวนรวมมีความพึงพอใจสูงคิดเปนรอยละ 97.5  
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ประเมิน

ผูเขาอบรม
กลุม/เดี่ยว

โครงการ

วิทยากร

สะทอน

ผูเขาอบรม
กลุม/เดี่ยว

โครงการ

วิทยากร

แบบทดสอบ
กอนเรียน

แบบประเมิน
วิทยากร

แบบประเมิน
โครงการ

แบบประเมิน
บันทึกอนุทิน
แบบสัมภาษณ
แบบสังเกตพฤติกรรม

ความรู กระบวนการเรียนรู

กระบวนการเรียนรู ความรู

กอนการอบรม
กา
รเรี

ยน
รู

การสรางความรู

การถายโอนความรู

คูม
ือ

กิจกรรม

กิจกรรมประวัติชุมชน
เรือโบราณ
แหลงทองเท่ียวและเสนทางทองเท่ียว
แผนที่ความคิดสรุปบทเรียน

ประวัติชุมชน
ความรูเร่ืองเรือ

ขอปฏิบัติในการ
ทองเที่ยวทางนํ้า

แผนท่ีทองเที่ยว
เร่ืองยอแหลงทองเที่ยว

เสนทางทองเที่ยว

ตารางบันทึกความรู

1

2

3

4

 
แผนภาพที่ 2 รูปแบบการทองเที่ยวเรือพายของมัคคุเทศกนอยในการทองเที่ยวเรือพาย 

ที่สอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเรือพายทําใหมัคคุเทศกนอยที่ไดรวมกิจกรรมมีประสบการณและศักยภาพ

ในการเปนมัคคุเทศกนอยที่นําชมสถานที่ทองเที่ยวในชุมชนไดดียิ่งขึ้น มีความรูความเขาใจในทองถิ่นของตนเองดีขึ้น 

มีความภาคภูมิใจมากขึ้น มีทักษะในการสังเกต และ มีความรูเรื่องเรือพายในอดีตและปจจุบันแยกแยะเรือพายใน

แบบตางๆ ได รูจักเรือและประโยชนของเรือที่ใชในชุมชน ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนามัคคุเทศกอยาง

ยิ่งและตองการใหเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่อง และรูปแบบการทองเที่ยวเรือพายฯ สงผลใหมัคคุเทศกนอยไดเกิด

กระบวนการเรียนรูและมีความรูเรื่องของเรือและสถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น เกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง

เด็กและผูใหญในชุมชน ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ควรมีการนํารูปแบบไปใชในกิจกรรมอื่นหรือแปลคูมือเปน

ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ เพื่อไดใชในการตอนรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดดวย 
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หนังสั้น : พิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค โครงการอัมพวาชัยพัฒนา 
นุรักษ จังหวัดสมุทรสงคราม 
Short Film: The Local Museum to Enhance the Creative Education at Amphawa 
Chaipattananurak Project, Samutsongkram Province 
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บทคัดยอ 
พิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงเรียนรูที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูจากภายในที่เชื่อมโยงเรื่องราวของสมาชิกใน

ทองถิ่นไว โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ (มูลนิธิชัยพัฒนา) ตั้งอยูบริเวณคลองอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงครามเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีแนวคิดสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรคของชุมชน ส่ือหนังส้ัน 

เปนส่ือที่สรางสรรคและสามารถนําเสนอเรื่องราวไดหลากหลาย การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการศึกษาเรื่องการพัฒนา

รูปแบบการจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการศึกษาเชิงสรางสรรคดวยหนังส้ัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิงสรางสรรคใน 

ชุมชน ดวยกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method) มีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค 

เรื่องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอัมพวา สนับสนุนพิพิธภัณฑทองถิ่นใหเปนแหลงเรียนรู สงเสริมการรวมมือเรียนรูเพื่อ

พัฒนาสื่อภาพยนตรส้ันและสรางสรรคผลผลิตที่นําเสนอเรื่องราวของชุมชนอัมพวาแกผูใชบริการพิพิธภัณฑ 

ขั้นตอนการวิจัยแบงออกเปน 5 ขั้นตอนไดแก 1) ศึกษาบริบทชุมชน 2) พัฒนารูปแบบแหลงเรียนรู           

เชิงสรางสรรคดวยหนังส้ันผานมุมมองของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถิ่น 3) พัฒนากระบวนการเรียนรูแบบ   

รวมมือจากทฤษฎีสูปฏิบัติดวยการอบรมปฏิบัติการ 4) นําเสนอส่ือหนังส้ันและประเมินผลการเขาถึงส่ือ 5) สรุป

บทเรียน ประมวลผลการศึกษา สังเคราะหและอภิปราย  

 ผลจากการประเมินโครงการดวยแบบประเมินพบวา ผูมีสวนรวมมีความพึงพอใจสูง เกิดการเรียนรูแบบ

เชื่อมโยงและมีกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง ผลจากการนําเสนอสื่อในพิพิธภัณฑพบวา ส่ือหนังส้ันสามารถ

นําเสนอและถายทอดชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนอัมพวาไดในระดับดีมาก ทําใหเกิดแรงบันดาลใจและนําส่ือไปใช

ตอเพื่อใหเกิดประโยชนในวงกวางตอไป และรูปแบบการสรางสรรคส่ือจากกิจกรรมดังกลาวสามารถนําไปขยายผล 

ตอในบริบทอื่นๆ ไดอีกในอนาคต 

คําสําคัญ : พิพิธภัณฑทองถิ่น  การศึกษาเชิงสรางสรรค  ส่ือภาพยนตรส้ัน  
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Abstract  
The Amphawa Chaipattananurak local museum project in Samutsongkram Province has used 

different media resources to present the way of life in the community.  Short films representing the 

province’s heritage and culture are a very effective medium. The presentation of information via short 

films creates a motivational outlet for the community to learn more about their culture. 

The objectives of the study are; to promote creative education, support the museum by utilizing it 

as a place of learning for community members, and facilitate collaborative learning between community 

members and producers of the short films.  It is a mutually beneficial undertaking between the community 

and those seeking to promote it.  This study used the mixed methodology method (Exploratory Designs) 

which utilized the following five steps: relating community’s context, creating short film resources through 

the community’s culture and way of life, developing cooperative learning process from theory to training, 

presenting short films and evaluating, summarizing, analyzing and discussing the results of the study. 

The results of the research found that the participants gained high levels of understanding about 

their culture by watching the short films and they were also able to synthesize the knowledge by 

themselves. This research is recommended to be extended and used in other contexts in future studies. 

Keywords : Local Museum, Creative Education, Short film 

 
บทนํา 
 “โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ” เปนโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี

พระราชดําริใหสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนานําที่ดินที่คุณประยงค นาคะวะรังค ชาวอัมพวา ไดนอมเกลาฯถวาย มา

ดําเนินการพัฒนาใหเกิดประโยชนแกชุมชนอมัพวา เพื่อเปนแบบอยางของการพัฒนาและการอนุรักษ ภายใน

โครงการมีหองนิทรรศการชุมชน เปนพื้นที่แสดงนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน สวน

สาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู ลานวัฒนธรรม “นาคะวะรังค” เปนลานเอนกประสงคใชสําหรับการแสดง

ศิลปวัฒนธรรม รานคาชุมชน รานชานชาลา 

 อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ (มูลนิธิชัยพัฒนา) แหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน ที่นี่ไดนําหลักการพัฒนาใน

สมเด็จพระเจาอยูหัว “ภูมิสังคม” และพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางและหลักการที่สําคัญในการ

ดําเนินงาน ภายในโครงการไดนําเสนอเรื่องราวของชุมชน รอยเรียงเขาไวดวยกันผานกระบวนการคิดและจัดการอยาง

เปนระบบเพื่อกระตุนในเกิดการมีสวนรวมทั้งของคนในและคนนอกชุมชน  

 เนื่องจากตลาดน้ําอัมพวาไดเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของอําเภออมัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

(ภาพที่ 1 และ 2) อีกทั้งเปนชุมชนตัวอยางและไดรับรางวัลชุมชนอนุรักษดีเดนประจําป พ.ศ.2545 จากสมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ จึงทําใหมีผูมาใชบริการพิพิธภัณฑที่อัมพวาชัยพัฒนานุรักษหลากหลายทั้งคน

ในชุมชนและนักทองเที่ยว (ธันยพร วณิชฤทธา, 2550 )ดังนั้นการสรางสรรคส่ือที่มีความเหมาะสมเพื่อนํามา

ผสมผสานในสวนงานจัดแสดงจึงเปนส่ิงที่สําคัญอยางมาก “ส่ือภาพยนตร” จึงเปนส่ือหนึ่งที่มีความเหมาะสม เพราะ

เปนส่ือที่เขาถึงไดโดยไมจํากัดผูชม อีกทั้งกระบวนการพัฒนาสื่อ การเก็บขอมูล การผลิต และการนําเสนอ เปน
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กระบวนการที่สรางการมีสวนรวมในชุมชน ในที่สุดผลผลิตที่ไดจะเปนผลผลิตที่มีคุณคาเกิดจากการรวมคิดรวมทํา

ของคนในพื้นที่ผานการนําเสนอดวยมุมมองของคนนอกพื้นที่ไดอีกดวย 

 
ภาพที่ 1 ตลาดน้ําริมคลองอัมพวา                 ภาพที่ 2 หองจัดแสดงพิพิธภัณฑอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ 

 

 งานวิจัยนี้มีแนวคิดเพื่อพัฒนาสื่อหนังส้ันที่นําเสนอเรื่องราวของชุมชนอัมพวาในแงมุมมวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของชุมชน เปนการนําความรูจากหองเรียนสูการปฏิบัติ เชื่อมโยงกับเรื่องราวและทุนของชุมชน ทั้งทุนทาง

สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม และบุคคล เขาไวดวยกัน เนื่องดวยชุมชนอัมพวามเีรื่องราวดีๆ ที่มีคุณคามากมายใน

การนําเสนอ โครงการนี้จึงนําเสนอสื่อดวยภาพบันทึกเรื่องราวความหลากหลายในชุมชน จากความคิดสรางสรรคของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและเยาวชนชุมชนอัมพวา รอยเรียงเรื่องราวจากบุคคลตนเรื่อง ผานกระบวนการ

เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) และกระบวนการรวมมือเรียนรู (Collaborative Learning) 

สรางสรรคส่ือ (Creative Medium) สําหรับทองถิ่นและการพัฒนาพิพิธภัณฑ (Creative Museum) ใหเปนแหลง

เรียนรูเชิงสรางสรรคตอไป (ภาพที่ 3 และ 4) 

 
วัตถุประสงค 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค ในแงมุมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ของคนในชุมชนอัมพวา 2) เพื่อสนับสนุนพิพิธภัณฑทองถิ่นใหเปนแหลงเรียนรูและการศึกษาเชิงสรางสรรค 3) เพื่อ

สงเสริมการรวมมือเรียนรูเพื่อพัฒนาสื่อภาพยนตรส้ันอยางสรางสรรค 4) เพื่อสรางสรรคผลผลิตของชุมชนส่ือ

ภาพยนตรส้ัน (หนังส้ัน) ที่นําเสนอเรื่องราวของชุมชนอมัพวาแกผูใชบริการพิพิธภัณฑ 

 
ภาพที่ 3 วางแผนการทํางานรวมกัน                 ภาพที่ 4 ลงพื้นที่ถายทํา 
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ขอบเขตการวิจัย 
 พื้นที่ทําการศึกษาคือ พิพิธภัณฑทองถิ่น โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ตัวแปรที่ศึกษาคือ รูปแบบการจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อการศึกษาเชิงสรางสรรคดวยหนังส้ัน ที่สงผล

ตอการเรียนรูเชิงสรางสรรค กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 32 คน และ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6) โรงเรียนเทศบาล 3 จํานวน 15 คน  

 การศึกษาครั้งนี้เนนที่การสงเสริมการศึกษา เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นกับทางวิถี

วัฒนธรรมของชุมชนอัมพวา ดวยการนําเสนอผานสื่อภาพยนตรส้ันที่รอยเรียงเรื่องราวรวมกันจากมุมมองของคนใน

และคนนอกพื้นที่ และส่ือสารสูสาธารณะดวยแงมุมที่สรางสรรคนําไปสูการสรางสื่อใหกับชุมชนเปนการเพิ่มมูลคา

และตอยอดในการพัฒนาชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (อภิสิทธิ์ ไลศัตรูไกล, 2553 และ UNCTAD, 2008) 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 
 รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D: Research and Development) ประเภทการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR: 

Participatory Action Research) โดยใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ (Mixed Method) ประเภทแบบแผนเชิงสํารวจ (Exploratory Designs) (Creswell, 2007) 

• ศึกษาขอมูล/บริบทชุมชน สํารวจสภาพการใชส่ือในพิพิธภัณฑ สัมภาษณหัวหนาพิพิธภัณฑ ชาวบาน แบบมีสวน

รวม (James, E.Alana, 2008) คนหาลักษณะเดนของพื้นที่ เตรียมกําหนดขอบขายของเรื่องที่จะผลิตเปน

ภาพยนตรเพื่อใชในพิธิภัณฑ ทําความเขาใจรวมกัน แบงกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 3 ออกเปน 5 กลุม คนหาแนวคิดที่

สนใจในการนําเสนอเปนหนังส้ัน ศึกษาขอมูลทุติยภูมิบริบทชุมชนดานสภาพภูมิศาสตร ดานประวัติศาสตร ดาน

สังคมและวฒันธรรมในอําเภออัมพวาและพื้นที่โดยรอบโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  

• วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาและสํารวจในขั้นแรก ออกแบบรูปแบบพิพิธภัณฑทองถิ่นเชิงสรางสรรคดวย

หนังส้ัน เนนมุมมองของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถิ่น ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  

• พัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือจากทฤษฎีสูปฏิบัติดวยการอบรมปฏิบัติการเปนรูปแบบการศึกษาเชิง

สรางสรรคดวยหนังส้ัน (แผนภาพที่ 1) สรางสื่อภาคสนามรวมกันเปนเวลาหนึ่งวัน ระหวางนักศึกษา นักเรียน

ประถมศึกษา และบุคคลตนเรื่องในแตละประเด็นที่ถายทอดประสบการณของตนเพื่อสรางสรรคเปนหนังส้ัน เปน

การลงพื้นที่จริงเพื่อถายทําภาพยนตร ออกแบบโครงเรื่องรวมกัน วางแผนงาน แกปญหา ดําเนินการและสรุป

บทเรียน นําส่ือที่ไดมาตรวจสอบเพื่อวางแผนการถายทําเพิ่มเติม และตัดตอเปนภาพยนตรส้ัน 
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แผนภาพที่ 1 รูปแบบการศึกษาเชิงสรางสรรคดวยหนังส้ัน (Instrutional Model of using Short Film for creative 

education) 

• นําเสนอสื่อหนังส้ันที่พิพิธภัณฑเปนเวลาสองสัปดาหและประเมินผลการเขาถึงส่ือดวยแบบสอบถามความพึง

พอใจและการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยรอยละและคาเฉล่ีย 

• สรุปบทเรียน ประมวลผลการศึกษา สังเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและอภิปรายผลเชิงคุณภาพ 

 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรคดวยหนังส้ันนั้น ไดสงเสริมการศึกษาเชิง

สรางสรรคระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัย นักเรียนประถมศึกษาในชุมชน และชาวบานที่เปนคนตนเรื่อง (Key 

persons) ใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ถายโอนความรูซึ่งกันและกัน แลกเปล่ียนความรูทางดานเทคโนโลยีและความรู

จากประสบการณในการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่นที่คงเอกลักษณและเสนหไวใหลูกหลาน 

 เนื้อหาของหนังส้ันที่ไดออกแบบรวมกับชุมชน แบงออกเปน 5 เรื่องดวยกัน ไดแก เครื่องเบญจรงค (ปน

สุวรรรณเบญจรงค) ผลิตภัณฑจากกะลามะพราว (กะลาบรรเลง) บานไทยบรรเลง งานสานใบไม และขนมไทยใบตอง  

• ปนสุวรรรณเบญจรงค เปนเรื่องของคุณลุงวิรัตน ปนสุวรรณ เจาของและผูกอตั้งโรงงานปนสุวรรณเบญจรงค 

นําเสนอคุณคาของศิลปะที่มีในทองถิ่นและกาวไกลไปในระดับโลก เนื้อหาสะทอนความภาคภูมิใจและความเปน

เอกลักษณของชุมชน 

• กะลาบรรเลง ที่บานกะลาบรรเลง ของนายบรรเลง ยิ้มบุญนะ คนตนเรื่องที่เปนถายทอดเรื่องราวเชิงปรัชญาผาน

ผลิตภัณฑที่ประดิษฐจากกะลามะพราว นําเสนอศาสตรและศิลปของการนําวัตถุดิบที่มีมากในทองถิ่นมาเพิ่ม

มูลคาและคุณคา 
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• บานไทยบรรเลง คุณลุงสมาน แกวละเอียด ทายาทนักดนตรีผูสืบทอดศิลปะทางดนตรีไทยไวใหลูกหลานอัมพวา 

ถายทอดเรื่องราวแนวดนตรีไทยวงปพาทย 

• งานสานใบไม คุณปาบุญเรือน จันทรพลับ ถายทอดวิธีการสานทางมะพราว และใบไมตางๆ ใบเตยใบตอง ซึ่ง

เปนพืชที่มีอยูเปนจํานวนมากในจังหวัดสมุทรสงคราม นํามาสานเปนดอกไม สัตว และภาชนะ เปนการเพิ่ม

มูลคาสรางคุณคาจากภูมิปญญาของคนในชุมชน 

• ขนมไทยใบตอง คุณยายเฉลา มาจีน ขนมไทยที่หอในใบตอง เชน ขนมกลวย ขนมสอดไส มีกรรมวิธีที่

ละเอียดออนและพิถีพิถัน ผานประสบการณอันยาวนาน เปนการผลิตขนมที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่นเพื่อใหคนใน

ทองถิ่นไดบริโภค 

 

• การสนับสนุนพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค  
 จึงเปนการตอยอดจากตนทุนที่มีในชุมชนมานําเสนอในมิติของส่ือเทคโนโลยรูีปแบบภาพยนตส้ันหรือหนัง

ส้ัน โดยการนําเสนอจุดเดนของเรื่องจากตนทุนดังกลาวดวยกระบวนการรวมคิดรวมทําของคนหลายวัยในชุมชน และ

นําผลผลิตที่ไดกลับไปเปนผลิตภัณฑของชุมชน ซึ่งมีการออกแบบพื้นที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับส่ือ

ที่นําเสนอ

 

 
ภาพที่ 5 บริเวณที่ฉายหนังส้ัน หองนิทรรศการริมน้ํา 

 

• การออกแบบพื้นที่จัดแสดงหนังส้ันในพิพิธภัณฑ 
 พื้นที่จัดแสดงหนังส้ันออกแบบใหสอดคลองกับบรรยากาศรอบๆ พิพิธภัณฑ เลือกในบริเวณที่มีอากาศ

ถายเทไดสะดวกและสามารถนั่งชมได พื้นที่จัดแสดงแบงออกเปน 3 ตําแหนง ไดแก พื้นที่ดานหนา (ภาพที่ 5) ริม

คลองอัมพวา นําเสนอพรอมกับปายนิเทศเรื่องเบญรงค พื้นที่ดานหลังในสวน ศาลาเรือนไทย (ภาพที่ 6) เปนเรือน

กวางรองรับผูชมไดจํานวนมากและนั่งชมสบาย พื้นที่ดานขางในรานชานชาลา รานเครื่องดื่มของโครงการสามารถนั่ง

ชมและซื้อเครื่องดื่ม อาหารคาวหวาน มารับประทานได (ภาพที่ 7)  

 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-119 

 
ภาพที่ 6 บริเวณที่ฉายหนังส้ัน ศาลาเรือนไทย 

 

 
ภาพที่ 7 บริเวณที่ฉายหนังส้ัน รานชานชาลา 

• การเรียนรูเชิงสรางสรรค 
 นักศึกษาปริญญาตรีที่อาศัยอยูในสังคมเมืองเปนสวนใหญไดเรียนรูวิถีชีวิตที่เรียบงายและมีคุณคา 

เปล่ียนแปลงความคิดเดิมๆ เขาใจสังคมและความเปนอยูที่หลากหลาย รูจักการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดคุณคา

และคุมคามากที่สุด กะลามะพราวมิใชเปนเพียงกะลาธรรมดาอีกตอไป ขนมไทยใบตอง เปนสวนหนึ่งของความ

รํ่ารวยในอดีต มีเวลาและทรัพยากรมากมาย น้ําตาล มะพราว วัตถุดิบตางๆ สามารถนํามาแปรรูปและบริโภคได 

ความละเอียดลึกซึ้งในการประดิษฐหอขนม การสานภาชนะใสขนมจากทางมะพราว สะทอนถึงวิธีคิดที่ฉลาดของ

บรรพบุรุษ นักเรียนรุนเล็กไดรูจักวิถีทองถิ่นจากคนในชุมชน เกิดความภาคภูมิใจเมื่อมีคนนอกมาชื่นชมยิ่งรูสึกหวง

แหนและรักษาความดีงามนี้ไว คนตนเรื่องไดรับการบันทึกถายทอดเรื่องของตนเปนหนังส้ัน ซึ่งสามารถนํามาเปนส่ือ

ในการเลาเรื่องของตนและคนในชุมชนไดอีกทางหนึ่ง 

• ผลผลิตของชุมชน “หนังส้ัน@อัมพวา” 
 หลังจากฉายหนังส้ันที่พิพิธภัณฑและเก็บขอมูลความคิดเห็นของผูเขาชมที่เปนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่

ตลาดน้ําอัมพวาดวยแบบสอบถามพบวา หนังส้ันมีเพลงประกอบเรื่องอยางสรางสรรค ในระดับมากที่สุดคิดเปนรอย

ละ 51.51 และเห็นดวยอยางยิ่งวาหนังส้ันมีการถายทําดวยภาพที่สวยงาม นอกจากนั้นเมื่อชมหนังส้ันแลวเกิดแรง

บันดาลใจอยากทองเที่ยวในชุมชนอัมพวาคิดเปนรอยละ 57.57 ที่สําคัญคิดวาหนังส้ันมีมุมมองแปลกใหมในการ

นําเสนอคิดเปนรอยละ 54.54 และเนื้อหาของหนังส้ันมีสาระและเปนประโยชนคิดเปนรอยละ 45.45 
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 คุณลุงวิรัตน ปนสุวรรณ เมื่อชมหนังส้ันแลวกลาววา การทําส่ือหนังส้ันนี้เปนส่ิงหนึ่งที่จะเก็บเรื่องราวของ

ทองถิ่นและถายทอดสูคนในชุมชน เยาวชน และคนทั่วไป ทําใหคนที่เขามาพบเห็นไดเห็นความสําคัญและคุณคาของ

คนรุนกอน เปนส่ิงดีมากที่จะใหเยาวชนไดเรียนรูเรื่องเหลานี้ 

 
สรุป 
 การพัฒนาพิพิธภัณฑเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรคดวยหนังส้ันนั้น ไดรูปแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑ

แบบมีสวนรวมโดยรวมมือกันหลายฝาย ทั้งผูใหขอมูลที่เปนคนตนเรื่องในพื้นที่ ผูสนับสนุนไดแกกลุมนองๆ เยาวชน 

และผูผลิตที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย สามคนสามวัยนี้ไดเรียนรูรวมกันแบบทําไปปรับไป จนเกิดแนวทางของตนเอง 

เรียบเรียงและเลาเรื่องดวยเวลาที่จํากัดของหนังส้ัน งานวิจัยนี้จึงเปนกระบวนการทางสังคมที่ปรารถนาจะสรางสิ่งดีๆ 

รวมกัน ความสรางสรรคของงานวิจัยจึงไมไดเกิดขึ้นเฉพาะสื่อที่สรางสรรคเทานั้น แตเปนการสรางการเรียนรูอยาง

สรางสรรคเพื่อนําไปสูความภาคภูมิใจในชุมชนรวมกันอีกดวย 
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การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค : พิพิธภัณฑ ม.จ.สิทธิพร  
กฤดากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
Development of Local Museum to Enhance Creative Education: Momchao Sittiporn     
Kridakorn Museum Prachuapkhirikhan Province 
 

ม.ล.สันติสุข  กฤดากร1   

Santisook Kridakorn1  

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ ม.จ.สิทธิพร  กฤดากร  ใหเปนแหลงเรียนรูและการศึกษา

เชิงสรางสรรค  และเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรคใหแกผูใชบริการพิพิธภัณฑ ม.จ.สิทธิพร  กฤดากร   

 วิธีการศึกษาใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประเภทการวิจัยแบบมีสวนรวม 

(Participatory Action Research) ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และ         

เชิงคุณภาพ  (Mixed Methods Research)  โดยดําเนินการ ดังนี้ 1)  ศึกษารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทชุมชน      

ที่ตั้งพิพิธภัณฑ  สภาพทั่วไปของพิพิธภัณฑ  แนวคิดการกอตั้งและประวัติความเปนมา  การบริหารจัดการและ        

การจัดแสดง  กิจกรรมและการใหความรู  การเรียนรูจากพิพิธภัณฑ  ความรวมมือและการสนับสนุนจากชุมชน  

ความสัมพันธและความภูมิใจของชุมชนที่มีตอพิพิธภัณฑ ตลอดจนแนวทางการพัฒนากิจกรรมเชิงสรางสรรค  โดย

ผานการวิพากษ ตรวจสอบเนื้อหา และความเปนไปไดของกิจกรรม จากผูทรงคุณวุฒิ  2)  พัฒนากิจกรรมและจัด  

กิจกรรมรวมกับชุมชน เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ ใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคแกคนในชุมชนนักเรียน นักศึกษา  

นักทองเที่ยวและผูสนใจตามแนวทางที่ไดศึกษาเบื้องตน  3) ประเมินผลการดําเนินงานโดยวิธีการประเมิน             

เชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation)  และ เชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ครอบคลุมกระบวนการทํางาน    

ผลผลิต  ผลกระทบและความยั่งยืนที่เกิดจากกิจกรรม โดยมีประเด็นการประเมินหลัก  คือ การเปนแหลงเรียนรู              

และการศึกษาเชิงสรางสรรคที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1.  ผลการศึกษาพิพิธภัณฑ พบวา พิพิธภัณฑม.จ.สิทธิพร กฤดากร มีจุดแข็งและโอกาสที่ความพรอมดาน

อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมเหมาะสม มีกองทุนพิพิธภัณฑ ชื่อเสียงและผลงานของ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร เปนที่

รูจักและยอมรับจากสังคมภายนอก และมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑผานทางเว็บไซตตางๆ  สวน

จุดออนและขอจํากัดคือระบบการบริหารจัดการในองคกรไมเอื้อตอการพัฒนา พิพิธภัณฑมีกิจกรรมความเคลื่อนไหว

นอย มีระยะหางในความสัมพันธกับชุมชน  แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ ใหเปนแหลงเรียนรูและการศึกษา           

เชิงสรางสรรค  ไดแก สรางจุดขายโดยดึงเอกลักษณที่โดดเดนของผลงาน ม.จ.สิทธิพร  กฤดากร และฟารมบางเบิด       

มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ   ดึงทรัพยากรที่มีอยูมาใชประโยชนอยางเต็มที่ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ   สรางความสัมพันธ  

ชักจูง  โนมนาวใหคนในชุมชนรวมใจ รวมมือ รวมเปนเจาของพิพิธภัณฑ  ประสานเครือขายในชุมชนรวมพัฒนา

พิพิธภัณฑ  และสงเสริมอาสาสมัครเด็ก เยาวชนในชุมชน  รวมจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

                                                 
1 สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัจังหวดัชุมพร ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 ประเทศไทย 

  Chumphon Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education, Tumbon  Wangpai,  Ampher Muang , Chumphon  86190, Thailand 
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         2.  ผลการพัฒนากิจกรรมเชิงสรางสรรค  ไดแก 2.1 กิจกรรมสรางสรรคความมีชีวิตใหกับพิพิธภัณฑ โดยการ

พัฒนาปรับปรุงตกแตงสถานที่ และการจัดแสดงเรื่องราวในพิพิธภัณฑ ใหดูมีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจแกผูมาเยี่ยม

ชม จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ และออกแบบของที่ระลึกเชน เส้ือ กระเปา ที่คั่นหนังสือ เปนตน เพื่อจัดจําหนาย   

2.2 กิจกรรมลุงสุนเลาเรื่องฟารมบางเบิด  โดยนําบุคคลที่เคยทํางานในฟารมบางเบิดมาบอกเลาเรื่องราวในอดีตให 

อนุชนรุนหลังไดรับรู มีการฉายภาพวีดีทัศนประวัติม.จ.สิทธิพร กฤดากรและฟารมบางเบิด เพื่อปูพื้นเรื่องนําไปสูเรื่องเลา

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยของการทํางานในฟารมบางเบิด   2.3  กิจกรรมประดิดประดอยของรําลึกตํานานฟารมบางเบิด      

เปนการเชิญชวนเด็กเยาวชนในชุมชนเขารวมกิจกรรมประดิษฐส่ิงของจากวัสดุเหลือใชหรือจากวัสดุธรรมชาติ โดย

เชิญวิทยากรมาแนะนําการประดิษฐส่ิงของเพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูเขารวมกิจกรม กอนใหไปคิดคนประดิษฐ

ส่ิงของโดยใชจินตนาการจากเรื่องราวของฟารมบางเบิด เพื่อสงผลงานเขาประกวด   2.4 กิจกรรมจิตรกรจิ๋ว VS 

ปฏิมากรนอยรอยจินตนาการ  โดยการนําศิลปะการระบายสีตุกตากระดาษ และการปนดินน้ํามันกับกะลาปาลม มา

เสริมสรางจินตนาการเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตของฟารมบางเบิด เสกสรรปนแตงออกมาเปนรูปธรรม 2.5 กิจกรรม

อบรมปฏิบัติการมัคคุเทศกนอย เปนการอบรมพัฒนาเยาวชนในทองถิ่นใหเปนมัคคุเทศกนอย ฝกทักษะในการ

นําเสนอ และแนะนําพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑทองถิ่นของตนเอง เพื่อเสริมสรางความรูสึกเปนเจาของและสราง

ความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑกับชุมชน 

 3.  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค  พบวา การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรม      

ใน  4 ดาน คือดานกระบวนการเรียนรู สามารถสรางเด็กใหเกิดจินตนาการ กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ ในการสรางสรรค

ผลงานกลาพูดและกลาแสดงออก ดานผลผลิต ผลงานหรือชิ้นงานที่ เกิดจากการจัดกิจกรรม แสดง ใหเห็นถึง          

ความคิดสรางสรรคผสมผสานกับจินตนาการในตัวเด็ก เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวและอธิบายในส่ิงที่ตนเองคิด            

ใหผูอื่นเขาใจได  ดานผลกระทบและความยั่งยืน ชุมชนมีความรูสึกที่ดีตอพิพิธภัณฑและพรอมใหความรวมมือ   

นอกจากนี้จากการสํารวจความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมกิจกรรม และผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอการ จัดแสดง      

ในพิพิธภัณฑ  รูปแบบการจัด กระบวนการเรียนรู/สื่อ/อุปกรณ/สถานที่และบรรยากาศ/ระยะเวลา   ผลการเรียนรู     

เชิงความคิดสรางสรรค/การนําไปพัฒนาตอยอด/เผยแพรแกบุคคลอื่น และการสรางความสัมพันธกับชุมชน                

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด   

คําสําคัญ : พิพิธภัณฑทองถิ่น แหลงเรียนรู การศึกษาเชิงสรางสรรค 

 

Abstract 
      Objective:  This research was aimed to develop Momchao Sittiporn Kridakorn Museum to be 

knowledge source and enhance creative education for customers. 

       Methodology: The research design was Participatory Action Research. This study used 

Research and Development format which was accomplished via mixed methods research. Methodology 

included, 1) Data on context of community surrounding the museum, general character of the museum, 

conceptualized idea about the establishment, the history of the museum, management system and 

exhibitions, activities and educational services, community support, relationship and feeling of people in 

community to the museum and, method of improving creative activities were studied in deep and were 

criticized and reviewed the possibility by the expert, 2) Activities were developed in conjunction with 
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community in order to promote the museum to be creative educational source for students, tourists, and 

people who interest, 3) Result of the project was evaluated by both quantitative and qualitative methods 

which covered process, output, effect, and sustainability of the project. Main evaluation items were to be 

the educational source and creative education that resulted from the activity. 

         Followings are summarized result: 

1. Momchao Sittiporn Kridakorn Museum has much strength including construction and 

environment which are suitable for further development. There is also the museum fund from donation. 

Reputation and works of Momchao Sittiporn Kridakorn is also well known in the society. This museum is 

publicized in website to promote to tourists. Weakness and limitations are the management system and 

small number of activities. Due to the establishment by government office outside the community, there is 

interval between the museum and local community. Examples of developmental methods to be source of 

creative education are: symbolize the museum with works of Momchoa Sittiporn Kridakorn, invite Bang 

Berd Farm to exhibit in the museum, persuade community to take part in museum’s activities, incorporate 

with people in community to promote the museum, and encourage children volunteers to join in 

organizing activities.  

2. Results of creative activities are as followed: 2.1 The activity brings to the museum 

livelihood through building decoration, the interesting exhibition, leaflets, and attractive souvenirs such 

as shirts, bags, bookmarks, 2.2 “Uncle Soon Story Telling” Activity which was about the origin of Bang 

Berd Farm and history of Momchao Sittiporn Kridakorn and some minor detail of working in the farm, 2.3 

“Invention in memory of Bang Berd Farm” activity was intended to persuade children in the community 

to fabricate inventions from recycle things or natural stuffs. Expert was invited to suggest some tips for 

participants and let them invent their own model. The competition was held for Invention of Bang Berd 

Farm and reward was given to the most imaginative idea, 2.4 “Little Artist VS little Sculptor” activity was 

aimed to use an art in painting paper dolls and molding clay with palm shell by using their imagination 

link to the Bang Berd’s history, and further making to be souvenirs from the museum 2.5 “Young Tour 

Guide Workshop” activity was aimed to develop tour guide skill for children. They had a chance to learn 

how to present their local museum which would bring the sense of ownership and strengthen the 

relationship between museum and community. 

3. Evaluation shows this creative activities succeed in all 4 objectives which are  

- educational process: children can imagine, have self confident in creating according to 

their own idea 

- products:  inventions from activities show imagination of children, the children can link 

story and explain their thought to other persons 

- effect and sustainability: community shows positive sense and corporation to the 

museum 
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satisfaction: overall satisfaction score from all participants is in the highest range in all domains which 

are exhibitions, activities, educational processes, medias, place, atmosphere, timing, results of creative 

education, public relationship 

Keywords : Local Museum, Creative Education 

 

คํานําและวัตถุประสงค  
       พิพิธภัณฑทองถิ่นเปนสถานที่หรือสถาบัน  หรือองคกร หรือแหลงรวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงสิ่งซึ่ง

เปนหลักฐานที่มีความสําคัญแกมนุษย และส่ิงแวดลอม  ทั้งที่เปนส่ิงไมมีชีวิตและสิ่งที่มีชีวิต   โดยมีความมุงหมาย

เพื่อการคนควา  การศึกษา  และความเพลิดเพลิน พิพิธภัณฑจึงเปนแหลงเรียนรูที่ไมเพียงแตจะสามารถปลูกฝงใหเรา

ไดซึมซับถึงมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ยังยึดโยงผูคนในสังคม ใหเปล่ียนแปลงปรับตัวอยางมีราก              

มีอัตลักษณแหงชาติพันธุของตนดวย พิพิธภัณฑมิใชเปนเพียงสถานที่เก็บรวบรวมจัดหมวดหมูและแสดงของเกา

อยางที่เรามองเห็นอยางผิวเผินและเขาใจหากแตยังมีบทบาทที่เปนแหลงเรียนรูที่สามารถกระตุนใหผูชมเกิดความ

กระหายใฝรู ความคิดสรางสรรค ตลอดจนความคิดใหมๆในการพัฒนาวิทยาการและความรูที่หลากหลายสาขา 

พิพิธภัณฑจึงเปนขุมพลังที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เปนอยูสูสังคมแหงการเรียนรู  ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ

อยูจํานวนมาก ทั้งสวนของภาครัฐ เอกชน และพิพิธภัณฑทองถิ่น แตพิพิธภัณฑเหลานั้นยังมิไดเปนแหลงความรูที่

สามารถเรียนรูไดอยางเพลิดเพลิน อีกทั้งไมไดตอบสนองเปาหมายใหคนในชาติไดรูและเขาใจถึงความเปนมาของ

ตนเอง และเกิดสํานึกในความเปนไทย ซึ่งแตกตางจากพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียงของตางประเทศที่เด็กๆ สามารถเขาไป

หาความรูไดอยางเพลิดเพลิน แตเบื้องหลังความเพลิดเพลินเหลานั้นมีการสื่อความหมายใหเด็กเกิดกระบวนการ

เรียนรู ส่ิงที่นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑของเขาจะเนน เรื่องการสื่อความหมายกระตุนใหเด็กเกิดการตั้งคําถาม เพื่อ

แสวงหาคําตอบ สรางความรวมมือใหเกิดในทองถิ่น และสรางเครือขายเชื่อมโยงความรูในทองถิ่นกับพิพิธภัณฑ

ระดับชาติ (ศรีศักร วัลลิโภดม,2549)  ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยซึ่งเล็งเห็นความสําคัญและคุณคาของพิพิธภัณฑทองถิ่น จึง

สนใจที่จะศึกษาและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น เพื่อใหมีพิพิธภัณฑทองถิ่นที่สามารถเปนแหลงเรียนรูและเปนสถานที่ที่           

จัดแสดงเพื่อใหผูชมไดเกิดความคิด  จินตนาการ  ในลักษณะที่เปนการศึกษาเชิงสรางสรรค  เปนแหลงเรียนรูที่      

เอื้อประโยชนแกคนในทองถิ่น  โดยสนใจศึกษาพิพิธภัณฑ ม.จ.สิทธิพร  กฤดากร  ซึ่งตั้งอยูในบริเวณสถานีวิจัย    

สิทธิพรกฤดากร  บานบางเบิด  หมูที่ 5  ตําบลบางเบิด  อําเภอบางสะพานนอย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ                   

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑม.จ.สิทธิพร กฤดากรใหเปนแหลงเรียนรูและการศึกษาเชิงสรางสรรค   และเพื่อ

สงเสริมการศึกษาเชิง สรางสรรคใหแกผูใชบริการพิพิธภัณฑ  ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนขอมูลที่สามารถนําไป

ประยุกตใช ในการวางแผนดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรูของพิพิธภัณฑทองถิ่น  ที่เนนกระบวนการเรียนรูใหเกิด

การคิดตอยอด  จุดประกายความอยากรู  อยากเห็น  การใฝรูของบุคคล  อันจะนําไปสูการเรียนรูอยางตอเนื่อง   

ตลอดชีวิต และสูสังคมแหงการเรียนรู     

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
        การวิจัยครั้งนี้ ใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา  ( Research and Development ) ประเภทการวิจัยแบบมีสวน

รวม (Participatory Action Research)  ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ    และ

เชิงคุณภาพ  (Mixed Methods Research) ประชากร ประกอบดวย ผูดําเนินงานพิพิธภัณฑ  ผูเกี่ยวของ คนในชุมชน 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-125 

ผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ  และผูเขารวมกิจกรรม กลุมตัวอยาง  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง  โดยการสุมแบบเจาะจง       

(Purposive Sampling) ไดแก ผูดําเนินงานพิพิธภัณฑ จํานวน 3 คน ผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ จํานวน 7 คน  และ 

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 63 คน และการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ไดแก คนในชุมชน จํานวน 10 คน  

ผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ  จํานวน 10 คน  และผูเกี่ยวของกับกิจกรรม จํานวน 40 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ไดแก1.) แบบสอบถามผูดําเนินงานพิพิธภัณฑ เปนแบบคําถามปลายเปด(Open-ended questionnaire) 

เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพิพิธภัณฑ การบริหารจัดการ การเรียนรูจากพิพิธภัณฑ ความรวมมือ ความสัมพันธ  ความ

ภาคภูมิใจของชุมชน ที่มีตอพิพิธภัณฑ   และแนวคิดการพัฒนา 2.) แบบสอบถามผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ เปนแบบ

คําถามปลายเปด(Open-ended questionnaire) เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอพิพิธภัณฑและแนวคิดการพัฒนา

พิพิธภัณฑ  3.)แบบสัมภาษณคนในชุมชน / ผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรูจากพิพิธภัณฑ และ

แนวคิดการพัฒนาพิพิธภัณฑ  4.) แบบสอบถามความพึงพอใจ และความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมและ

ผูเกี่ยวของ ที่มีตอการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ เปน แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  โดยเครื่องมือที่

ใชไดรับการตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจน และความครอบคลุมตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล 1.) ศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจัย  เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหขอมูล                 

2.) ใชแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-ended questionnaire) สําหรับกลุมตัวอยางผูดําเนินงานพิพิธภัณฑและ

ผูเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑ   เพื่อเปดโอกาสใหผูตอบไดอยางอิสระ และ ไดขอมูลที่เปนความคิดเห็น ทัศนคติ และ 

ขอมูลจริง 3.)ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) สําหรับกลุมตัวอยางผูเขารวมกิจกรรมและ

ผูเกี่ยวของกับกิจกรรม  เพื่อใหไดขอมูลคาน้ําหนักเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรม 4.) การสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In depth  Interview) สําหรับกลุมตัวอยางคนในชุมชน และผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑมีแบบสัมภาษณเปน

ลักษณะคําถามแบบปลายเปด  แลวใชวิธีการซักถามแบบพูดคุยสนทนาในบรรยากาศที่เปนกันเองมากที่สุด ในการ

ซักถามประเด็นตางๆ จะมีการปรับเปล่ียนไปตามเรื่องที่พูดคุยสนทนา  5.) การสังเกต  (Observation)  เปนการสังเกต

แบบไมมีสวนรวม (Non-Participant  Observation) โดยสังเกตสภาพแวดลอม และสังเกตการแสดงออกของผูถูก

สัมภาษณและผูเขารวมกิจกราม  เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณตรงตามขอเท็จจริงมากที่สุด  6.) ตรวจสอบขอมูล

จากแหลงขอมูลบุคคลที่แตกตางกัน  และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ตางกัน การวิเคราะหขอมูล 1.) วิเคราะหเนื้อหา  

โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด การสัมภาษณ และการสังเกต มาวิเคราะหและแยกแยะออกเปนหมวดหมู

เนื้อหาตามประเด็นและขอบเขตการศึกษา ประมวลขอมูลแตละหมวดหมูเนื้อหา  แลวนํามาทําความเขาใจตีความใน

องคประกอบความสัมพันธ และขอสรุปของแตละประเด็นที่ศึกษา  นําเสนอแบบพรรณนาความ 2.) การวิเคราะห    

โดยใชสถิติ  โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห   คารอยละ  คาเฉลี่ย ( X) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (SD) นําเสนอในรูปตารางและบรรยายความ 
 

ผลการวิจัย 
 1.ผลการศึกษาพิพิธภัณฑ  พิพิธภัณฑม.จ.สิทธิพร กฤดากร กอตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มี

การจัดแสดงนิทรรศการถาวร อันเนื่องดวยชีวิตและผลงานของม.จ.สิทธิพร กฤดากร เพื่อใหความรู ความเขาใจ ใน

แนวคิด และสิ่งที่ทานนํามาสูการเกษตรของไทย  การดําเนินงานของพิพิธภัณฑเปนภารกิจหนึ่งของสถานีวิจัย      

สิทธิพรกฤดากร  กิจกรรมของพิพิธภัณฑ  สวนใหญจะเปนการบรรยายสรุปและนําคณะบุคคล / องคกร /หนวยงาน / 

สถานศึกษา เขาเยี่ยมชมบริเวณและภายในพิพิธภัณฑ  นอกจากนี้จะมีการจัดนิทรรศการและจัดอบรมเรื่อง ตาง ๆ  
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เกี่ยวกับการเกษตรบางเปนครั้งคราว  ในดานความรวมมือและการสนับสนุนของชุมชน ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณและความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี จากองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหาร

สวนตําบล   สถานศึกษา และสวนราชการตางๆ ของอําเภอบางสะพานนอย   เชน ใหการสนับสนุนงบประมาณและ

ใหความรวมมือในการเขารวมงานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันส้ินชีพิตักษัย ของม.จ.สิทธิพร กฤดากร และการจัดงาน

“สืบสานตํานานเกษตร หมอมเจาสิทธิพร กฤดากร”  และใหการสนับสนุนงบประมาณซอมแซมปรับปรุงอาคาร

พิพิธภัณฑ  สําหรับดานความสัมพันธและความภูมิใจของชุมชนที่มีตอพิพิธภัณฑ คนในชุมชนรูสึกภูมิใจในตัวบุคคล

และรูจักชื่อเสียงของม.จ.สิทธิพร กฤดากร   แตไมคอยไดเขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ เนื่องจากภาพลักษณของ

พิพิธภัณฑในสายตาของคนในชุมชน ดูเปนทางการ หรือเปนของหนวยงานราชการ  ที่คนในชุมชนเกรงใจ   ประกอบ

กับมีบุคลากรนอยสงผลใหการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑเพื่อสรางความเคลื่อนไหวและความสัมพันธกับชุมชน      

ทําไดไมเต็มที่  จากการวิเคราะหSWOT  MATRIX พบวาพิพิธภัณฑมีจุดแข็งและโอกาสที่ความพรอมดานอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอม มีกองทุนพิพิธภัณฑจากเงินบริจาค ชื่อเสียงและผลงานของม.จ.สิทธิพร กฤดากรเปนที่รูจัก

และยอมรับจากสังคมภายนอก  และมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวพิพิธภัณฑผานทางเว็บไซตตางๆ  สวน 

จุดออนและขอจํากัด คือ ระบบการบริหารจัดการในองคกรไมเอื้อตอการพัฒนา   พิพิธภัณฑมีกิจกรรมความ

เคลื่อนไหวนอย และมีระยะหางในความสัมพันธกับชุมชน  สรุปแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ ใหเปนแหลงเรียนรู 

และการศึกษาเชิงสรางสรรค  ไดแก  สรางจุดขายโดยดึงเอกลักษณที่โดดเดนของผลงาน ม.จ.สิทธิพร  กฤดากร  และ

ฟารมบางเบิดมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ   ดึงทรัพยากรที่มีอยูมาใชประโยชนอยางเต็มที่ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ       

สรางความสัมพันธ  ชักจูง  โนมนาวใหคนในชุมชนรวมใจ รวมมือ รวมเปนเจาของพิพิธภัณฑ  ประสานเครือขายใน

ชุมชนรวมพัฒนาพิพิธภัณฑ  และสงเสริมอาสาสมัครเด็กเยาวชนในชุมชนรวมจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

         2.ผลการพัฒนากิจกรรมเชิงสรางสรรค  จากแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑที่ไดศึกษาดังกลาวขางตน ได

พัฒนาเปนรูปแบบของการจัดกิจกรรม  ใน 5 กิจกรรม โดยผานการวิพากษ ตรวจสอบเนื้อหา และความเปนไปไดของ  

กิจกรรม จากผูทรงคุณวุฒิ  ประกอบดวย 2.1 กิจกรรมสรางสรรคความมีชีวิตใหกับพิพิธภัณฑ มีวัตถุประสงค  

เพื่อพัฒนาปรับปรุงตกแตงสถานที่และการจัดแสดงเรื่องราวภายในและภายนอกพิพิธภัณฑใหดูมีชีวิตชีวา และ  

ดึงดูดความสนใจแกผูเขามาเยี่ยมชม  กระบวนการพัฒนา ไดแกจัดทําปายพิพิธภัณฑ , ปายอธิบายเครื่องมือ

การเกษตร ,ปายแสดงบริเวณฐานที่ตั้งของตําหนักเดิมและปายแสดงตนไมเกาแกของพิพิธภัณฑ  ติดตั้งแผนพีวีซี  

รองพื้นภาพแทนของเดิมที่ชํารุดพรอมจัดหาพรมปูพื้น โตะวางสมุดเยี่ยม ออกแบบและจัดทําสมุดเยี่ยมใหม ปรับปรุง

ตกแตงภายในพิพิธภัณฑเพื่อสรางบรรยากาศอบอุนเมื่อเขาเยี่ยมชมตําหนัก  ออกแบบและจัดทําเสื้อ,กระเปาผา, 

สมุดบันทึกและที่คั่นหนังสือสัญลักษณจากฟารมบางเบิด เพื่อจัดจําหนาย จัดทําดีวีดีสารคดีประวัติม.จ.สิทธิพร   

และฟารมบางเบิด  ออกแบบแผนพับประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ  ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการจัด

กิจกรรมพิพิธภัณฑดูมีชีวิตชีวาขึ้นและไดรับการชื่นชมจากผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ การพัฒนาตอยอด ทางพิพิธภัณฑ   

มีแนวทางการพัฒนาตอเนื่อง ในการจัดทําโมเดลแผนผังแสดงอาณาบริเวณฟารมบางเบิดเพื่อแสดงใหเห็นภาพใน

อดีตของการแบงพื้นที่และการใชประโยชนจากพื้นที่ตามแบบไรนาสวนผสม ปรับปรุงภูมิทัศนในภาพรวม ของสถานี

วิจัยสิทธิพรกฤดากรและพิพิธภัณฑ  ทํารานคาจําหนายผลผลิตของทางสถานีวิจัยและของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ  

และสรางหองน้ําเพื่อรองรับนักทองเที่ยว  2. 2 กิจกรรม ลุงสุนเลาเรื่องฟารมบางเบิด มีวัตถุประสงคเพื่อเชิญชวน

ใหเด็กหันมาสนใจในเรื่องราวในอดีตจากการเขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ และสามารถกลับไปถายทอดใหผูอื่นได  

กระบวนการจัดกิจกรรม ไดแก ฉายดีวีดีสารคดีฟารมบางเบิด เพื่อปูพื้นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติม.จ.สิทธิพร กฤดากร 
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และฟารมบางเบิด   ลุงสุนบอกเลาเรื่องราวตางๆในอดีตที่เคยทํางานในฟารมบางเบิด  เด็กๆซักถามเรื่องที่สนใจ       

ผูดําเนินรายการกลาวสรุป และแนะนําเด็กๆบอกตอๆกันไปเพื่อชักชวนผูปกครองเพื่อนบาน คนรูจัก เขาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ  ผลการดําเนินบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมผูเขารวมกิจกรรมใหความสนใจ และตั้งใจดูดีวีดี

สารคดีฟารมบางเบิด  และฟงเรื่องราวจากลุงสุน เพราะสนุกเปนเรื่องที่ไมมีในหนังสือและสามารถนําเรื่องราวไปบอก

ตอได  การพัฒนาตอยอดควรจัดทําดีวีดีโดยตัดตอภาพฟารมบางเบิด สลับกับลุงสุน /ลุงแนะเลาเรื่อง ไวจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ  ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับม.จ.สิทธิพร กฤดากร ฟารมบางเบิด และการเกษตรแผนใหม   

2.3 กิจกรรมประดิดประดอยของรําลึกตํานานฟารมบางเบิด  มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชน     

ในชุมชนใชจินตนาการ  มีความคิดสรางสรรค   สามารถเชื่อมโยงอดีตสูปจจุบัน และสรางความสัมพันธระหวาง

พิพิธภัณฑกับชุมชน  กระบวนการจัดกิจกรรม ไดแกจัดวิทยากรไปแนะนําและใหความรูแกนักเรียนโรงเรียน         

บานบางเบิด ใหรูจักการนําวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใชมาสรางสรรคงานศิลปะ และประดิษฐส่ิงของตางๆ  

เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักเรียน   แบงกลุมนักเรียน มอบหมายใหแตละกลุมไปหาวัสดุจากธรรมชาติ มาประดิษฐ

งานศิลปะ  วิทยากรบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับฟารมบางเบิดพรอมเชิญชวนนักเรียนใหไปคิดคนส่ิงส่ิงประดิษฐจาก

จินตนาการเกี่ยวกับฟารมบางเบิดเขาประกวด ประกาศผลรางวัลและผูที่ไดรับรางวัล ออกมาพูดถึงส่ิงประดิษฐของ

ตนเอง  ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม  นักเรียนผูเขารวมกิจกรรมสามารถใชความคิด

สรางสรรค ประดิษฐส่ิงของจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช จากจินตนาการภาพของฟารมบางเบิด และผูปกครอง

มีสวนรวมในการสนับสนุนการคิดและประดิษฐผลงาน การพัฒนาตอยอด ทางพิพิธภัณฑควรจัดกิจกรรมตอเนื่อง 

และขยายกลุมเปาหมายโดยเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอื่นๆในละแวกชุมชน เขารวมกิจกรรม  2.4 กิจกรรมจิตรกรจิ๋ว

และปฏิมากรนอยรอยจินตนาการ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค  เสริมสรางความผูกพัน  และ

ความสัมพันธอันดีระหวางเด็ก เยาวชนในชุมชนกับพิพิธภัณฑ  กระบวนการจัดกิจกรรม ไดแก แบงกลุมนักเรียน

ออกเปน 3 กลุมคือ กลุมที่1ชั้นอนุบาล1–3 ทํากิจกรรมระบายสีตุกตาเปเปอรมาเช  กลุมที่2 ชั้น ป.1 –ป.3  ทํากิจกรรม

ระบายสีตุกตาเปเปอรมาเช  กลุมที่ 3ช้ัน ป.4-ป.6 ทํากิจกรรมปนดินน้ํามันกับกะลาปาลม  วิทยากรพี่เล้ียงประจํากลุม 

แนะนํานักเรียนในการใชปุยนุนซึ่งหาไดบริเวณพิพิธภัณฑ เปนอุปกรณทาสีเสมือนพูกัน วิทยากรพี่เล้ียงตั้งหัวขอ      

ในการปนดินน้ํามันกับกะลาปาลม “ของดีจากฟารมบางเบิด” พรอมคอยตอบขอสงสัยและใหความชวยเหลือ 

นักเรียนแตละกลุม   นักเรียนกลุมปนดินน้ํามันกับกะลาปาลมจะเปนผูเลือกวาจะใหผลงานการปนของตนเองเปน 

พวงกุญแจ หรือแมเหล็กติดตูเย็นและสงผลงานของตนเองเพื่อชิงรางวัล และสามารถนําผลงานของตนเองกลับบาน

ไปอวดผูปกครองได  ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรรม  นักเรียนผูเขารวมกิจกรรมมีความ

กระตือรือรนในการทํากิจกรรม สรางสรรคผลงานอยางมั่นใจ ครูรวมทํากิจกรรมและมีผูปกครองมายืนดูลูกหลาน    

ทํากิจกรรม กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับพิพิธภัณฑ  การพัฒนาตอยอด ตุกตาเปเปอรมาเช และ 

งานปนดินน้ํามันกับกะลาปาลม สามารถนํามาผลิตเปนของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑเพื่อจําหนาย   2.5 กิจกรรม

อบรมปฏิบัติการมัคคุเทศกนอย  มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเยาวชนในทองถิ่นใหมีทักษะในการนําเสนอ และการ

แนะนําพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑทองถิ่นของตนเองไดอยางคลองแคลวและถูกตอง  กระบวนการจัดกิจกรรม ไดแก  

คัดเลือกนักเรียน  หรือ อาสาสมัคร เขารับการอบรมปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกนอย ประสานวิทยากรรวมหารือกําหนด

เนื้อหาการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติ  ดําเนินการอบรมโดยจัดกิจกรรมการเขากลุม การทํางานเปนทีม      

การฝกฝนดานการพูดในที่สาธารณะ  การพูดเพื่อโนมนาวใจ  การใหความรูในบทบาท และหนาที่ของการเปน

มัคคุเทศก รวมทั้งการใหความรูในเรื่องราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ  ฝกปฏิบัติ  แนะนําพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ  ผลการ
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ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม  นักเรียนผูเขารวมกิจกรรมมีความกลาแสดงออกและสามารถ

แนะนําและพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑได    การพัฒนาตอยอด   จัดทําบัญชีรายชื่อ    ที่อยูของมัคคุเทศกนอย    เพื่อให 

มัคคุเทศกนอยไดเปนผูพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ  เมื่อมีผูมาติดตอขอเขาเยี่ยมชมในโอกาสตาง ๆ                                                                       

         3.ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค  จากการสังเกต และสัมภาษณ พบวา ทุกกิจกรรม      

ที่จัดบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมใน 4 ดาน คือดานกระบวนการเรียนรู สามารถสรางเด็กใหเกิดจินตนาการ กลาคิด    

กลาทํา กลาตัดสินใจ ในการสรางสรรคผลงาน กลาพูดและกลาแสดงออก ดานผลผลิต ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจาก      

การจัดกิจกรรม แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคผสมผสานกับจินตนาการในตัวเด็ก เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราว     

และอธิบาย ในส่ิงที่ตนเองคิดใหผูอื่นเขาใจได  ดานผลกระทบและความยั่งยืน ชุมชนมีความรูสึกที่ดีตอพิพิธภัณฑ        

และพรอมใหความรวมมือ  และจากการสอบถามความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมกิจกรรม และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ            

ตอการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ  รูปแบบการจัดกิจกรรม  กระบวนการเรียนรู/สื่อ/อุปกรณ/สถานที่และบรรยากาศ/

ระยะเวลา   ผลการเรียนรูเชิงความคิดสรางสรรค/การนําไปพัฒนาตอยอด/เผยแพรแกบุคคลอื่น  โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90 คาเฉลี่ย (X ) 4.90 

สรุป 
       จากการศึกษาและรวมงานกับพิพิธภัณฑม.จ.สิทธิพร กฤดากร  ผูวิจัยมีขอสังเกตบางประการวา  

พิพิธภัณฑทองถิ่นเปนองคกรเฉพาะ ซึ่งควรจะไดศึกษาเพื่อทําความเขาใจ  ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางพิพิธภัณฑ

กับชุมชน และการพัฒนากิจกรรมเชิงสรางสรรค ควรคิดคนหารูปแบบ วิธีการดําเนินงาน ที่เขากับบริบทของ

พิพิธภัณฑทองถิ่นนั้นๆ  และในกระบวนการจัดการเรียนรูของกิจกรรม ควรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอม

ใหแกเด็กนักเรียนกอนการเขารวมกิจกรรม เพื่อสรางความคุนเคย และบรรยากาศอิสระในการเรียนรู สงเสริม     

ความมั่นใจ และการกลาแสดงออก อันเปนพื้นฐานของการพัฒนาขีดความสามารถในการคิดสรางสรรค และการ 

กาวขามอุปสรรคของความคิดสรางสรรค อยางเชน ธรรมเนียมที่ไมเปดโอกาสใหเด็กซักถามตามความอยากรู    

อยากเห็น ธรรมเนียมของการชอบคิดตามอยาง ความกลัวที่จะถูกตําหนิติเตียนถาคิดแปลกจากคนอื่น ความเคยชิน

การคิดแบบเดิมที่ทําอยูประจํา และความเฉื่อยชา อืดอาด ในการคิดริเริ่ม เปนตน การสงเสริมความคิดสรางสรรค  

นั้นอาจทําไดทั้งทางตรงโดยการสอนและฝกอบรม และทางออมก็สามารถทําไดดวยการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม   

ที่สงเสริมความเปนอิสระในการเรียนรู โดยการสงเสริมใหใชจิตนาการของตนเอง  การแสดงใหเห็นวาความคิด      

ของทุกคนมีคุณคา และนําไปใชประโยชนได  รวมทั้งสนับสนุนผูคิดคนผลงานแปลกใหมไดมีโอกาสนําเสนอ อยางเชน 
การจัดกิจกรรมลุงสุนเลาเรื่องฟารมบางเบิด   กิจกรรมประดิดประดอยของรําลึกตํานานฟารมบางเบิด  กิจกรรม         

จิตกรจิ๋ว VS ปฏิมากรนอยรอยจินตนาการ  ทุกกิจกรรม สามารถสรางเด็กใหเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค       

กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ ในการสรางสรรคผลงาน  กลาพูดและกลาแสดงออก  และผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการ

จัดกิจกรรม แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคผสมผสานกับจินตนาการในตัวเด็ก เด็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวและ

อธิบายในสิ่งที่ตนเองคิดใหผูอื่นเขาใจได   นอกจากนี้การจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบทั้งในและนอกพิพิธภัณฑ 

สามารถเปนส่ือกลางในการดึงเด็ก ผูปกครอง และชุมชน เขามามีสวนรวม เห็นคุณคา และมีความรูสึกที่ดีตอ

พิพิธภัณฑ   การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสงเสริมการศึกษาเชิงสรางสรรค จึงเปนส่ิงที่ไมมีรูปแบบตายตัว  และ

การดําเนินงานไมมีลักษณะเบ็ดเสร็จ หากแตวาจะตองรูจักที่จะคิดและพัฒนา ปรับเปล่ียนเพื่อให พิพิธภัณฑเกิด

ความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา  โดยเนนที่คุณภาพของกิจกรรมการเรียนรูที่กอใหเกิดความคิดตอยอด และสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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คําขอบคุณ 
       ขอขอบคุณบุคคลตอไปนี้  ที่ทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  ผศ.ดร.มาเรียม  

นิลพันธ  ดร.นิรันดร  จงวุฒิเวศย  รศ.สมประสงค  นวมบุญลือ  อาจารยสมลักษณ   เจริญพจน  นางสาววรรณภา  

แสงวฒันะกุล  นายสุดประสงค  สุวรรณเลิศ และเจาหนาที่สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากรทุกทาน  อาจารยสังวาลย  สินที 

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบานบางเบิด  นายชาตรี  สระทองซัง และทีมงาน น.ส.ศรีลักษณ  หังสสุ  นายสถาพร  

กาญจนวัฒน  นางสาวชนิดา  ประดิษฐพงศ  ม.ล.อรอนงค กฤดากร และนางเครือฟา  ศิริพันธ 
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การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดและศักยภาพของตลาดริมแมน้ํานครชัยศรี เพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

A Study of Establishment factors and Poltential of Nakhonchaisri River Floating Market for 
Cultural tourism: Case Study of Banglane District, Nakornphatom Province 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้นําเสนอการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดตลาดริมแมน้ํานครชัยศรี โดยทําการคัดเลือก

ตลาดน้ําวัดลําพญาและตลาดบางหลวงเปนกรณีศึกษา โดยดําเนินการสัมภาษณและวิเคราะหดวยวิธี Content 

Analysis รวมทั้งประเมินศักยภาพเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยทําการประเมินศักยภาพ 5 ดาน 

คือ ความสะดวกในการเขาถึง ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ิงแวดลอม ความรวมมือของคนในทองถิ่น และองคกร

ภายนอก รวมกับการวิเคราะหศักยภาพโดยวิธี SWOT Analysis ผลจากการศึกษาพบวา การเกิดตลาดริมน้ํา      

ทั้ง  2 แหงไดนั้น ตองมีปจจัยดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมกัน ในการประเมินศักยภาพ พบวาตลาดน้ํา

วัดลําพญามีศักยภาพสูงกวาตลาดบางหลวง โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน และองคกรภายนอก  

คําสําคัญ : ตลาดริมน้ํา  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  อําเภอบางเลน  แมน้ํานครชัยศรี 

 

Abstract 
 This article aims to study about the factors which all have influence on the Floating Market 

establishment in Nakhonchaisri River bank, two cases were selected so called Lamprayah and 

Banglaung floating market. The content analysis method was employed form structure questionnaires. 

The assessment of the potential of Floating Market for Eco-tourism can be classified in 5 categories: 

accessibility, accommodation, environmental condition, the participation of local people and outside 

organization cooperation. This process is analyzed by SWOT Analysis techniques form weighting score 

collection. The result shows that there are physical, economic and social factors in common such as, 

they were located near river, the flood plain. Moreover, the local products and people participation have 

important role in their activities. As a result Potential of Floating Market, it was found that Lamprayah 

floating market was higher than Banglaung causes by local people participation and cooperated with 

outsiders factor. 

Keywords : Floating Market, Cultural Tourism, Banglane District, Nakhonchaisri River 
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คํานํา 
 ปจจุบันการทองเที่ยวถือเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย ในชวงระยะเวลา 10 

ปที่ผาน มีแนวโนมการพัฒนาอยางตอเนื่อง จากรายไดที่เพิ่มมากขึ้นและจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งใน

ปจจุบันรัฐบาลไดสงเสริมการทองเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ 

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจัดเปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่เนนการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชน และ

จิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอม ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับการทองเที่ยวในรูปแบบของการจับจายซื้อหา

สินคาซึ่งจัดเปนการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยม “ตลาด” ในสถานที่ทองเที่ยวหลาย ๆ แหงจึงถือ

กําเนิดขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว ในการซื้อหาสินคา ตลอดจนการเที่ยวชมบรรยากาศชุมชน

ตลาดเกาแก และศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

 จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีแมน้ํานครชัยศรีไหลผาน บริเวณดังกลาวเปนแหลงชุมชนขนาดใหญ ที่มี

ประวัติความเปนมายาวนาน ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวในรูปแบบ “ตลาดริมน้ํา” เกิดขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยจึงไดเลือก

พื้นที่ศึกษา คืออําเภอบางเลน ซึ่งมีตลาดริมน้ําที่สําคัญ 2 แหง คือ “ตลาดน้ําวัดลําพญา” และ “ตลาดบางหลวง”  

ซึ่งถือเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครปฐม โดยศึกษาปจจัยรวมที่ทําใหเกิดตลาดริมน้ําทั้งสองแหงไปสู

การวิเคราะหศักยภาพของชุมชนริมน้ําที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 

วัตถุประสงค 
 1.ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดตลาดริมแมน้ํานครชัยศรี ในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 2.ประเมินศักยภาพตลาดริมน้ํา เพื่อพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดตลาดรมิน้ําทาจีน  
  1.1 สัมภาษณคนในพื้นที่ตลาดริมน้ําทั้ง 2 แหง เชน พอคาแมคา คนในชุมชน หรือเจาหนาที่

ศูนยบริการนักทองเที่ยว เพื่อรับทราบขอมูลในดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม  

  1.2 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและขอมูลที่ไดจากการศึกษาจากแหลงตาง ๆ มาทําการ

วิเคราะหแบบ Content Analysis   

  1.3 หาปจจัยรวมทั้งดานกายภาพ (ภูมิประเทศ) ดานเศรษฐกิจ (ประเภทสินคา, ประเภทรานคา, ผูซื้อ, 

ผูขาย) และดานสังคม (วัฒนธรรม, ชุมชน, เอกลักษณ) ที่มีอิทธิพลตอการเกิดตลาดริมน้ํา ทั้ง 2 พื้นที่  
 2.  ประเมินศักยภาพของตลาดริมแมน้ําเพ่ือพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  2.1 จัดทําแบบประเมินศักยภาพ 5 ดาน ไดแก ดานความสะดวกในการเขาถึง ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ดานสภาพแวดลอม ดานการตอบรับของคนในทองถิ่น และดานการพัฒนาและการจัดการจากองคกร

ภายนอก 

  2.2 ผูวิจัยเดินทางไปสํารวจพื้นที่เบื้องตน จากนั้นดําเนินการเก็บขอมูลในภาคสนาม รวมทั้งทําการ

สอบทานขอมูลในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง โดยใชแบบประเมินศักยภาพพื้นที่ละ 3 ชุด และใหคาคะแนนในแบบประเมินที่

เตรียมไว รวมทั้งทําการสัมภาษณตัวแทนชุมชน (Key informance)  

  2.3 นําแบบประเมินทั้ง 3 ชุดมาหาคาเฉลี่ยในแตละดาน แลวเทียบเปนอัตราสวนรอยละ จากนั้นนํา

คาคะแนนนี้เทียบกับระดับความมีศักยภาพที่กําหนดขึ้นดังนี้ 
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  มีศักยภาพมากที่สุด    ไดคะแนนประเมินมากกวารอยละ 80 

  มีศักยภาพมาก    ไดคะแนนประเมินรอยละ 66 – 80 

  มีศักยภาพปานกลาง   ไดคะแนนประเมินรอยละ 50 – 65 

  มีศักยภาพนอย           ไดคะแนนประเมินนอยกวารอยละ 50 

 

ผลการวิจัย 
 1. สรุปผลศึกษาศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดตลาดรมิแมน้ํานครชัยศรี ในเขตอําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม 
 จากการนําขอมูลมาวิเคราะหโดยวิธี Content Analysis สรุปผลปจจัยรวมที่มีอิทธิพลตอการเกิดตลาดน้ํา

วัดลําพญาและตลาดบางหลวงไดดังนี้ 
 1.1 ดานกายภาพ 
 ในเร่ืองของที่ตั้ง ปรากฏวาทั้งสองพื้นที่จะเริ่มกอตั้งตลาดบริเวณริมฝงแมน้ํากอน หลังจากนั้นจึงคอย ๆ 

ขยายตัวจากริมน้ําขึ้นมาบนบก ในกรณีของตลาดน้ําวัดลําพญา ตองการขยายพื้นที่ของตลาดใหกวางขึ้น สวนกรณี

ของตลาดบางหลวงนั้น เนื่องจากมีถนนตัดผานจึงเกิดการขยายของชุมชนจากริมน้ําไปยังถนนเพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม ในสวนของภูมิประเทศ ทั้งสองพื้นที่นี้มีลักษณะภูมิประเทศที่เหมือนกันคือ มีแมน้ําไหลผาน (แมน้ํา

นครชัยศรี) และเปนที่ราบริมฝงแมน้ําที่มีขอบตลิ่งต่ํา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการคาขาย รวมถึงการขนสงสินคาจาก

ทาเรือริมแมน้ําสูพื้นที่บนบก 
 1.2 ดานเศรษฐกิจ 
 ประเภทของสินคาและรานคา ปรากฏวาทั้งสองพื้นที่มีลักษณะของอาหารคาวและอาหารหวานคลายคลึง

กัน อาหารคาวไดแกอาหารตามสั่งทั่วไป กวยเตี๋ยว ลูกชิ้นทอด ผัดไท เปนตน อาหารหวานไดแก ขนมไทย เชน ขนม

ชั้น ขนมทองหยิบทองหยอด ขนมหวานตาง ๆ เปนตน โดยผูซื้อสวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจาก

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในกรณีของตลาดน้ําวัดลําพญาจะมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติดวย ในสวนของผูขายนั้น 

ทั้งสองพื้นที่เนนใหคนในทองถิ่นเปนผูขายโดยสวนใหญ โดยเฉพาะตลาดบางหลวงที่มีผูขายเปนคนในทองถิ่น

ทั้งหมด สวนตลาดน้ําวัดลําพญามีผูขายมาจากตางพื้นที่บางเปนสวนนอย ทั้งนี้ เพื่อตองการใหสินคาที่นํามาขายยัง

ตลาดน้ําวัดลําพญามีความหลากหลายแตกตางจากคนในทองถิ่น 
 1.3 ดานสังคม 
 วัฒนธรรมที่ปรากฏในสองพื้นที่มีทั้งความเหมือนและแตกตางกัน โดยทั้งสองพื้นที่มีวัฒนธรรมไทยและ

ประเพณีที่คนไทยปฏิบัติสืบทอดกันมา ไดแก ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง เปนตน แตที่บางหลวงจะมีวัฒนธรรม

ของชาวจีนรวมอยูดวย เนื่องจากชุมชนแหงนี้มีชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานอยูมาก จึงปรากฏประเพณีของชาวจีนที่สําคัญ

ไดแก ตรุษจีน เทศกาลกินเจ เปนตน ในสวนของเอกลักษณของทั้งสองพื้นที่นี้จะมีความโดดเดนในเรื่องของอาหาร 

โดยที่ตลาดน้ําวัดลําพญามีอาหารที่มีชื่อเสียงอยูมากมาย โดยอาหารที่ขึ้นชื่อ คือ ไกทอดลําพญา สวนที่ตลาดบาง

หลวงมีขนมชุนเปยะที่จะมีขายเฉพาะที่ตลาดบางหลวงเทานั้น และที่เปนเอกลักษณของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในทั้งสองพื้นที่คือ การลองเรือชมธรรมชาติริมฝงแมน้ําเพื่อเที่ยวชมวัด ดูวิถีชีวิต วัฒนธรรมของผูคนรวมถึงการทํา

กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นริมสองฝงแมน้ํานครชัยศรี 
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2.สรุปผลการประเมินศักยภาพตลาดริมน้ํา เพ่ือพัฒนาเปนสถานที่ทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
 จากการผลการศึกษาการประเมินศักยภาพตลาดริมน้ํา เพื่อพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

สามารถวิเคราะหขอมูลความแตกตางของตลาดน้ําวัดลําพญาและตลาดบางหลวง ดังนี้ 
 2.1 วิเคราะหขอมูลของตลาดน้ําวัดลําพญา 
 จากการประเมินศักยภาพของตลาดน้ําวัดลําพญาและตลาดบางหลวงใน 5 ดานคือ โดยขอมูลที่ไดมาจาก

การสํารวจในบริเวณพื้นที่ตลาดน้ําวัดลําพญาและสัมภาษณบุคคลในพื้นที่ ของผูทําการวิจัย 3 คน แลวนําคะแนนที่

ไดมาหาคาเฉลี่ยโดยกําหนดชวงลําดับคะแนน สรุปผลไดดังนี้ 

จากตารางที่ 2 พบวา ตลาดน้ําวัดลําพญามีศักยภาพโดยภาพรวมของทุกดานอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งทุก

ดานจะมีระดับศักยภาพอยูที่มากที่สุด โดยดานที่ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน 2 ดานคือดานการตอบรับของคนใน

ทองถิ่น และดานการพัฒนาและการจัดการจากองคกรภายนอก ทั้งนี้ นอกจากความรวมมือระหวางคนในชุมชน 

ผูนําชุมชนและในสวนของวัดลําพญาแลว ยังไดรับความสนใจจากภาครัฐฯ และเอกชนบางกลุม ในสวนของ

งบประมาณสนับสนุน เพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของตลาดน้ําลําพญา 

สวนดานที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือดานความสะดวกในการเขาถึง เนื่องดวยเสนทางที่คอนขางซับซอน 

เพราะตัวตลาดตั้งอยูในบริเวณวัดในตัวชุมชน โดยที่วัดจะอยูติดกับถนนสายรองในชุมชน ไมใชถนนสายหลัก 

รวมถึงจํานวนปายบอกทางที่นับวายังมีจํานวนนอย เม่ือเทียบกับระยะทางจากตัวอําเภอ หรือจังหวัดใกลเคียง 

(กรุงเทพฯและนครปฐม) มายังตลาดน้ําลําพญา สวนคะแนนที่ไดสูงสุดกับคะแนนที่ไดต่ําสุดนี้ ไมตางกันมากนัก ทํา

ใหตลาดน้ําวัดลําพญามีความเหมาะสมอยางมากที่จะพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 2.2 วิเคราะหขอมูลของตลาดบางหลวง 
จากตารางที่ 3 พบวา ตลาดบางหลวงมีศักยภาพโดยภาพรวมของทุกดานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งในดาน

ความสะดวกในการเขาถึงและดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีศักยภาพอยูในระดับมาก เนื่องจากตัวตลาดเปนแหลง

ชุมชนที่มีสาธารณูปโภคพรอม และอยูติดกับถนนใหญสายหลัก ทําใหการคมนาคมและเขาถึงตลาดทําไดสะดวก 

ในขณะที่ดานสิ่งแวดลอม ดานการตอบรับของคนในทองถิ่น และดานการพัฒนาและการจัดการจากองคกร

ภายนอกมีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดบางหลวงมีลักษณะของชุมชนเกาแก โดยผูที่อาศัย

เปนคนในทองถิ่นแตเดิมทั้งหมด ภูมิทัศนที่ปรากฏจึงเปนบานไมเกาแก ไมไดมีการปรับปรุงหรือตกแตงเพื่อรองรับ

การทองเที่ยว  

สวนดานที่ไดรับคะแนนสูงสุดคือดานความสะดวกในการเขาถึง และดานที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือดาน

ส่ิงแวดลอม ซึ่งคะแนนที่ไดสูงสุดกับคะแนนที่ไดต่ําสุดตางกันคอนขางมาก ดังนั้นถาตองการพัฒนาตลาดบางหลวง

ใหกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองพัฒนาในทุกดานเพื่อเพิ่มระดับศักยภาพโดยเฉพาะดาน

ส่ิงแวดลอม ดานการตอบรับของคนในทองถิ่น และดานการพัฒนาและการจัดการจากองคกรภายนอก 

 

สรุป 
 ในปจจุบันการทองเที่ยวมีหลายรูปแบบ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่นักทองเที่ยวให

ความสนใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการทองเที่ยวในตลาดริมแมน้ํา  ในพื้นที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปนอีก

สถานที่หนึ่งซึ่งมีตลาดริมแมน้ําที่มีชื่อเสียงหลายแหง อาทิเชน ตลาดน้ําวัดลําพญาและตลาดบางหลวง จาก

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดตลาดริมแมน้ํานครชัยศรีทั้งสองแหง พบวามีปจจัยทางดานกายภาพ 

เศรษฐกิจและสังคมรวมกันในพื้นที่ โดยปจจัยทางกายภาพพบวา ลักษณะพื้นที่เปนพื้นที่ที่มีแมน้ําไหลผาน ตล่ิงต่ํา 
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และเปนที่ราบริมฝงแมน้ํา สวนปจจัยดานเศรษฐกิจที่สําคัญคือ สินคาที่พบเปนผลิตภัณฑทางการเกษตร อาหาร 

รวมทั้งของใชในชีวิตประจําวัน และปจจัยทางดานสังคมที่มีสวนกอใหเกิดตลาดริมแมน้ําคือ ตลาดทั้งสองแหงเปน

ชุมชนเกาแกที่ใชทาเรือเปนแหลงซื้อขายสินคาที่สําคัญในอดีต ในดานการประเมินศักยภาพของตลาดน้ํา พบวา 

ตลาดน้ําวัดลําพญามีศักยภาพสูงกวาตลาดบางหลวง โดยตลาดน้ําวัดลําพญา มีศักยภาพมากที่สุด ในเรื่องการมี

สวนรวมของคนในทองถิ่นและการสนับสนุนจากองคกรภายนอก ในขณะที่ตลาดบางหลวงมีศักยภาพมากในดาน

การเขาถึงที่สะดวก ดังนั้นในการจัดตั้งตลาดริมแมน้ําในพื้นที่อื่น  ปจจัยสําคัญนอกเหนือจากความเหมาะสมใน

ดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมแลว การมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ ก็เปนส่ิง

สําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบของตลาดริมแมน้ํา ที่สะทอนวิถีชีวิตและประเพณีของ

ของคนริมฝงแมน้ําที่เปนเอกลักษณ และควรคาแกการอนุรักษ 

 

คําขอบคุณ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยอภิเศก ปนสุวรรณ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ผูชวย

ศาสตราจารยสมชาติ อูอน อาจารยแพรพรรณ เหมวรรณ และอาจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตรทุกทาน รวมถึง 

อาจารยดร.กานตนภา พงศพนรัตน อาจารยประจําคณะการจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ไดใหความรู แนวคิด และคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการวิจัย จนงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสมบูรณลุลวงไปไดดวยดี 

 ขอขอบพระคุณ เจาหนาที่ศูนยการเรียนรูชุมชนองคการบริหารสวนตําบลลําพญาทุกทาน อาจารยชาลี  

ศรีพุทธาธรรม เจาของบานเกาเลาเรื่อง รวมถึงแมคาและคนในชุมชนทั้งสองแหง ที่ใหความรูและขอมูลเปนอยางดี 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แสดงผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดตลาดริม
แมน้ํานครชัยศรีในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินศักยภาพของตลาดน้ําวัดลําพญาโดยภาพรวม 

ประเมิน คะแนนที่ได(%) ระดับศักยภาพ 

1.ความสะดวกในการเขาถึง 80.35 มากที่สุด 
2.ส่ิงอํานวยความสะดวก 80.54 มากที่สุด 
3.ส่ิงแวดลอม 83.33 มากที่สุด 
4.การตอบรับของคนในทองถิ่น 92.55 มากที่สุด 
5.การพัฒนาและการจัดการจากองคกรภายนอก 92.55 มากที่สุด 

สรุปโดยภาพรวม 83.96 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินศักยภาพของตลาดบางหลวงโดยภาพรวม 

ตัวแปรที่ใชประเมิน คะแนนที่ได % ระดับศักยภาพ 

1.ความสะดวกในการเขาถึง 78.41 มาก 

2.ส่ิงอํานวยความสะดวก 66.66 มาก 

3.ส่ิงแวดลอม 51.83 ปานกลาง 

4.การตอบรับของคนในทองถิ่น 55.55 ปานกลาง 

5.การพัฒนาและการจัดการของคนภายนอก 55.55 ปานกลาง 

สรุปโดยภาพรวม 63.19 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4 วิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของตลาดน้ําวัดลําพญา 
ปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานกายภาพ 

- อยูติดแมน้ํานครชัยศรี พื้นที่มี

ความเหมาะสมในการจัดตั้งตลาด

น้ําและสงเสริมเปนสถานที่ทองเที่ยว 

- ติดถนนสายรองในชุมชน 

- น้ําทวมไดงาย  

- พื้นที่ขยายไดยาก 

- ติดถนนสายรอง ถนนมีขนาดเล็ก

และซับซอน ทําใหเกิดความสับสน 

- มีรถประจําทางเขาถึงนอยทําให

การเขาถึงทําไดไมสะดวก 

ดานเศรษฐกิจ 

- สินคามีความหลากหลาย ทั้ง

ประเภทอาหารและเครื่องใช 

- สินคาที่มีความเปนเอกลักษณมี

นอย เพราะสินคาสวนใหญเปน

สินคาทั่วไปที่สามารถหาซื้อที่อื่นได 

การมีสวนรวมของคนในชุมชน 
- ชุมชนมีสวนรวมในการประชุม

หารือเพื่อพัฒนาตลาดน้ํา 

- มีผูขายจากภายนอกที่ยังขาดการมี

สวนรวมในการพัฒนา 

 
ตารางที่ 5 วิเคราะหโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของตลาดน้ําวัดลําพญา 

ปจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

นโยบายหรือการสนับสนุนจาก
องคกรภายนอก 

- ทางจังหวัดสงเสริมและระบุเปน

สถานที่ทองเที่ยว 

- เงินทุนสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและ

เอกชน 

- นโยบายตาง ๆ ยังไมเปนรูปธรรม 

เปนเพียงการบริหารจัดการกันเอง

ในชุมชน 

ทรัพยากรโดยรอบสถานที่
ทองเที่ยว 

- มีเสนทางติดตอกับสถานที่

ทองเที่ยวอื่น ๆ ทั้งการลองเรือทาง

น้ําและเสนทางทางบก 

- พื้นที่โดยรอบสวนใหญเปนพื้นที่

เกษตรกรรม ยังไมมีกิจกรรมที่

เชื่อมโยงโดยตรงกับการทองเที่ยว 

 
ตารางที่ 6 วิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของตลาดบางหลวง 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานกายภาพ 

- อยูติดแมน้ํานครชัยศรี พื้นที่มี

ความเหมาะสมในการจัดตั้งตลาด

น้ําและสงเสริมเปนสถานที่ทองเที่ยว 

- อยูติดถนนใหญ การคมนาคม

สะดวก 

- น้ําทวมไดงาย  

- พื้นที่ขยายไดยาก 

- มีรถประจําทางเขาถึงนอยทําให

การเขาถึงทําไดไมสะดวก 

ดานเศรษฐกิจ 
- สินคามีความเปนเอกลักษณ 

โดยเฉพาะสินคาประเภทอาหาร 

- สินคาขาดความหลากหลาย หรือ

เปนเพียงสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน 

การมีสวนรวมของคนในชุมชน 

- ผูขายเปนคนในชุมชนทั้งหมด มี

ความรักและหวงแหนในชุมชนของ

ตนเอง 

- ชุมชนขาดความกระตือรือรนใน

การพัฒนาตลาดเปนสถานที่

ทองเที่ยว 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-138 

ตารางที่ 7 วิเคราะหโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของตลาดบางหลวง 
ปจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

นโยบายหรือการสนับสนุน 
จากองคกรภายนอก 

- จังหวัดสงเสริมและระบุเปนสถานที่

ทองเที่ยว 

- พื้นที่สวนใหญเปนของเอกชน 

ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการ

ทองเที่ยวไดยาก 

ทรัพยากรโดยรอบสถานที่
ทองเที่ยว 

- พื้นโดยรอบสวนใหญเปนชุมชน มี

ถนนตัดผาน  การคมนาคมสะดวก 

- อยูไกลจากสถานที่ทองเที่ยวแหง 

อื่น ๆ  
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การประมวลผลการวิเคราะหสูการจัดจําแนกกลุมผลงานการเรียนรูพื้นฐานสําหรับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริ  
Processing, analysis, classification into groups based accomplishment learning for children 
and youth in the Royal Projects 
 

พจนี เทียมศักดิ์1 

Potjanee Thimsak1 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดประเภทกลุมผลงานการเรียนรูพื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชน            

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากองคความรูจากชุมชนในดานตางๆ คือ ดานสุขภาพ ดานบทเรียนพื้นฐาน ดานภูมิปญญา

วัฒนธรรมดานการแกปญหา และดานการเปลี่ยนแปลงของโลก จํานวน 27 เรื่อง เพื่อนําไปสูการเรียนรูพื้นฐาน

สําหรับเด็ก วิธีการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการหาคําตอบอันเปนการทําความเขาใจปรากฏการณในชุมชน 

นํามาจัดทําเปนสมุดบันทึกมีภาพประกอบความรู โดยแจกจายใหแกเด็กนําไปศึกษาและทําการประเมินผล เพื่อดู

ความเหมาะสมของเนื้อหา จากนั้นนําไปใหบุคคลหลากหลายไดใช แลวทําการประเมินอีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดจึงให

นักศึกษาสาขาศึกษาศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 102 คน 

มาประมวลผลและวิเคราะหในภาพรวมสูการจัดจําแนกกลุม สรุปผลการวิจัยพบวา ความเห็นเกี่ยวกับการ             

จัดจําแนกผลงาน ไดดังนี้ ดานภูมิปญญาวัฒนธรรมมี 11 เรื่อง ดานสุขภาพ 6 เรื่อง ดานบทเรียนพื้นฐาน 6 เรื่อง   

ดานการแกปญหาที่พบ 3  เรื่อง และดานการเปลี่ยนแปลงของโลก 1 เรื่อง เมื่อทําการเปรียบเทียบความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดประเภทผลงานเหลานี้ พบวา มีผลงานเพียง 2 เรื่อง ที่เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เรื่องมารยาทไทย ซึ่งเพศหญิงมีความคิดเห็นวาผลงานดังกลาวควรอยู         

ในดานบทเรียนพื้นฐาน ขณะที่เพศชายเห็นวาควรอยูในดานภูมิปญญาวัฒนธรรม สวนเรื่องทศชาดก เพศหญิงเห็นวา

ควรอยูในดานบทเรียนพื้นฐาน ขณะที่เพศชายเห็นวาควรอยูในดานภูมิปญญาวัฒนธรรม สวนผลงานเรื่องอื่น ๆ เพศ

หญิงและเพศชายมีความคิดเห็นในการจัดประเภทผลงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

คําสําคัญ : การประมวลผล  การจําแนก  ผลงานการเรียนรูพื้นฐาน 

 

Abstract 
              This research aims to provide different classification accomplishment developed be the body of 

knowledge from the community in many sectors: the basic health ; wisdom culture ; solving problems and 

global changes. There are 27 items that lead to based accomplishment learning for children. The study 

used qualitative methods to investigate and understanding the body of knowledge in community. Which 

the body of knowledge was prepared in a notebook with illustrations and knowledge with distributed to 

children to study and evaluate for appropriateness of content. From diversity group under the various 

                                                 
1 สนง.โครงการสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจติรลดา ถนนราชวถิี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10303 ประเทศไทย 

  The Office of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects Chitralada palace, Dusit Bangkok 10303, Thailand  
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used. Then be evaluation again from many students of Higher Education in Education and Social 

Science, Thaksin University.  Hat Yai, Songkhla Province  with 102 people to process to analyze the 

overall classification accomplishment  the summery of this study found that an opinion on the 

classification as follows.  Wisdom culture 11 items, the basic Health 6 items, based accomplishment 6 

items, solving problems found 3 items and the global changes.  To compare different classification of 

these accomplish found that there were only two items on the male and female are statistically different 

statistical significance level of .05 was Thai manners. The women commented that the accomplishment 

should be based accomplishment learning, while males should be in that type of wisdom cultural. Ten in 

carnations of the Buddha. But male should be in the category the based accomplish; male should be in a 

type of wisdom culture. Female and male were commented on classification difference not statistically 

significant at the .05 level.  

Keywords : analysis, classification, based accomplishment learning 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
              สืบเนื่องจากที่ผูวิจัยไดดําเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานการเรียนรูพื้นฐานมาอยางตอเนื่องตั้งแต 

ป 2549 จนถึงป 2552 เพื่อใหแผนงานวิจัยนี้ทรงคุณคา จึงมีมติใหดําเนินการติดตาม (Monitoring) และประเมินผล 

(Evaluation) ในหลายรูปแบบและอยางเปนระบบ โดยการสรางดัชนีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่สําคัญ (Key 

Performance Indicator) เปนเครื่องมือใชติดตามโครงการวาควรปรับปรุงแกไขอะไร อยางไร เปนระยะๆ เพื่อจะได

พัฒนารูปแบบและรายละเอียดของผลงานการเรียนรูพื้นฐานใหดียิ่งขึ้นตอไป (ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2542 : สมหวัง    

พิธิยานุวัฒน. 2540). ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาผลการจําแนกกลุมผลงานการเรียนรูพื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชน  

ในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริ ตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อทําการประมวลผล  

ผลงานที่เปนองคความรูจากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต จํานวน 27 เรื่องขึ้น เพื่อเปนผลสะทอนกลับ

ในการพัฒนาผลงานการเรียนรูพื้นฐานตอไป 

              วัตถุประสงค (Objective) คือ ทําการประมวลผลการวิเคราะหสูการจัดจําแนกกลุมผลงานการเรียนรู

พื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริ 

              ปญหาการวิจัย (Research question) คือ ผลการวิเคราะหสูการจัดจําแนกกลุมผลงานการเรียนรูพื้นฐาน

สําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริเปนอยางไร 

              ประโยชนของงานวิจัย เพื่อการปรับปรุงผลงานการเรียนรูพื้นฐานตาง ๆ ใหมีคุณคาอันจะเปนประโยชนใน

ระยะยาวและคุมคาของงบประมาณที่ไดรับ หนวยงานทางดานการศึกษาสามารถนําไปใชไดเนื่องจากมีองคความรู  

ที่หลากหลาย รูปแบบผลงานการเรียนรูพื้นฐานชนิดนี้มีความนาสนใจ ทําใหเกิดการเรียนรูไดงาย ขั้นตอนและ

วิธีการใชไมยุงยาก มีความออนตัว ตรงความตองการในแตละริบทของสังคมสอดคลองกับการเรียนรูตลอดชีวิต  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
              1.  จัดหาขอมูลของผลงานการเรียนรูพื้นฐาน ศึกษาแนวคิดทฤษฎี คนควาเอกสารจากเอกสารตาง ๆ จาก

งานวิจัย สอบถามจากที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดําริ จากผูรู จากปราชญชุมชนและผูเชี่ยวชาญ ลงสํารวจ  
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ขอมูลพื้นฐานในชุมชนที่จะทําการศึกษา (Field) เลือกพื้นที่ที่ศึกษาโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในโครงการตาม

พระราชดําริ บรมผูชวยวิจัย โดยคัดเลือกผูชวยวิจัยในพื้นที่ สวนใหญเปนครูที่สามารถพูดภาษาพื้นเมืองไดทําการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูแกผูชวยวิจัยเรื่องการลงเก็บขอมูลในพื้นที่ผูชวยวิจัยรวมจัดทําแนวคําถาม นําไป

ทดลอง (Try out) นอกพื้นที่ จากนั้นนํามาแกไขขอบกพรอง เขาสูพื้นที่ที่ศึกษา โดยประสานงานผูชวยวิจัยซึ่งเปน

เจาหนาที่ในพื้นที่ เพื่อใหคนชุมชนไดทราบถึงวัตถุประสงคของการเขาไปเก็บขอมูลโดยจัดเตรียมอุปกรณใชในการ

เก็บขอมูล เลือกผูใหขอมูลหลัก โดยใชการเลือกเชิงทฤษฎี เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณระดับลึก คือ เมื่อเก็บขอมูล 

ในรายแรก ๆ จะวิเคราะหเบื้องตนเพื่อใหไดมโนทัศนในเรื่องที่ตองการทันที ทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล   

นําขอมูลมาจัดเรียง จนไดเปนขอสรุปเชิงทฤษฎีเรื่องตางๆ  

              2. สรางผลงานการเรียนรูพื้นฐาน ขอสรุปเชิงทฤษฎีหรือองคความรูที่ไดมาสรางเปนผลงานการเรียนรู

พื้นฐาน โดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติม นําไปทดลองใช เพื่อดูความเขาใจ การใชภาษา และภาพวาด คัดเลือกผลงานการ

เรียนรูพื้นฐานที่สามารถแกปญหาในเรื่องเรงดวนได นํามาเพิ่มเติมขอมูลใหทันสมัย จากนั้นประชุมศิลปนผูวาด

ภาพประกอบใหทราบถึงวัตถุประสงคของเรื่องที่จะวาด ไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญเฉพาะ สังเคราะหความรูเพิ่มเติมและ

วิเคราะหเนื้อหานําขอมูลมาเปรียบเทียบขอมูลที่ไดใหมกับขอมูลเดิม ในระยะเวลา 4 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2549 – 

ปงบประมาณ 2552 สามารถจัดทําไดทั้งส้ิน 27 เรื่อง นําไปใช 

              3. การเลือกกลุมตัวอยางในแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากผูวิจัยมีเครือขายเปน

อาจารยในมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงติดตอประสานงานและทําความเขาใจรวมกับที่ปรึกษาโครงการวิจัยและ  

เครือขาย หารือกอนแจกผลงานการเรียนรูพื้นฐาน  แจกผลงานการเรียนรูพื้นฐานทั้ง 27 เรื่องใหแกผูชวยวิจัยไปแจก

แกนักศึกษาไปศึกษากอน รวมระยะเวลา 2 เดือน จากนั้นจะสงแบบสอบถาม ใหนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ       

ไดตอบความคิดเห็นในเรื่องผลการจําแนกกลุมผลงานการเรียนรูพื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการตาม

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

               4. การวิเคราะหขอมูล วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ขณะสัมภาษณคณะผูวิจัยสามารถซักถามรายละเอียดของ

ประเด็นปญหาที่ตองการศึกษา โดยสรางมโนทัศนที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกันหรือแตกตางกันในรูปของขอความ 

(statement) จัดหมวดหมูของมโนทัศนเพื่อหาความสัมพันธเชื่อมโยงเชิงเหตุผล ทําการกําหนดรหัสหมาย (code) 

แยกเปนหมวดหมู (code mapping) และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของแตละมโนทัศน              

จัดหมวดหมูใหแกมโนทัศนตาง ๆ หลังจากนั้นผูวิจัยจึงเลือกผูใหขอมูลหลักคนตอไป โดยผูวิจัยเชื่อวาสามารถให

ขอมูลที่มีความแตกตางไปจากมิติ (dimensions) และคุณสมบัติของกลุมมโนทัศนที่พบจากการสัมภาษณที่ผานไป

แลว การเลือกรายตอไปยังคํานึงถึงความแตกตางของความสัมพันธระหวางกลุมมโนทัศนตาง ๆ โดยการเปรียบเทียบ

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง    (triangulation) จนไมสามารถวิเคราะหขอมูลที่แตกตางไดอีกตอไป (Verify) เรียกวา

ขอมูลอิ่มตัว (Saturation) แลวจึงนํามาเขียนเชื่อมโยงเปนขอสรุปเชิงทฤษฎี (theoretical generalization) วิธีวิจัย  

เชิงปริมาณ จากแบบสอบถามนักศึกษา นํามาตรวจสอบความสมบูรณ ตรวจใหคะแนน จัดทํารหัสขอมูล บันทึก

ขอมูลและประมวลผล วิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลใชความถี่และรอยละ สวนของความพึงพอใจของนักเรียน

และครูส่ีภูมิภาคที่มีตอผลงานการเรียนรูพื้นฐานองคความรูจากภาคใตของไทย สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
             ผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

จํานวนทั้งส้ิน 102 คน สวนใหญอยูในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 63 คนจากทั้งหมด 102 คน คิดเปนรอยละ 

61.76 และมาจากอําเภออื่นๆ 1-2-3 คน คิดเปนรอยละ 0.98 -1.98-2.94 ตามลําดับ) อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

อําเภอคลองทอม และอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อําเภอบางขัน อําเภอชะอวด และอําเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช

อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี อําเภอปาบอน อําเภอปากพะยูน  อําเภอเขาชัยสน อําเภอควนขนุนและอําเภอเมือง  

จังหวัดพัทลุง อําเภอหาดใหญ อําเภอบางกล่ํา อําเภอสทิงพระ อําเภอสะเดา อําเภอนาทวี อําเภอระโนด อําเภอเทพา 

อําเภอควนเนียง  และอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอหวยยอด อําเภอนาโยง 

และอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

             จากนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หาดใหญ จํานวนทั้งส้ิน 102 คน สวนใหญมาจาก

จังหวัดสงขลา จํานวน 77 คนจากทั้งหมด 102 คน คิดเปนรอยละ 75.49 และมาจากจังหวัดพัทลุง จํานวน 8 คน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน จากจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรังและจังหวัดยะลา จังหวัดละ 3 คน ตามลําดับ  

(คิดเปนรอยละ 7.84, 4.90 และ 2.94 ตามลําดับ จําแนกเปนเพศหญิง 67 คนคิดเปนรอยละ 65.69 และเพศชาย 35 

คน คิดเปนรอยละ 34.31 โดยสวนใหญมีอายุ 19 ป จํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 31.37 เปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชาย รองลงมาคือ อายุ 20 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 28.43 เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายเชนเดียวกัน และ

อายุ 22 ป จํานวน 16 คน คิดเปน รอยละ15.69 เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

             จากผลการวิเคราะหขอมูลขางตน พบวา ผูใหขอมูลทั้งส้ิน 102 คนมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดประเภท

ผลงานการเรียนรูพื้นฐาน เรียงตามลําดับดังนี้คือ ดานภูมิปญญาวัฒนธรรม 11 เรื่อง ดานสุขภาพ 6  เรื่อง  ดาน

บทเรียนพื้นฐาน 6 เรื่อง ดานการแกปญหา  3 เรื่อง  และการเปลี่ยนแปลงของโลก 1 เรื่อง ตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงการจัดประเภทของผลงานการเรียนรูพ้ืนฐาน 

                  ชื่อเรื่องของผลงานการเรียนรูพื้นฐาน 
ดานสุขภาพ บทเรียน

พื้นฐาน 

ภูมิปญญา

วัฒนธรรม 

แกปญหาที่พบ การเปลี่ยน 

แปลงของโลก 

ดานโภชนาการสําหรับเด็กที่มีน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 84 (82.40) 6 (5.90) 1 (1.00) 9 (8.80) 1 (1.00) 

ดานโภชนาการสําหรับเด็กที่มีน้ําหนักสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 83 (81.4) 6 (5.90) 1 (1.00) 9 (8.80) 2 (2.00) 

ความรูทั่วไปดานโภชนาการ 72 (70.60) 27 (26.50) 2 (2.00) 1 (1.00) - 

ความรูทั่วไปดานสุขาภิบาลอาหาร 76 (74.50) 20 (19.60) 2 (2.00) 3 (2.90) - 

การดูแลสุขภาพของรางกาย 92 (90.20) 8 (7.80) -  1 (1.00) -  

การสงเสริมความรูเรื่องสมุนไพรและผักพื้นบาน 1 (1.00) 23 (22.50) 8 (7.80) 68 (66.70) 2 (2.00) 

โรคที่พบบอยในเด็ก 57 (55.90) 16 (15.70) -  26 (25.50) 1 (1.00) 

ความรูทั่วไปของพอแมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 11 (10.80) 36 (35.30) 2 (2.00) 45 (44.10) 6 (5.90) 

การละเลนของเด็กไทย 1 (1.00) 9 (8.80) 90 (88.20) -  2 (2.00) 

ชนเผาตาง ๆ ในภาคเหนือของไทย - 19 (18.60) 63 (61.80) 4 (3.90) 11 (10.80) 

มารยาทไทย 2 (2.00) 49 (48.00) 48 (47.10) 3 (2.90) - 

การปองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 35 (34.30) 39 (38.20) 2 (2.00) 24 (23.50) 1 (1.00) 

แมไมมวยไทย 8 (7.80) 13 (12.70) 80 (78.40) 1 (1.00) - 

ลายไทย 4 (3.90) 18 17.60) 78 (76.50) 1 (1.00) - 

คูมือการชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ 13 (12.70) 28 (27.50) 5 (4.90) 53 (52.00) 2 (2.00) 

ลายผาไหม 1 (1.00) 7 (6.90) 92 (90.20)  1 (1.00) 

สมบัติผูดี 4 (3.90) 68 (66.70) 23 (22.50) 4 (3.90) 3 (2.90) 

การลดภาวะโลกรอน 3 (2.90) 9 (8.80) - 11 (10.80) 79 (77.50) 

คําตรงกันขามและสํานวนควรรู 2 (2.00) 91 (89.20) 6 (5.90) 2 (2.00) - 

นิทานประกอบภาพเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 3 (2.90) 37 (36.30) 24 (23.50) 19 (18.60) 16 (15.70) 

การจักสานแบบตาง ๆ  1 (1.00) 6 (5.90) 94 (92.20) 1 (1.00) - 

พระพุทธรูปปางตาง ๆ  (พุทธประวัติ) 3 (2.90) 40 (39.20) 56 (54.90) 2 (2.00) - 

ทศชาดก 4 (3.90) 1 (1.00) 57 (55.90) - - 



 

บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

 

O-143 

วิถีชีวิตมุสลิม 1 (1.00) 33 (32.40) 65 (63.70) 1 (1.00) 1 (1.00) 

โนรา 2 (2.00) 10 (9.80) 88 (86.30) 1 (1.00) - 

หนังตะลุง 2 (2.00) 7 (6.90) 89 (87.30) 1 (1.00) - 

คําศัพทภาษายาวีสําหรับเด็ก 4 (3.90) 72 (70.60) 22 (21.60) 3 (2.90) - 

 

             เมื่อทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประเภทผลงานการเรียนรูพื้นฐาน พบวา มีเพียง ผลงาน

การเรียนรูพื้นฐาน 2 เรื่องที่เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

ก็คือ มารยาทไทย (ซึ่งเพศหญิงมีความคิดเห็นวาผลงานการเรียนรูพื้นฐานดังกลาวควรอยูในประเภทบทเรียน  

พื้นฐาน ขณะที่เพศชายเห็นวาควรอยูในประเภทภูมิปญญาวัฒนธรรม สวนทศชาดก เพศหญิงเห็นวาควรอยูใน

ประเภทบทเรียนพื้นฐาน ขณะที่เพศชายเห็นวาควรอยูในประเภทภูมิปญญาวัฒนธรรม) สวนผลงานการเรียนรู

พื้นฐานเรื่องอื่นๆ เพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นในการจัดประเภทผลงานการเรียนรูพื้นฐานแตกตางกัน     

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้รายละเอียดการจัดกลุมปรากฏดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประเภทผลงานการเรียนรูพ้ืนฐาน 
ดานของผลงานการเรียนรูพื้นฐาน ชื่อเรื่องของผลงานการเรียนรูพื้นฐานเรียงตามลําดับและรอยละความคิดเห็น 

ภูมิปญญาวัฒนธรรม 

(11 เรื่องผลงานการเรียนรูพื้นฐาน) 

การจักสานแบบตาง ๆ จํานวน 94 คน (รอยละ 92.20)                    ลายผาไหม จํานวน 92 คน (รอยละ 90.20) 

การละเลนของเด็กไทย จํานวน 90 คน (รอยละ 88.20)                    หนังตะลุง จํานวน 89 คน (รอยละ87.30) 

โนรา จํานวน 88 คน (รอยละ 86.30)                                             แมไมมวยไทย จํานวน 80 คน (รอยละ78.40) 

ลายไทย จํานวน 78 คน (รอยละ76.50)                                          วิถีชีวิตมสุลิม จํานวน 65 คน (รอยละ 63.70) 

ชนเผาตาง ๆ ในภาคเหนือของไทย จํานวน 63 คน (รอยละ 61.80)   ทศชาดก จํานวน 57คน (รอยละ55.90) * 

พระพุทธรูปปางตาง ๆ (พุทธประวัติ) จํานวน 56 คน (รอยละ 54.90) 

ดานสุขภาพ  

(6 เรื่องผลงานการเรียนรูพื้นฐาน) 

การดูแลสุขภาพของรางกาย จํานวน 92 คน (รอยละ 90.20)            โภชนาการสําหรับเด็กที่มีน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑ จํานวน 84 คน (รอยละ 82.40) 

โภชนาการสําหรับเด็กที่มีน้ําหนักสูงกวาเกณฑ  (รอยละ 81.4)         ความรูทั่วไปดานสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 76 คน (รอยละ 74.50) 

ความรูทั่วไปดานโภชนาการ จํานวน 72 คน (รอยละ 70.60)             โรคที่พบบอยในเด็ก จาํนวน 57 คน (รอยละ 55.90) 

บทเรียนพื้นฐาน 

(6 เรื่องผลงานการเรียนรูพื้นฐาน) 

คําตรงกันขามและสํานวนควรรู จํานวน 91 คน (รอยละ 89.20)        คําศัพทภาษายาวีสําหรับเด็ก จํานวน 72 คน (รอยละ 70.60) 

สมบัติผูดี จํานวน 68 คน (รอยละ 66.70)                                        มารยาทไทย จํานวน 49 คน (รอยละ 48.00)* 

การปองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล  (รอยละ 38.20)             เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน จํานวน 37 คน (รอยละ 36.30) 

แกปญหาที่พบ 

(3 เรื่องผลงานการเรียนรูพื้นฐาน) 

สมุนไพรและผักพื้นบาน  จํานวน 68 คน (รอยละ 66.70)                 การชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ จํานวน 53 คน (รอยละ 52.00) 

ความรูทั่วไปของพอแมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ จํานวน 45 คน (รอยละ 44.10) 

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

(1 เรื่องผลงานการเรียนรูพื้นฐาน) 

การลดภาวะโลกรอน จํานวน 79 คน (รอยละ 77.50) 

 

              จากผลการวิเคราะหคุณลักษณะหรือประโยชนที่ไดรับจากผลงานการเรียนรูพื้นฐาน พบวา สวนใหญกวา

รอยละ 80 เห็นวาไดรับประโยชนหลากหลายลักษณะ ตามลําดับดังนี้คือ ไดรับความรูสําหรับการนําไปพัฒนาตนเอง

มากที่สุด รอยละ 89.20 รองลงมาคือ ไดรับความรูซึ่งเปนประโยชนในการประยุกตใชในทางปฏิบัติ รอยละ 88.20 

การแจกจายไปยังเด็กนักเรียนเปนส่ิงที่ดีมาก เพราะจะไดกระจายความรูไดอยางทั่วถึง รอยละ 86.30 ไดรับความรู   

ที่เปนประโยชนในเชิงวิชาการ รอยละ 84.30 ไดรับความเพลิดเพลินและพัฒนาความรูไปพรอมกัน รอยละ 83.30  

และไดรับแนวทางและองคความรูใหม และเห็นวาควรทําเปนส่ือหลายประเภทประเภท ไดแก โปรแกรมมัลติมีเดีย, 

CAI, ทําเปนภาพเคลื่อนไหวลงแผน CD หรือส่ือการสอนประเภทอื่นดวย ในรอยละที่เทากันคือ รอยละ 81.40 โดย

ทั้งนี้ในการไดรับความเพลิดเพลิน และพัฒนาความรูไปพรอมกัน เมื่อทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูให

ขอมูลเพศชายและเพศหญิง พบวา เพศหญิงใหความสําคัญหรือไดรับประโยชนจากประเด็นนี้มากกวาเพศชาย   

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่คุณลักษณะหรือประโยชนอื่นๆ ผูใหขอมูลเพศชายและเพศหญิงมีความ

คิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจที่มีตอผลงานการเรียนรูพ้ืนฐานในภาพรวม 
              จากตารางที่ 3 สรุปไดวา ผูใหขอมูลสวนใหญพึงพอใจตอผลงานการเรียนรูพื้นฐานทั้ง 27 ผลงานการเรียนรู

พื้นฐานในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของความพึงพอใจ พบวา ในระดับมาก

ที่สุดเรียงตามลําดับ ดังนี้คือ ดีมากที่แจกไปยังเด็กนักเรียน รองลงมาคือ ควรจัดทําในหลายระดับยิ่งขึ้น  ควรจัดทํา  

ในเรื่อ อื่น ๆ  ควรทําเปนเลมไวในหองสมุดโรงเรียน ควรจัดทําในสื่ออื่น ๆ ควรสนับสนุนใหทําตอไป กระตุนความใฝรู

ของเด็กมีความหลากหลายดี  
 
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอผลงานการเรียนรูพ้ืนฐาน 
 

                                              ประเด็น 

      คาเฉลี่ย 

mean 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

SD 

การแปลผลระดับความพึง

พอใจ 

29. ดีมากที่แจกไปยังเด็กนักเรียน 4.47 0.74 มากที่สุด 

30. ควรจัดทําในหลายระดับย่ิงขึ้น 4.45 0.71 มากที่สุด 

26. ควรจัดทําในเรื่องอ่ืน ๆ อีก 4.43 0.79 มากที่สุด 

28. ควรทําเปนเลมไวในหองสมุดโรงเรียน 4.42 0.80 มากที่สุด 

27. ควรจัดทําในสื่ออ่ืน ๆ ดวย 4.37 0.84 มากที่สุด 

25. ควรสนับสนุนใหทําตอไป 4.36 0.78 มากที่สุด 

16. กระตุนความใฝรูของเด็ก 4.33 0.69 มากที่สุด 

14. มีความหลากหลาย 4.33 0.75 มากที่สุด 

17. เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 4.28 0.76 มากที่สุด 

11. มีความคุมคา 4.26 0.74 มากที่สุด 

9. เนื้อหาสาระ 4.25 0.74 มากที่สุด 

12. เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับศิษย 4.25 0.80 มากที่สุด 

15. เกิดการเอื้อเฟอเผื่อแผศิษยกับครู 4.25 0.76 มากที่สุด 

18. มีรูปแบบที่ดี 4.25 0.76 มากที่สุด 

2. ผลงานจํานวนมากและหลากหลาย 4.19 0.63 มาก 

24. หลายฝายใหความสนใจ 4.18 0.65 มาก 

13. ครูไดความคิดในการพัฒนารูปแบบตอ 4.18 0.76 มาก 

22. นักเรียนสนใจ 4.17 0.79 มาก 

20. ไดเรียนรูแบบฝกปฏิบัติไปพรอมกัน 4.15 0.71 มาก 

1. การบริหารจัดการของผูวิจัยในการจัดทําผลงานการเรียนรูพื้นฐาน 4.14 0.69 มาก 

19. มีความเหมาะสมทุกดาน 4.14 0.73 มาก 

10. ไดประโยชนแนวลึก 4.10 0.79 มาก 

23. เกิดการเรียนรูรวมกันครูกับชุมชน 4.09 0.73 มาก 

3. ผลงานการเรียนรูพื้นฐานมีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน 4.08 0.82 มาก 

8. ขอมูลที่จดัลงผลงานการเรียนรูพื้นฐานมีความเหมาะสม 4.03 0.81 มาก 

21. เกิดการพึ่งพาตนเอง 4.02 0.79 มาก 

4. มีความสะดวกในการใชผลงานการเรียนรูพื้นฐาน 4.01 0.83 มาก 

5. ขอมูลที่จัดลงผลงานการเรียนรูพื้นฐานมีความเหมาะสม 4.01 0.89 มาก 

6.ระบบการขนสงผลงานการเรียนรูพื้นฐานไปยังทาน 3.75 0.75 มาก 

7.ความเพียงพอตอความตองการ 3.66 0.76 มาก 

31. ไมเหมาะเพราะเลมเล็กขอมูลมีนอยไป 3.16 1.15 ปานกลาง 

32. ไมเหมาะสม เพราะสิ้นเปลือง 3.01 1.23 ปานกลาง 

รวม 4.12 0.41 มาก 

 
              ในภาพรวมของความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบของผลงานการเรียนรูพื้นฐานในภาพรวม ผูใหขอมูลทั้งเพศ

ชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 อยางไรก็ตามเมื่อ

พิจารณา ในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับระดับความพึงพอใจ กลับพบวา มีหนึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจ   

ในรูปแบบ ของผลงานการเรียนรูพื้นฐานทั้ง 27 เรื่อง เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทาง สถิติ ที่ระดับ .05 ในสวนของความสนใจของนักเรียน ซึ่งผูใหขอมูลเพศหญิง สะทอนระดับความ       

พึงพอใจในประเด็นนี้สูงกวาเพศชาย ดังจากตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอผลงานการเรียนรู
พ้ืนฐานในภาพรวมของผูใหขอมูล จําแนกตามเพศของผูใหขอมูล 
                                          ประเด็น เพศชาย เพศหญิง t-test Sig. 

1. การบริหารจัดการของผูวิจัยในการจัดทําผลงานการเรียนรูพื้นฐาน 4.00 4.21 -1.46 0.15 

2. ผลงานจํานวนมากและหลากหลาย 4.09 4.24 -1.18 0.24 

3. ผลงานการเรียนรูพื้นฐานมีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน 3.89 4.18 -1.74 0.09 

4. มีความสะดวกในการใชผลงานการเรียนรูพื้นฐาน 4.07 3.99 0.42 0.68 

5. ขอมูลที่จัดลงผลงานการเรียนรูพื้นฐานมีความเหมาะสม 3.89 4.07 -1.01 0.31 

6.ระบบการขนสงผลงานการเรียนรูพื้นฐานไปยังทาน 3.71 3.78 -0.39 0.69 

7.ความเพียงพอตอความตองการ 3.63 3.67 -0.27 0.79 

8. ขอมูลที่จัดลงผลงานการเรียนรูพื้นฐานมีความเหมาะสม 3.83 4.13 -1.82 0.07 

9. เนื้อหาสาระ 4.17 4.28 -0.73 0.47 

10. ไดประโยชนแนวลึก 4.06 4.12 -0.38 0.71 

11. มีความคุมคา 4.09 4.36 -1.776 0.08 

12. เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับศิษย 4.20 4.27 -0.41 0.68 

13. ครูไดความคิดในการพัฒนารูปแบบตอ 4.00 4.27 -1.70 0.09 

14. มีความหลากหลาย 4.23 4.39 -1.02 0.31 

15. เกิดการเอื้อเฟอเผื่อแผศิษยกับครู 4.09 4.33 -1.53 0.13 

16. กระตุนความใฝรูของเด็ก 4.23 4.39 -1.10 0.27 

17. เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 4.14 4.36 -1.36 0.18 

18. มีรูปแบบที่ดี 4.17 4.28 -0.73 0.47 

19. มีความเหมาะสมทุกดาน 4.17 4.12 0.34 0.74 

20. ไดเรียนรูแบบฝกปฏิบัติไปพรอมกัน 4.09 4.18 -0.63 0.53 

21. เกิดการพึ่งพาตนเอง 4.09 3.99 0.60 0.55 

22. นักเรียนสนใจ 3.94 4.28 -2.08 0.04* 

23. เกิดการเรียนรูรวมกันครูกับชุมชน 3.97 4.15 -1.17 0.25 

24. หลายฝายใหความสนใจ 4.14 4.19 -0.38 0.71 

25. ควรสนับสนุนใหทําตอไป 4.31 4.39 -0.45 0.65 

26. ควรจัดทําในเรื่องอ่ืน ๆ อีก 4.31 4.49 -1.08 0.28 

27. ควรจัดทําในสื่ออ่ืน ๆ ดวย 4.40 4.36 0.24 0.81 

28. ควรทําเปนเลมไวในหองสมุดโรงเรียน 4.37 4.47 -0.46 0.65 

29. ดีมากที่แจกไปยังเด็กนักเรียน 4.40 4.51 -0.69 0.49 

30. ควรจัดทําในหลายระดับย่ิงขึ้น 4.28 4.54 -1.71 0.09 

31. ไมเหมาะเพราะเลมเล็กขอมูลมีนอยไป 3.08 3.19 -0.49 0.63 

32. ไมเหมาะสม เพราะสิ้นเปลือง 2.85 3.09 -0.90 0.37 

รวม 4.03 4.16 -1.46 0.15 

 

สรุป 
            งานวิจัยนี้สามารถตอบปญหาการวิจัย ที่สามารถจัดจําแนกกลุมผลงานการเรียนรูพื้นฐานสําหรับเด็กและ

เยาวชนในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริไดเปนอยางดี  เนื่องจากผลของงานวิจัยนี้เปนผลงานการเรียนรูพื้นฐาน  

ของเด็กซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อการปฏิบัติจริง (พระไพศาล วิสาโล อางถึงใน บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2544) จึงเห็น

ไดวางานวิจัยนี้ไดมีการบูรณาการหลายสิ่งโดยไดเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จากทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ทําใหยืนยัน 

ไดวาการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) และทุกหนทุกแหงเปนส่ิงที่สามารถทําได สามารถหยิบยกความรู

ตาง ๆ มาใชเพื่อปลูกฝงแกเด็กอยางตอเนื่องและเปนแบบธรรมชาติ ที่เนนความคิดสรางสรรคและจินตนาการ         

ซึ่งสามารถทําใหเกิดความรูสูการปฏิบัติจริงได เพื่อพัฒนาองคความรูในการแกปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง 

สุขภาพอนามัย ดานวัฒนธรรม ดานภาษา ดานสังคม เพื่อการแกปญหาและเพื่อสังเคราะหองคความรูในชุมชน   

ดานตางๆ สามารถใหการศึกษาเฉพาะตัวผูเรียนเปนรายบุคคล การกําหนดเปาหมาย สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 

จึงวางอยูบนพัฒนาการที่เปนจริงของตัวผูเรียนตามธรรมชาติ นิสัยในการเรียนรู (Learning Style) แววฉลาด หรือ

ความถนัด ความสนใจ (Multiple Intelligence) และระยะเวลาในการเรียนรูของผูเรียน  มุมมองในประเด็น

ปรากฏการณในทองถิ่นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของทองถิ่น เพื่อชวยแกปญหาใหกับทองถิ่น และเพื่อมุงสูส่ิง ที่เรียกวา 
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Practical Wisdom หรือภูมิปญญาที่ปฏิบัติการไดจริง ทั้งนี้ผูวิจัยยังรับขอเสนอแนะจากผูรูอื่นๆ เชน ที่ปรึกษา

โครงการตามพระราชดําริ ผูชํานาญในสาขานั้น ๆ เพื่อสงผลตอองคความรูที่ไดอยางแทจริง 
 

ขอเสนอแนะ 
              ขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปด วาควรดําเนินในเรื่องตอไปนี้ การพูดหรือการใชภาษาของแตละภาคและ

การใชคําราชาศัพท มารยาทผูดี ธรรมะและการฝกสมาธิ คุณธรรมประจําใจ การใชถนนอยางปลอดภัย ครอบครัว 

การแตงกายของตัวละครในวรรณคดีไทย ประวัติบุคคลสําคัญ นาฏยศัพท วัฒนธรรมพื้นบาน ทารําแบบตางๆ การ

แตงกายใหถูกกาลเทศะ ความรูดานโภชนาการ ความรูเกี่ยวกับโลกรอน ศิลปะทุกแขนง ขนมไทย กฎหมายใน

ชีวิตประจําวัน ประวัติศาสตรชาติไทยหรือประวัติศาสตรอื่นๆ  นอกจากนี้ยังมีขอเสนอเกี่ยวกับการจัดทํารูปเลมและ

เนื้อหา ใหมีการเพิ่มเนื้อหาใหลึกซึ้งมากขึ้น มีการใชสีและขนาดตัวอักษรใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น   

              ขอเสนอแนะสําหรับผูจะทําการวิจัยในรูปแบบเดียวกันควรไดศึกษาในแตละบริบทใหลึกซึ้ง จริงจัง เพราะจะ

ทําใหไดขอมูลลึกและเปนประโยชนตอชุมชน หรือทําการพัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ เชน ส่ือมัลติมีเดีย ภาพยนตรส้ัน 

แผนพับ ใชไอซีทีในเชิงสรางสรรค ในรูปแบบ CD, DVD  สําหรับในการพัฒนาขั้นตอไป ควรมีการนํานวัตกรรมการ

เรียนรูพื้นฐานที่พัฒนาแลวเขาไปใชในหองเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อใหพอเพียงและแพรกระจายทั่วถึง 
 

คําขอบคุณ 
            ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เปดพื้นที่ใหแกผูวิจัยในการเผยแพรผลงาน และ

ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยรังสิต  
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ปจจัยที่ ส งผลตอการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้ งแรกของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี 
Factors Affecting the First Attempt Achievement of the Standard Test for the Students in 
the Higher Professional Certificate of Public Health Program in Sirindhorn College of Public 
Health, Chonburi 
 

รุงเพ็ชร บุญทศ1 ไพรัช บุญทศ1 อารีรัตน ผลิตนนทเกียรติ1 บัวคลาย ตันกิมหงษ1 และ เพียงดาว คํานึงสิทธิ1 

Rungpesh Bunthose1, Pyrush Bunthose1, Arerat Phlitnonkiat1, Buaklai Tankimhong1 and  

Piangdao Khamnuengsithi1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง เกรดเฉลี่ยสะสม การเตรียมตัวสอบ  การจัดการ

เรียนการสอน และสภาพแวดลอมการเรียนการสอนกับการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก และเพื่อศึกษาปจจัย     

ที่สงผลตอการสอบผานครั้งแรก ประชากรเปนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร   

ชั้นปที่ 2  ที่จะสําเร็จการศึกษา จํานวน 234 คน  ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  เครื่องมือเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  มีคาความเชื่อม่ัน .87  เก็บรวบรวมขอมูลหลังการ

สอบขอสอบมาตรฐาน  ในเดือนมีนาคม 2553  สถิติที่ใชคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษา พบวา  นักศึกษา

สวนใหญ อายุ 19-21 ป (รอยละ 88.5)  รองลงมา อายุมากกวา 24 ป  ขึ้นไป (รอยละ 7.7)  เปนนักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขชุมชน109 คน  (รอยละ 46.6)  หลักสูตรทันตสาธารณสุข 65 คน  (รอยละ 27.8) หลักสูตรเทคนิค      

เภสัชกรรม 60 คน  (รอยละ 25.6)  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.29–3.00 (รอยละ 53.4) และ 3.01–3.50 (รอยละ 41)        

สอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก 218 คน (รอยละ 93.20) ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการสอบขอสอบมาตรฐาน

ผานครั้งแรก คือเกรดเฉลี่ยสะสมและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ระดับ.05 ปจจัยที่สงผลตอการสอบขอสอบ

มาตรฐานผานครั้งแรกคือเกรดเฉลี่ยสะสมและวิธีการจัดการเรียนการสอน    

คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผล  ขอสอบมาตรฐาน  สาธารณสุข 

 

Abstract 
This study aimed to verify relationship between the grade point average (GPA), preparation, 

learning and teaching management, learning and teaching environment, and the first attempt 

achievement of the standard test, and to investigate the factors affecting the first attempt achievement of 

the standard test. Populations of the study were 234 students of the Higher Professional of Certificate of 

                                                 
1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัชลบุรี 29 ม.4 ต.บานสวน  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประเทศไทย              
  Sirindhorn College of Public Health, Chonburi, 29 M.4  Bansuan Subdistrict, Muang, Chonburi 20000, Thailand 
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Public Health Program (Community Public Health, Dental Public Health, and Pharmacy Technique) in 

Sirindhorn College of Public Health, Chonburi.  Research tool was a five-scale rating questionnaire with 

the alpha coefficient at .87.  Data were collected after the standard test session in March 2010. Analysis 

statistics were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, 

and stepwise multiple regression analysis.  Research results found that most students aged 19-21 years 

(88.5 percent) followed by over 24 years (7.7 percent). 109 students (46.6 percent) from Community 

Health Program, 65 students (27.8 percent) from Dental Public Health Program, and 60 students (25.6 

percent) from Pharmacy Technique Program were samples. Most had GPAs of 2.29–3.00 (53.4 percent) 

followed by 3.01–3.50 (41 percent). They completed the first attempt achievement of the standard test at 

93.20 percent.  Variables related to the first attempt achievement of the standard test were the GPAs and 

the learning and teaching method at .05 level. Factors affected the first attempt achievement of the 

standard test were the GPAs and the learning and teaching method.  

Keywords : factors affecting, standard test, public health 

 

คํานําและวัตถุประสงค  
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี   เปนสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหนาที่ในการผลิตบุคลากรสาธารณสุข  เพื่อปฏิบัติงานในสถานบริการ

สาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร (ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม และ

สาธารณสุขชุมชน) นักศึกษาทุกคนที่จะจบการศึกษาตองผานการสอบขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ผลการสอบ 

ขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก  เฉล่ีย 3 ป  อยูในระดับต่ําคือ ป 2550 เทากับ 83.53  ป 2551 เทากับ  68.68 ป 2552 

เทากับ 75.1 เมื่อจัดลําดับในเครือขายวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พบวา นักศึกษาหลักสูตรทันตสาธารณสุข  

และเทคนิคเภสัชกรรม อยูในอันดับสุดทาย สวนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อยูในอันดับรองสุดทาย  ปจจัย

หลายประการมีความเกี่ยวของกับผลการสอบ  เชน  คุณลักษณะของผูเรียน  ระบบการเรียนการสอน  ความเหลื่อม

ลํ้าในเรื่องคุณภาพ  ความพรอมของสถาบันที่ผลิต   ความเปนมาตรฐานของขอสอบ   การเตรียมพรอมของผูเขาสอบ  

และเกรดเฉลี่ยสะสม  (โสภา  ล้ีศิริวัฒนกุล  และคณะ, 2549: ค)  ผลการสอบประเมินความรูของนักศึกษา  เปนการ

วัดผลผลิต (Output) ขึ้นอยูกับตัวปอน (Input) ไดแก หลักสูตร คุณลักษณะของผูเรียน คุณลักษณะของผูสอน  

สภาพแวดลอมการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนการสอน  (Process)   ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

การเลือกทรัพยากรและสื่อการสอน และการจัดการประเมินผล ในป 2553  วิทยาลัยไดเตรียมความพรอมให

นักศึกษาอยางเปนระบบ  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก

ของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสม  การเตรียมตัว วิธีการจัดการ

เรียนการสอน และสภาพแวดลอมการจัดการเรียนการสอน กับการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก (2) ศึกษา

ปจจัยที่มีตอการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุข

ศาสตร  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี 
 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้   ดําเนินการในประชากรที่เปนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร  
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ชั้นปที่ 2 (ปสุดทาย)  ที่ผานการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  สาขาวิชา     

ทันตสาธารณสุข  และสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  รวม  234  คน   ซึ่งสําเร็จการศึกษาในวันที่ 1 เมษายน  2553  

เทานั้น     
 นิยามศัพท 
 ขอสอบมาตรฐาน  หมายถึง  แบบทดสอบประมวลความรูตลอดหลักสูตรการศึกษา  เปนอัตนัยผสมปรนัย  

จัดทาํโดยสถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข   นักศึกษาทุกคนจะตองสอบผาน  

 การสอบผานขอสอบมาตรฐาน หมายถึง ผลการสอบขอสอบมาตรฐานไดคะแนนนรวมผานเกณฑ 50  

เปอรเซ็นต นักศึกษาที่สอบไมผานจะตองดําเนินการสอบซอมในรายวิชาที่สอบตกจนกวาจะสอบผาน  กระบวนการ

สอบมีคณะกรรมการออกขอสอบ  คณะกรรมการสอบ  และคณะกรรมการตรวจขอสอบ  ดําเนินการโดยสถาบัน 

 เกรดเฉลี่ยนสะสม หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา  ตั้งแตเริ่มเขาศึกษา  กระทั่ง

เรียนครบจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร     

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร ชั้นปที่ 2 (ปสุดทาย)  

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  และสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม    

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรในการศึกษา    
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร      

ชั้นปที่ 2 จํานวน 234 คน  แยกรายสาขาคือสาขาทันตสาธารณสุข   65  คน   สาขาเทคนิคเภสัชกรรม  60 คน  และ 

สาขาสาธารณสุขชุมชน 109 คน  ซึ่งจะสําเร็จการศึกษา ในวันที่ 1 เมษายน 2553 และตองไดรับการสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  

    เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการสอบขอสอบมาตรฐานผาน

ครั้งแรก   ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น  แบงออกเปน  3  ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษา   

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมตัว  มี 18 ขอ  เปนขอความดานบวก  15 ขอ   ดานลบ  3  ขอ   

เปนมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ ของลิเคิรท (Best & Kahn, 1993: 247)  มีเกณฑการใหคะแนน   ดังนี้ 

         ขอความดานบวก     ขอความดานลบ 

 ปฏิบัติเปนประจํา        ให  5  คะแนน   ปฏิบัติเปนประจํา       ให  1  คะแนน 

 ปฏิบัติบอยครั้ง            ให  4  คะแนน   ปฏิบัติบอยครั้ง           ให  2  คะแนน 

 ปฏิบัติปานกลาง         ให  3  คะแนน   ปฏิบัติปานกลาง         ให  3  คะแนน 

 ปฏิบัติเปนบางครั้ง      ให  2  คะแนน   ปฏิบัติเปนบางครั้ง      ให  4  คะแนน 

 ไมปฏิบัติ/ปฏิบัตินอย  ให  1  คะแนน   ไมปฏิบัติ/ปฏิบัตินอย   ให  5  คะแนน 

  การแปลความหมายคะแนน  ใชเกณฑคะแนนเฉลี่ย    ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง      การเตรียมตัวสอบเหมาะสมมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง      การเตรียมตัวสอบเหมาะสมมาก 
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คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง      การเตรียมตัวสอบเหมาะสมปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง      การเตรียมตัวสอบเหมาะสมนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง      การเตรียมตัวสอบเหมาะสมนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 10 ขอ และสภาพแวดลอมการจัดการเรียน

การสอน  จํานวน 10  ขอ   เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  5 ระดับ ของ  ลิเคิรท (Best &  Kahn, 1993 

:247)  มีเกณฑการใหคะแนน    ดังนี้ 

เห็นดวยมากที่สุด  ใหคะแนน     5    คะแนน 

เห็นดวยมาก  ใหคะแนน     4    คะแนน 

เห็นดวยปานกลาง  ใหคะแนน     3    คะแนน 

เห็นดวยนอย  ใหคะแนน     2    คะแนน 

เห็นดวยนอยที่สุด  ใหคะแนน     1    คะแนน 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  

 1.  ขอมูลทั่วไป  ใชสถิติคาความถี่  และรอยละ 

2.  วิเคราะหระดับคะแนนการเตรียมตัวของผูสอบ  วิธีการจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมการ

จดัการเรียนการสอน  ใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ  เกรดเฉลี่ยสะสม การเตรียมตัว วิธีการจัดการเรียนการสอนและ

สภาพแวดลอมการจัดการเรียนการสอนกับการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ

เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

4.  การวิเคราะหปจจัยอายุ เกรดเฉลี่ยสะสม  หลักสูตรที่ศึกษา  การเตรียมตัว  วิธีการจัดการเรียนการสอน

และสภาพแวดลอมการจัดการเรียนการสอนที่ทํานายการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก ใชการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression)  และเทคนิคการเลือกตัวแปรโดยวิธี  Stepwise   

 

ผลการวิจัย 
1.  นักศึกษาสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 19 - 21 ป คิดเปน รอยละ 88.5  รองลงมาอายุมากกวา 24 ป ขึ้นไป 

คิดเปน รอยละ 7.7  สวนใหญศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คิดเปน รอยละ  46.6   รองลงมาคือ หลักสูตรทันต

สาธารณสุข  คิดเปน รอยละ 27.8  สวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสม  2.29–3.00 คิดเปน รอยละ  53.4  และ 3.01–3.50 

คิดเปน รอยละ  53.4   สอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก  218  คน  คิดเปน รอยละ 93.20    

 2. ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกของนักศึกษาคือ  เกรดเฉลี่ยสะสม  

และวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยมีความสัมพันธอยางมีนัยที่ระดับ  0.05  ดังตารางที่ 1 

3. ปจจัยที่สงผลตอการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกของนักศึกษา คือ เกรดเฉลี่ยสะสม และวิธีการ

จัดการเรียนการสอน    โดยมีคาพยากรณ   รอยละ  5.9   ดังตารางที่ 2, 3   
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ตารางที่ 1  คาสัมพันธ  (r)  ระหวางอายุ  เกรดเฉลี่ยสะสม  การเตรียมตัว  วิธีการจัดการเรียนการสอน  และ

สภาพแวดลอมการจัดการเรียนการสอน กับการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก  

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) P – value 

อายุ .063 .335 

เกรดเฉลี่ยสะสม .207* .001 

การเตรียมตัวของผูสอบ .079 .229 

วิธีการจัดการเรียนการสอน .138* .035 

สภาพแวดลอมการจัดการเรียนการสอน .067 .306 

*P  <  .05 

 จากตารางที่ 1 พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกของนักศึกษา คือ 

เกรดเฉลี่ยสะสม และวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกของนักศึกษา    

ตัวแปร R R2 b S.E.b β t p  

1. เกรดเฉลี่ยสะสม .207 .043 .084 .027 .201 3.14* .002 

2. วิธีการจัดการเรียนการสอน .243 .059 .060 .030 .128 2.007* .046 

         คาคงที่ (a)   .562 .126    

 *p < .05 ,       R      =  .243,     R2     =  .059, S.E.est   =  .246,     F      =  .05  

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกของนักศึกษา เรียงลําดับคือ

เกรดเฉลี่ยสะสมและวิธีการจัดการเรียนการสอน  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณสะสม .207 และ.243  ปจจัยทั้ง 

2 ดาน   รวมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกที่  5.90 เปอรเซ็นต   

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนในการหาปจจัยเกรดเฉลี่ยสะสมและวิธีการจัดการเรียนการสอน    

ที่มีอิทธิพลตอการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกของนักศึกษา 

ตัวพยากรณ df SS MS F P 

สมการถดถอย 2 .883 .442 7.275* .001 

ความคลาดเคลื่อน 231 14.023 .061   

               *p < .05 

จากตารางที่  3  พบวา  คา  F  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวาเกณฑ คือ ผานการสอบขอสอบ

มาตรฐานผานครั้งแรกของนักศึกษา และตัวแปรที่มีอิทธิพล คือ เกรดเฉลี่ยสะสม และวิธีการจัดการเรียนการสอน     

มีความสัมพันธกันเชิงเสนตรง  กลาวคือ เปนปจจยัที่สงผลตอการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกของนักศึกษา     
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อภิปรายผล 
 1. เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธทางบวกกับผลการสอบ การสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาทุกคนที่เขาสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก สวนใหญ

มีเกรดเฉลี่ยสะสมผานการเลื่อนชั้นจบการศึกษาตามหลักเกณฑการวัดและประเมินผลของหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาที่มี

เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมากจะมีความสามารถหรือศักยภาพในการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก มากกวา

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมนอย  สอดคลองกับ  โสภา  ล้ีศิริวัฒนกุล   และคณะ (2549: 8) พบวา  เกรดเฉลี่ยสะสม

ของผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี มีความสัมพันธกับผลการสอบผานการวัดความรู

เพื่อขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล  สอดคลองกับ  จารุณี  วารหัส  และคณะ (2550)  พบวา  ตัวแปรที่มี

ความสัมพันธกับผลการสอบประเมินความรู  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 คือ เกรดเฉลี่ยสะสม  และสอดคลองกับ  

อรพินท  โสวันณะ (2549)  พบวา  เกรดเฉลี่ยสะสม  ชั้นปที่  2  ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัด

สุพรรณบุรี  พิษณุโลก และ ชลบุรี มีความสัมพันธกับคะแนนการสอบขอสอบมาตรฐานครั้งแรกที่ระดับ .01  

 2. วิธีการจัดการเรียนการสอน   มีความสัมพันธทางบวกกับผลการสอบขอสอบมาตรฐานครั้งแรกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวิทยาลัยและคณาจารยตระหนักและเห็นความสําคัญของการ

จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ควบคุมกํากับจากการประเมินผลจากกิจกรรมการมีสวนรวม 

นักศึกษาทุกชั้นปมีหองเรียนประจําปรับอากาศ  มีเครื่อง LCD Projector เครื่อง Visualizer  และคอมพิวเตอรประจํา

หองเรียน  และ นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาอยูในระดับ

มาก (ฝายวิชาการ: 2552)  นอกจากนี้จากการวิจัยครั้งนี้  พบวา  ปจจัยดานวิธีการจัดการเรียนการสอน    และ

ส่ิงแวดลอมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก   สอดคลองกับ  รพีพรรณ  เรืองเดชอนันต (2542: ค)  พบวา    สภาพ

การเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล    วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน    พระบรมราชชนก      มีความสัมพันธ

ทางบวกกับการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาพยาบาล    

 3. เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธกับผลการสอบขอสอบมาตรฐาน     และเปนปจจัยที่สงผลตอผลการสอบ

ขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกของนักศึกษา   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ถานักศึกษาทุกคนมีความตระหนัก และเห็น

ความสําคัญในการเรียนใหไดเกรดทุกรายวิชาอยูในระดับ 3 ขึ้นไป เอาใจใสหมั่นทบทวนความรูทางดานวิชาชีพอยาง

สมํ่าเสมอ นอกจากจะไดเกรดเฉลี่ยสะสมดี ทั้งป 1 และป 2  แลวโอกาสที่สอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก    จะมี

ความเปนไปไดมากที่สุด  สอดคลองกับ โสภา  ล้ีศิริวัฒนกุล  และคณะ(2549: 84)  พบวา เกรดเฉลี่ยสะสมสามารถ

พยากรณผลการสอบวัดความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

ชั้นหนึ่ง  และทํานายไดวาผูสําเร็จการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไปมีโอกาสสอบวัดความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียน

ทุกวิชาเพิ่มขึ้น 17.26 เทา  สอดคลองกับ จารุณี วารหัส  และคณะ  (2550)  พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผล

การสอบประเมินความรูขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คือ  เกรดเฉลี่ยสะสม  และสามารถพยากรณผลการสอบประเมินความรู    

ของ ผูขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ  การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งได    

 4. วิธีการจัดการเรียนการสอน  เปนตัวแปรมีความสัมพันธกับผลการสอบขอสอบมาตรฐาน และเปนปจจัย

ที่สงผลตอการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกของนักศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการจัดกระบวนการเรียนรู

ปจจุบันยึดตามพระราช บัญญัติการศึกษามาตรา 24  (ราชกิจจานุเบกษา.2542: 8, กองวิจัยทางการศึกษา. 2543)  

โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน        ฝกทักษะกระบวน การคิด  
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จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรู

อยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงคไวทุกวิชา  ซึ่งมีอยูในสมรรถนะของนักศึกษาแตละชั้นปของ

แตละหลักสูตร  จากการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาใน

ภาพรวม  พบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี: 2552)  

สอดคลองกับ  รพีพรรณ  เรืองเดชอนันต (2542: ค)   พบวา  สภาพการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง

ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีความสัมพันธทางบวกกับการสงเสริมการ

เรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาพยาบาล เมื่อนักศึกษาหรือผูสอบมีความรูพื้นฐานดานตางๆในรายวิชาที่เกี่ยวกับ

ขอสอบในวิชาชีพแตละสาขาเปนอยางดีโอกาส ที่จะสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรกจะมีความเปนไปไดมากที่สุด   

 5. อายุของนักศึกษา  การตรียมตัว   และสภาพแวดลอมการจัดการเรียนการสอน ไมมีความสัมพันธกับผล

การสอบขอสอบมาตรฐานครั้งแรก   ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสอบสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 19-21 ป รอยละ  88.5  การ

จัดการเรียนการสอนมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  นักศึกษาไดรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเทาเทียมกัน   สอดคลองกับ     

รุงเพ็ชร บุญทศ     และคณะ (2549)  พบวา  ปจจัยนักศึกษาของนักศึกษาที่มีอายุตางกัน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ จารุณี  วารหัส และคณะ  (2550)  พบวา  การเตรียมตัวของผูสอบไมมีความสัมพันธกับ

ผลการสอบประเมินความรู  และสอดคลองกับ โสภา  ล้ีศิริวัฒนกุล และคณะ (2549: 81) พบวา ผลการสอบวัด

ความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง   ของผูสําเร็จ

การศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  ไมมีความสัมพันธกับผลการสอบประเมิน 

 

สรุป 
 นักศึกษาสวนใหญ อายุ 19-21 ป (รอยละ 88.5)  รองลงมา อายุมากกวา 24 ป  ขึ้นไป (รอยละ 7.7)  ศึกษา

ในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  109 คน  (รอยละ 46.6)  หลักสูตรทันตสาธารณสุข 65 คน  (รอยละ 27.8) หลักสูตร

เทคนิคเภสัชกรรม 60 คน  (รอยละ 25.6)  เกรดเฉลี่ยสะสม 2.29–3.00 (รอยละ 53.4) และ 3.01–3.50 (รอยละ 41) 

สอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก 218 คน (รอยละ 93.20) ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการสอบขอสอบมาตรฐาน

ผานครั้งแรก คือเกรดเฉลี่ยสะสมและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ระดับ.05 ปจจัยที่สงผลตอการสอบขอสอบ

มาตรฐานผานครั้งแรกคือเกรดเฉลี่ยสะสมและวิธีการจัดการเรียนการสอน    

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช จากการที่คะแนนเฉลี่ยนสะสม และการจัดการเรียนการ

สอนมีความสัมพันธกับการสอบขอสอบมาตรฐานผานครั้งแรก และเปนปจจัยที่สามารถพยากรณการสอบขอสอบ

มาตรฐานผานครั้งแรก ดังนั้นวิทยาลัยควรสนับสนุนผูสอนใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาไดเรียนรูจาก

ประสบการณตาง ๆ     พรอมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด    เพื่อสงเสริม

ผลการเรยีนและเกรดเฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้น    

  ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการสอบขอสอบมาตรฐานผาน

ครั้งแรกของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร ทุกสาขาวิชา ทุกวิทยาลัย และศึกษา

เชิงลึกเพื่อหาแนวทางสนับสนุนปจจัยที่สงผลตอเกรดเฉลี่ยและการสอบผานขอสอบมาตรฐานอยางตอเนื่อง 
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คําขอบคุณ 
 งานวิจัยนี้สําเร็จผลดวยการสนับสนุนการทําวิจัยและการเผยแพรผลงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความรวมมือรวมใจของกลุมตัวอยางคือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ     

ชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร ชั้นปที 2 สาขาสาธารณสุขชุมชน  สาขาทันตสาธารณสุข  และสาขาเทคนิคเภสัชกรรม          

ปการศึกษา 2552   และขอขอบคุณคณะกรรมการวิจัยของวิทยาลัยในการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงวิชาการและตรวจแก

ขอบกพรองของผลงานวิจัยใหมีความสมบูรณ 
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อิทธิพลของการตลาดนอกกรอบและหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบตอกระบวนการสรางสรรคและ
ความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณา 
The Influence of Lateral Marketing and Six Thinking Hats on Creative Process and  
Success of Advertising Creators 
 

ปรเมษฐ  กฤตลักษณ1 

Paramate  Krittaluck1 

 

บทคัดยอ 
            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) สภาพปจจุบันของการใชแนวคิดการตลาดนอกกรอบ หมวก  6 ใบ

คิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรคและกระบวนการสรางสรรคในการสรางสรรคงานโฆษณา (2) อิทธิพลของการตลาด

นอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบและตัวแปรอื่นๆ ที่มีตอความสําเร็จของความคิดสรางสรรคและกระบวนการ

สรางสรรคงานโฆษณา โดยใชระเบียบวิธีวิจัย 2 แนวทาง (ก) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยนักสรางสรรคในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จํานวน 500 ราย โดยตอบแบบสอบถามและ (ข) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกผูอํานวยการฝายสรางสรรคงานโฆษณาจํานวน 5 ราย ในการวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

ดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น (hierarchical regression analysis) และการวิเคราะหเสนทาง

ความสัมพันธ (path analysis)  

ผลการวิเคราะหพบวา ความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณาตองอาศัยกระบวนการ 4 แนวทาง คือ         

(1) การตลาดนอกกรอบ (2) หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ (3) ความคิดสรางสรรค และ (4)กระบวนการสรางสรรค จากการ

วิเคราะหเชิงปริมาณพบวา ความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณาไดรับอิทธิพลทางตรงจากการตลาดนอกกรอบ

หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรค และกระบวนการสรางสรรค 

นอกจากนั้น ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธพบวา ความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณาขึ้นอยูกับ 

การตลาดนอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรค และกระบวนการสรางสรรค  สวนแนวทาง

กระบวนการสรางสรรคขึ้นอยูกับการตลาดนอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบและความคิดสรางสรรค ในขณะเดียวกัน

ความคิดสรางสรรคยังขึ้นอยูกับการตลาดนอกกรอบและหมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ในสวนสุดทายพบวาหมวก 6 ใบ    

คิด 6 แบบไมขึ้นอยูกับการตลาดนอกกรอบ เนื่องจากหมวก 6 ใบคิด 6 แบบเปนการควบคุมการคิดทีละดาน       

ไมใชแนวทางการสรางสรรค 

คําสําคัญ : การตลาดนอกกรอบและหมวก 6 ใบคิด 6 แบบ 

 

Abstract 
 This article presents a study of the impact of lateral marketing and six thinking hats, creative 

thinking and creative approach in creating advertisements or the success of creative thinking: 

                                                           
1 บริษัท มอรเฟยสแอนด อารกัส  จํากดั 638 ซอยนวมินทร 143 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย 

  Morpheus And Arsus Co.,LTD.  638 Nawamin Soi 143 Nawamin Road, Khlong Kum, Bueng Kum, Bangkok 10230, Thailand  
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quantitative and qualitative methods were used. Questionnaires were used to gather the data from 500 

advertising creators in Bangkok. The data was analyzed using linear multiple regression analysis and 

path analysis of relationships An in-depth interview was employed to 5 advertising agency art directors. 

 The findings revealed that the success of the creators depended on new replacement, focusing 

on ‘merger and acquisition’ concept, and reorganization. These creators had to take other concepts into 

consideration: studying risks in every dimension, and getting rid of the weaknesses they were having. 

And also, they realized those who sent advertising message to generate trustworthiness that could 

change target group behaviors towards purchasing. 

 The findings from ‘path analysis of relationships’ revealed that the success of creators depended 

on lateral marketing and creative approach. The success from creative thinking came from lateral 

thinking. The lateral thinking became more powerful when used with the system of creative approach. 

Moreover, the creative approach relied on six thinking hats and creative thinking. The point was that 

when each variable (or each side of the problem) was considered individually, it could boost the 

efficiency of the creative thinking. And also the creativity depended on lateral marketing. In other words, 

good creative thinking was dernived from lateral thinking. In conclusion, six thinking hats depended on 

the lateral marketing; stepping out of the traditional ways of thinking contribute to creative success. 

Keyword : Lateral Marketing and Six thinking Hats   

 

ความนําและวัตถุประสงค 
 ปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมาก การตลาดแบบเดิมไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร การตลาด

นอกกรอบ (lateral marketing, LATERAL) จึงเกิดขึ้นเปนการตลาดที่มีกระบวนการและมีขั้นตอนกระทําอยางมี

หลักการ ซึ่งลักษณะของการตลาดในกรอบและการตลาดนอกกรอบอาจจะกลาวไดวามีความสัมพันธอยางลึกซึ้ง  

แตก็มีขอที่แตกตางกันหลายประการ  ซึ่งการตลาดในกรอบเปนเรื่องของความถูกตอง การแกไขปญหาที่เนนวิธีที่ดี

ที่สุด เปนขั้นตอนของการวิเคราะหที่มีเหตุผลมีความตอเนื่อง มีขอบเขตที่แนนอนและชัดเจน (Barron, 1969) เปน

การเคลื่อนที่ตามทิศทางที่มีอยางตอเนื่องและมีการแยกหมวดหมูอยางชัดเจน (De Bono, 2548) เปนการใช

ประโยชนจากขอมูลเพื่อแกไขปญหา พิสูจนและพัฒนาความคิดเดิม สวนการตลาดนอกกรอบเปนการคนหา 

เลือกสรรหาแนวทางใหมเปนการเคลื่อนที่โดยมีวิธีการคิดอยางมีทิศทางเพื่อกําหนดการสรางทางใหม เนนการ 

กระตุน การกระโดดขามไปมา และคอยกลับมาที่เกา (Kotler & Trias de bes, 2004) ไมมองที่อุปสรรคขางหนา ไมมี

ขั้นตอนและไมมีทิศทางที่แนนอนและชัดเจน (De Bono, 1971; Kotler & Trias de bes,  2547) อาจไมจําเปนตอง

ลําดับตาม ขั้นตอน เปนแนวความคิดที่ไมมีการแยกหมวดหมูและประเภทที่ตายตัว (Kettlewell, 2004) และเปนการ

คิดที่ใชขอมูลเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (De Bono,1971)  

              เนื่องจากในปจจุบันส่ือสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่ว การที่ส่ือเขาถึงกลุมเปาหมายไดหลายวิธี 

ทําใหการโฆษณาและการสงเสริมการตลาดยังผลตอบกลับเพียงรอยละ 1-2 (Bogart, 1975) ทั้งที่งบประมาณ      

ที่ใชในการโฆษณาสูงมาก (Leiy & Weitz, 1998) ทําใหการตลาดที่ใชอยูในปจจุบันไมสามารถตอบโจทยไดตรง

วัตถุประสงค (Kotler & Trias de bes, 2547) การตลาดที่ไมสามารถตอบโจทยไดอยางแทจริงจะกอใหเกิดปญหา
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ตามมามากมาย  จากปญหาดังกลาวการนําการตลาดนอกกรอบซึ่งเปนแนวคิดใหมมาผสมผสานกับแนวความคิด

หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ซึ่งจะทําใหการสรางสรรคโฆษณาสามารถนําเสนอแนวทางใหตรงตามวัตถุประสงคทางการ

ตลาดและสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะนําแนวทางดังกลาวมาใชประกอบใน

กระบวนการสรางสรรคโฆษณาจะทําใหงบประมาณในการโฆษณานอยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (สุวิทย มูลคํา, 

2547; Arroyo,  2003; Kurnit, 1983)  

               จากแนวทางและปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา หากตองการผลสําเร็จในการสรางสรรคโฆษณาตองใช        

กลยุทธที่มีความเหมาะสมและมีความสอดคลองกับเปาหมายการโฆษณาที่เปนลักษณะการสรางมูลคาใหเกิดขึ้น 

เปนคําที่ยืมมาจากสาขาจิตวิทยาที่วาดวยเรื่องแรงจูงใจแยกเปนแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ดังนั้น

ความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณาตองกอใหเกิดมูลคา คือ (1) มูลคาความสําเร็จภายใน (intrinsic value, INTRI) 

คือความตองการของบุคคลที่จะกระทํากิจกรรม ทําใหตนเองมีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ (Arens, 1996; 

Bishop, 2551; Galloway, 2003) เมื่อไรที่สามารถทํางานจนประสบผลสําเร็จไดก็จะเกิดความพึงพอใจ สําหรับมูลคา

ความสําเร็จภายในประกอบดวย 2 ประการ ไดแก ผลสําเร็จดานจิตวิทยา เปนความตองการดานเจตคติ ความสนใจ 

ความรูสึกในเรื่องศักดิ์ศรี  และผลสําเร็จดานพฤติกรรม ไดแก การไดรับการยอมรับนับถือ  และความกาวหนา และ 

(2) มูลคาความสําเร็จภายนอก (extrinsic value, EXTRI) เกิดขึ้นจากการไดรับการกระตุนจากสิ่งภายนอก เชน     

เงินรางวัล การเลื่อนตําแหนง  คําชม การตองการความรัก ความตองการศักดิ์ศรี (Galloway, 2003) มูลคา

ความสําเร็จภายนอกประกอบดวย  2 ประการไดแก ผลสําเร็จดานภาพลักษณและผลสําเร็จดานธุรกิจ ซึ่งทั้งสอง  

เปนลักษณะของเปาหมาย ความคาดหวังวาจะสําเร็จ ดานความรู ความกาวหนา และ บุคลิกภาพ  (อารี  พันธมณี, 

2546; Bishop, 2551; Galloway, 2003) 

 

วัตถุประสงค  
 ในการศึกษามี 2 ประเด็น คือ เพื่อศึกษา 

        1 สภาพปจจุบันของการใชแนวคิดการตลาดนอกกรอบ  หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรคและ

กระบวนการสรางสรรคในการสรางสรรคงานโฆษณา 

          2 อิทธิพลของการตลาดนอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบและตัวแปรอื่นๆ ที่มีตอความสําเร็จของความคิด

สรางสรรคและกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช  2 แนวทางคือ  

 การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative approach) การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากนักสรางสรรค จํานวน 

500 ชุด ถามนักสรางสรรคโฆษณาที่จดทะเบียนจํานวน 244 นักสรางสรรคและนักสรางสรรคที่ไมไดจดทะเบียน โดย

ผูวิจัยไดเพิ่มจํานวนอีก 256 จากนักสรางสรรคใหครบตามจํานวน ทําการศึกษาจากนักสรางสรรคโฆษณาจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพราะการสรางสรรคโฆษณาจะดําเนินขึ้นที่บริษัทแมซึ่งจะสามารถใชไดทั่วประเทศ 

               การสุมตัวอยางใชเทคนิคการสุมแบบบอลลหิมะ (snowball sampling) เนื่องจากกลุมเปาหมายเขาถึงได

ยาก การเก็บขอมูลโดยการแนะนําของนักสรางสรรคโฆษณาคนแรก เมื่อไดสัมภาษณนักสรางสรรคคนที่หนึ่งแลวก็จะ

ขอคําแนะนําจากนักโฆษณาทานแรกวามีนักสรางสรรคทานที่ 2,3,4 ตอไปเรื่อยๆ จนครบตามจํานวน แตตองเก็บ
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ขอมูลจากนักสรางสรรคโฆษณาทานแรกใหครบถวนกอน แลวจึงเก็บขอมูลจากนักสรางสรรคทานที่สองตอไป จะ

ดําเนินการเชนนี้จนครบตามจํานวนที่ตองการ (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2549)  

               การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative approach) การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก ประชากร

เปาหมาย คือผูอํานวยการฝายสรางสรรคโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ทาน เพราะเปนผูกําหนด

แนวความคิดการสรางสรรคและควบคุมกระบวนการสรางสรรคโฆษณาใหแกกลุมนักสรางสรรคโฆษณา โดยมีขอ

คําถามในประเด็น (1) แนวความคิดการตลาดนอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรค และกระบวนการ

สรางสรรคใหความสําคัญในประเด็นไหนบาง เพื่อใหนักสรางสรรคโฆษณาเกิดผลสําเร็จในการสรางสรรคโฆษณา 

และ (2) ปญหา อุปสรรคในการสรางสรรคโฆษณาวามีในประเด็นใดบางที่เปนสาระสําคัญ    

      

ผลการวิจัย 
               สภาพปจจุบันของการใชการตลาดนอกกรอบ  พบวาการใชการตลาดนอกกรอบตองเนนการเสนอ

ภาพลักษณ (การแทนที่) เพื่อประโยชนที่จะไดรับจากการใชสินคา (กระทําในสิ่งตรงขาม) ดวยคุณสมบัติพิเศษของ

สินคา (การรวมเขาดวยกัน) เนนการวางตําแหนงสินคาในใจผูบริโภค (การขยาย) ใหความสําคัญตอจุดเดนดาน

ภาพลักษณของสินคา (การกําจัดและการจัดระเบียบใหม) สําหรับสภาพปจจุบันของการใชหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ  

นักสรางสรรคใหความสําคัญเรื่องการสรางสรรคตองอาศัยขอมูลที่เปนจริง (หมวกสีขาว) โดยเนนองคประกอบ       

ของสี (หมวกสีแดง) เพื่อโนมนาวการเปลี่ยนแปลงความคิด (หมวกสีเขียว) ตองนําเสนอจุดเดนของสินคา(หมวก       

สีเหลือง) ในลักษณะการเปรียบเทียบคุณภาพ (หมวกสีดํา) และตองมีการวางแผนการสรางสรรคใหเปนทิศทาง

เดียวกัน  (หมวกสีฟา)  
               นอกจากนั้น สภาพปจจุบันของการใชความคิดสรางสรรค พบวาการใชความคิดสรางสรรคตองเนนการวาง

บุคลิกภาพของสินคา (ลีลา) กระตุนดานความพึงพอใจเนนใหเปนจุดขาย (อารมณและจุดโนมนาวใจ) โดยใชการ

ส่ือสารโฆษณาที่กอใหเกิดความนาเชื่อถือตอผูรับสารโฆษณา (การสนับสนุน) และสวนสภาพปจจุบันของการใช

กระบวนการสรางสรรค พบวาตองเนนการตัดสินใจ (การดึงดูดความสนใจ) โดยการโฆษณาที่เสนอประโยชนที่

ผูบริโภคจะไดรับ (ประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ) ดวยความปรารถนาดี (การกระตุนความตองการ) และเพื่อ

จุดมุงหมายในการเลือกใชสินคา (พฤติกรรมการตอบสนอง) 

               อิทธิพลของการตลาดนอกกรอบ พบวาการตลาดนอกกรอบสงผลทางตรงตอความสําเร็จของนักสรางสรรค

โฆษณาและในขณะเดียวกันยังสงผลทางออมผานความคิดสรางสรรคและกระบวนการสรางสรรค สําหรับอิทธิพล 

ของหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบสงผลทางตรงตอความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณา อิทธิพลของความคิดสรางสรรค

พบวาสงผลทางตรงตอความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณาและในขณะเดียวกันยังสงผลทางออมผานกระบวนการ

สรางสรรค และในสวนสุดทาย อิทธิพลของกระบวนการสรางสรรคพบวาอิทธิพลของกระบวนการสรางสรรคสงผล

ทางตรงตอความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณา  
 

สรุป  
 การศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ผลสําเร็จของการสรางสรรคงานโฆษณา ตองประกอบดวย  การตลาด 

นอกกรอบ หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรค และกระบวนการสรางสรรค ซึ่งกลุมประชากรที่ตกเปนกลุม

ตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง อายุ 29 ป สวนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งความสําเร็จของนักสรางสรรค
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โฆษณาตองขึ้นอยูกับกระบวนการสรางสรรค ความคิดสรางสรรค การตลาดนอกกรอบ และหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ 

โดยกระบวนการสรางสรรคตองมีการเตรียมขอมูลที่ดี เนื่องจากในการคิดสรางสรรคจะไดไมเกิดการสะดุดในสิ่งที่

กําลังคิดสรางสรรค ตองมีการคิดนอกกรอบ มีการคิดในลักษณะการแทนที่ในส่ิงเดิมที่เคยคิดและนําเสนอ  ใชการ

กระทําในส่ิงตรงขามในเรื่องที่ไมเคยมีผูใดคิดหรือนําเสนอมากอน ตองรูจักการรวมเขาส่ิงตางๆ ที่มีอยูเขาดวยกัน   

เพื่องายตอการคิดสรางสรรค  ใหมีการขยายสิ่งที่มีอยูเพื่อใหไดความหมายในการสรางสรรคมากขึ้นเพื่อใหครบทุก  

มิติ ตองกําจัดส่ิงที่ไมดีออกเพราะตองไมระแวงในสิ่งที่เปนจุดออนและตองการจัดระเบียบความคิดใหมเพื่อไมให    

ติดกับกรอบเดิมเพราะการคิดนอกกรอบสามารถสรางสิ่งที่มีความแปลกใหมได 
               นอกจากนั้นความสําเร็จในการสรางสรรคตองใหความสําคัญกับหมวก 6 ใบคิด 6 แบบในการกําหนด

แนวความคิดทีละเรื่องทีละสี เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการลําดับการสรางสรรค   หมวก 6 ใบคิด 6 แบบเปน

เทคนิคการคิดอยางมีระบบ คิดอยางมีโฟกัส มีการจําแนกความคิดออกเปนดานๆ และคิดอยางมีคุณภาพ เพื่อชวย 

จัดระเบียบการคิด ทําใหการคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดและหลักการดังกลาวเปนทักษะการชวยดึงเอา  

ความรูและประสบการณของผูสรางสรรคมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางเหมาะสมกับสถานการณทักษะ    

ความคิดจึงมีความสําคัญที่สุดในการสรางสรรค 

              การคิดแบบหมวก 6 ใบคิด 6 แบบ เปนการเริ่มคิดในสิ่งเดียวกัน และคิดรวมกันในประเด็นเดียวกัน ทําให 

ลดความขัดแยง (ฤทธิ ไกร  ตุลวรรณนะและปรียานันท  สุดปลื้ม ,  2546)และเนื่องจากระบบใหคิดทีละดาน 

มองทีละดาน จากดานหนึ่งไปมองอีกดานหนึ่ง ทําใหเห็นภาพจริงที่ชัดเจน เปนผลใหในเกิดการพิจารณาความคิดใหม

ไดรอบคอบ และยังชวยใหทุกคนอยากมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อดึงเอาศักยภาพของแตละบุคคล     

มาใชโดยที่ไมรูตัวชวยประหยัดเวลา เนื่องจากทุกคนในการระดมความคิดจะมีความคิดแบบคูขนานและยังจํากัด

โอกาสหรือชองทางสําหรับการโตเถียงหรือโตแยงกัน 

               ส่ิงที่มีความสําคัญคือการกําหนดบทบาทกอนการสรางสรรค เพื่อจะไดมีลําดับในแนวความคิด  ความคิด

สรางสรรคเปนจุดเริ่มในการสรางสรรคอาศัยการนําเสนอดานอารมณตางๆ อาศัยกลยุทธดานจุดโนมนาวใจ         

เพื่อดึงความสนใจกลุมเปาหมายในการติดตามชมการสรางสรรคและขั้นตอนกระบวนการสรางสรรค เปนการจัดการ

กับขอมูลตางๆ ความคิดตางๆ เริ่มเขาสูกระบวนการสรางสรรคที่ตองอาศัยแนวทาง การดึงดูดความสนใจ             

เนนประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ กระตุนเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกอใหเกิดการตอบสนองตามสารของการ

สรางสรรค 

 

คําขอบคุณ 
 การวิจัยในครั้งนี้สําเร็จไดตองขอขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ ประธานที่

ปรึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยการพัฒนาการบริหาร รองศาสตราจารย ดร. กรรณิการ สุขเกษม ประธาน

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี และคณาจารยที่คอยใหคําแนะนําและ

คําปรึกษา ทั้งการตรวจสอบแกไขขอบกพรอง นํามาซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณ

ทุกทานไว ณ ทีนี้ 
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การวิเคราะหถดถอยพหุเชิงช้ัน (hierarchical regression analysis)   
ตาราง 1 การวิเคราะหถดถอยแบบพหุเชิงชั้นความสัมพันธของความสําเร็จนักสรางสรรคโฆษณา                                                           

ตัวแปร แบบ 
จําลอง 1 

แบบ 
จําลอง 2 

แบบ 
จําลอง 3 

แบบ 
จําลอง 4 

การตลาดนอกกรอบ               

การแทนที่ .06 .10 .07 .06 

การกระทําในสิ่งตรงขาม .20 .19 .13 .14 

การรวมเขาดวยกัน .15 .07 .10 .09 

การขยาย .13 .07 -.03 -.01 

การกําจัด .06 -.02 -.04 -.07 

การจัดระเบียบใหม -.03 -.12 -.09 -.08 
หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ      

หมวกสีขาว   .15 .14* .18 

หมวกสีแดง   .08 .08 .11 

หมวกสีเหลือง  .17 .11 .08 

หมวกสีเขียว  -.15 -.11 -.16 

หมวกสีฟา  .01 .01 .01 

หมวกสีดํา  .14 .14 .17 
ความคิดสรางสรรค      

ลีลา   .07 .05 

อารมณ    .02 .04 

จุดโนมนาวใจ   .10 .05 

การสนับสนุน   .28*** .24** 
กระบวนการสรางสรรค     

การดึงดูดความสนใจ     .24 

ประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ    -.06 

การกระตุนความตองการผูบริโภค    .20* 

พฤติกรรมการตอบสนอง    .08 

คาคงที่ 15.44 14.99 9.03 8.65 

 (32.60) (30.08) (5.98) (5.33) 

R2 .29 .33 .35 .40 

See 3.69 3.63 3.52 3.46 

F 23.30 13.41 12.33 10.82 

Sig .F .000 .000 .000 .000 
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ตาราง 2 ผลของตัวแปรอิสระทั้งทางตรงและทางออมที่มีตอความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณา               

                             เชิงสาเหตุและผล 
ตัวแปรอิสระ 

        ทางตรง ทางออม รวม 

- การตลาดนอกกรอบ .531 .121 .652 

- หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ .089 - .089 

- ความคิดสรางสรรค .246 .080 .326 

- กระบวนการสรางสรรค .125 - .125 

           
                   
 

 
 

 
ภาพ 1 เสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ 

การตลาดนอกกรอบ 
LATERAL 

ความคิดสรางสรรค 
CREATIVE 

ความสําเรจ็ 
SUCADV 

หมวก 6 ใบคดิ 6 แบบ 
SIXTH 

 .125
**

 

.639
***

 
.246

***
 

.395
***

 

.089
**

.531
***

 

.190*** 

กระบวนการสรางสรรค 
PROCESS 
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ระบบเสยีงภาษาลาวครั่ง อําเภอสองพีน่อง จังหวัดสุพรรณบุร ี
The Phonological System of Lao Khrang, Amphoe Songphinong, Suphanburi Province 
 

สุวัฒนา เล่ียมประวัติ1 

Suwattana Liamprawat1 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบเสียงภาษาลาวครั่ง หมูที่ 8 วังตะกู หนองบอ ตําบลศรีสําราญ 

อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชรายการคําศัพท และแบบทดสอบเสียงวรรณยุกตจากผูบอกภาษาลาวครั่ง

อายุ 60 ปขึ้นไป และนําขอมูลมาวิเคราะหระบบเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ผลการวิจัยพบวา ภาษาลาวครั่ง 

ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีหนวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว 20 หนวยเสียง ไมมีพยัญชนะ

ตนควบกล้ํา พยัญชนะทายมี 9 หนวยเสียง หนวยเสียงสระมี 21 หนวยเสียง แบงเปน สระเดี่ยว 18 หนวยเสียง      

สระประสม 3 หนวยเสียง และหนวยเสียงวรรณยุกตมี 5 หนวยเสียง โดยการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตภาษา      

ลาวครั่ง  จะคลายคลึงกับการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตภาษาลาวหลวงพระบาง 

คําสําคัญ : ระบบเสียง  ภาษาลาวครั่ง 

 

Abstract 
 This research is intended to investigate the phonological system of Lao Khrang which is spoken 

at Muu 8, Wangtaku, Nong Bo, Tambol Srisamran, Amphoe Songphinong, Suphanburi Province by using 

lists of lexical items and questionnaires collected from Lao Khrang informants who are over 60 years old. 

The analysis of Lao Khrang consonants, vowels and tones indicates that in the Lao Khrang language 

spoken at Tambol Srisamran, Amphoe Songphinong, Suphanburi Province, there are 20 consonant 

phonemes which may occur at an initial position and 9 consonant phonemes which may occur at a final 

position. However, there are no consonant clusters. With respect to vowels, there 21 vowels; 18 of which 

are monothongs and 3 of which are diphthongs. Moreover, there are 5 tones. The pattern of Tonal split in 

Lao Khrang is similar to the pattern of Tonal split in Laos spoken in Luangphrabang. 

Keywords : Phonological system, Lao Khrang language 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา บรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายลาวในแถบภาคกลางไดอพยพเขามาสู

ประเทศไทยดวยเหตุผลทางสงคราม กลาวคือ เมื่อประเทศไทยชนะสงครามไดกวาดตอนครอบครัวลาวกลุมตางๆ เขา

มาดวย การอพยพเขาสูประเทศไทยแบงเปน 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกในสมัยพระเจาตากสินมหาราช ครั้งที่สองในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และครั้งที่สามในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว บรรดาชาวลาว

                                                 
1 ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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ดังกลาวไดถูกแบงใหไปอยูตามหัวเมืองตางๆไดแก ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครชัยศรี พนัสนิคม ปจจุบันมีคนไทย

เชื้อสายลาวอาศัยกระจายอยูหลายจังหวัดในภาคกลาง เชน นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี 

สิงหบุรี อุทัยธานี กําแพงเพชร เปนตน 

 ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีชนกลุมลาวตามความเขาใจของคนภาคกลางหลายกลุม ไดแก กลุมลาวโซงที่อําเภอ

เมือง อําเภออูทอง อําเภอดอนเจดีย อําเภอสองพี่นอง และอําเภอบางปลามา กลุมลาวครั่งที่อําเภอสองพี่นอง อําเภอ

ดานชาง อําเภอเดิมบางนางบวช กลุมลาวพวนที่อําเภอบางปลามา อําเภอสองพี่นอง อําเภอเมือง อําเภอดานชาง 

และกลุมลาวเวียงที่อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอเมือง อําเภออูทอง 

 ภาษาลาวครั่งอยูในตระกูลภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใตตามการแบงของฟง กวย ลี (Fang Kuei Li 

1959:15 – 21) ที่มาของชื่อเรียกกลุมชาติพันธุนี้คือ กลุมคนลาวดังกลาวอพยพมาจากแถบภูคังทางดาน

ตะวันออกเฉียงเหนือของหลวงพระบาง มีการเรียกชื่อชนกลุมนี้หลายชื่อ เชน ลาวขี้ครั่ง ลาวเตาเหลือง ลาวดาน ลาว

โนนบอแดง ลาวหนองเหมือด ในประเทศไทยมีผูพูดภาษาลาวครั่งหลายจังหวัด คือ สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท 

กาญจนบุรี พิษณุโลก สุโขทัยกําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี สําหรับภาษาลาวครั่งที่ผูวิจัยไดเก็บขอมูลคือ ภาษา

ลาวครั่งหมู 8 วังตะกู หนองบอ ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคที่จะศึกษาระบบเสียงของภาษาลาวครั่งที่หมู 8 วังตะกู หนองบอ ตําบลศรีสําราญ 

อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงกับภาษาลาวกลุมอื่นๆดวย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การคัดเลือกพื้นที่ในการวิจัย  

เนื่องจากบทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “แผนที่ภาษาศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี” ชวงแรกของการเก็บ

ขอมูลนั้น ผูวิจัยไดเริ่มเก็บขอมูลที่อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเลือกนําเสนอระบบเสียงภาษาลาวครั่ง    

หมู 8 วังตะกู หนองบอ ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะพิจารณาแลววา เปนชุมชนที่ 

ธํารงรักษา    อัตลักษณทางภาษาไดดีพอสมควร 

2. การคัดเลือกผูบอกภาษา  

 ผูวิจัยไดคัดเลือกผูบอกภาษาหลัก เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับระบบเสียงและมิใหเกิดการแปรเสียงโดยเฉพาะเสียง

วรรณยุกต คือ นางเสมา เครือเพง อายุ 73 ป และมีผูบอกภาษารองเพื่อตรวจสอบรายการคําศัพทและเสียงวรรณยุกต 

คือ นางกอง จิ๋วบานเผือก อายุ 70 ป ผูบอกภาษามีอวัยวะในการออกเสียงครบถวนสมบูรณ คุณภาพของเสียงชัดเจน

ดี ใชภาษาลาวครั่งในชีวิตประจําวัน ไมเคยยายภูมิลําเนา มีความชาญในการใชภาษา อีกทั้งเต็มใจที่จะใหขอมูล 

3. วิธีการเก็บขอมูล  

  ผูวิจัยไดใชรายการคําจํานวน 1,500 คํา และใชแบบทดสอบเสียงวรรณยุกตในภาษาตระกูลไทของ วิลเลียม 

เจ. เก็ดนีย จํานวน 60 คํา ผูวิจัยไดใชอุปกรณที่เปนของจริง ภาพประกอบ การแสดง กริยาทาทาง ตลอดจนสมมติ

สถานการณ เพื่อใหผูบอกภาษา เขาใจความหมายของสิ่งที่ตองการ ใหผูบอกภาษาออกเสียงคําที่ตองการคําละ 2 – 3 

ครั้ง แลวบันทึกเปนสัทอักษร (IPA) และบันทึกเสียงดวยแถบบันทึกเสียงชนิดตลับเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ

ขอมูลภายหลัง 

4. การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชหลักของการหาคูเทียบเสียง (minimal pairs) คูเทียบเสียงคลาย (sub –  
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minimal pairs) สวนการวิเคราะหเสียงยอยใชหลักการแจกแจงแบบสับหลีก(complementary distribution) และการ

แปรอิสระ (free variation) สําหรับการวิเคราะหหนวยเสียงวรรณยุกตนั้นไดดูการแตกตัวและการรวมตัวของหนวย

เสียงวรรณยุกตโดยใชแบบทดสอบของวิลเลียม เจ. เก็ดนีย 

 
ผลการวิจัย 
 เมื่อใชคําศัพทจํานวน 1,500 คํา เก็บขอมูลเพื่อหาระบบเสียงภาษาลาวครั่งหมู 8 วังตะกู หนองบอ ตําบลศรี

สําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

1. ระบบเสียงพยัญชนะ ภาษาลาวครั่งมีหนวยเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว 20 หนวยเสียง ไดแก / p, ph, b,  

d, t, th, k, kh, , c, f, s, h, m, n, , , l, w, j / ไมมีพยัญชนะตนควบกล้ํา หนวยเสียงพยัญชนะทายมี 9 หนวยเสียง

คือ / p, t,  k,  , m, n,  , w, j / ดังแผนภูมิการเกิดเสียงพยัญชนะ ตอไปนี้ 

 

ลักษณะ 

ของเสียง 

          ฐานกรณ 

 

คุณสมบัติ 

ของเสียง 

ริมฝปาก ริมฝปาก

และฟน 

ปุม

เหงือก 

เพดาน

แข็ง 

เพดาน

ออน 

ชองวาง

ระหวาง

เสนเสียง 

กักหรือระเบิด ไมกอง ไมมีลม p  t  k  

ไมกอง มีลม ph  th  kh  

กอง b  d    

กึ่งเสียดแทรก ไมกอง ไมมีลม    c   

เสียดแทรก ไมกอง  f s   h 

นาสิก กอง m  n    

ขางลิ้น กอง   l    

ครึ่งสระ กอง w   j   

 

2. ระบบเสียงสระ ภาษาลาวครั่งมีหนวยเสียงสระเดี่ยว 18 หนวยเสียง ไดแก / i, i, e, e, , , ,  

, , , a, a, u, u, o, o, ,  / มีความแตกตางเรื่องความสั้นยาวของเสียงสระเดี่ยว และมีสระประสม 3 หนวย

เสียง ไดแก / ia, a, ua / ซึ่งไมมีความตางเรื่องความสั้นยาว ดังแผนภูมิการเกิดเสียงสระ ตอไปนี้ 
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ตําแหนงของลิ้น 

                            ลักษณะ  

ริมฝปาก 

ระดับล้ิน 

ล้ินสวนหนา ล้ินสวนหลังคอนกลาง ล้ินสวนหลัง 

ไมหอริมฝปาก ไมหอริมฝปาก หอริมฝปาก 

สูง i             i              u             u 
กลางสูง e             e               o             o 
กลางต่ํา                              
ต่ํา  a             a  

สระประสม  ia a ua 
 

3. ระบบเสียงวรรณยุกต เมื่อใชแบบทดสอบเสียงวรรณยุกตในภาษาถิ่นตระกูลไทของวิลเลียม เจ. 

เก็ดนีย1  
(Gedney 1972) พบวา ภาษาลาวครั่ง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการแตกตัวเปนสามทาง (Three ways 

split) โดยพยัญชนะตนดั้งเดิมในภาษาตระกูลไทที่มีอิทธิพลตอการแตกตัวในชอง A และ C คือ พยัญชนะตนดั้งเดิม

เสียงกัก ไมกอง มีลม เสียงเสียดแทรก กลุมหนึ่ง และเสียงกัก ไมกอง ไมมีลม เสียงคอหอยกัก คอหอยกักรวม อีกกลุม

หนึ่ง สวนชอง DL และ DS พยัญชนะตนที่มีอิทธิพลตอการแตกตัวคือ เสียงกอง กลุมหนึ่ง และเสียงไมกอง อีกกลุม

หนึ่ง สวนชอง B จะไมมีการแตกตัว ดังนั้น รูปแบบการแตกตัว (Tonal split) ของภาษาลาวครั่งจะเปนแบบ A/C 1-

234 B1234 DL/DS123-4 หนวยเสียงวรรณยุกตมีจํานวน 5 หนวยเสียง ดังแผนภูมิการแตกตัวตอไปนี้ 
 
         

 A B C DL DS 

1 ว.1 

ว.3 

ว.4 

 ว.1 2 

ว.2 ว.5 3 

4  ว.3 

                                                 
1 ชอง A คือ คําเปนที่ไมใชวรรณยุกต เชน คาํวา ขา ป บิน มือ 

  ชอง B คือ คําเปนที่ใชรูปวรรณยุกตเอก เชน คําวา ไข ปา บา ไร 

  ชอง C คือ คําเปนที่ใชรูปวรรณยุกตโท เชน คําวา ขาว ปา อา นา 

  ชอง DL คือ คําตายสระเสียงยาว เชน คําวา เหงือก ปอด ดอก ลกู 

  ชอง DS คือ คําตายสระเสียงสั้น เชน คําวา สุก กบ อก นก 

    แถวที่ 1 พยัญชนะตนดั้งเดิมของคําศัพทเปนเสียงกกั ไมกอง มีลม และเสียงเสียดแทรก เสยีงเหลานีอ้าจแทนดวยอักษรสูง หรือ ห นําอักษรต่ํา ในการ

เขียนภาษาไทยมาตรฐาน 

    แถวที่ 2 พยัญชนะตนดั้งเดิมของคําศัพทเปนเสียงกกั ไมกอง ไมมีลม เสียงเหลานีอ้าจแทนดวยอกัษรกลางชุดที่ 1 < ป ต จ ก > ในการเขียนภาษาไทย

มาตรฐาน  

    แถวที่ 3 พยัญชนะตนดั้งเดิมของคําศัพทเปนเสียงคอหอยกัก หรือคอหอยกักรวม เสียงเหลานี้อาจแทนไดดวยอักษรกลางชุดที่ 2  < อ บ ด > ในการ

เขียนภาษาไทยมาตรฐาน 

      แถวที่ 4 พยัญชนะตนดั้งเดิมของคําศัพทเปนเสียงกอง เสียงเหลานี้อาจแทนดวยอักษรต่ําในการเขียนภาษาไทยมาตรฐาน 

 B≠DL 
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หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 1 (ว. 1) คือ หนวยเสียงวรรณยุกตสูงกลางขึ้น (434) 

 หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 2 (ว. 2) คือ หนวยเสียงวรรณยุกตกลางขึ้น (34) 

  หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 3 (ว. 3) คือ หนวยเสียงวรรณยุกตสูงระดับ (44) 

  หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 4 (ว. 4) คือ หนวยเสียงวรรณยุกตสูงขึ้นตก (452) 

  หนวยเสียงวรรณยุกตที่ 5 (ว. 5) คือ หนวยเสียงวรรณยุกตกลางขึ้นตก (354) 

 หนวยเสียงวรรณยุกตทั้ง 5 หนวยเสียง สามารถเกิดกับพยางคเปนไดทุกเสียง แตเกิดกับพยางคตายได

จํากัด คือ เกิดเฉพาะหนวยเสียงวรรณยุกตที่ 1, 3 และ 4 เทานั้น 

 เมื่อพิจารณาระบบเสียงของภาษาลาวครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี จากผลการวิจัยจะพบความนาสนใจ

โดยเฉพาะระบบเสียงวรรณยุกต กลาวคือ การแตกตัวของเสียงวรรณยุกตชอง B ไมเทากับ DL (B≠DL) จัดเปนภาษา

กลุมลาวตามการศึกษาของเจมส อาร แชมเบอรเลน (Chamberlain 1975: 49 – 68) ที่แบงภาษาตระกูลไทกลุม

ตะวันตกเฉียงใตเปน 2 กลุมยอยโดยใชเกณฑการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตที่วาชอง B=DL ไมใชภาษากลุมลาว 

(non – Lao) และชอง B≠DL เปนภาษากลุมลาว (Lao) นอกจากนั้น เสียงวรรณยุกตในชอง B ของภาษาลาวครั่งไมมี

การแตกตัว (B1234) สวนชอง C แตกตัวแบบ C1-234 ซึ่งเปนลักษณะการแตกตัวแบบกะไดลาวตามการศึกษาของ 

เจ. มารวิน บราวน (Brown 1965 อางถึงในวิจินตน ภาณุพงศ (2530: 37)) ที่เสนอวา รูปแบบการแตกตัวของ

วรรณยุกตแบบ B1234 และ C1-234 เปนการแตกตัวที่มีเฉพาะกลุมลาวเทานั้น ไดแก ลาวกลุมหลวงพระบาง และ

ลาวกลุมเวียงจันทน 

 ภาษากลุมลาวหลวงพระบาง (Laung Prabang Group) มีการแตกตัวแบบ AC1-234 B1234 DL/DS123-4 

ซึ่งมีการแตกตัวเหมือนภาษาลาวครั่ง จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคลองกับคําบอกเลาของผูบอกภาษาลาวครั่งที่วา บรรพ

บุรุษอพยพมาจากหลวงพระบาง สวนการแตกตัวของภาษาลาวกลุมเวียงจันทน จะมีความแตกตางกับภาษาลาวครั่ง

เฉพาะชอง A คือ A1-23-4 การแตกตัวในชอง A นี้เอง เปนส่ิงที่แยกภาษาลาวกลุมเวียงจันทนและภาษาลาวกลุม

หลวงพระบาง ซึ่งพิณรัตน อัครวัฒนากุล (2546) เรียกวา ภาษาลาวแทกลุมที่ 1 และภาษาลาวแทกลุมที่ 2 ตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณาปฏิภาคของเสียงพยัญชนะตนในภาษาลาวครั่งที่คําศัพทภาษาไทยมาตรฐานใชอักษรต่ํา               

< พ ท ค > หรือภาษาไทดั้งเดิมใชเสียงพยัญชนะตน *b *d * ภาษาลาวครั่งจะใชเสียง / ph ,th ,kh / เชน / ph 3/ 

‘พอ’ / th a2/ ‘ทาง’ / kh a2/ ‘คาง’ ดังนั้น ภาษาลาวครั่งจัดอยูในกลุม PH ตามการศึกษาของ เจมส อาร เชมเบอร

เลน (Chamberlain 1975: 53) อีกทั้งภาษาลาวกลุมหลวงพระบาง และกลุมเวียงจันทนก็จัดอยูในกลุมนี้เชนกัน 

  จากผลการวิจัยเรื่อง ระบบเสียงภาษาลาวครั่ง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดเสริมสรางองคความรู

เกี่ยวกับระบบเสียงภาษาลาวในภูมิภาคตะวันตก อีกทั้งผลการเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกตยังทําใหเห็นความ

เชื่อมโยงระหวางภาษาลาวครั่ง และภาษาลาวกลุมหลวงพระบางอีกดวย 

 
สรุป 
 ภาษาลาวครั่ง หมู 8 วังตะกู หนองบอ ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีหนวยเสียง

พยัญชนะตนเดี่ยว 20 หนวยเสียง ไมมีหนวยเสียงพยัญชนะตนควบกล้ํา หนวยเสียงพยัญชนะทายมี 9 หนวยเสียง 

หนวยเสียงสระมี 21 หนวยเสียง แบงเปนสระเดี่ยว 18 หนวยเสียง มีความแตกตางดานความสั้นยาวของเสียงสระ 

หนวยเสียงสระประสมมี 3 หนวยเสียง สวนหนวยเสียงวรรณยุกตมี 5 หนวยเสียง โดยมีการแตกตัวเปน 3 ทางคลาย
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การแตกตัวในภาษาลาวกลุมหลวงพระบาง นอกจากนั้นยังมีการแตกตัวแบบ B1234 C1-234 ซึ่งเปนการแตกตัวแบบ

ลาวแทกลุมที่ 2 อีกทั้งมีปฏิภาคของเสียงพยัญชนะตนอยูในกลุม PH ระบบวรรณยุกตในภาษาลาวครั่งจึงเปน

ลักษณะที่นาสนใจและสามารถศึกษาเชื่อมโยงกับภาษาลาวกลุมอื่นๆได 
 

คําขอบคุณ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณผูบอกภาษาลาวครั่ง หมู 8 วังตะกู หนองบอ ตําบลศรีสําราญ อําเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ไดแก คุณปาเสมา เครือเพง และคุณปากอง จิ๋วบานเผือก ที่สละเวลาบอกภาษาลาวครั่งดวยความ  

เมตตายิ่ง  

 

เอกสารอางอิง 
พิณรัตน อัครวัฒนากุล. “การเปลี่ยนแปลงระบบวรรณยุกต: กรณีศึกษาภาษากลุมลาว.” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 

วิจินตน ภาณุพงศ. “ภูมิศาสตรคําศัพทภาษาถิ่นจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารอักษรศาสตร. ปที่ 19 ฉบับที่ 1 2530 : 37 

Chamberlain, James R. “A New Look at the History and Classification of the Tai Language.” In Studies in 

 Tai  Linguistics in Honor of William J. Gedney. 49 – 66. Edited by Jimmy G. Harris and  James R.  

  Chamberlain. Bangkok: CIEL, 1975. 

Gedney, Willaim J. W AChecklist for  Determining Tone in Tai Dialects” Studies in Tai Linguistics in Honor 

 of  George L. Trager, pp423 – 437 Edited by E. Smith, The Hague, 1973. 

Li, Fang Kuei. “Classification by Vocabulary : Tai Dialect” Anthropological Linguistics 1.2 (1959) : 15 – 21  

www.igetweb.com/www/panda comp/index.php?mo=3&art=88658 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-169 

การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกตภาษาผูไท  5 จังหวัด 
A Comparative Study of Phu Tai Tonal System in Five Provinces. 
 

เพ็ญประภา จุมมาลี1 

Penprapa Chummalee1 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกตภาษาผูไทใน 5 จังหวัด จํานวน 25 ถิ่น   

ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และหนองคาย โดยใชเกณฑจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกต   

และลักษณะการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกต ผลการศึกษาพบวา ระบบเสียงวรรณยุกตภาษาผูไทใน 5 จังหวัด  

มีจํานวน 4 หนวยเสียง และ 5 หนวยเสียง สวนใหญเปนแบบจํานวน 5 หนวยเสียง ยกเวนอําเภอคําชะอี จังหวัด

มุกดาหาร อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก อําเภอเรณูนคร อําเภอปลาปาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ที่มีจํานวน 4 หนวยเสียง การแตกตัวของ

หนวยเสียงวรรณยุกต มีการแตกตัว 5 แบบ ไดแก การแตกตัวแบบ ACDS123-4, BDL1234, B=DL ไดแก อําเภอนา

หวา จังหวัดนครพนม อําเภอวานรนิวาส อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร การแตกตัวแบบ ABCDS123-4, DL1234, 

B≠DL ไดแก อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก อําเภอเรณูนคร อําเภอปลาปาก อําเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อําเภอกุสุมาลย อําเภอคําตากลา อําเภอบานมวง อําเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร อําเภอกุฉินารายณ อําเภอเขาวง (2) อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย การ

แตกตัวแบบ ABCD123-4, B=DL ไดแก อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การแตกตัวแบบ ACDSDL123-4, 

B1234, B≠DL ไดแก อําเภอเขาวง (1) อําเภอสหัสขันธ อาํเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอพังโคน อําเภอวาริชภูมิ 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร การแตกตัวแบบ ABCD123-4, B≠DL ไดแก อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ  

คําสําคัญ : วรรณยุกต  ภาษาถิ่น  ภาษาผูไท 

 

Abstract 
 This research aims to compare Phu Tai tonal systems in 25 areas in 5 provinces: The number 

and the pattern of Tonal split is used as a criteria for the comparison. The results show that there are 4 

phonemes and 5 phonemes in the Phu Tai tonal systems in these 5 provinces. Most of the tonal systems 

comprise 5 phonemes. The tonal systems which comprise 4 phonemes are found in Khamcha-i District in 

Mukdahan Province, Thatphanom District, Nakae District, Renunakhon District, Plapak District and 

Mueang Nakhonphanom District in Nakhonphanom Province, Khamtakla District in Sakonnakhon 

Province, and Kuchinarai District in Kalasin Province. There are 5 patterns of tonal split: (1) ACDS123-4, 

BDL1234, B=DL; (2) ABCDS123-4, DL1234, B≠DL; (3) ABCD123-4, B=DL; (4) ACDSDL123-4, B1234, 

                                                 
1 นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย  

  Master’s Degree Level Student, in The Field of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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B≠DL and (5) ABCD123-4, B≠DL. The ACDS123-4, BDL1234, B=DL patterns are found in Nawa District 

in Nakhonphanom Province, Wanonniwat District, Kutbak District in Sakonnakhon Province. The 

ABCDS123-4, DL1234, B≠DL patterns are found in Khamcha-i District in Mukdahan Province, 

Thatphanom District, Nakae District, Renunakhon District, Plapak District and Mueang Nakhonphanom 

District in Nakhonphanom Province, Kusuman District, Khamtakla District, Banmuang District, 

Phannanikhom District in Sakonnakhon Province, Kuchinarai District, Khaowong District (2), Huaiphueng 

District in Kalasin Province, Sophisai District in Nongkhai Province. The ABCD123-4, B=DL patterns are 

found in Mueang Sakonnakhon District in Sakonnakhon Province. The ACDSDL123-4, B1234, B≠DL 

patterns are found in Khaowong District (1), Sahatsakhan District, Somdet District in Kalasin Province, 

Phangkhon District, Waritchaphum District, Sawangdaendin District in Sakonnakhon Province. The 

ABCD123-4, B≠DL patterns are found in Khammuang District in Kalasin Province. 

Keywords : Tone, Dialect, Phu Tai language 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ระบบวรรณยุกต ถือเปนเกณฑสําคัญในการแบงเขตภาษาถิ่นตระกูลไท เนื่องจากระบบวรรณยุกตของ

ภาษาแตละภาษามีลักษณะเฉพาะทางเสียงวรรณยุกตและจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตแตกตางกัน การศึกษา

เปรียบเทียบระบบวรรณยุกตในภาษาถิ่นเดียวกันแตมีผูพูดอาศัยอยูในถิ่นตางๆ จะชวยทําใหเห็นลักษณะการกระจาย

ของระบบวรรณยุกตในแตละถิ่น อีกทั้งยังแสดงลักษณะความคลายคลึงและแตกตางเพื่อนําไปใชในการจัดกลุมยอย

ของภาษาได  

ชาวผูไท เปนกลุมชาติพันธุกลุมใหญกลุมหนึ่งในประเทศไทยที่มีประวัติความเปนมา ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และความเปนอยูที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากคนไทยในภาคอีสาน อาศัยอยูมากใน

แถบจังหวัดกาฬสินธุ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร นอกจากจังหวัดดังกลาว ผูวิจัยพบวายังมีผูพูดภาษาผูไทใน

จังหวัดหนองคาย และภาษาผูไทที่จังหวัดหนองคายนี้ยังไมมีผูใดศึกษามากอน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบ

ระบบเสียงภาษาผูไทในจังหวัดหนองคายกับระบบเสียงวรรณยุกตภาษาผูไทในจังหวัดที่มีผูศึกษาไว1 ไดแก จังหวัด

กาฬสินธุ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร2  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบเสียงวรรณยุกตภาษาผูไท ตําบลถ้ําเจริญ อําเภอโซพิสัย จังหวัด

หนองคาย โดยนําผลการศึกษาที่ไดเปรียบเทียบกับระบบเสียงวรรณยุกตภาษาผูไทจํานวน 24 ถิ่น ในจังหวัดกาฬสินธุ 

นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร รวมทั้งส้ินจํานวน 25 ถิ่น โดยใชเกณฑจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตและลักษณะ

การแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกต 

  

                                                 
1 พจณี  ศรีธรราษฎร.  “การศึกษาเปรียบเทยีบวรรณยุกตภาษาถิ่นผูไทยใน 3 จังหวดั.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526. 
2 วิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทยีบวรรณยุกตภาษาถิ่นผูไทยใน 3 จังหวัด” เปนการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกตภาษาผูไทในจังหวัดกาฬสนิธุ 

นครพนม และสกลนคร ในขณะทีด่ําเนินการวิจัยนัน้ อําเภอคําชะอี เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม ภายหลงัอําเภอมุกดาหารไดรับการจัดตั้งเปนจังหวัด อําเภอ

คําชะอีจึงขึน้อยูกับเขตการปกครองของจังหวดัมุกดาหารตั้งแตนัน้มา ผูวิจัยจึงถือวางานวิจยัดังกลาวเปนการศกึษาภาษาผูไทใน 4 จังหวดัตามการแบงเขตการ

ปกครองในปจจุบัน ไดแก จังหวดักาฬสินธุ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การคัดเลือกพื้นที่ในการวิจัย ผูวิจัยไดคัดเลือกตําบลถ้ําเจริญ อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย เปนพื้นที่

ในการวิจัย เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีผูพูดภาษาผูไทอาศัยอยูหนาแนนและใชภาษาผูไทในชีวิตประจําวันทั้งภายใน

ครัวเรือนและหมูบาน  

 2. การคัดเลือกผูบอกภาษา ผูวิจัยไดคัดเลือกผูบอกภาษาหลัก 1 คน เปนเพศชาย อายุ 50 ปขึ้นไป เกิด  

และเติบโตในตําบลถ้ําเจริญ บิดามารดารวมทั้งคูสมรสเปนคนที่เกิดและเติบโตในหมูบานเดียวกัน ไดรับการศึกษา  

ไมเกินภาคบังคับ และใชภาษาผูไทในชีวิตประจําวัน มีอวัยวะในการออกเสียงครบถวนสมบูรณ และมีประสาทหู      

ที่ใชงานไดดี 

 3. วิธีการเก็บขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชรายการคําสําหรับเก็บขอมูลเสียงวรรณยุกตภาษาไทถิ่นของ      

วิลเลียม เจ เก็ดนี่ (William J. Gedney) จํานวน 60 คํา ใหผูบอกภาษาออกเสียงคําศัพทคําละ 2 ครั้ง จดบันทึก  

ขอมูลดวยสัทอักษร และบันทึกเสียงดวยแถบบันทึกเสียงชนิดตลับ (cassette) เพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบ

ขอมูลภายหลัง  

 4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาจํานวนและการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกต

โดยการฟง จากนั้นจึงเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกตภาษาผูไทจํานวนทั้ง 25 ถิ่น จากงานวิจัยของพจณี             

ศรีธรราษฎร (2526) โดยใชเกณฑ 2 ประการ คือ จํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตและลักษณะการแตกตัวของหนวย

เสียงวรรณยุกตเพื่อแบงกลุมยอยภาษาผูไท 

 

ผลการวิจัย 
 1. ระบบวรรณยุกตภาษาผูไท ตําบลถํ้าเจริญ อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย  

เมื่อพิจารณาระบบวรรณยุกตภาษาผูไท ตําบลถ้ําเจริญ อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวามีหนวยเสียง

วรรณยุกต (ว.) 5 หนวยเสียง ดังนี้  

ว.1 หนวยเสียงวรรณยุกตต่ําขึ้น (24) (low rising tone)  

ว.2 หนวยเสียงวรรณยุกตกลางขึ้น (34) (mid rising tone)  

  ว.3 หนวยเสียงวรรณยุกตสูงตก (41) (high falling tone)  

  ว.4 หนวยเสียงวรรณยุกตสูงระดับ (44) (high level tone)  

  ว.5 หนวยเสียงวรรณยุกตสูงกลาง (43) (mid high tone) ดังแผนภูมิ 
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4 ว.2 ว.4 

ว.3 

 

 
   

  B≠DL 
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2. การแบงกลุมภาษาผูไทโดยใชเกณฑจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกต 
 เมื่อพิจารณาจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตภาษาผูไทที่พูดในจังหวัดกาฬสินธุ นครพนม มุกดาหารสกลนคร 

และหนองคาย ทั้ง 25 ถิ่น พบวาสามารถแบงภาษาผูไทเปน 2 กลุม ดังนี้ 

  2.1 กลุมที่มีหนวยเสียงวรรณยุกตจํานวน 4 หนวยเสียง คือ ภาษาผูไท 8 ถิ่น ไดแกภาษาผูไท

ถิ่นอําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก อําเภอเรณูนคร อําเภอปลาปาก อําเภอเมือง

นครพนม จังหวัดนครพนม อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร 

2.2 กลุมที่มีหนวยเสียงวรรณยุกตจํานวน 5 หนวยเสียง คือ ภาษาผูไท 17 ถิ่น ไดแก ภาษา  

ผูไทถิ่น อําเภอสหัสขันธ อําเภอสมเด็จ อําเภอหวยผึ้ง อําเภอคํามวง อําเภอเขาวง (1) (2) จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอ   

นาหวา จังหวัดนครพนม อําเภอวานรนิวาส อําเภอบานมวง อําเภอสวางแดนดิน อําเภอวาริชภูมิ อําเภอพังโคน 

อําเภอพรรณานิคม อําเภอกุดบาก อําเภอกุสุมาลย อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อําเภอโซพิสัย จังหวัด

หนองคาย ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

แผนภูมิที่ 1: การแบงกลุมภาษาผูไทตามจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกต 

จํานวนหนวยเสียงวรรณยุกตในภาษาผูไท 

  4 หนวยเสียง     5 หนวยเสียง 

- กุฉินารายณ      - สหัสขันธ  

(กาฬสินธุ)     - สมเด็จ  

- ธาตุพนม      - หวยผึ้ง 

- นาแก       - คํามวง 

- เรณูนคร      - เขาวง (1) (2)3 

- ปลาปาก      (กาฬสินธุ) 

- เมืองนครพนม      - นาหวา 

(นครพนม)     (นครพนม)   

- คําชะอี      - วานรนิวาส 

   (มุกดาหาร)      - บานมวง 

  - คําตากลา     - สวางแดนดิน 

(สกลนคร)      - วาริชภูมิ 

         - พังโคน 

        - พรรณานิคม 

        - กุดบาก 

        - กุสุมาลย 

        - เมืองสกลนคร 

        (สกลนคร) 
        - โซพิสัย 
        (หนองคาย) 

                                                 
3 ในงานของ พจณี ศรีธรราษฎร  ไดเก็บขอมูลในอําเภอเขาวง 2 จุดเก็บขอมูล ซึ่งการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกตตางกัน 
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3. การแบงกลุมภาษาผูไทโดยใชเกณฑลักษณะการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกต 
  เมื่อพิจารณาลักษณะการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกตภาษาผูไทที่พูดในจังหวัดกาฬสินธุ นครพนม

มุกดาหาร สกลนคร และหนองคาย ทั้ง 25 ถิ่น พบวามีการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกต 5 แบบ สามารถแสดง

ตารางการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกต ดังตอไปนี้ 

3.1 กลุมที่มีการแตกตัวแบบ ACDS123-4, BDL1234, B=DL วรรณยุกตในชอง A, C และ 

DS มีการแตกตัวแบบ A123-4, C123-4 และ DS123-4 สวนวรรณยุกตในชอง B และ DL ไมมีการแตกตัว 

ความสัมพันธของเสียงวรรณยุกตในชอง B กับ DL เปนแบบ B=DL ไดแก ภาษาผูไทถิ่นอําเภอนาหวา จังหวัด

นครพนม อําเภอวานรนิวาส และอําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ดังแผนภูมิ 

 

 
 A B C DL DS 

1 

2 

3 

ว.1 ว.4 ว.5 

4 ว.2 

ว.3 

ว.5 

ว.3 

ว.4 

 
3.2 กลุมที่มีการแตกตัวแบบ ABCDS123-4, DL1234, B≠DL วรรณยุกตในชอง A, B, C และ  

DS มีการแตกตัวแบบ A123-4, B123-4, C123-4 และ DS123-4 สวนวรรณยุกตในชอง DL ไมมีการแตกตัว

ความสัมพันธของเสียงวรรณยุกตในชอง B กับ DL เปนแบบ B≠DL แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ ภาษาผูไทกลุม

จํานวน 4 หนวยเสียง ไดแก ภาษาผูไทถิ่นอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก อําเภอเรณู

นคร อําเภอปลาปาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร และอําเภอกุฉิ

นารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ภาษาผูไทกลุมจํานวน 5 หนวยเสียง ไดแก ภาษาผูไทถิ่นอําเภอกุสุมาลย อําเภอบานมวง 

อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อําเภอเขาวง (2) อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอโซพิสัย จังหวัด

หนองคาย ดังแผนภูมิ 
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  3.3 กลุมที่มีการแตกตัวแบบ ABCD123-4, B=DL วรรณยุกตในชอง A, B, C และ D มีการ

แตกตัวแบบ A123-4, B123-4, C123-4 และ D123-4 ความสัมพันธของเสียงวรรณยุกตในชอง B กับ DL เปนแบบ 

B=DL ไดแก ภาษาผูไทถิ่นอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดังแผนภูมิ 

 
 A B C DL DS 
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ว.1 ว.3 ว.4 ว.3 ว.2 

4 ว.2 ว.2 ว.5 ว.2 ว.3 

 
3.4 กลุมที่มีการแตกตัวแบบ ACDSDL123-4, B1234, B≠DL วรรณยุกตในชอง A, C, DS 

และ DL มีการแตกตัวแบบ A123-4, C123-4, DS123-4 และ DL123-4 สวนวรรณยุกตในชอง B ไมมีการแตกตัว 

ความสัมพันธของเสียงวรรณยุกตในชอง B กับ DL เปนแบบ B≠DLไดแก ภาษาผูไทถิ่นอําเภอเขาวง (1) อําเภอสหัส

ขันธ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอพังโคน อําเภอวาริชภูมิ อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดังแผนภูมิ 

 

 
 A B C DL DS 
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3.5 กลุมที่มีการแตกตัวแบบ ABCD123-4, B≠DL วรรณยุกตในชอง A, B, C และ D มีการ

แตกตัวแบบ A123-4, B123-4, C123-4 และ D123-4 ความสัมพันธของเสียงวรรณยุกตในชอง B กับ DL เปนแบบ 

B≠DLไดแก ภาษาผูไทถิ่นอําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ดังแผนภูมิ 
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  การแบงกลุมภาษาผูไทโดยใชเกณฑลักษณะการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกต สามารถแบงได 5 กลุม       

ดังแผนภูมิตอไปน้ี 

 

แผนภูมิที่ 2: การแบงกลุมภาษาผูไทตามลักษณะการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกต 
ลักษณะการแตกตัวของหนวยเสียงวรรณยุกตในภาษาผูไท 

      

          ACDS123-4 ABCDS123-4          ABCD123-4               ACDSDL123-4            ABCD123-4 
            BDL1234                  DL1234             B=DL                    B1234                    B≠DL 

               B=DL                    B≠DL            B≠DL 

- นาหวา       - คําชะอี            - เมืองสกลนคร     - เขาวง (1)           - คํามวง 
(นครพนม)      (มุกดาหาร)             (สกลนคร)          - สหัสขันธ           (กาฬสินธุ) 

- วานรนิวาส      - ธาตุพนม                - สมเด็จ            

- กุดบาก      - นาแก        (กาฬสินธุ)  

(สกลนคร)     - เรณูนคร        - พังโคน 

      - ปลาปาก        - วาริชภูมิ 

      - เมืองนครพนม        - สวางแดนดิน 

      (นครพนม)        (สกลนคร) 

      - กุสุมาลย  

    - คําตากลา  

        - บานมวง  

    - พรรณานิคม  

   (สกลนคร)  

    - กุฉินารายณ  

    - เขาวง (2)  

    - หวยผึ้ง  

    (กาฬสินธุ)  
   - โซพิสัย 
   (หนองคาย) 
 

เปนที่นาสังเกตวาภาษาผูไททั้ง 25 ถิ่น มีการแตกตัวของวรรณยุกตแบบ 2 ทาง (Two way split) โดยไดรับ

อิทธิพลของพยัญชนะตนดั้งเดิม เสียงไมกองและเสียงกอง (voiceless/voiced) นอกจากนี้ยังพบวา ภาษาผูไทบางถิ่น

มีการแยกเสียงและการรวมเสียงของวรรณยุกตที่เปนลักษณะบงจําเพาะของภาษาผูไทคือ วรรณยุกตในชอง DL ไมมี

การแตกตัว มีการรวมเสียงวรรณยุกตแบบ A4=B123=DL1234 และวรรณยุกตในชอง B4=C4 จัดเปนลักษณะของ

ภาษาผูไทตนแบบ ดังที่แชมเบอรเลน (Chamberlain 1975: 49 – 54) ใหขอสังเกตวาเปนลักษณะพิเศษที่ไมคอย

ปรากฏในภาษาถิ่นตระกูลไทมากนัก ภาษาผูไทถิ่นที่ระบบวรรณยุกตมีลักษณะคลายกับภาษาผูไทตนแบบทุก
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ประการคือ วรรณยุกตในชอง DL ไมมีการแตกตัว มีการรวมเสียงวรรณยุกตแบบ A4=B123=DL1234 และ

วรรณยุกตในชอง B4=C4 ไดแก ภาษาผูไทถิ่นอําเภอคําชะอี (มุกดาหาร) อําเภอธาตุพนม,นาแก, เรณูนคร, ปลาปาก, 

เมืองนครพนม (นครพนม) อําเภอคําตากลา (สกลนคร) อําเภอกุฉินารายณ (กาฬสินธุ) สวนภาษาผูไทถิ่นที่ระบบ

วรรณยุกตมีลักษณะคลายกับภาษาผูไทตนแบบบางประการคือ มีการรวมเสียงวรรณยุกตแบบ A4=B123=DL1234 

แตวรรณยุกตในชอง B4≠C4 ไดแก ภาษาผูไทถิ่นอําเภอบานมวง,กุสุมาลย, พรรณานิคม (สกลนคร) อําเภอเขาวง 

(2),หวยผึ้ง (กาฬสินธุ) สําหรับภาษาผูไทถิ่นอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย มีลักษณะที่ตางออกไปคือ ไมมีการรวม

เสียงวรรณยุกตในชอง  A4≠B123 แตวรรณยุกตในชอง B4=C4  

เมื่อพิจารณาการแตกตัวของเสียงวรรณยุกตในชอง B และ DL จากขอเสนอของ แชมเบอรเลน 

(Chamberlain 1975: 53) ที่เสนอแนวคิดวา เสียงวรรณยุกตในชอง B=DL ไมใชภาษากลุมลาว (non – Lao) และ

เสียงวรรณยุกตในชอง B≠DL เปนภาษากลุมลาว (Lao) จากขอมูลพบวา ภาษาผูไทสวนใหญจัดอยูในภาษากลุมลาว 

ไดแก ภาษาผูไทถิ่นอําเภอคําชะอี (มุกดาหาร) อําเภอธาตุพนม,นาแก,เรณูนคร ,ปลาปาก,เมืองนครพนม (นครพนม) 

อําเภอกุสุมาลย,คําตากลา, บานมวง,พรรณนานิคม,พังโคน,วาริชภูมิ,สวางแดนดิน (สกลนคร) อําเภอกุฉินารายณ, 

เขาวง (1) (2), คํามวง, หวยผึ้ง,  สหัสขันธ, สมเด็จ (กาฬสินธุ) อําเภอโซพิสัย (หนองคาย) ยกเวนภาษาผูไทถิ่นอําเภอ

นาหวา (นครพนม) อําเภอวานรนิวาส, กุดบาก, เมืองสกลนคร (สกลนคร) ที่ไมจัดอยูในภาษากลุมลาว  
 

สรุป 
 จากผลการศึกษาสรุปไดวา การเปรียบเทียบระบบเสียงวรรณยุกตภาษาผูไท 5 จังหวัด จํานวน 25 ถิ่น ไดแก 

จังหวัดกาฬสินธุ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และหนองคาย โดยใชเกณฑจํานวนหนวยเสียงวรรณยุกต สามารถ

แบงเปน 2 กลุมยอย คือ กลุมที่มี 4 หนวยเสียง และกลุมที่มี 5 หนวยเสียง เมื่อใชเกณฑลักษณะการแตกตัวของ 

หนวยเสียงวรรณยุกต สามารถแบงภาษาผูไทเปน 5 กลุมยอย เกณฑทั้ง 2 ประการทําใหไดผลการแบงกลุมภาษาผูไท

ไมเหมือนกัน แตระบบเสียงวรรณยุกตยอมจัดกลุมยอยของภาษาไดละเอียดและใกลเคียงกวาการใชระบบเสียง

พยัญชนะหรือสระ เพราะสัทลักษณะของระบบเสียงวรรณยุกตที่เหมือนกัน หรือสําเนียงเดียวกันควรอยูในกลุมยอย

เดียวกัน อันจะทําใหเห็นความสัมพันธของภาษากลุมยอยไดดีอีกประการหนึ่ง 

 
คําขอบคุณ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารยสมคิด ไชยวงศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ผูใหคําแนะนําใน

การคัดเลือกพื้นที่เก็บขอมูลภาษาผูไท ที่สําคัญคือ ขอขอบคุณผูบอกภาษาผูไททุกทานที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง 
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การศึกษาการแปรเสยีงพยัญชนะในภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ ระดับ
หูตึงอยางรุนแรง 
A Study of Thai Consonants Variations of Hearing Impaired Children 
 

ศิวลักษณ ชัยงาม1 

Siwaluk Chaingam1 

 

บทคัดยอ 
              งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  ทั้งพยัญชนะตน

เดี่ยว   พยัญชนะตนควบกล้ํา   และพยัญชนะทาย  ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ระดับหูตึงอยางรุนแรง  

กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้คือ  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ที่มีระดับการไดยิน 70-90 เดซิเบล  กําลัง

ศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  ปการศึกษา 2553  โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ 

จังหวัดลพบุรี  จํานวน 10 คน  ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการใหกลุมตัวอยางออกเสียงรายการพยางคสําหรับทดสอบการ

แปรเสียงพยัญชนะ  จํานวน  2,395  พยางค   ผลการศึกษาพบวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินออกเสียงพยัญชนะ

ในภาษาไทยไมชัดเจนมีการแปรที่หลากหลาย  จําแนกได 3 ลักษณะ  คือ  การแทนที่เสียง  การเพิ่มเสียง  และการ

ละเสียง  เปนตน   โดยพบลักษณะการแปรแบบแทนที่เสียงในการออกเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว  พยัญชนะตนควบกล้ํา  

และพยัญชนะทาย   พบลักษณะการแปรแบบเพิ่มเสียงสระแทรกระหวางพยางคในการออกเสียงพยัญชนะตนควบกล้ํา      

สวนลักษณะการแปรแบบละเสียงจะปรากฏกับพยัญชนะทายบางพยางค  และพยัญชนะตนควบกล้ํา โดยจะละเสียง  

[r]  [l]   ซึ่งเปนพยัญชนะตนตําแหนงที่ 2   หรือละเสียงพยัญชนะตนในตําแหนงแรกกรณีที่พยัญชนะตนตําแหนงที่ 2 

คือ [w] เสียงพยัญชนะที่กลุมตัวอยางสามารถออกเสียงไดถูกตองตามรูปมาตรฐานมากที่สุด คือ เสียงพยัญชนะทาย  

รองลงมาคือพยัญชนะตนเดี่ยว  และพยัญชนะตนควบกล้ําตามลําดับ  

คําสําคัญ : การแปร,เสียงพยัญชนะในภาษาไทย  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

 

Abstract 
              This research aims to study and compare Thai consonant  sound variations, initial consonant 

sounds, cluster consonant sounds and final consonant sounds for hard impaired children. The sampling 

of  this research are  10  students who are hearing impaired in the level 70-90 dB. They are studying in 

high school level, grade 4-6, at Parnlert School for the Deaf, Lopburi,  Academic Year 2553. The data was 

collected by asking the students pronounced the list of 2,395 syllables for testing consonant  sound 

variations. The results showed that the hearing impaired children  pronounced  the consonants not 

clearly. There  were several sound  variations which could be classified into three aspects : sound 

substitution, addition and ellipsis. The substitution aspect was found while pronouncing initial 

consonants, cluster consonants and final consonants. The vowel addition variations were occurred when 

                                                 
1 นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวชิาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Master’s Degree Level Student, in The Field of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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the students pronounced initial cluster consonants.  And the ellipsis  aspect  was happened when they  

pronounced  end consonants and initial cluster consonants . The student omitted ; 1. sound [r] [l] which 

are the second position, 2. the first sound  which follows by the second sound [w] consonant . Therefore, 

the hard impaired  children could pronounced the final consonant , the initial consonant  and the cluster 

consonant  sounds  as  the most standard form. 

Keywords :  Variation, Thai consonants, Hearing  impaired  children  

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 การที่มนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมตองอาศัยภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอส่ือสารเพื่อบอก

ความรูสึกนึกคิด  ความตองการตางๆ ของตนเองใหผูอื่นรับทราบ  ภาษาในทางภาษาศาสตรนั้นหมายถึงเสียงพูดของ

มนุษย  ดังนั้นเสียงจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการติดตอส่ือสาร    

ภาษาหรือเสียงพูดไมใชส่ิงที่ติดตัวมนุษยมาแตกําเนิด  หากเกิดจากการเรียนรูดวยการไดยินไดฟง  

โดยทั่วไปเด็กจะเรียนรูภาษาโดยเริ่มจากการฟงเสียง  โดยรูจักฟงวามีเสียงหรือไมมีเสียงกอนแลวจึงเรียนรูวาเสียงเกิด

จากอะไร  ตอมาจึงรูจักโยงความสัมพันธระหวางเสียงกับส่ิงของหรือเหตุการณ  ฉะนั้นการเรียนรูภาษาจึงเริ่มจากการ

ทําความเขาใจภาษากอน  แลวจึงตามดวยการรูจักใชภาษาพูดเพื่อส่ือความหมายในภายหลัง  (รจนา ทรรทรานนท 

2528:76) 

เมื่อการเรียนรูภาษาพูดของมนุษยตองอาศัยการไดยินทางหูเปนชองทางสําคัญ  ดังนั้นเด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยินที่ไมมีโอกาสไดยินเสียงตางๆ รอบกาย  รวมถึงเสียงพูดที่ใชส่ือภาษากันจึงมีพัฒนาทางการพูด

ไมเหมือนกับเด็กปกติ  เด็กหูหนวกมักจะเปนใบหากไมไดฝกพูด  สวนเด็กหูตึงที่พอจะไดยินเสียงพูดอยูบางจะมี

เสียงพูดผิดปกติหรือออกเสียงไมชัด  เชน  มีการเปลงเสียงผิดปกติ  คุณภาพของเสียงผิดปกติ  และมีจังหวะการพูด

ผิดปกติ  เปนตน  โดยเฉพาะดานการเปลงเสียงผิดปกตินั้นพบทั้งเสียงพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกตผิดปกติ  มีการ

แปรหรือเบี่ยงเบนไปจากรูปมาตรฐาน  ซึ่งเปนปญหาตอการสื่อความหมาย  ทําใหเด็กกลุมนี้มักจะหลีกเลี่ยงการพูด

และหันมาใชภาษามือติดตอส่ือสารกับผูอื่นแทน  แตการสื่อสารดวยวิธีนี้มีขอจํากัดอยูเฉพาะกลุมผูที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินดวยกันเทานั้น  เพราะคนสวนใหญยังคงสื่อสารดวยการการฟงและพูด  และไมเขาใจภาษามือ  ดังนั้น

การที่จะทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินสามารถใชทักษะการสื่อสารและอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมได

อยางเปนสุขจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกฟงและพูดใหชัดเจนเพื่อลดปญหาเรื่องการสื่อสารระหวางกัน  ดวย

เหตุนี้ผูวิจัยจึงทําการศึกษาการออกเสียงของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ระดับหูตึงอยางรุนแรง  โดยจะ

ศึกษาและเปรียบเทียบการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  ทั้งเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว พยัญชนะตนควบกล้ํา  และ

เสียงพยัญชนะทาย ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  วิเคราะหขอบกพรองในการออกเสียง   เพื่อผูที่เกี่ยวของ

จะไดหาแนวทางในการแกไขปญหาการพูดของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4-6  ปการศึกษา  2553  โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี  สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
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พิเศษ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอายุระหวาง 15-25 ป  มีความ

บกพรองทางการไดยินระดับหูตึงอยางรุนแรง ซึ่งทําการตรวจวัดการไดยินโดยใชเสียงบริสุทธิ์ไดคาเฉลี่ยที่ความถี่ 500 

1,000  และ 2,000 เฮิทซ  เปนคาเกิน 70 แตไมเกิน  90 เดซิเบล    กลุมตัวอยางไมมีภาวะบกพรองซ้ําซอนทาง

สติปญญา  การมองเห็น  และผิดปกติทางสภาพอารมณ  อีกทั้งตอง มีอวัยวะในการเปลงเสียงครบถวนสมบูรณ  มี

การสบฟนปกติ  

 2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยรวบรวมรายการพยางคสําหรับทดสอบการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  เปนพยางค 1 พยางค  ที่

สามารถทดสอบการแปรเสียงไดทั้งเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว  พยัญชนะตนควบกล้ํา  และเสียงพยัญชนะทาย    ซึ่ง

พยัญชนะดังกลาวสามารถปรากฏรวมกับเสียงสระไดในระบบเสียงภาษาไทย   เปนพยางคที่มีความหมาย หรือเปน

พยางคที่เปนสวนประกอบในคําหลายพยางคคําอื่น   มีโครงสรางพยางค 3 แบบ  คือ  1) C(C) V(V)   2) C(C)V(V) S     

3) C(C) V(V) N   ทั้งนี้ผูวิจัยคัดเลือกรายการพยางคจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  ไดจํานวน

พยางคสําหรับทดสอบการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทยทั้งส้ินจํานวน 2,395 พยางค 

 3.วิธีการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยเก็บขอมูลการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทยของกลุมตัวอยาง  ดวยการใหกลุมตัวอยางใส

เครื่องชวยฟงเพื่อเพิ่มความสามารถในการไดยินเสียง  จากนั้นผูวิจัยออกเสียงพยางคสําหรับทดสอบการแปรเสียง

พยัญชนะผานไมโครโฟนทีละพยางค  แลวใหกลุมตัวอยางฟงและออกเสียงตามที่ไดยิน   โดยขณะที่ผูวิจัยออกเสียง

จะใชกระดาษบางๆ บังบริเวณริมฝปากของผูวิจัยไวเพื่อไมใหกลุมตัวอยางอานริมฝปากและเลียนแบบฐานกรณใน

การออกเสียง   ทําใหม่ันใจไดวาเสียงที่กลุมตัวอยางเปลงออกมานั้นมาจากการไดยินเสียงแลวพูด  ไมใชมาจากการ

เลียนแบบฐานกรณจากผูวิจัย   

ขณะที่กลุมตัวอยางออกเสียงผูวิจัยจดบันทึกขอมูลการออกเสียงของกลุมตัวอยางดวยสัทอักษรสากล I.P.A 

(International Phonetic Alphabet) และบันทึกเสียงไวเพื่อนํากลับมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง 

 4.การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลการออกเสียงของกลุมตัวอยางที่บันทึกดวยสัทอักษรสากล I.P.A มาตรวจสอบกับเสียงที่

บันทึกไวอีกครั้งจนมั่นใจวาถูกตอง  จากนั้นนําขอมูลเสียงพยัญชนะ มาจําแนกประเภทเปน 3 กลุม คือเสียงพยัญชนะ

ตนเดี่ยว  พยัญชนะตนควบกล้ํา  และพยัญชนะทาย   หารูปแปรของเสียงพยัญชนะ   หาความถี่ของการปรากฏรูป

แปรตางๆ  โดยใชคาสถิติรอยละ  จากนั้นเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  ระหวาง

เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว  พยัญชนะตนควบกล้ํา  และเสียงพยัญชนะทาย   รวมถึงวิเคราะหสาเหตุของการแปรเสียง

พยัญชนะในภาษาไทย ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ระดับหูตึงอยางรุนแรง    

 

ผลการวิจัย 
เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ระดับหูตึงอยางรุนแรง  ออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทยไมชัดเจน  

โดยมีการแปรเสียงที่หลากหลายไมวาจะเปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว  พยัญชนะตนควบกล้ํา  และเสียงพยัญชนะทาย  

ดังขอมูลตอไปนี ้
 
 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-181 

1.การแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทย ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 
  1.1 การแปรเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว 

หนวยเสียง 
พยัญชนะตนเดี่ยว 

รูปแปร 
จํานวน 

รูปแปร 

คารอยละ

ของรูป

มาตรฐาน 

ลําดับ 

/p-/ [p]  [ph] 2 88.89 3 

/ph-/ [ph]   [p]   [b] 3 70.00  

/b-/ [b]   [p]  [ph]  3 25.00  

/t-/ [t]   [d]  [t]  [k]  4 77.78  

/th-/ [th]   [p]  [t]  [d]  [t]  [k]  [l]  [j] 8 70.00  

/d-/ [d]   [t]  [th]  [t]  [k]  [j] 6 71.40  

/t-/ [t]   [t]  [k] 3 90.45 2 

/th-/ [th]   [t]  [th]  [t]   [kh]  [h]  [l]   7 44.45  

/k-/ [k]   [t]  [t]   [kh] []  5 55.56  

/kh-/ [kh]   [k]  [t]  [th]   [t]  []  [h]  [j] 8 50.00  

/-/ []   [t]  [t]  [k]  [h]  5 37.50  

/f-/ [f]   [p]   [t]  [t]  [w] 5 60.00  

/s-/ [s]  [t]   [t]  [th]  [k]  [h]  [j]   7 20.00  

/h-/ [h]   [t]  [th]  [k]  [kh] []  [j]   7 50.00  

/m-/ [m]  [p]  [ph]   [b] 4 30.50  

/n-/ [n]  [t]  [t]  [k]  []  [l]  [j]  7 35.00  

/-/ []  [t]  [t]  [k]  [kh]  []  [h]  [j]  8 20.25  

/r-/ [t]  [t]  []  [l]  [j]  [n] 6 0  

/l-/ [l]   [t]  [t] []  [f]  [j]  [n] 7 71.43  

/w-/ [w]  [t]  [t] 3 96.75 1 

/j-/ [j]   [t]  [d]  [k]  4 87.75  
     

 

 จากขอมูลการแปรเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวพบวา  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินสามารถออกเสียง 

/w/ ไดตรงตามรูปมาตรฐานมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยเสียงอื่นๆ  รองลงมาคือ /t/ และ  /p/ตามลําดับ  

 แสดงวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  สามารถออกเสียงพยัญชนะตนเดี่ยวครึ่งสระ /w/ เสียงกึ่ง

เสียดแทรก /t/ และเสียงระเบิด /p/  ไดดีกวาเสียงพยัญชนะอื่นๆ  ในขณะที่เสียงรัว  /r/ เปนเสียงที่มีปญหามาก

ที่สุดเพราะไมมีกลุมตัวอยางคนใดออกเสียงไดตรงตามรูปมาตรฐานเลย 
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1.2 การแปรเสียงพยัญชนะตนควบกล้ํา 

หนวยเสียง 
พยัญชนะตนควบกล้ํา 

รูปแปร 
จํานวน 

รูปแปร 

คารอยละ

ของรูป

มาตรฐาน 

ลําดับ 

/pr/ [p]   [pl] 2 0  

/phr-/ [ph]   [p]   [pl] 3 0  

/tr-/ [t]   [t-l]   [th] 3 0  

/kr-/ [l]   [d]   [th]   [t-l] 

 4 0  

/khr-/ [l]   [t-l] 2 0  

/pl-/ [pl]   [p-l]   [p] 3 20.5 2 

/phl-/ [phl]   [pl]   [ph]   [p] 4 12.5 3 

/kl-/ [l]   [t-l]   [k]   3 0  

/khl-/ [l]   [t-l]   [kh] 3 0  

/kw-/ [kw]   [w]   [k-l] 3 25 1 

/khw-/ [w] 1 0  

     

 

 จากขอมูลพบวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  สามารถออกเสียงไดตรงตามรูปมาตรฐานนอยมาก  

ซึ่งมีเพียง 3 เสียงเทานั้น คือ /pl/   /phl/   และ  /kw/   ทั้งนี้เนื่องจากการออกเสียงควบกล้ําจะตองออกเสียง

พยัญชนะตนตัวที่ 1 และ 2 พรอมๆ กัน  โดยมีการใชอวัยวะที่ใชในการออกเสียงอยางรวดเร็ว  ซึ่งทําไดยากมาก

สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  จึงมักจะพบการออกเสียงพยัญชนะตนตัวที่ 1 ใหมีเสียงยาวออกไป  หรือ

แทรกดวยเสียงสระกอนแลวคอยออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา  จึงจะสามารถออกเสียงได  หรือไมเชนนั้นก็มีการละ

เสียงพยัญชนะควบกล้ํา ซึ่งเปนพยัญชนะตนตําแหนงที่ 2 เชน  ไมออกเสียง /r/ กับ /l/  เปนตน   

 สวนหนวยเสียงควบกล้ําบางเสียง  คือ  เสียง  /kw/   /khw/  เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  มักจะไมละ

เสียงพยัญชนะควบกล้ํา หรือพยัญชนะตนตําแหนงที่ 2 แตจะละเสียงพยัญชนะตนตําแหนงที่ 1 แทน  ทั้งนี้เนื่องจาก

เสียง /w/เปนเสียงครึ่งสระที่อยูตําแหนงหนาพยางคฐานกรณริมฝปาก  สามารถออกเสียงไดงายกวา /k/   ซึ่งเปน

เสียงระเบิด ไมกอง ไมมีลม ฐานกรณล้ินสวนหลังและเพดานออน   และเสียง  /kh/   เสียงระเบิด  ไมกอง  มีลม  

 ฐานกรณล้ินสวนหลังและเพดานออน   ซึ่งออกเสียงไดยากกวา   เด็กจึงคงเสียง /w/ ไวแลวละเสียง   /k/   กับ  /kh/   

 

 

 

                                                 
1
รูปแปรดังกลาว คอื รูปแปรที่มีการแปรแบบเพิ่มเสียงสระแทรกระหวางพยางค เชน [tr] แปรเปน    [tu l] 
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1.3 การแปรเสียงพยัญชนะทาย  

หนวยเสียง 

พยัญชนะทาย 
รูปแปร 

จํานวน 

รูปแปร 

คารอยละ

ของรูป

มาตรฐาน 

ลําดับ 

/-p/ [p]   [m] 2 94.12  

/-t/ [t]   [n]   [k]   [] 4 59.26  

/-k/ [k]   [t]   []   [ø] 4 30.77  

/-/ []  [ø] 2 96.00 2 

/-m/ [m]   [p]   [ø] 3 90.25  

/-n/ [n]   []   []  [t]   [ø] 5 73.68  

/-/ []   [k]  [n]   [m]   [ø] 5 51.16  

/-w/ [w] 1 98.47 1 

/-j/ [j] 1 95.65 3 

     

 

 เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินสามารถออกเสียงพยัญชนะ /-w/ /-/ และ/-j/ ไดตรงตามรูปมาตรฐาน

ตามลําดับ  สวนเสียงพยัญชนะที่ออกเสียงเบี่ยงเบนไปจากรูปมาตรฐานที่สุดไดแก  /-k/  และ   /-/ ซึ่งเปนเสียงที่เกิด 

จากฐานกรณเพดานออน ล้ินสวนหลัง 

 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  ทั้ง 3 กลุม  คือ  พยัญชนะตนเดี่ยว 

พยัญชนะตนควบกล้ํา  และพยัญชนะทาย  พบวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ระดับหูตึงอยางรุนแรง  

สามารถออกเสียงพยัญชนะทายไดตรงตามรูปมาตรฐานมากที่สุด  รองลงมาคือพยัญชนะตนเดี่ยว  และพยัญชนะตน

ควบกล้ําตามลําดับ 

 
 2.ลักษณะการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  ของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

   จากขอมูล ผูวิจัยสามารถจําแนกลักษณะการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทยได 3 ลักษณะ  ดังนี้  

    2.1 การแปรแบบแทนที่เสียง    

   พบการแปรลักษณะนี้ในการออกเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว  พยัญชนะตนควบกล้ําและพยัญชนะทาย  

เนื่องจากกลุมตัวอยางไมสามารถออกเสียงรูปมาตรฐานได  จึงใชรูปแปรอื่นมาแทนที่ในตําแหนงนั้น   

ตัวอยาง 

  -การแทนที่เสียงในตําแหนงพยัญชนะตนเดี่ยว 

    [daj]   แปรเปน       [jaj]    ‘ดาย’ 
 [m]   แปรเปน       [p]   ‘แหมะ’ 
 [huap]   แปรเปน       [uap]   ‘ฮวบ’ 
  -การแทนที่เสียงในตําแหนงพยัญชนะตนควบกลํ้า 

    [phlam]   แปรเปน       [plam]    ‘พลาม’  
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  -การแทนที่เสียงในตําแหนงพยัญชนะทาย 

    [pik]   แปรเปน       [pit]    ‘ปก’ 
    [phe]   แปรเปน       [phet]    ‘เพง’ 
 

    2.2 การแปรแบบเพิ่มเสียง 

    พบลักษณะการแปรแบบเพิ่มเสียงสระแทรกระหวางพยางคในการออกเสียงพยัญชนะตนควบกล้ํา 

ตัวอยาง 

  [plap]  แปรเปน       [pa lap]     ‘ปลาบ’ 
  [tr]   แปรเปน       [tu l]    ‘แตร’ 
  [kwian]   แปรเปน       [ku wian]    ‘เกวียน’ 
 
     2.3 การแปรแบบละเสียง   

    พบการแปรลักษณะนี้ในการออกเสียงพยัญชนะตนควบกล้ํา  และพยัญชนะทาย  โดยมักจะละเสียง

พยัญชนะที่ออกคอนขางยาก อาทิ ละเสียงพยัญชนะทาย   [k]  []  ละเสียงพยัญชนะควบกล้ํา    [r] [l]  ซึ่ง

เปนพยัญชนะตนตําแหนงที่ 2 หรือละไมออกเสียงพยัญชนะตนตําแหนงแรกกรณีที่พยัญชนะตนตําแหนงที่ 2 คือ    
[w]   
ตัวอยาง 

  -การละเสียงในตําแหนงพยัญชนะตนควบกล้ํา 

    [phraw]   แปรเปน       [phaw]    ‘เพรา’ 
 [plm] แปรเปน       [pm]   ‘ปลอม’ 
 [khwan]   แปรเปน       [wan]   ‘ขวาน’ 
  -การละเสียงในตําแหนงพยัญชนะทาย 

    [klam]   แปรเปน       [kla]    ‘กลํ้า’ 
  [pik]   แปรเปน       [pi]    ‘ป’ 
  [l]   แปรเปน       [l]    ‘ลอง’ 
 

สรุป 
 จากผลการศึกษาสรุปไดวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับหูตึงอยางรุนแรง  มีการแปรเสียง

พยัญชนะในภาษาไทยที่หลากหลาย  จําแนกได 3 ลักษณะ  คือ  การแปรแบบแทนที่เสียง  การแปรแบบเพิ่มเสียง  

และการแปรแบบละเสียง  เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงที่เปนรูปมาตรฐานระหวางเสียงพยัญชนะ

ตนเดี่ยว  พยัญชนะตนควบกล้ํา  และพยัญชนะทาย  พบวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน  สามารถออกเสียง

พยัญชนะทายไดถูกตองตรงตามรูปมาตรฐานที่สุด  รองลงมาคือเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว  และเสียงพยัญชนะตนควบ

กลํ้าตามลําดับ  เสียงพยัญชนะตนเดี่ยวที่เปนปญหาในการออกเสียงมากที่สุดคือ  /r/     เสียงพยัญชนะทายที่เปน

ปญหาในการออกเสียงมากที่สุดคือ  /k/  และ // สวนเสียงพยัญชนะตนควบกล้ํานั้นเปนหนวยเสียงที่เด็กที่มีความ
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บกพรองทางการไดยินมีปญหาในการออกเสียงเกือบทุกเสียง เนื่องจากฐานกรณและลักษณะของเสียงที่คอนขาง

ซับซอนเพราะตองออกเสียง 2 หนวยเสียงพรอมๆ กัน   จึงมีผลการตอการแปรของเสียงพยัญชนะ  
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การนิยามความหมายในพจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสแวล และ เจ.เอช.แชนดเลอร 
Word Definition in A Dictionary of Siamese Language by J.Caswell and J.H.Chandler 
 

เสาวรส มนตวิเศษ1 

Saowarose Monwiset1 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการนิยามความหมายของศัพทและโครงสรางของบทนิยามศัพท

ในพจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสแวล และเจ.เอช.แชนดเลอร  โดยศึกษาวิเคราะหบทนิยามศัพททุกศัพท จํานวน

ทั้งส้ิน 9,939 คํา 

 ผลการวิจัยพบวา พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสแวล และเจ.เอช.แชนดเลอร มีวิธีการนิยามความหมาย

ศัพท 7 วิธี เรียงตามลําดับวิธีที่ใชมากไปนอย ดังนี้ การอธิบาย การวิเคราะห การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน     

การใหคําจํากัดความ การอางคําในพจนานุกรมเดียวกัน การบอกกฎการใช และการอธิบายโดยนัย นอกจากนี้       

เมื่อพิจารณาดานโครงสรางของบทนิยามศัพท พบวา วิธีการนิยามความหมายของศัพทมีลักษณะเปนทั้งโครงสราง

เดี่ยวและโครงสรางผสม กลาวคือ  โครงสรางเดี่ยว มี 6 รูปแบบ โครงสรางแบบผสม 2 สวน มี 8 รูปแบบ โครงสราง

แบบผสม 3 สวน มี 7 รูปแบบ และโครงสรางแบบผสม 4 สวน มี 1 รูปแบบ  

คําสําคัญ : การนิยามศัพท  พจนานุกรม 

 

Abstract 
 This research aimed at studying the way to define meaning of words and structure of definition in 

A Dictionary of Siamese Language by J.Caswell and J.H.Chandler. The researcher had analyzed the 

entire definition, 9,939 words in the dictionary.  

 The results of the study showed that the meanings in the dictionary are given are seven ways. 

The results, ranked in descending order are as follows: explanations, analysis, synonyms, giving 

definition, reference word, rules of usage declaration and implied explanation.  Besides, as a result of 

structural analysis for the given word definition, single and mixed structure were used in order to define 

meanings of the word. There are 6 types of single structure, 8 types of 2 parts mixing structure, 7 types of 

3 parts mixing and 1 type of 4 parts mixing. 

Keywords : word definition, dictionary 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 พจนานุกรมเปนหนังสือรวบรวมคําที่มีใชอยูในภาษา โดยมากจะจัดเรียงลําดับตามตัวอักษร มีการใหความรู

เรื่องอักขรวิธี บอกเสียงอาน และนิยามความหมาย ตลอดจนบอกประวัติที่มาของคําเทาที่จําเปน   
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 เมื่อกลาวถึงพจนานุกรมภาษาไทยในยุคแรก หลายคนมักเขาใจวาอักขราภิธานศรับทของหมอปรัดเล (พิมพ

เมื่อป พ.ศ. 2416) คือพจนานุกรมภาษาไทยที่แปลเปนไทยเลมแรก เนื่องจากเปนพจนานุกรมที่เปนที่รูจักและนํามาใช

อางอิงกันอยางแพรหลายในวงวิชาการ  ความจริงแลวยังมีพจนานุกรมภาษาไทยที่แปลเปนไทยอีกฉบับหนึ่งซึ่งจัดทํา

ขึ้นในชวงเวลาใกลเคียงกับอักขราภิธานศรับทของหมอปรัดเล นั่นคือ พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คสัแวล และ     

เจ.เอช.แชนดเลอร 

 พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสแวล และ เจ.เอช.แชนดเลอร จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2389 (ค.ศ.1846) นับเปน

พจนานุกรมภาษาไทยที่แปลเปนไทยและเขียนดวยอักษรไทยที่เกาที่สุดที่ยังมีตนฉบับเหลืออยู จุดเดนของพจนานุกรม

ฉบับนี้คือ ไมไดเรียงศัพทตามลําดับตัวอักษรไทย (ก-ฮ) หรือเรียงศัพทตามเสียงไทยเมื่อถายเสียงเปนตัวโรมัน และ

ไมไดเรียงตามลําดับอักษรโรมัน (A-Z) อยางเครงครัดเปนระบบ ศัพททุกศัพทในพจนานุกรมเปนศัพทหลัก (คําตั้ง)   

ไมมีศัพทรอง (ลูกคํา) ตอจากศัพทหลักจะเวนวาง  จากนั้นเปนบทนิยามศัพท ซึ่งบทนิยามศัพทจะขึ้นตนดวย “นั้นคือ

...” หรือ “นั้น...” และตอนทายของบทนิยามศัพทจะมเีครื่องหมาย “ะ ” กํากับไว  

 เนื่องดวยรูปแบบที่แตกตางกับพจนานุกรมภาษาไทยในปจจุบัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพจนานุกรมไทย-ไทย 

ของ เจ.คัสแวล และ เจ.เอช.แชนดเลอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหวิธีการนิยามความหมายของศัพทวามี

วิธีใดบาง รวมถึงศึกษาวิเคราะหโครงสรางของบทนิยามศัพทในพจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสแวล และเจ.เอช.

แชนดเลอร  ดวย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเรื่องการทําพจนานุกรมและการนิยามความหมายจากหนังสือ เอกสารที่

เกี่ยวของเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา 

2. ศึกษาการนิยามความหมายของศัพทในพจนานุกรมของเจ.คัสแวลและเจ.เอช.แชนดเลอร  

3. วิเคราะหและจัดประเภทวิธีการนิยามความหมายในพจนานุกรมของเจ.คัสแวลและเจ.เอช.แชนดเลอร 

4. วิเคราะหและจัดรูปแบบโครงสรางของบทนิยามศัพทในพจนานุกรมของเจ.คัสแวลและเจ.เอช.แชนดเลอร 

5. สรุปผลการศึกษาและนําเสนอในรูปแบบบทความวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
การนิยามคํา คือการอธิบายหรือการใหความหมายของคํา ถือวาเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับพจนานุกรม 

พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสแวล และเจ.เอช.แชนดเลอร มีวิธีการนิยามความหมายศัพท 7 วิธี ดังนี้ 
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วิธีการนิยามศัพท รอยละ 

การอธิบาย   54.14 

การวิเคราะห   25.30 

การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน   7.97 

การใหคําจํากัดความ   4.09 

การอางคําในพจนานุกรมเดียวกัน   3.66 

การบอกกฎการใช 3.23 

การอธิบายโดยนัย   1.61 

รวม 100.00 
 

จากตารางจะเห็นไดวา วิธีการนิยามศัพทที่ใชมากที่สุดคือการอธิบาย รองลงมาคือการวิเคราะห การใชคําที่

มีความหมายเหมือนกัน การใหคําจํากัดความ การอางคําในพจนานุกรมเดียวกัน การบอกกฎการใช และการอธิบาย

โดยนัย ตามลําดับ 
 

 1. การอธิบาย  หมายถึง การไขความ, ขยายความ, ชี้แจง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

2542, 2546 : 1324) การนิยามความหมายโดยการอธิบายในพจนานุกรมฉบับนี้มักใชคําวา “ส่ิงที่…” “ไดแก...”  

“เปน...” หนาบทนิยาม   

การนิยามโดยวิธีการอธิบายในงานวิจัยนี้หมายรวมถึงการบอกรายละเอียดตาง ๆ ของศัพทดวย เชน       

การบอกหนาที่หรือประโยชนใชสอย มักจะมีคําวา “...สําหรับ...” ในบทนิยาม, การบอกที่มา คือการบอกวาศัพท นั้น ๆ 

มีที่มาจากภาษาอะไร, การยกตัวอยาง คือ การยกตัวอยางประโยคหรือถอยคําที่ใชศัพทนั้น ๆ  เปนตน 

ตัวอยาง  คา  คือบุทคลยากจนมีทุกขยากตองฃายตัวไวแกทานผูอื่น และเอาเงีนฃองทานมาแกทุกข 

ฃองตน คนพวกนี้แลคนทั้งปวงรองเรียกวาเปน คาน้ําเงิน หยางหนึ่งคนที่ไมมีทุกขยากแลไปพึ่งพาอาไสยอยู

แกจางแลพญาแลขุนนางทั้งปวงใหทานใชสอยดวยปรานาจะใหมีความศุขแกคนคนพวกนี้เขาก็รองเรียกวา

เปนคาจาวคาพญาคาขุนนางเหมือนกัน 2               (น.2) 

คี่ตระหนี่ นั้นคือไดแกบุทคลที่มีทรัพยมาก แลหวงทรัพยไวมีไดทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด แลของที่จะกิน

นั้นถึงจะไมมีกิน ก็มิไดชักเอาทรัพยนั้นไปซื้อกิน สูอดสูหยากทนลําบากเวทนานัก อิกประการหนึ่งถึงฃองกิน

จะมีอยูเปนอันมากกวามากก็มิไดใหแกญาติคนใดกินเลย เกบไวจนบูดจนราเสียเปลาหาประโยชนมิได     

คนจําพวกนี้แลไดชื่อวาเปนคนคี่ตระหนี่                   (น.13-14) 
 

2. การวิเคราะห หมายถึงการนิยามโดยบอกลักษณะรวมและลักษณะตาง ๆ (genus & differentia) วิธีนี้

อธิบายคําโดยการบอกประเภทวาส่ิงที่คํานั้นหมายถึงจัดอยูในประเภทอะไร และตางกับส่ิงอื่นในประเภทเดียวกัน

อยางไร (บอกลักษณะและ/หรือเปรียบเทียบกับส่ิงอื่น)  

ตัวอยาง  การะเกษ      นั้นคือเปนชื่อแหงตนไมอยางหนึ่งมีดอกเหลืองหอมมีใบเปนหนาม         (น.8) 

  กุเวรุราช        นั้นคือเปนชื่อแหงเทวดาองคหนึ่ง         (น.16) 

                                                 
2 การแสดงศัพทและบทนิยามในบทความนี้จะสะกดตามที่ปรากฏในตนฉบับพจนานกุรม 
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3. การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน หมายถึงการนิยามที่ใชคําที่มีความหมายตอบคําถามวา “X คือ

อะไร” ลักษณะนี้เรียกไดวาเปนการนิยามโดยการแปลศัพท ซึ่งทําไดโดยใชคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคําพอง 

มากําหนดความหมาย และการยกรากศัพทมากําหนดความหมาย คือการแปลตามรากศัพท  

ตัวอยาง   ขนาด        นั้นคือแบบแลอยางแลสวน เรียกวาขนาด          (น.59) 

  เคาเงื่อน      นั้นคือตนความแลตนเรื่องแลตนเดีมแลเรียกวาเคาเงื่อน           (น.27) 
 

4. การใหคําจํากัดความ  หมายถึง การนิยามโดยการกําหนดความหมาย สวนใหญจะมีลักษณะเปนวลีส้ัน ๆ 

ตัวอยาง   กุกุฎภรรท   นั้นคือเครื่องกระษัตรทรง                         (น.16) 

  กะมะกร       นั้นคือกระทําโทษตาง ๆ เรียกวากะมะกร              (น.73) 
 

5. การอางคําในพจนานุกรมเดียวกัน หมายถึง การนิยามความหมายโดยการอางถึงคําที่อธิบาย

ความหมายไวแลวในพจนานุกรมเดียวกัน มักใชคําวา “นั้นความก็เหมือน…” หนาบทนิยาม 

ตัวอยาง   คี่ไคล นั้นความก็เหมือนกับคี่ไค             (น.12) 

  คี่ยา นั้นความก็วาเหมือนกับคี่ฝนที่วามาแลวนั้น           (น.14) 
 

6. การบอกกฎการใช หมายถึง การบอกขอบเขตการใชคําวาเปนคําของชาวเมืองหรือชาวบานนอก      

เปนคําที่ใชกับใคร หรือหากเปนผูหญิงจะใชอยางไร เปนผูชายจะใชอยางไร เปนตน  

ตัวอยาง  กะโพน นั้นคือเปนชื่อแหงเครื่องตีเลนอยางหนึ่งเรียกวา กะโพน เปนคําบานนอก ชาวเมืองเรียกวา 

ตะโพน 3                (น.71) 

 กะหมุก นั้นคือส่ิงที่บุทคลสานดวยไมแลสานดวยสิ่งตาง ๆ ที่มีฝาปดนั้น เรียกวากะหมุก เปน 

บานนอก ชาวเมืองเรียกวาสมุก              (น.73) 

 คารม นั้นคือไดแกบุทคลกลาวคํามากนัก ถอยคํานั้นเปนคําหยาบชาบุทคลผูนั้นไดชื่อวาเจา 

คารม                  (น.9) 
 

7. การอธิบายโดยนัย  เปนลักษณะการนิยามโดยใชประโยคซึ่งมีคําที่ตองการใหบทนิยามรวมอยู และ

ความในประโยคนั้นจะชวยใหเขาใจวาคําที่ตองการใหบทนิยามมีความหมายวาอยางไร 

ตัวอยาง   คาสรวย นั้นคือบุทคลอยูในบานไกลเมืองไกล แลจะมาเขาเดือนทําราชการมิได คนนั้นก็รับ

คาสรวยไปเปนเงีนก็ดีเปนทองก็ดี เปนส่ิงฃองอื่น ๆ ก็ดี ปหนึ่งเอาสรวยเขามาสงแกทานหนหนึ่ง ตามที่ตนรับ

ไปตามสมควรมากแลนอย แลฃองที่ตนรับไปตามสมควรมากแลนอย แลฃองที่เอามาใหแกทานนั้นแล

เรียกวาฃองคาสรวย              (น.10) 

 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาดานโครงสรางของบทนิยามศัพท พบวา วิธีการนิยามความหมายของศัพทมี

ลักษณะเปนทั้งโครงสรางเดี่ยวและโครงสรางผสม ดังนี้   
 

1. โครงสรางเดี่ยว หมายถึง บทนิยามความหมายศัพทที่ประกอบวิธีการนิยามวิธีเดียว มี 6 รูปแบบ ไดแก  
 1.1 การวิเคราะห     

                                                 
3 เครื่องหมาย “              “ หมายถึง ขอความทีมี่วิธีการนิยามเดียวกันกับที่ระบุในคําอธิบาย 
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ตัวอยาง  กาฝาก นั้นคือไมส่ิงหนึ่งที่บังเกีดขึ้นเปนตนเปนใบบนตนไมแลกิ่งไม ไมมีรากอยั่งลงในแผนดิน  

ไมส่ิงนั้นแลเรียกวาไมกาฝาก              (น.7)  

แก นั้นคือวาเปนชื่อแหงสัตวหยาง ๑ เรียกวาแก มันเหมือนกับกา       (น.20) 

ขา คือเปนชื่อตนไมมีรศอันเผด ที่คนทั้งปวงเขาเรียกวาตนขานั้นหยาง ๑         (น.1)   
   

 1.2 การอธิบาย    
ตัวอยาง  กะกรา นั้นคือส่ิงที่คนทําดวยไมไผแลหวายทําใสส่ิงทั้งปวงตาง ๆ นั้นเรียกกะกรา       (น.34) 

เกเร นั้นคือไดแกบุทคลที่เที่ยวคมเหงแกทานผูอื่นเปลา ๆ แลแกลงใสโทษแกทานผูอื่นเปลา ๆ 

แลแกลงใสโทษแกทานผูอื่นเปลา ๆ คนอยางนี้แลเรียกวาคนเกเร        (น.19)  

คารา นั้นคือวาส่ิงที่บุทคนกระทํายังไมแลว แลที้งไวมิไดกระทําใหแลว ทําอยางนีแลรอง

เรียกวาคารา เหมือนเขาถามกันวา เจาทําส่ิงนั้นแลวหฤๅ คนตอบวาขาทํายังไมแลวยังคาราอยู        (น.8)   
 

 1.3 การอธิบายโดยนัย  
ตัวอยาง  แก เปนคําพูดวาจงเอาฃองสิ่งนั้นไปใหแกผูนั้นผูนี้          (น.20) 

เฃา คนที่เดีรไปในเรือนแลเดีรไปในรัวแลเดีรไปในที่อื่น ๆ ก็เรียกวาเขาไปในเรือนเขาไปในรั้ว

เขาและเขาไปในที่อื่น ๆ                        (น.26-27) 
 

 1.4 การอางคําในพจนานุกรมเดียวกัน 
ตัวอยาง   กะสูด นั้นความเหมือนกับกะสีด             (น.41) 

เคารพย นั้นความก็เหมือนกับคํารพย           (น.30) 
 

 1.5 การใหคําจํากัดความ    
ตัวอยาง   กะดิก นั้นคือกระทําใหกายสิ่งใดส่ิงหนึ่งหวั่นไหวก็เรียกวากะดิก          (น.44) 

กะสัน นั้นคือเปนทุกข เรียกวากะสันเปนทุกข          (น.41) 
 

 1.6 การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน   
ตัวอยาง   กะบือ        นั้นคือควาย              (น.68) 

คะเชนทร     นั้นคือชาง                (น.37)    
  

2. โครงสรางแบบผสม 2 สวน หมายถึง บทนิยามความหมายศัพทที่ประกอบดวยวิธีการนิยาม 2 วิธี มี 8 

รูปแบบ ไดแก  

 2.1 การอธิบาย + การวิเคราะห 4 

ตัวอยาง  กะเดาะ นั้นคือหอเขาซึ่งล้ินแลกะทําเสียงใหดังนั้นเรียกวากะเดาะ // เสียงนั้นคลายกับเสียงแมไก 

มันเรียกลูก5               (น.48) 

                                                 
4 เครื่องหมาย “ + ” ใชแสดงสวนประกอบวิธกีารนิยาม 

          วิธีการนิยามศัพทในโครงสรางสามารถสลับลําดับกันไดโดยจดัใหอยูในรูปแบบเดียวกัน เชน “การอธิบาย + การวิเคราะห” สามารถสลับลําดับเปน  

“การวิเคราะห + การอธิบาย”   ได   
5 เครื่องหมาย “ // ”  ใชแบงสวนบทนิยามแสดงใหเห็นสวนประกอบของบทนิยามที่มีวิธีการนิยามตางกัน 
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กะตูก นั้นคือเปนชื่อแหงเสียงรอง // เหมือนพูดวาอยามากะตูกที่ริมหูเรา 6      (น.45) 
 

 2.2 การอธิบาย + การบอกกฎการใช  
ตัวอยาง   คาพระพุทธิเจา   นั้นคือเปนคําพูดถึงตัวเองพูดตอบแกพระมหากษัตรเจาแผนดีน // เปนคําตอบ 

แกพระมะหากระษัตร                 (น.7) 

คา คือคนทั้งปวงหญิงก็ดีชายก็ดีฃวนฃวายซื้อขายเล้ียงชีวิตรของตน // คนเหลานั้นถา

เปนหญิงเฃาก็รองเรียกวาแมคา ถาเปนชายเขารองเรียกวาพอคา          (น.2) 
 

 2.3 การวิเคราะห + การบอกกฎการใช   
ตัวอยาง  กะบูน นั้นคือเปนชื่อแหงตนไมอยางหนึ่ง // เปนคําคนบานนอกเรียก คําชาวเมืองเรียนวา ตะปูน

                                   (น.65-66)  

กะโพน นั้นคือเปนชื่อแหงเครื่องตีเลนอยางหนึ่งเรียกวา กะโพน // เปนคําบานนอก ชาวเมือง

เรียกวาตะโพน               (น.71)   
 

 2.4 การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน + การอธิบาย   
ตัวอยาง   เขมา นั้นคือวากระเษม // แปลตามบาฬี           (น.19) 

คิรี นั้นคือวาภูเฃา // แปลตามบาฬี             (น.12) 

  คุณี นั้นคือวาคนมีคุณ // แปลตามบาฬี            (น.16) 
 

 2.5 การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน + การบอกกฎการใช  
ตัวอยาง   กะป นั้นคือปลา // เปนคําเรียกของพระสงฆ           (น.68) 

เขนย นั้นคือหมอน // เปนคํากระษัตร            (น.61) 
 

 2.6 การใหคําจํากัดความ + การอธิบาย   
ตัวอยาง  กะแชะ นั้นคือถูกตองกัน // เหมือนชายเหนหญิงเดีรมาแลปรารถนาจะใหเขารักษ แลแกลงเดีร 

เขาไปใหตัวนั้นถูกเขาอยางนีก็เรียกวาเดีรกะแชะ เปนคําพูดวาหนทางกวางถมไปไมเดีร คําเภาะเดีรกะแชะ

เขามาใหถูกขา               (น.39)   

กะดิบๆ นั้นคือไปชา ๆ ไปไมเรว // เรียกวากะดิบ ๆ ไปเหมือนคําพูดวาเจาจงดูกิ้งกืนีมันเดีร      

กะดิบไป ๆ ไป                          (น.48)   
 

 2.7 การใหคําจํากัดความ + การบอกกฎการใช   
ตัวอยาง  เมถุน นั้คือรวมประเวณีดวยหญิงนั้น เรียกวาเมถุน // เปนคําฝายพระสงฆ                 (น.584) 

สนาน นั้นคืออาบน้ํา // เปนคํากระษัตรเรียกวาสงสนาน      (น.290) 

 
 2.8 การบอกกฎการใช + การใชคําที่มีความหมายเหมือนกนั  

ตัวอยาง   ละลาด นั้นคือ หนาผาก // เปนคํากระษัตร       (น.666) 

สําหราก นั้นคือพูด // เปนคําหยาบ เรียกวาสําหราก      (น.285) 

                                                 
6 รูปแบบโครงสราง คือ  การวิเคราะห + การอธิบาย 
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3. โครงสรางแบบผสม 3 สวน หมายถึง บทนิยามความหมายศัพทที่ประกอบดวยวิธีการนิยาม 3 วิธี มี 7 

รูปแบบ ไดแก   
 3.1 การอธิบาย + การวิเคราะห + การอธิบาย   

ตัวอยาง   กะบาย นั้นคือส่ิงที่สานดวยไมไผ // สานยอม ๆ ไมสูโต // สําหรับใสเฃาสุกแลซาวเฃาสานเปนตน 

ก็เรียกวากะบายใส              (น.66) 

กะพกกะเพอ   นั้นคือบุทคลเปนไขแลใหรอนในอกในใจหนักไมสะบายเลย จะนั่งนอนก็บนไป 

ตาง ๆ // เหมือนคนเปนบา // นั้นเรียกวากะเพอพก เหมือนคําพูดวาคนนั้นเปนไขใหกะพกกะเพอไป   (น.69) 
 

 3.2 การอธิบาย + การบอกกฎการใช + การอธิบาย  
ตัวอยาง   กะติก        นั้นคือขวดก็ดีไหก็ดีลูกไมแขง ๆ ที่ใสของไดก็ดีเรียกวากะติก // เปนคําบานนอก //  

เหมือนคําพูดวาพวกยวนนั้นเอากะติกน้ําเตาใสเลาแขวนฅอออกรบ        (น.50) 

ขาพะเจา    นั้นคือเปนคําพูดถึงตัวเอง // ตามคําโลกยพูดกัน // มีคนหนึ่งมาถามวาทานสะบาย

อยูหฤๅ ๆ ไมสบาย จึ่งตอบวาขาพะเจาสบายอยู บางที่ก็บอกขาพะเจาไมสบาย          (น.6) 
 

 3.3 การวิเคราะห + การอธิบาย + การบอกกฎการใช  
ตัวอยาง   กะทาชาย      นั้นคือเปนชื่อแหงบุรุษ // เหมือนคําพูดวายังมีกะทาชายคนหนึ่ง // เปนคําเทษนา 

                                                                    (น.49)  

กะปู       นั้นคือเหลก // ที่เขาทําสําหรับตรึงตีส่ิงฃองทั้งปวง นั้นเรียกวาเหรกกะปู // เปนคํา

บานนอก คําชาวเมืองเรียกวาเหลกตาปู          (น.68)   
 

 3.4 การวิเคราะห +การอธิบาย + การวิเคราะห  
ตัวอยาง  กะจับ นั้นคือเปนชื่อแหงตนอยาง ๑ // สําหรับคนกินศิศะนั้น // ศีศะมันนั้นแหลมสองขาง

เหมือนเฃาควายเรียกวาศิศะกะจับ            (น.37) 

กะแซ นั้นคือเปนคนอยางหนึ่ง // อยูทิศขางใตใกลกับพมา // แลรูปกายเหมือนกับพมาเรียกวา

กะแซ                 (น.39)   
 

 3.5 การวิเคราะห + การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน + การอธิบาย   
ตัวอยาง  กะถัง นั้นคือถอยคําอยางหนึ่งวา // เปนดังฤๅ // แปลตามบาฬี        (น.52)   
 

 3.6 การใหคําจํากัดความ + การอธิบาย  + การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน  
ตัวอยาง  ติ นั้นความวาไมงามไมดีเรียกวาติ // เหมือนคําพูดวาของเราทําแลวเขาติเสียเขาไมเอา //  

เหมือนกับติเตียน           (น.359) 
 

 3.7 การใหคําจํากัดความ + การอธิบาย + การบอกกฎการใช  
ตัวอยาง  กะเดีด นั้นคือยากนักลําบากนัก // เหมือนคําคนพูดเปนบานนอกวาเจาอยาไปเลยกะดักกะเดีด

นัก // คําชาวเมืองพูดวาประดักประเดีดนัก                        (น.47)  
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  4. โครงสรางแบบผสม 4 สวน หมายถึง บทนิยามความหมายศัพทที่ประกอบดวยวิธีการนิยาม 4 วิธี พบ 

1 รูปแบบ ไดแก  
 การอธิบาย + การวิเคราะห + การอธิบาย + การบอกกฎการใช 

ตัวอยาง  กะแพง นั้นคือส่ิงที่ทําดวยอิฐแลสิลา // ที่กอใหสูงเปนหนากะดาร // สําหรับกันสัตรูนั้น เรียกวา

กะแพง // เปนบานนอก ชาวเมืองเรียกกําแพง           (น.70)   

 

สรุป 
 พจนานุกรม “A Dictionary of the Siamese Language” ของ เจ.คัสแวล และเจ.เอช.แชนดเลอร มีวิธีการ

นิยามความหมายศัพท 7 วิธี ไดแก การอธิบาย การวิเคราะห การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน การใหคําจํากัด

ความ การอางคําในพจนานุกรมเดียวกัน การบอกกฎการใช และการอธิบายโดยนัย สวนโครงสรางการนิยาม

ความหมายของศัพทมีทั้งที่เปนโครงสรางเดี่ยวและโครงสรางผสม  

การศึกษาวิธีการนิยามความหมายศัพทในพจนานุกรมของ เจ.คาสเวลฯ ที่พบวาวิธีการนิยามศัพทที่นิยมใช

มากที่สุดคือการอธิบายความ ในขณะที่วิธีการบอกกฎการใชคํามีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกัน แสดงใหเห็นวา

การจัดทําพจนานุกรมในยุคแรกเริ่มนั้นเนนที่การบรรยายหรือพรรณนาตามความเปนจริง (Descriptive) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและใหความหมายของคํามากกวาความตองการวางมาตรฐานการใชที่ทุกคนจะตองปฏิบัติ

ตาม (Prescriptive)  
 

เอกสารอางอิง 
กีรติ บุญเจือ. ตรรกวิทยาและตรรกวิทยาสัญลักษณเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย,2550. 

ธีระพันธ ล.ทองคํา. รายงานผลการวิจัยเรื่องการทําพจนานกุรมไทย-ไทย : อดีต-ปจจุบัน (พ.ศ.2389-2533).  

กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. 

ปรีชา ชางขวัญยืน และคณะ. การใชเหตุผล : ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย, 2538. 

พรพิลาส เรืองโชติวิทย. การทําพจนานุกรม. เชียงใหม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533. 

สิริวงษ หงสสวรรค. “การนิยามความหมายในอักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย” วารสารภาษาและวรรณคดี 

ไทย 12, 1-2 (มิ.ย., ธ.ค. 2538) : 103-109. 

Caswell,J ; copied and enlarged by J.H.Chandler. A dictionary of the Siamese Language. กรุงเทพฯ :  

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
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กลวิธีการเลาเรื่องเพื่อใหความรูและความบันเทิง ในงานเขียนเชิงประวัติศาสตรของ    
หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช 
The Narrative Techniques for Providing Knowledge and Entertainment in M.R.Kukrit 
Pramoj’s Historical Literary Works 
 

วสันต  รัตนโภคา1 

Vasan Rattanapoka1 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นกลวิธีการเลาเรื่องเพื่อใหความรูและความบันเทิง ในงานเขียนเชิง

ประวัติศาสตรของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช จํานวน 6 เรื่อง ประกอบดวยกฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได        

โครงกระดูกในตู ฉากญี่ปุน ฝร่ังศักดินา พมาเสียเมือง และยิว 

 ผลการศึกษาพบวา หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ไดใชวิธีการเปรียบเทียบเปนวิธีการสําคัญในการให

ความรูแกผูอาน โดยจะเปรียบเทียบเหตุการณหนึ่งกับอีกเหตุการณหนึ่งในประวัติศาสตร เปรียบเทียบโดยอาศัย

บริบทของสังคมไทย และเปรียบเทียบเหตุการณสําคัญหรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรกับเรื่องในวรรณคดีไทย   

ทําใหผูอานเกิดความเขาใจชัดเจนขึ้น 

 สวนกลวิธีการเลาเรื่องเพื่อใหความบันเทิงแกผูอานนั้น ผูเขียนไดสรางมิติใหแกเรื่องเลาคือการทําใหเรื่องราว

และเหตุการณในประวัติศาสตรดูราวกับเปนเรื่องแตง ซึ่งผูเขียนทําหนาที่เสมือนกับผูรูรอบในงานบันเทิงคดี ทําให

เรื่องราวในประวัติศาสตรมีชีวิตชีวามากขึ้น 

คําสําคัญ : กลวิธีการเลาเรื่อง  งานเขียนเชิงประวัติศาสตร  หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช 
 

Abstract  
 The purpose of this research is to study the narrative techniques for providing knowledge and 

entertainment in M.R.Kukrit Pramoj’s 6 historical literary works, consisting of Krisda Piniharn Un Bodbang 

Midai, Krong Kradook Nai Tou, Shak Yeepoon, Pama Sia Muang, Farang Sakdina, and Yew. 

 The results showed that M.R.Kukrit Pramoj used the comparing for providing knowledge to the 

reader by: compare historical events, compare on Thai society contexts, and compare the historical 

important events or person with Thai literatures which make readers clearly understand.   

 For providing entertainment to readers, M.R.Kukrit Pramoj created the dimension in his historical 

works by made the historical stories and events seem as fictional, and made himself as the omniscient 

narrator that make the historical study lively. 

Keywords : Narrative techniques, the historical works, M.R.Kukrit Pramoj 

                                                  
1 สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 11120 ประเทศไทย  

  School of Liberal Arts, Sukothai Thammathirat Open University, Nonthaburi 11120, Thailand  



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-195 

คํานําและวัตถุประสงค 
 หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช เปนหนึ่งในนักเขียนที่ประสบความสําเร็จอยางสูง และเปนนักเขียนที่เปยมไป

ดวยความสามารถ ดังจะเห็นไดวาทานไดฝากงานเขียนประดับไวแกวงวรรณกรรมไทยเปนจํานวนมาก ซึ่งงานเขียน

เหลานั้น มีเนื้อหาสาระที่หลากหลาย ทั้งงานสารคดีและงานบันเทิงคดี โดยที่งานสารคดีของทานนั้นนับไดวามีความ

โดดเดนมาก เพราะผูเขียนมีกลวิธีการเขียนคลายกับการเลาใหฟง ทําใหผูอานเกิดความเพลิดเพลินและสามารถ     

ซึมซับสาระความรูที่ผูเขียนตองการนําเสนอไดดียิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงไดนํางานเขียนเชิงประวัติศาสตรจํานวน 6 เรื่องของ

หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช มาศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นกลวิธีการเลาเรื่องเพื่อใหความรูและความบันเทิงแกผูอาน    

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเอกสาร และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห ซึ่งมีขั้นตอนในการวิจัย 

คือ การกําหนดโครงเรื่อง การรวบรวมขอมูลเอกสาร การวิเคราะหขอมูลตามหลักทฤษฎีทางวรรณกรรม และสรุป

ผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
ในงานเขียนเชิงประวัติศาสตรของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ผูเขียนไดใชกลวิธีที่หลากหลายในการเลาเรื่อง 

เพราะแมวาจุดประสงคหลักในงานเขียนนั้นจะเปนการใหความรูแกผูอานเปนสําคัญ กระนั้นผูเขียนก็ใหความบันเทิง

แกผูอานควบคูไปดวย ซึ่งสงผลใหผูอานไดรับทั้งสาระและความบันเทิงไปควบคูกัน ดังนี้           
1. กลวิธีการเลาเรื่องเพ่ือใหความรู 

 กลวิธีการเลาเรื่องเพื่อใหความรูนับไดวาเปนหัวใจของงานเขียนเชิงประวัติศาสตร เพราะโดยพื้นฐานของ

งานเขียนประเภทนี้ยอมนําเสนอความรูแกผูอานเปนสําคัญ จากการศึกษา ผูวิจัยพบวาผูเขียนใชวิธีการเปรียบเทียบ  

เพื่อใหความรูแกผูอานมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาการเปรียบเทียบเปนการพิจารณาลักษณะคลายคลึงหรือ

แตกตางกันระหวางเรื่องราวและเหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร ในงานเขียนเชิงประวัติศาสตรของหมอมราชวงศ

คึกฤทธิ์ ปราโมช พบวิธีการเปรียบเทียบเพื่อสรางความเขาใจใหแกผูอาน 3 วิธีการสําคัญ ไดแก  

 1.1  การเปรียบเทียบเหตุการณหนึ่งกับอีกเหตุการณหนึ่งในประวัติศาสตร 

  การเปรียบเทียบเหตุการณหนึ่งวาเหมือนกับอีกเหตุการณหนึ่งในประวัติศาสตรนับไดวาเปนการ

ทําใหผูอานเห็นถึงลักษณะรวมกันทางประวัติศาสตร การเปรียบเทียบนี้มีทั้งเปรียบเหมือนและเปรียบตาง จึงทําให

ผูอานเขาใจธรรมชาติของโลกที่ประวัติศาสตรสามารถเกิดซ้ํารอยไดเสมอ  และยังทําใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องราว

และเหตุการณในประวัติศาสตรไดชัดเจนมากขึ้น 

 เรื่อง “กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได” ผูเขียนกลาวถึงความขัดแยงทางความคิดระหวางสมเด็จ    

พระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งผูเขียนไดเปรียบเทียบเหตุการณดังกลาวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูเขียนกลาววา 

“ปญหาของพระมหาธรรมราชากับพระนเรศวรเปนเจา...เปนปญหา

ความแตกตางระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหม ซึ่งมีอยูเสมอมา เคยมีอีกครั้งหนึ่ง

ระหวางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จเจาพระยา   

บรมมหาศรีสุริยวงศและกลับมามีขึ้นใหมอีกในปจจุบันนี้”  
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(กฤษฎาภินิหารฯ, หนา 28) 

 ผูเขียนไดเปรียบเทียบความขัดแยงทางความคิดระหวางสมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จ   

พระนเรศวรมหาราชกับความขัดแยงทางความคิดระหวางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับสมเด็จ

เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ และผูเขียนยังกลาวตอไปอีกวา แมในปจจุบันปญหาความขัดแยงทางความคิด

ระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหมนั้น ก็ยังมีปรากฏใหเห็นอยู   

 เรื่อง “ฉากญี่ปุน” ผูเขียนกลาวถึงเหตุการณที่พระเจาโอจินทรงมอบราชสมบัติใหแกเจาวะไกรัต-   

สุโกะ ซึ่งเปนพระราชโอรสองครองแทนที่จะมอบใหแกเจาโอซาซากิ ซึ่งเปนพระราชโอรสองคโต ผูเขียนไดกลาววา 

“พระจักรพรรดิโอจินนั้นโปรดปรานพระราชบุตรองครองคือเจาวะไก-

รัตสุโกะยิ่งนัก จึงไดทรงมอบราชสมบัติให มิไดมอบใหแกเจาโอซาซากิผูเปน    

พระราชโอรสพระองคใหญ แบบเดียวกับพระเจาอยูหัวบรมโกษฐแหงกรุงศรี-

อยุธยาทรงมอบราชสมบัติใหแกกรมขุนพรพินิต มิไดทรงมอบใหแกเจาฟา  

เอกทัศน”   

(ฉากญี่ปุน, หนา 24 – 25) 

  ผูเขียนไดเปรียบเทียบเหตุการณดังกลาววาเปนเหมือนเหตุการณที่สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

ทรงมอบราชสมบัติใหแกกรมขุนพรพินิต หรือสมเด็จพระเจาอุทุมพรแทนที่จะทรงมอบใหแกกรมขุนอนุรักษมนตรี  

หรือสมเด็จพระเจาเอกทัศนซึ่งมีพระชันษามากกวา  

  จากตัวอยางที่ไดนํามาแสดงขางตนนั้น นอกจากจะสามารถทําใหผูอานเขาใจเรื่องราว             

และเหตุการณในประวัติศาสตรไดดียิ่งขึ้นแลว ยังสามารถแสดงใหเห็นถึงวัฏจักรแหงประวัติศาสตรที่อาจเกิดขึ้นซ้ํา   

ไมรูจบ แมจะเปนคนละสังคม แตอาจมีเหตุการณทางการเมืองที่คลายคลึงกัน ดังนั้นเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต

อาจจะเกิดขึ้นในปจจุบันหรืออนาคตก็ได กลาวโดยสรุปแลว การเปรียบเทียบเหตุการณหนึ่งกับอีกเหตุการณหนึ่ง    

ในประวัติศาสตร นับไดวาเปนกลวิธีสําคัญที่ทําใหผูอานเขาใจและไดรับความรูทางดานประวัติศาสตรมากยิ่งขึ้น   

 1.2  การเปรียบเทียบโดยอาศัยบริบทของสังคมไทย 

  การเปรียบเทียบโดยอาศัยบริบทของสังคมไทย เปนวิธีการที่ผูเขียนเปรียบเทียบส่ิงที่ตองการ

นําเสนอกับส่ิงที่มีอยูในสังคมไทย เพื่อใหผูอานเห็นภาพและเกิดความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงที่ผูเขียนตองการนําเสนอได

ชัดเจนขึ้น 

 เรื่อง “ฉากญี่ปุน” เมื่อผูเขียนจะกลาวถึงสถานที่ในตางประเทศ ผูเขียนก็จะเปรียบเทียบกับสถานที่ 

ในประเทศไทย เพื่อทําใหผูอานคนไทยเขาใจตามไดงายยิ่งขึ้น เชนเมื่อกลาวถึงยานการคาอาซากุซาในเมืองโตเกียว 

ประเทศญี่ปุน ผูเขียนกลาววามีความคลายคลึงกับถนนบํารุงเมืองของประเทศไทย ผูเขียนกลาววา 

“สองฟากถนนนั้นมีแตรานขาย “เปตภัณฑ” เหลานี้เทานั้น...เหมือน

อยางในพระนครมีถนนบํารุงเมือง ซึ่งขายสังฆภัณฑหรือเครื่องทําบุญถวาย

พระลวน ๆ ชั่วแตวาถนนในกรุงโตเกียวนั้นใหญกวาและยาวกวา”  

(ฉากญี่ปุน, หนา 32) 

 ผูเขียนไดเปรียบเทียบถนนในอาซากุซาในญี่ปุนวาคลายกับถนนบํารุงเมืองของไทยเพราะเปน

สถานที่จําหนายของใชที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนในสังคมเชนกัน แตจะมีความแตกตางกันตรงที่ถนนในอาซากุซานั้น

จะจําหนายเปตภัณฑ หรือของใชสําหรับเซนไหวผีบรรพบุรุษของชาวญี่ปุน สวนถนนบํารุงเมืองนั้นเปนแหลงจําหนาย
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เครื่องสังฆภัณฑ หรือของใชสําหรับถวายพระสงฆ และเมื่อกลาวถึงละครของญี่ปุนที่เรียกวา “กาบูกิ” ผูเขียนได

เปรียบเทียบวามีลักษณะคลายกับละครนอกของไทย ผูเขียนกลาววา 

“เกิดมีละครหรืองิ้วที่เรียกวากาบูกิ ซึ่งใชผูชายเลนลวน ๆ แบบละคร

นอกของเมืองไทย และมีการดําเนินเรื่องและลีลาแหงการแสดงรวดเร็วผาดโผน

ถูกใจคนดูซึ่งเปนสามัญชน แตกตางกับละครโนะของญี่ปุน ซึ่งอืดอาดลาชา”  

(ฉากญี่ปุน, หนา 119) 

 ผูเขียนไดเปรียบเทียบละครกาบูกิวามีลักษณะคลายละครนอกของไทยเพราะใชตัวละครเปนผูชาย

และดําเนินเรื่องรวดเร็วและผาดโผนเชนเดียวกัน    

  เรื่อง “ฝร่ังศักดินา” ตอนที่กลาวถึงพิธีการแตงตั้งพระราชโอรสพระองคใหญใหเปนนายทหาร     

ชั้นอัศวินของพระเจาแผนดินในอังกฤษ ผูเขียนกลาววาเปนพระราชพิธีที่ยิ่งใหญและมีความสําคัญมาก ผูเขียนกลาววา 

“พิธีครอบพระราชโอรสองคใหญเปนนายทหารอัศวิน (Knight)...   

มีพิธีเปนการใหญอยูพอจะเทียบไดกับตั้งกรมเจานายเมืองไทย”  

(ฝร่ังศักดินา, หนา 51 – 52) 

 ผูเขียนไดเปรียบเทียบวาพระราชพิธีดังกลาวมีความสําคัญ และมีความยิ่งใหญเทียบไดกับ       

พระราชพิธีการตั้งกรมเจานายของไทย  

 เรื่อง “ยิว” เมื่อผูเขียนกลาวถึงเหตุการณหลังจากที่ชาวยิวทําสงครามชนะชาวกรีกและยึดนคร        

เยรูซาเลมกลับคืนมาไดแลว ชาวยิวไดแตกแยกออกเปนกลุมตาง ๆ เนื่องจากเกิดความแตกตางทางความคิด ซึ่งมี

ลักษณะใกลเคียงกับการแตกแขนงนิกายยอยในศาสนาพุทธ ผูเขียนกลาววา 

“ถาจะเปรียบแลว พวกเอสเซเนสก็เหมือนกับนิกายเถรวาทในศาสนาพุทธ  

พวกฟารีสีแยกออกมาเปนนิกายอาจาริยวาท สวนพวกสัดดุสีนั้นเปนนิกาย    

เถรวาทที่ชอบยืนเทศนหนาไมโครโฟนไมยอมขึ้นธรรมาสน และก็คงชอบ        

ฟงเทศนเปนภาษาฝรั่งดวยกระมัง”   

(ยิว, หนา 97) 

 ผูเขียนไดเปรียบเทียบพวกเอสเซเนสที่เครงครัดในศาสนาวาเปนเหมือนกับนิกายเถรวาท            

ในพระพุทธศาสนาเพราะเปนนิกายที่เครงครัดเปนอยางมาก สวนพวกฟารีสีนั้นผูเขียนเปรียบเทียบวาเหมือนกับ

พระพุทธศาสนานิกายอาจาริยวาท หรือนิกายมหายานเพราะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเขากับยุคสมัยมากขึ้น

เชนกัน สวนพวกสัดดุสีซึ่งเปนพวกตะวันตกนิยมนั้น ผูเขียนก็ไดเปรียบเทียบวาเหมือนกับพระในนิกายเถรวาทที่ชอบ

ยืนเทศนหนาไมโครโฟนและเทศนเปนภาษาอังกฤษมากกวา   

 อีกตอนหนึ่งนั้น เมื่อผูเขียนกลาวถึงเหตุการณที่ชาวยุโรปตื่นตระหนกกับขาวลือที่วามีชาวยิวจับ

เด็กไปฆาเพื่อนําเลือดไปประกอบพิธีพาสโอเวอร ผูเขียนกลาวถึงเหตุการณตอนนั้นไววา 

“ในคริสตศักราช 1144 เด็กผูชายคนหนึ่งหายไปจากบาน...แลวมียิวที่

ออกจากศาสนายูดายคนหนึ่งเกิดไปใหการวาพวกยิวเอาเด็กคนนั้นไปฆาเสีย

เพื่อเอาเลือดไปทําพิธีพาสโอเวอร...คนอังกฤษก็ตื่นขาวกันไปทั้งเมืองเหมือนกับ

คนไทยตื่นขาวซีอุยที่กินตับเด็ก”  

(ยิว, หนา 176) 
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 ผูเขียนไดเปรียบเทียบความรูสึกตื่นตระหนกของชาวยุโรปในสมัยนั้นวาเหมือนกับความรูสึกของ

คนไทยในสมัยหนึ่งที่ตื่นขาวเรื่องซีอุยลอลวงเด็กไปฆาเพื่อกินเครื่องใน การเปรียบเทียบดังกลาวนับไดวาเปนการ

เปรียบเทียบที่ทําใหผูอานเกิดความเขาใจในเรื่องราวในประวัติศาสตรไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

 การเปรียบเทียบโดยอาศัยบริบทของสังคมไทยจึงเปนการเปรียบเทียบที่ทําใหผูอานเขาใจส่ิงที่

ผูเขียนตองการนําเสนอมากยิ่งขึ้น เพราะผูเขียนไดเปรียบเทียบกับส่ิงที่คนไทยรูจักและคุนเคยเปนอยางดี ทําใหผูอาน

เกิดความเขาใจและไดเรียนรูเรื่องราวในประวัติศาสตรในหลากหลายแงมุมมากขึ้น 

 1.3 การเปรียบเทียบพฤตกิรรมของบุคคลหรือเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรกับเรื่องในวรรณคดีไทย 

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลหรือเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรกับเรื่องในวรรณคดีไทย

นั้นนับไดวาเปนเอกลักษณในกลวิธีการสรางความเขาใจอยางหนึ่งของผูเขียน นอกจากจะทําใหผูอานเขาใจเหตุการณ

และเห็นภาพเหตุการณนั้นชัดเจนขึ้นแลว ยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความรอบรูของผูเขียนที่มีตอวรรณคดีไทยเรื่อง  

ตาง ๆ ดวย   

 ใน “พมาเสียเมือง” ตอนที่กลาวถึงเหตุการณการสําเร็จโทษเจาปะแดงที่กอการกบฏในรัชสมัย  

พระเจามินดุงในพมา ในเหตุการณนั้นกัปตันสเลเด็น เรสิเดนตอังกฤษในกรุงมัณฑเลไดทูลขอพระราชทานอภัยโทษ

ใหแกเจาปะแดง ซึ่งเมื่อไดรับพระราชโองการอภัยโทษแลว กัปตันสเลเด็นจึงรีบควบมามายังลานประหาร แตเจาหนาที่

ราชมัลเขาใจผิดวาเปนพระราชโองการใหเรงการประหาร จึงรีบสําเร็จโทษเจาปะแดงในทันที ซึ่งผูเขียนไดกลาวเปน

เหตุการณคลายกับในวรรณคดีเรื่อง “ขุนชางขุนแผน” ตอนประหารนางวันทอง ผูเขียนกลาววา 

“เรื่องจริงตอนนี้ฟงดูเหมือนเรื่องขุนชางขุนแผนตอนประหารชีวิตนาง

วันทองไมมีผิด พระไวยฯไดรับพระราชทานอภัยโทษใหแมแลวควบมาออกไปยัง

ตะแลงแกง เพชฌฆาตเกิดเขาใจผิดนึกวามาเรงใหลงดาบอยางไรก็อยางนั้น”  

(พมาเสียเมือง, หนา 39)   

 ทั้งนี้ เพราะในตอนประหารนางวันทอง พระไวยวรนารถไดทูลขอแกพระพันวสาใหพระราชทาน

อภัยโทษใหแกนางวันทอง เมื่อไดรับพระราชโองการอภัยโทษแลว พระไวยวรนารถจึงเรงไปที่ยังลานประหาร           

แตเจาหนาที่คิดวาเปนคําส่ังใหเรงประหาร เพชฌฆาตจึงลงดาบประหารชีวิตนางวันทองในทันที การเปรียบเทียบ

เหตุการณดังกลาวกับวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผนจึงทําใหผูอานเห็นภาพไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 นอกจากนี้ เมื่อผูเขียนบรรยายพฤติกรรมของบุคคลในประวัติศาสตร ผูเขียนก็มักจะเปรียบเทียบ

กับพฤติกรรมของตัวละครในวรรณคดีไทย เพื่อใหผูอานเห็นภาพตาม เชนเมื่อกลาวถึงเหตุการณที่พระเจาสีปอกร้ิว

พระนางศุภยลัต เพราะพระนางทรงทํารายพระนางมะขิ่นคยี ทั้งยังไมยอมรับความผิดดังกลาว ผูเขียนไดเปรียบเทียบ

พระเจาสีปอกับทาวสันนุราชไวอยางนาสนใจวา 

“พระเจาสีปอก็ทรงพระพิโรธยิ่งนัก ฉวยไดพระแสงหอกขางที่แลว      

ก็ออกไลแทงพระนางศุภยลัต พระนางศุภยลัตก็ทรงวิ่งหนีรองเรียกใหคนชวยไป

ทั่วพระราชมณเฑียรสถาน เหตุการณตอนนั้นเหมือนกับบทพระราชนิพนธละครนอก

เรื่องคาวี ตอนทาวสันนุราชไลตีเมีย”  

(พมาเสียเมือง, หนา 109)  

 ทั้งนี้ เพราะเรื่อง “คาวี” ทาวสันนุราชกริ้วพระนางคันธมาลีที่ตรัสวาทาวสันนุราชทรงแกแลว       

ทาวสันนุราชจึงกริ้วมากและทรงฉวยพระขรรคไลตีพระนาง เชนเดียวกับพระเจาสีปอที่กริ้วพระนางศุภยลัตจนถึงกับ
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ฉวยพระแสงหอกไลแทง และตอนที่บรรยายถึงสภาพของเจานายที่ถูกกักขังไวในคุกหลวง ผูเขียนไดอธิบายภาพ

เจานายที่ถูกคุมขังเหลานั้นวา 

“นักโทษที่ถูกจําคุกอยูในตรุตั้งแตตนรัชกาลพระเจาสีปอ...นั้นเปน

พระมเหสีของพระเจามินดุงบางพระองค...ทุกคนเปนผูสูงอายุแลว แตได   

ถูกขังมานานเหมือนนางสิบสองในเรื ่องพระรถเสน ตองอดอยากทนทุกข

ทรมานแสนสาหัส รางกายซูบผอมรวงโรยและเสื้อผาขาดผมเผารุงรัง”  

(พมาเสียเมือง, หนา 196) 

 ผูเขียนกลาวเปรียบเทียบสภาพของเจานายเหลานั้นวาเหมือนกับนางสิบสองในเร่ืองพระรถเสน  

ตามเนื้อเรื่องนั้นพระรถสิทธิ์ไดคุมขังนางสิบสองไวในถ้ําเพราะหลงเสนหนางยักษที่จําแลงกายมา ทั้งยังส่ังใหควักตา

ของนางทั้งสิบสองคนอีกดวย ทําใหชีวิตความเปนอยูของนางทั้งสิบสองคนนั้นตองยากลําบากเปนอยางมาก         

การอธิบายวาเจานายที่ถูกคุมขังในคราวนั้นมีชีวิตความเปนอยูเหมือนอยางนางสิบสองเปนการทําใหผูอานเห็นภาพ

ตามไดดียิ่งขึ้น 

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลหรือเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรกับเรื่องในวรรณคดี

ไทยจึงนับไดวาเปนวิธีการสําคัญอีกวิธีการหนึ่ง  ที่นอกจากจะทําใหผูอานเห็นภาพตามและเขาใจเรื่องราว              

ในประวัติศาสตรไดดียิ่งขึ้นแลว  ผูอานยังไดรับความเพลิดเพลินจากการเปรียบเทียบของผูเขียน และในการ

เปรียบเทียบดวยวิธีการดังกลาว บางครั้งยังสามารถแสดงทัศนคติของผูเขียนที่มีตอบุคคลในประวัติศาสตรไดอีกดวย 

จะเห็นไดวา กลวิธีการสรางความเขาใจใหแกผูอานโดยการเปรียบเทียบเปนกลวิธีที่สามารถทําใหผูอาน

เขาใจในเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ  ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของบุคคลในประวัติศาสตรที่ผูเขียนตองการนําเสนอได

ชัดเจนยิ่งขึ้น วิธีการดังกลาวจึงเปนกลวิธีสําคัญที่ชวยสงเสริมใหงานเขียนเชิงประวัติศาสตรของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ 

ปราโมชมีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น 
2. กลวิธีการเลาเรื่องเพ่ือใหความบันเทิง 

 หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช นับไดวาเปนนักเขียนนวนิยายและเรื่องส้ันชั้นครูในวงวรรณคดีไทยทานหนึ่ง 

ทานไดใชกลวิธีทางบันเทิงคดีมาใชในงานเขียนเชิงประวัติศาสตรไดอยางลงตัว ทําใหงานเขียนมีลักษณะที่โดดเดน 

และทําใหเรื่องราวในประวัติศาสตรที่มีเนื้อหาแหงแลงมีสีสันนาติดตาม โดยการสรางมิติแหงเรื่องเลาทําใหเรื่องราว

และเหตุการณในประวัติศาสตรดูราวกับเปนเรื่องแตงผานสายตาของผูเขียน  เพราะการเลาเรื่องผานสายตาของ

ผูเขียนเปนเสมือนการเลาเรื่องแบบผูรูรอบในงานบันเทิงคดี  

 เรื่อง “โครงกระดูกในตู” เมื่อผูเขียนเลาเหตุการณที่สมเด็จกรมพระอมรินทรามาตยขณะยังทรงเปนทาน-

ผูหญิงนาค ภริยาสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช) ไดทํารายคุณแวน 

นางเชลยชาวเวียงจันทนดวยความหึงหวง เพราะสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกรับไวมาเปนอนุภรรยา ผูเขียนกลาววา 

“คืนวันหนึ่งทานผูหญิงถือดุนแสมไปยืนคอยดักอยูในที่มืดบนนอกชาน

เรือน พอคุณแวนเดินออกมาจากเรือนหลังใหญ อันเปนที่อยูของสมเด็จ

เจาพระยาฯ ทานผูหญิงก็เอาดุนแสมตีหัวคุณแวนก็รองขึ้นวา 

“เจาคุณเจาขา  คุณหญิงตีหัวดิฉัน”   

(โครงกระดูกในตู, หนา 17) 
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 ผูเขียนเลาเหตุการณโดยใสคําพูดของคุณแวนไดอยางสมจริงและมีสีสันจนราวกับวาผูอานกําลังติดตามดู

ละครโทรทัศน หรือกําลังอานนวนิยายอยู เพราะมีทั้งกิริยาอาการและบทสนทนา ซึ่งเปนการใชมุมมองของผูเลาเรื่อง

มองเหตุการณอยางเปนผูรูรอบ ทําใหผูอานเห็นภาพคลอยตามและทําใหผูอานเห็นถึงพระอุปนิสัยของสมเด็จกรมพระ- 

อมรินทรามาตยไดอยางชัดเจน   

เรื่อง “ฉากญี่ปุน” เมื่อเลาเรื่องราวความรักระหวางซานาโอะและเต็งโกโกะ ซึ่งเปนเรื่องราวความรักที่เปน

ตํานานของญี่ปุน ผูเขียนทําใหผูอานเห็นถึงความรูสึกของบิดาของเต็งโกโกะ เมื่อไดทราบวาลูกสาวของตนกําลังจะไป

แตงงานกับผูชายที่มีภรรยาอยูแลวไดอยางเห็นภาพ และแฝงไปดวยความขบขัน ผูเขียนเลาวา 

“พอของเต็งโกโกะนั้น...เริ่มออกงิ้วฟาดงวงฟาดงาและตวาดเอาเต็งโกโกะ

วาไมยอม เปนตายก็ยอมใหลูกสาวไปเปนเมียคนอยางไอซานาโอะไมได อีหนู

เอ็งจะรักพอหรือรักผูชายก็ใหวามา ถาเอ็งรักผูชายมากกวาพอ จะขืนเปนเมีย    

ไอคนพรรคยังงั้นใหไดก็ใหบอกมาตรง ๆ กูจะไดควานทองฆาตัวตายเสียใหมันรู

แลวรูรอดไป”  

(ฉากญี่ปุน, หนา 44) 

ผูเขียนไดใหภาพความโกรธเกรี้ยวของบิดาเต็งโกโกะไดอยางเห็นภาพ ผูเขียนใชคําวา “ออกงิ้ว” เพื่อใหภาพ

การแสดงที่เสียงดังล่ัน และ “ฟาดงวงฟาดงา” ซึ่งใหภาพชางตกมันที่กําลังคลั่ง ทั้งยังใสบทสนทนาดวยภาษาพูดใหแก

บิดาของเต็งโกโกะทําใหผูอานเห็นภาพตามไดอยางชัดเจน   

เรื่อง “พมาเสียเมือง” เมื่อกลาวถึงเหตุการณตอนที่พระเจาสีปอและพระนางศุภยลัตไดทรงอานฎีกาที่มี

เนื้อหาความวา ยาหนองหมิ่นถาและพะคันอัตวินหวุนคิดกอการกบฏ ผูเขียนเลาราวกับอยูรวมในเหตุการณตอนนั้นวา   

“พระเจาสีปอทรงชําเลืองพระเนตรไปยังพระนางศุภยลัต ซึ่งประทับฟง

ฎีกาอยูดวยก็แลเห็นวาพระนางมีสีพระพักตรเผือดแสดงความปริวิตกยิ่งนัก  

ครั้นพระเจาสีปอตรัสเปรยขึ้นวาฎีกาเหลานี้อาจมีผูคดิกลั่นแกลงขุนนางที่มีชื่อใน

ฎีกานั้นเขียนขึ้น พระนางศุภยลัตก็ทรุดพระองคลงหมอบกราบถวายบังคมแลว

ทูลวา จะหาพระมหากษัตราธิราชพระองคใดซึ่งทรงไวซึ่งความยุติธรรมเทาพระ

เจาสีปอนั้นหามิไดอีกแลว”   

(พมาเสียเมือง, หนา 114) 

ผูเขียนแสดงใหเห็นวา พระเจาสีปอไมไดทรงเชื่อเนื้อความในฎีกาฉบับนั้นเลย ทําใหพระนางศุภยลัต ผูคิด

อุบายดังกลาวขึ้นเพื่อกําจัดขุนนางผูภักดีทั้งสองคนนั้น แสรงตกพระทัยจนถึงขนาดพระพักตรซีดเผือดและแสดงกิริยา

อาการตาง ๆ ทั้งการทรุดพระองคลงหมอบกราบและกลาวถอยคําสรรเสริญพระเมตตาธรรมของพระเจาสีปอไดอยาง

เห็นภาพยิ่งราวกับผูเขียนไดอยูรวมในเหตุการณ  ซึ่งเปนลักษณะของการเลาเรื่องแบบผูรูรอบในงานบันเทิงคดี แตใช

กลวิธีนี้มาเชียนงานเชิงประวัติศาสตรเพื่อใหมีความบันเทิงยิ่งขึ้น                  

จะเห็นไดวา กลวิธีการเลาเรื่องเพื่อสรางความบันเทิงในงานเขียนเชิงประวัติศาสตรของหมอมราชวงศ      

คึกฤทธิ์ ปราโมชนั้น ผูเขียนมีจุดมุงหมายสําคัญในการใหภาพเพื่อที่ผูอานจะไดเขาใจเรื่องราวและเหตุการณตาง ๆ         

ที่ผูเขียนตองการนําเสนอ ทั้งยังเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูอานเกิดความเพลิดเพลิน ดวยการใชมิติแหงเรื่องเลาที่ทําให

เนื้อหาทางประวัติศาสตรที่แหงแลงกลับมีสีสันนาติดตามและเปยมไปดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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สรุป 
 จากการศึกษางานเขียนเชิงประวัติศาสตรทั้ง 6 เรื่องของหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ผูวิจัยพบวางานเขียน

ชุดดังกลาวมีความโดดเดนในฐานะงานที่ใหทั้งความรูและความบันเทิง โดยแสดงออกผานทางกลวิธีการเลาเรื่อง    

อันเปนเอกลักษณของผูเขียน   
เมื่อพิจารณากลวิธีการเลาเรื่องเพื่อใหความรูแกผูอาน พบวาผูเขียนใชการเปรียบเทียบเปนวิธีการสําคัญ

เพราะเปนการสรางภาพคูขนานในใจของผูอาน ทําใหผูอานสามารถเห็นภาพที่ผูเขียนตองการนําเสนอชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทั้งการเปรียบเทียบเหตุการณหนึ่งกับอีกเหตุการณหนึ่งในประวัติศาสตร  การเปรียบเทียบโดยอาศัยบริบทของ

สังคมไทย และการเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลหรือเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรกับเรื่องในวรรณคดีไทย  

ซึ่งกลวิธีดังกลาว เปนการแฝงขอคิดเพื่อใหผูอานเห็นวาเหตุการณในประวัติศาสตรนั้นเปรียบเสมือนกับกงลอ           

ที่หมุนเวียนวนไมรูจบ และประวัติศาสตรอาจเกิดซ้ํารอยขึ้นอีกได 

สวนกลวิธีการเลาเรื่องเพื่อสรางความบันเทิงนั้น ผูเขียนไดใสมิติแหงเรื่องเลาลงไปในงานเขียน ทําใหงานเขียน

มีความนาสนใจ ทั้งในเรื่องของการบรรยายภาพ การบรรยายพฤติกรรมของบุคคลในประวัติศาสตร ตลอดจนทําให

ผูอานไดยินเสียงของบุคคลในประวัติศาสตรโดยใชมุมมองของผูเลาเรื่องแบบผูรูรอบ ทําใหเรื่องราวและเหตุการณ   

ในประวัติศาสตรมีความสนุกสนานราวกับเปนเรื่องที่แตงขึ้น คุณลักษณะดังกลาวนี้ลวนสงผลใหงานเขียน             

เชิงประวัติศาสตรชดุนี้มีความโดดเดนยิ่งทั้งในฐานะงานเขียนที่ใหความรูและความบันเทิง       
 

คําขอบคุณ 
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การศึกษาการแทนคําพูดและความคิดในวรรณกรรมพุทธประวั ติเรื่องปฐมสมโพธิ         
(ฉบับภูมิปญญาอีสาน) 
A Study of Represented Speeches and Thoughts in the Lord Buddha’s Life Literature: 
Pathama Sambhodhi (Thai Isan Version) 
 

กฤติมา จรรยาเพศ1 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องปฐมสมโพธิ (ฉบับภูมิปญญาอีสาน) ซึ่งไดรับ 

การถายทอดมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยโดยพระสงฆและชาวบานไดจารึกไวในใบลานอันเปนกรรมวิธีของภูมิปญญา

สมัยโบราณ เพื่อเปนหนังสือเทศน ตามประเพณีฮีต 12 คอง 14 โดยเฉพาะบุญเดือน 4 คือ บุญผะเวสอันเปนประเพณี

ของทองถิ่นอีสานมาชานาน ปฐมสมโพธิฉบับนี้ไดปริวรรตจากตัวอักษรธรรมเปนอักษรไทย ลักษณะการใชภาษาใน

วรรณกรรมเรื่องนี้มีจัดไดวามีรูปแบบการใชภาษาที่ไมเปนทางการเนื่องจากใชสําหรับเทศนใหประชาชนทั่วไปเขาใจ

เรื่องราวพุทธประวัติไดงายขึ้น 

สําหรับงานวิจัยที่นําเอาปฐมสมโพธิฉบับภูมิปญญาอีสานมาศึกษานั้น วรรณกรรมเรื่องนี้มีความโดดเดนใน 

เรื่องของการใชการแทนคําพูดและความคิดของบุคคลอื่นมาใชในการดําเนินเรื่อง อันมีเครื่องมือในการวิเคราะหตาม

การศึกษาของวาเลซ เชฟคือ คําพูดที่เสมือนพูดเองจริง (free indirect speech หรือ verbatim indirect speech)

นับวาเปนการนําเสนอเนื้อหาที่นาสนใจโดยการใชน้ําเสียงของตัวละครตางๆเลาเรื่องราวอันไกลหางจากเวลาและ

สถานที่ที่เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นๆ ดวยสํานวนภาษาพูดของทองถิ่นอีสาน นับวาผูเลาเรื่องปฐมสมโพธิฉบับทองถิ่น

อีสานนี้ใชกลวิธีการเลาเรื่องที่โดดเดนดังที่กลาวมาอันเปนที่นิยมในการเทศนตามวัตถุประสงคของวรรณกรรม      

เรื่องนี้  นอกจากนี้ในงานวิจัยยังพบวาการใช คําพูดที่เสมือนพูดเองจริงเปนเครื่องมือในการเลาเรื่องนั้นเพื่อใหเกิด

ความสมจริง เพื่อใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางผูเลาเรื่องกับผูอานและเพื่อทําใหเขาถึงความคิด

ของตัวละครตัวนั้นๆไดอยางชัดเจน 

คําสําคัญ : วรรณกรรมพุทธประวัติ  ปฐมสมโพธิ  อีสาน  ภาษาศาสตร วจนะวิเคราะห  การอางที่เสมือนพูดเองจริง 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the Pathama Samphodhi, the life of the Lord Buddha 

literature in Thai Isan version. This story has passed on the knowledge even before the Sukhothai period 

and this was done by the monks and people at that time. They  inscribed the story onto an ancient palm 

leaves. This way of inscription is a Thai Isan ancient process which was also used for preaching Buddhist 

scripture of Heet 12 Khong 14 (Thai Isan traditions and its ways of life) especially Bunphrawed-Bun of the 

forth month. This Pathama Samphodhi was transformed from its Dharma alphabetic characters into 

                                                 
1 สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเอเชยี มหาวทิยาลัยมหดิล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ประเทศไทย 
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present Thai alphabets. As for the language feature, this literature used the informal language to preach 

the Thai Isan people so that they can recognize  Buddha’s life story easily. 

However, this literature is outstanding for representing others thoughts and speeches in order to 

narrate the story. The important tool used by Wallace Chafe in the analysis of this story is the free indirect 

speech or verbatim indirect speech. This is the presentation of this interesting text via many voices of its 

characters, narrating the distance events and times with Thai Isan accent. Thus, the narrator is regarded 

as the one using the outstanding narration strategy to preach. Besides, the researcher discovered that 

the use of free indirect speech as the tool of the narration is to make the story more realistic, to empathize 

between the narrator and the readers and to reach out characters’ thoughts and their sentiments. 

Keywords : the lord Buddha’s life literature, Pathama Sambhodhi, Isan,linguistics, discourse analysis, 

free indirect speech 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
  ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการใชการอางที่เสมือนพูดเองจริง (free indirect speech) อันเปนเครื่องมือในการ

วิเคราะหการแทนคําพูดและความคิดของบุคคลอื่นที่ปรากฏในการเลาเรื่องวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องปฐมสมโพธิ 

ฉบับภูมิปญญาอีสาน การอางที่เสมือนพูดเองจริงคือการรวมกันระหวางคุณสมบัติของการยกคําพูดเดิมไปบอก

ทั้งหมด (direct speech) รวมกับกาลและลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เปนการดัดแปลงคําพูดเดิมเปนคําพูดของ       

ผูเลาเอง (indirect speech) นอกจากนี้ การอางที่เสมือนพูดเองจริงยังหมายถึงการหลอมรวมมุมมองของผูเลาเรื่อง

และมุมมองของตัวละคร เปนการเปลี่ยนจากมมุมมองภายนอกสูมุมมองภายใน จากความคิดสูคําพูดและการรับรู  

ซ่ึงอดีตและปจจุบันนั้นปรากฏรวมกัน อีกทั้งยังมีประโยชนในการใชพรรณนาทัศนะและการแสดงความรูสึกรวมทั้ง

ความคิดของตัวละครอีกดวย กลวิธีการใชการอางที่เสมือนพูดเองจริงในการเลาเรื่อง จึงเปนวัตถุประสงคในการ

ศึกษาวิจัยเรื่องนี้ 

  ขอมูลที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดเฉพาะวรรณกรรมพุทธประวัติเรื่องปฐมสมโพธิ ฉบับภูมิปญญา

อีสานที่ปริวรรตจากตัวอักษรธรรมเปนอักษรไทยโดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ซึ่งถือวา

เปนฉบับที่เปนภูมิปญญาของชาวอีสานที่ไดปริวรรตเปนอักษรไทยใหคนทั่วไปเขาใจไดงายขึ้น 

  การเลาเรื่องที่อยูนอกเหนือประสบการณในปจจุบันขณะของผูเลาเปนลักษณะของการเลาเรื่องพุทธประวัติ

โดยเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นมีความเปนมาชานาน คําพูดหรือความคิดที่ปรากฏในการเลาเรื่องนั้นจึงมีทั้งมุมมองของ   

ผูเลาเรื่องเองรวมถึงมุมมองของตัวละครเพื่อใหเห็นถึงความสมจริงของเรื่องราว ลักษณะของเนื้อหาเชนนี้จึงทําให 

เกิดกลวิธีการเลาเรื่องที่เรียกวาการอางที่เสมือนพูดเองจริงอันเปนเครื่องมือที่สอดคลองกับการเลาเรื่องปฐมสมโพธิ

ฉบับภูมิปญญาอีสานนี้ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  ในการศึกษาการแทนความคิดและคําพูดในวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิฉบับภูมิปญญาอีสานนั้น ผูวิจัย   

ใชการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยศึกษาจากเอกสาร ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการ
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ศึกษาวิจัยออกเปน 6 ขั้นตอนดังตอไปนี้ การคัดเลือกขอมูล ทบทวนวรรณกรรม รวบรวมขอมูล จัดระเบียบขอมูล 

วิเคราะหขอมูล และสรุปผล  

  ขอมูลที่ผูวิจัยเลือกใชคือ วรรณกรรมพุทธประวัติเรื่อง ปฐมสมโพธิ (ฉบับภูมิปญญาอีสาน) ผูวิจัยกําหนดวา

ตองเปนวรรณกรรมพุทธประวัติที่เขียนขึ้นเพื่อใหบุคคลทั่วไปอานเขาใจไดงายหรือคนในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง

สามารถเขาถึงความลึกซึ้งทางพุทธธรรมไดโดยไมตองใชราชาศัพทหรือศัพททางพุทธศาสนาที่เขาใจไดยาก 

  ในสวนของแนวคิดที่นํามาใชในการวิเคราะหนั้น ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดการแทนความคิดและคําพูดโดยมี

กลวิธีการเลาเรื่องแบบ การอางที่เสมือนพูดเองจริงนั้นมีความนาสนใจ เมื่อนําเนื้อหาการเลาเรื่องของปฐมสมโพธิ   

มาวิเคราะหแลวผูวิจัยพบวามีการใช การอางที่เสมือนพูดเองจริงในการเลาเรื่องอยูดวย 

  การวิเคราะหกลวิธีในการเลาเรื่อง วาผูเลาเรื่องใชกลวิธีเชนไร ผูวิจัยจะใชหลักเกณฑในการวิเคราะหเพื่อหา

กลวิธีการเลาเรื่องที่ผูเลาเรื่องเลือกใช ซึ่งมีความแปลกในการเลาเรื่อง ในการวิเคราะหกลวิธีการเลาเรื่องจะพิจารณา

ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแทนคําพูดและความคิดซึ่งมี การอางที่เสมือนพูดเองจริงของ Wallace 

Chafe(1994) เปนเครื่องมือใชในการวิเคราะห 

 

ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยพบวาวรรณกรรมเรื่องปฐมสมโพธิ ฉบับภูมิปญญาอีสานมีการใช การอางที่เสมือนพูดเองจริงใน

การเลาเรื่อง การเลาเรื่องปฐมสมโพธินี้ผูที่เลาเรื่องหลักคือ พระที่นําเรื่องนี้มาเทศน ซึ่งถือวาเปนน้ําเสียงหลักในการ

เลาเรื่อง แตผูเลาเรื่องที่ซอนอยูในการเลาเรื่องนี้คือ พระอานนท ตัวละครหลักที่สําคัญ ดังปรากฏในชวงตนเรื่องวา แต

นั้นพระอานนทก็บายเอาตาลปตรแกวประดับงาอันประเสริฐแลวจิงประกาศสงฆใหฮูทั้งหมูพระยา วาบัดนี้         

พระอาตมาจักแสดงในเรื่องมงคลของพระบาท ขออภัยแกพระเถระเจาฟงถวนคูองค พระอานนทก็แสดงเปนคาถาตน 

ตามนิทานชั้นยอด บมีที่หยุดที่ยั้งปานน้ําเหลื่อนไหลแทแลว  ดังนั้นผูวิจัยจึงตีความวาผูเลาเรื่องหลักคือพระที่นํา

เรื่องราวมาเทศนและพระอานนท การเลาเรื่องอยางซับซอนเชนนี้จึงปรากฏการใช การอางที่เสมือนพูดเองจริงเพื่อ

ดําเนินเรื่องใหมีความนาสนใจอันเปนกลวิธีของผูเลาเรื่องเอง สําหรับลักษณะการใช การอางที่เสมือนพูดเองจริง       

มีดังนี้  

 
การหลอมรวมมุมมองของผูเลาเรื่องกับมุมมองของตัวละคร  
คือการรวมสวนที่มาจากน้ําเสียงของผูเลาและสวนที่เสมือนวาเปนความคิดของตัวละครเอง 

 

  ตัวอยางที่ 1 แตนั้นบารมีเจาทั้งหลายเปนอันมาก เหมือนดังสิปากตานจาเวาดั่งคน ตนตัวบมีแทจาเปนเวา

มวน พระองคอยาคึดยากแทกลัวยานเดชมาร พวกขาสิรับอาสาแทตนพระองคอยาคึดอานใหพระองคนั่งอยูแทนแกว

อยาไดหวั่นไหว พวกขาทั้งหลายสิอาสาใหลองดีดูเบิ่ง เพราะวาพระองคหากไดเพียรพยายามเลี้ยงมานานดูหยิ่ง 

หมายวาเปนทหารแกวกลารักษาแทแหงพระองค เปรียบเหมือนดังเปนกําแพงใหญลอมพระองคเจาอยูกลาง แตหาก

บมีตนมีตัวแทเหมือนธรรมดาคนวา เอาอํานาจกุศลมากลาวเวาเหมือนแทดั่งคนแทแลว (หนา 64) 

  จากตัวอยางที่หนึ่งทําใหเห็นมุมมองของผูเลาเรื่องที่มีตอตัวละครคือ บารมี(ของพระพุทธเจา)ที่กลาวตอ

พระองคไมใหกลัวฤทธิ์เดชของมาร นอกจากมุมมองของผูเลาเรื่องที่มองวาบารมีนั้นแมไมมีตัวตนก็กลาวตอพระพุทธ
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องคดวยถอยคําที่ไพเราะ ในเนื้อหานี้ยังใหมุมมองของตัวละครคือบารมีดวยวาบารมีนั้นมีความเห็นตอพระองคในการ

เผชิญกับมารทั้งหลายวาอยากลัวฤทธิ์เดชของมาร 

 
การเปลี่ยนจากมุมมองภายนอกสูมุมมองภายใน  
คือการเปลี่ยนจากความคิดไปสูคําพูดหรือการรับรูระหวางการเลาเรื่องและจิตใจของตัวละครเพื่อใหเกิดความรูสึก

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 

  ตัวอยางที่ 2 แตนั้นขุนบชาดาหางแตงตัว เอากันดั้นตามถนนรัดเรง เถิงแหงหองนครกวางพักเซา เขาก็เอา

กันจัดการโดยฮีบ สุกโกทนะทาว จัดเขาซอยกันบมีไดชาบรบวรณทุกส่ิงแลวจิงขึ้นคอบเจาองคลํ่าหนอพระยา พวกขา

จัดการแลวบรบวรณทุกส่ิง แตนั้นพระเมืองตนยินสะออนชูชื่นใจอันวาสองกษัตริยเจาจัดการสารภาพกันแลว พระก็

กําหนดวันแลมื้อหมดถวนคูอัน... (หนา 19) 

  ตัวอยางนี้จะเห็นไดวามุมมองภายนอกของบรรดาขุนนางไดทําการจัดการงานวิวาหะมงคลจากนั้นการเลา

เรื่องก็เปล่ียนมาเปนมุมมองภายในของตัวละครจากคําพูดของตัวละครเองโดยที่ไมมีการบอกถึงการเปลี่ยนจากการ

เลาเรื่องเปนคําพูด นั่นคือการกลาวขึ้นมาลอยๆแตเนื้อเรื่องก็มีความลื่นไหลเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 

  ตัวอยางที่ 3 แตนั้นพระวอระปตตาเจามารดาพอแม ไดยินพราหมณทวยลักษณะลูกแกว วาเปนนางผู

ประเสริฐน้ําใจใสยิ่งลํ้าปานแกวหนวยดี พระก็จัดมาพรอมขุนหลวงผูใหญ ใหพากันตกแตงตั้งสนามกวางที่โฮม เฮาจัก

ทําขวัญนอยนางงามผูประเสริฐ กับทั้งใสชื่อเจาวันนี้ฤกษดี (หนา 6) 

  จากตัวอยางนี้มุมมองภายนอกคือการที่พระบิดาพระมารดาไดยินพราหมณทายลักษณะของพระนางสิริ

มหามายาวาเปนผูประเสริฐจาก การเลาเรื่องเปลี่ยนมาเปนมุมมองภายในของตัวละครทันทีโดยใชคําพูดเปนลักษณะ

หนึ่งของกลวิธกีารเลาเรื่องนี้ 

 
การพรรณนาทศันะ ความรูสึก ความคิดของตัวละคร  
คือการที่ตัวละครสามารถพรรณนาทัศนะ ความรูสึกและความคิดของตนออกมาไดอยางอิสระ 

 

  ตัวอยางที่ 4 มาก็คึดคั่งแคนน้ําตาพังยอยหยาด เพราะวาบยากไกลพรากขางเจา ยินดอมคึดนํา กรรมอัน

ใดแทสิมาไกลเกินหาง แหนงสูอยูนี้ ตายแลวสางกรรม ตัวเฮาก็เปนสัตวเดียรัจฉานแทกลับเมื่อบมีประโยชน สิไปเลา

เหตุเรื่องไดก็บเปน (หนา 49)  

  การพรรณนาทัศนะ ความรูสึกความคิดของตัวละครก็เปนลักษณะหนึ่งที่ปรากฏในกลวิธีการเลาเรื่องแบบ 

free indirect speech จากตัวอยางนี้พบวา ตัวละครในเรื่องคือ มากัณฐกะแสดงถึงความคิด ความรูสึกของตนเอง 

ขอความที่บงถึงน้ําเสียงจากตัวละครคือ วลีที่บอกถึงความรูสึกอยาง “กรรมอันใดแท” เปนการรําพึงรําพันถึงโชคชะตา

ของตน นอกจากนี้ยังปรากฏการใชคําสรรพนาม “ตัวเฮา” อันเปนการเนนย้ําวาความรูสึก ความคิดนี้เปนของตัวละคร

ตัวนี้ 
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  ตัวอยางที่ 5 นับแตพิมพาทรงทุกขกล้ันนําพระองคก็หลายขวบ น้ําตาบไดเหยเหือดหนานานได 8 ป คึดวา

พระองคชิมีความแทกรุณาผายโผด คันพระองคมาเถิงเขตกวางนครหลวงของเกา ยามเผาเชื้อพงษชั้นแหงพระองค ก็

บถามเหตุเรื่องพิมพาทุกขโศก จักวาสุข ทุกขของพิมพามีมากนอยพระองคเจาบอาวเถิง คันบถามเถิงแทพิมพาก็บวา 

เจาราหุลผูเปนลูกขอดทองควรใหอาวเถิง อันนี้สังมาปะถิ่มเมียแพงทั้งลูกออน ตัดอาลัยใหขาดแลวบใหอาวหานางก็

ชลธาไห ตีทรวงกลิ้งเกลือกทั้งเลากอดราหุลออนนอยจาเวาตอลูกตน (หนา 109) 

  จากขอความที่นํามานี้จะเห็นไดวามีการพรรณนาถึงความรูสึก ทัศนะของตัวละครคือ พระนางพิมพาที่มีตอ

การเสด็จออกบวชของพระพุทธเจาโดยที่ไมไดตรัสรํ่าลา หากพิจารณาตามขอความจะเห็นไดวาการเลาเรื่องในสวนนี้

ไมใชน้ําเสียงของผูเลาเรื่องโดยตรงแตเปนน้ําเสียงของตัวละคร สังเกตไดจากคําหรือวลีที่ใช เชน “คันบถามเถิงแท

พิมพาก็บวา” ซึ่งขอความนี้แสดงเห็นวามาจากทัศนะของตัวละครเอง หรือ “อันนี้สังมาปะถิ่มเมียแพงทั้งลูกออน” เปน

ลักษณะการตัดพอตอวาเชิงตั้งคําถาม 

 
ลักษณะของการใช วิธีการบอกเลา 3 วิธี มีดังนี ้
  ลักษณะของการใชภาษาของคนอื่นเพื่อขยายขอมูลของผูเลาที่อยูนอกเหนือประสบการณที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบันขณะของตนเองมี 3 แบบ คือ การยกคําพูดเดิมไปบอกทั้งหมด (direct speech), การดัดแปลงคําพูดเดิมเปน

คําพูดของผูเลาเอง (indirect speech) และ การอางที่เสมือนพูดเองจริง (free indirect speech/verbatim indirect 

speech) 

  การอางที่เสมือนพูดเองจริงคลายกับการดัดแปลงคําพูดเดิมเปนคําพูดของผูเลาเองในการเปลี่ยนกาลและ

การอางถึงคนอื่นแตไมมีอนุประโยคของการรายงาน (reporting)และยังคงรักษาลักษณะบางอยางของการยกคําพูด

เดิมไปบอกทั้งหมดไวเชน คําถาม ขอแตกตางของการอางที่เสมือนพูดเองจริงกับการดัดแปลงคําพูดเดิมเปนคําพูด

ของผูเลาเองคือไมมีคําแสดงความรูสึกนํา เชน เขากลาววา หรือ เขาคิดวา สวนประโยครองนั้นก็เปนเหมือนประโยค

หลัก มีการใชคําแสดงความประหลาดใจ คําอุทานซึ่งปกติไมใชในวลีรอง ดังนั้นการยกคําพูดเดิมไปบอกทั้งหมด

(direct speech)ทําใหเนื้อความมีความนาเชื่อถือ การดัดแปลงคําพูดเดิมเปนคําพูดของผูเลาเอง(indirect speech)

ทําใหเนื้อความมีความกระชับและการอางที่เสมือนพูดเองจริง (free indirect speech) นั้นขาดอนุประโยคการ

รายงานแสดงใหเห็นถึงการกระโดดจากการเลาเรื่องไปสูการรายงานซึ่งมีลักษณะคลายการดัดแปลงคําพูดเดิมเปน

คําพูดของผูเลาเองรวมทั้งรักษาลักษณะบางอยางของการยกคําพูดเดิมไปบอกทั้งหมด 
 

การยกคําพูดเดิมไปบอก
ทั้งหมด 

การดัดแปลงคําพูดเดิมเปน
คําพูดของผูเลาเอง 

การอางที่เสมอืนพูดเองจริง 

1.กัสสปะผูเปนใหญก็รับวาแสดงบ

ไดวงศพระเจาแตหลังเพราะวาเฮา

บวชเมื่อแกเฒาภาษาธรรมบฮูมาก 

มีแตพระอานนทผูเปนนองของ

พระพุทธเจาแสดงไดคูอัน คันพวก

มหาราชาทั้งหลายอยากฟงนิทาน

ของพระพุทธเจาบําเพ็ญมาตั้งแต

กอนเฮาสิอาราธนาใหพระอานนทผู

1.พระก็เฮียกแกวนางกีสา มาโดย

ฮีบ นางบชาเลยฟาวดวนมา พระ

จึงปลดเครื่องสรอยสังวาล ยอยื่น

ใหนางนาถนอยนางแกวฮับเอา ให

เปนเครื่องสักการะแทบูชาธรรม

นางกลาว นางบทันฮูจักวาพระองค

ประทานใหบูชาธรรมดวยซื่อ นาง

คึดวาพระองคมีความฮักแทใจสูชื่น

1.แตนั้นขุนบชาดาหางแตงตัว เอา

กันดั้นตามถนนรัดเรง เถิงแหงหอง

นครกวางพักเซา เขาก็เอากัน

จัดการโดยฮีบ สุกโกทนะทาว จัด

เขาซอยกันบมีไดชาบรบวรณทุกส่ิง

แลวจิงขึ้นคอบเจาองคลํ่าหนอพระ

ยา พวกขาจัดการแลวบรบวรณทุก

ส่ิง แตนั้นพระเมืองตนยินสะออนชู
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ทานฮูแสดงใหเหงี่ยงฟง (หนา 3-4) 
 

ชม (หนา 44) 
 

ชื่นใจอันวาสองกษัตริยเจาจัดการ

สารภาพกันแลว พระก็กําหนดวัน

แลมื้อหมดถวนคูอัน... (หนา 19) 

2.แตนั้นนางก็อําลาเจาอินทาตน

ประเสริฐ บัดนี้ขาจักลาพรากเจา

มหาคุณตนประเสริฐ ขาจักไปสู

มนุษยสาโลกกวางองคเจาใหหลํ่า

แลแดถอน คันหากมีโพยตองฉันใด

ใหหล่ิงหล่ําแนเนอ คําอันใดขาได

หมิ่นประมาทแทขอเจาใหอวยพร

แดถอน (หนา 5) 

 

2.แตนั้นพระก็ปฏิญญาณตนให

อินทรพรหมฮูเหตุ อินทรพรหมบชา

ไหลเขาหลั่งโฮม พระอินทรก็

อาราธนาเจาเชิญลงมาเกิด พระก็

หัวยุมแยมอินทรพรหมเจาชื่นใจ 

แลวจิงเชิญมหาบุรุษราชเจาไปสระ

สรงน้ําในสระอโนดาต กับทั้งให

พระองคเชยชมสวนดอกไม (หนา 

24) 

2.แตนั้นพระวอระปตตาเจามารดา

พอแม ไดยินพราหมณทวยลักษณะ

ลูกแกว วาเปนนางผูประเสริฐน้ําใจ

ใสยิ่งลํ้าปานแกวหนวยดี พระก็จัด

มาพรอมขุนหลวงผูใหญ ใหพากัน

ตกแตงตั้งสนามกวางที่โฮม เฮาจัก

ทําขวัญนอยนางงามผูประเสริฐ 

กับทั้งใสชื่อเจาวันนี้ฤกษดี (หนา 6) 
 

3. พระจิงตานตอเจาสารถีถาม

เหตุ อันวาบุรุษผูนี้เปนแทอยางไร 

จึงไดขดโกมเขานั่งยานทั้งส่ัน หัว

หงอกซ้ําคางว่ําตางเฮา (หนา 42) 

3.พระองคจึงพิจารณาดูถวนสังขาร

ธรรมทุกส่ิง ก็จึงเห็นอายุของ

พระองคยังอยูแตนอยบมีไดขวบป

ยังอยูแต 3 เดือน แทสินิพพานดับ

ชาติ พระองคก็ยังมีความกรุณา

สัตวทั้งหลายที่บทันสองฮูธรรมนั้น

มืดมน (หนา 164) 

3. คันเสร็จสัพแลวมณเฑียรผา

สารท ซางก็ทูลบาทพื้นพระองคเจา

หนอเมือง พระก็เห็นดีแลวเหลือตา

สุทธิอาว สมควรสิยกลูกแกวเฮาขึ้น

นั่งเมือง (หนา 36) 

 

สรุป 
  ผลจากการศึกษากลวิธีการแทนคําพูดและความคิดโดยมีการเลาเรื่องแบบการอางที่เสมือนพูดเองจริงเปน

เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหจนเปนขอสรุป โดยพบวา การอางที่เสมือนพูดเองจริงทําใหการเลาเรื่องนั้นมีความ

สมจริง นาเชื่อถือ อันเปนลักษณะของการใช การยกคําพูดเดิมไปบอกทั้งหมด และขณะเดียวกันยังทําใหเนื้อเรื่องมี

ความกระชับที่ไมมีการแสดงความรูสึกนําอยางคําวา “เขาพูดวา” “เขาคิดวา”แตมีการนําเสนอความคิดหรือคําพูดของ

ตัวละครราวกับวามาจากมุมมองของตัวละครเองถือวาเปนการรวบไวยากรณทําใหกระชับความขึ้นดวย นอกจากทํา

ใหการเลาเรื่องมีความสมจริงแลว การใช การอางที่เสมือนพูดเองจริงยังทําใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ระหวางผูเลาเรื่องกับผูอาน เพราะมีการหลอมรวมมุมมองของผูเลาเรื่องและผูอานผานความคิด ความรูสึกของตัว

ละคร และกลวิธีการเลาเรื่องโดยใช การอางที่เสมือนพูดเองจริงนี้ยังทําใหผูอานเขาถึงความคิด ความรูสึกรวมทั้ง

ทัศนะของตัวละครที่มีตอเหตุการณตางๆซึ่งก็ทําใหเนื้อเรื่องมีมิติมากขึ้นจากการแทรกความคิด ความรูสึกในการเลา

เรื่อง 
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คําขอบคุณ 
  ในการโอกาสนี้ผูวิจัยใครขอขอบพระคุณบุคคลตางๆดัง ปรากฏรายนามตอไปนี้  คณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ ศาสตราจารย ดร.สมทรง บุรุษพัฒน ดร.อิสระ ชูศรี ดร.ปทมา  พัฒนพงษ คุณจันทนา บุญศิริวัฒนวานิช 
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บาปหนกัเจด็ประการใน เดอะ คียส ทู เดอะ คิงดอม 
The Seven Deadly Sins in The Keys to the Kingdom 
 

ภูมิ น้ําวล1 

Poom Namvol1 

  

บทคัดยอ 

 “บาปหนักเจ็ดประการ” เปนหลักคําสอนของคริสตศาสนาซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย มีวรรณกรรม

ตะวันตกหลายเรื่องที่นําเสนอหลักคําสอนดังกลาวในหลายรูปแบบ และทําใหวรรณกรรมเหลานั้นเปนที่ยอมรับวาเปน

วรรณกรรมคริสตศาสนา บทความวิจัยเรื่องนี้มุงศึกษาแนวทางการนําเสนอหลักคําสอนเรื่องบาปหนักเจ็ดประการ   

ในวรรณกรรมแนวจินตนิยายเรื่อง  The Keys to the Kingdom  ของการธ นิกซ ซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดเลม นวนิยายชุดนี้ 

เนนย้ําเลข 7 ในองคประกอบของเรื่องหลายชุด ผลการศึกษาพบวาวรรณกรรมชุดนี้นําเสนอแนวคิดเรื่องบาปหนัก  

เจ็ดประการผานองคประกอบสี่ชุด ชุดแรกคือกลุมตัวละครหลักฝายตรงขามเจ็ดตัว ซึ่งมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรม

ตามนิยามของบาปแตละประการ และอาจมองไดวาเปนบุคลาธิษฐานของบาปแตละประการ สวนองคประกอบอีก

สามชุดคือ ส่ิงมีชีวิตเจ็ดชนิด ส่ิงของเจ็ดอยาง และสถานที่เจ็ดแหง ซึ่งลวนแตเปนสัญลักษณของบาปทั้งเจ็ดประการ 

หรือมีความเชื่อมโยงกับบาปทั้งเจ็ดประการในแงใดแงหนึ่ง จากบทความวิจัยเรื่องนี้ทําใหสามารถสรุปไดวา

วรรณกรรมชุด The Keys to the Kingdom  เปนวรรณกรรมคริสตศาสนาซึ่งนําเสนอแนวคิดเรื่องบาปหนัก            

เจ็ดประการในลักษณะที่ตางจากวรรณกรรมคริสตศาสนาเรื่องอื่น ตรงที่บาปหนักแตละประการเปนส่ิงซึ่งมนุษย    

ควรควบคุมใหอยูในปริมาณอันเหมาะสมมากกวาจะเปนส่ิงเลวรายที่ตองขจัดใหหมดจากจิตใจตามคําสอนของ 

ศาสนจักรในสมัยยุโรปกลาง 

คําสําคัญ : บาปหนักเจ็ดประการ เดอะ คียส ทู เดอะ คิงดอม  การธ นิกซ ,คริสตศาสนา  วรรณกรรมคริสตศาสนา 

 

Abstract 
 “The seven deadly sins” is a widely-known teaching of Christianity. Many pieces of western 

literature present the particular teaching via their contents through varied means, and were consequently 

regarded as Christian literature. This paper aims to study how the seven deadly sins are presented in 

Garth Nix’s The Keys to the Kingdom, a seven-volume series of fantasy fiction. This series emphasizes the 

number 7 through many groups of its elements. According to the study, the concepts of the seven deadly 

sins are presented via four sets of elements. The first set is that of seven main antagonists, whose 

characteristics and behaviors are according to the definition of each of the deadly sins and therefore can 

be viewed as the personification of the sins. The other three sets, which are those of seven living beings, 

objects, and places, are symbols of the sins, or in some aspects link with them. This paper, therefore, 

                                          
1 ภาควิชาวรรณคดเีปรียบเทียบ คณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330  ประเทศไทย 

  Department of Comparative Literature, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
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provides the conclusion that The Keys to the Kingdom is Christian literature which presents the concepts 

of the seven deadly sins differently from other Christian literature. The series shows that each of the 

deadly sins is what human ought to control within proper levels, rather than the evil that needs to be 

obliterated completely from one’s mind, as in teachings of the Church in Medieval Europe.  

Keywords : The Keys to the Kingdom, Garth Nix, Seven Deadly Sins, Christianity, Christian Literature 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
“วรรณกรรมศาสนา” หรือ “วรรณคดีศาสนา” ตามนิยามของสนิท ตั้งทวี (2527: 85) หมายถึง “วรรณคดีที่

เขียนขึ้นโดยอาศัยเนื้อหาสาระ หรือหลักธรรมทางศาสนา” หากพิจารณาตามนิยามนี้ ก็อาจกลาวไดวาวรรณกรรมที่

นําเสนอคําสอนของพระเยซูคริสต คติธรรมในพระคริสตธรรมคัมภีร ตลอดจนหลักศีลธรรมและขอควรปฏิบัติที่คริสต

ศาสนจักรบัญญัติไวก็อาจจัดเปน “วรรณกรรมคริสตศาสนา” 

หลักศีลธรรมของคริสตศาสนาอยางหนึ่งซึ่งเปนที่รูจักแพรหลายแมกระทั่งในหมูผูไมไดเปนคริสตชน และมัก

ปรากฏหรือไดรับการอางอิงในวรรณกรรมและสื่อประเภทอื่นๆ อยูบอยครั้ง คือหลักศีลธรรมเรื่อง “บาปหนักเจ็ด

ประการ” (Seven deadly sins) หรือนิสัยรายแรงเจ็ดอยางที่คริสตศาสนจักรระบุวาเปนรากเหงาของบาปและการทํา

ผิดอื่นๆ ทั้งมวล อันไดแก ความใคร (Lust) ความตะกละ (Gluttony) ความโลภ (Greed) ความเกียจคราน (Sloth) 

ความโกรธ (Wrath) ความอิจฉา (Envy) และความหยิ่งยโส (Pride) แนวคิดดังกลาวไดรับการจุดประกายไวในพระ

ธรรม 1 ยอหน วาดวยเรื่องของ “บาปบางประการที่รายแรงกวาบาปอื่นและนําไปสูความตายโดยไมมีทางไดรับการให

อภัย2”  ตอมาในศตวรรษที่ 4 นักบวชนามวา เอวากริอุสแหงปอนตุส (Evagrius of Pontus) นําขอพระธรรมดังกลาว

มาพัฒนาเปนแนวคิดวาดวย “ความคิดอันชั่วรายแปดประการ” (Eight evil thoughts) ถัดจากนั้นสองศตวรรษ พระ

สันตะปาปากริกอรีที่ 1 (Pope Gregory I) ไดนําคําสอนนั้นมาปรับปรุงจนเหลือเพียงเจ็ดประการ และในศตวรรษที่ 

17 นักบุญธอมัส อไควนาส (St. Thomas Aquinas) ก็นําแนวคิดดังกลาวมาปรับปรุงอีกทอดหนึ่งจนกลายเปน “บาป

ตนเจ็ดประการ” (Seven capital vices) หรือบาปเจ็ดประการที่เปนตนกําเนิดของความผิดบาปอื่นๆ (Wasserstein 

2005: 24-27) ทั้งยังขยายความไวใน Summa Theologica (1265-1274) ซึ่งเปนขอเขียนที่เขาสรุป อธิบาย และตอบ

ขอสงสัยเกี่ยวกับแนวคิดและหลักศีลธรรมทางเทววิทยาของคริสตศาสนา 

ในศตวรรษที่ 21 นักเขียนชาวออสเตรเลียนชื่อ การธ นิกซ (Garth Nix) ไดเขียนวรรณกรรมแนวจินตนิยาย 

(Fantasy) จํานวนเจ็ดเลมในชื่อชุด The Keys to the Kingdom ไดแก Mister Monday (2003) Grim Tuesday 

(2004) Drowned Wednesday (2005) Sir Thursday (2006) Lady Friday (2007) Superior Saturday (2008) 

และ Lord Sunday (2010) วรรณกรรมชุดนี้มีองคประกอบที่อางอิงตํานานความเชื่อของชนชาติทางตะวันตกอยู

หลายอยางโดยเฉพาะคริสตศาสนา อยางไรก็ดี ส่ิงที่ผูเขียนบทความวิจัยใหความสนใจมากที่สุดคือการที่วรรณกรรม

ชุดนี้เนนย้ําเลข  “7” ในจํานวนขององคประกอบหลายอยางในเรื่อง เลข 7 สําหรับคริสตศาสนาถือเปนตัวแทนของ

ความสมบูรณ และเกี่ยวของกับเหตุการณในพระคริสตธรรมคัมภีรและหลักธรรมคําสอน รวมถึงแนวคิดเรื่องบาปหนัก

เจ็ดประการ (เฟอรกูสัน 2549: 76) ดวยเหตุดังกลาว ผูเขียนจึงสนใจวิเคราะหความหมายที่เกี่ยวของระหวาง

                                          
2 “If anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray and God will give him life. I refer to those whose sin does 
not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that he should pray about that.” 1 John 5:16 [เนนโดยผูเขียนบทความ] 
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องคประกอบใน The Keys to the Kingdom  กับบาปหนักเจ็ดประการในคริสตศาสนา ซึ่งจะเปนการตอบคําถามที่วา

วรรณกรรมชุดนี้เปน “วรรณกรรมคริสตศาสนา” หรือไมอยางไร 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. สํารวจเอกสาร ขอมูลเชิงทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2. ศึกษาวรรณกรรมชุด The Keys to the Kingdom ทั้งเจ็ดเลมโดยละเอียด 

3. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาตัวบทวรรณกรรมที่ใชและขอมูลภายนอก 

4. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับบาปหนักเจ็ดประการใน The Keys to the Kingdom 

5. สรุปผลและรายงานผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
วรรณกรรมชุด The Keys to the Kingdom นําเสนอแนวคิดเรื่องบาปหนักเจ็ดประการผานองคประกอบสี่

ชุด ดังตอไปนี้ 
องคประกอบชุดที่ 1 : ตัวละครหลักฝายตรงขาม (บุคลาธิษฐาน) 
 อารเธอร (Arthur) ตัวละครเอกของเรื่องไดรับมอบหมายใหปลดปลอยชิ้นสวนพินัยกรรมทุกชิ้นของสถาปนิก 

(The Architect) ผูสรางจักรวาล และถือครองสิทธิ์เหนือกุญแจทุกดอกและอาณาเขตทุกแหงของ “บาน” เขาจึงตอง

ตอสูกับพวกมอรโรวเดยส (Morrow Days) หรือตัวละครเจ็ดตัวซึ่งมีชื่อตามแตละวันในสัปดาห ซึ่งลวนแตทรยศ

สถาปนิกและยึดอํานาจตางๆ ใน “บาน” ไวเสียเอง ผลจากการทรยศทําใหทั้งเจ็ดคนถูก “สาป” ใหมีพฤติกรรมที่ลวน

เปนการแสดงออกซึ่งบาปหนักแตละประการในลักษณะสุดโตง จนอาจเรียกไดวามอรโรวเดยสแตละคนเปน

บุคลาธิษฐานหรือภาพแทนของบาปแตละประการ 

1. มิสเตอรมันเดย : ความเกียจคราน ผูดูแลบานเบื้องลาง (Lower House) กุญแจดอกแรก และวันจันทร 

เขาถูกสาปใหงวงเหงาหาวนอนเกือบตลอดเวลา และไมนึกอยากทําส่ิงใดๆ แมกระทั่งการเดิน จึงมักปรากฏตัวพรอม

อุปกรณที่ชวยทุนแรงในการเดิน เชน นอนอยูในเกาอี้รถเข็นที่ดูคลายอางอาบน้ําโดยมีพอบานคอยเข็นรถให (Nix 

2003: 31) หรือพกไมเทาชนิดที่สามารถกางออกเปนเกาอี้นั่งไวติดตัว เพื่อจะไดกางออกนั่งและนอนหลับไดทุกเมื่อ

ตามตองการ (217-218) 

2. กริมทิวสเดย : ความโลภ ผูดูแลผืนดินไกล (Far Reaches) กุญแจชิ้นที่สอง และวันอังคาร การทรยศ

สถาปนิกทําใหเขาถูกความโลภครอบงําอยางหนักจนสนใจแตเรื่องผลประโยชนและการไขวควาหาทรัพยสมบัติมา

ครอบครองเพิ่มเติม เขาประกาศยกเลิกระบบเงินตราที่เคยใชในดินแดนของตน เนื่องจากตองการเก็บรวบรวมเงิน

ทั้งหมดไวกับตัวเพียงผูเดียว (Nix 2004: 114) ทั้งยังชอบขโมยสิ่งของจากสถานที่ตางๆ ในจักรวาล รวมทั้งโลกมนุษย 

มาเก็บสะสมในคลังเก็บสมบัติสวนตัว (182) หนาที่หลักของเขาคือดูแลการผลิตวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชงานภายใน 

“บาน” (26) และขายใหมอรโรวเดยสคนอื่นๆ แลกกับเงินหรือแรงงานทาสจํานวนมาก (133) ทาสทุกคนในอาณัติของ

กริมทิวสเดยจะถูกบังคับใหติดปายบอกจํานวน “หนี้สิน” ที่ติดคางเขากับสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ซึ่งถาทํางานใช

หนี้ไดหมดก็จะเปนไทและเอาปายออกได ทวาจํานวนหนี้สินบนปายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (114) ทําใหไมมีทาสคนใด

สามารถหลุดพนจากการครอบครองของกรมิทิวสเดยได  

3. ดราวนดเวนสเดย : ความตะกละ ผูดูแลทะเลกั้นอาณาเขต (Border Sea) กุญแจดอกที่สาม และวันพุธ 

หลังทรยศสถาปนิก เธอก็เริ่มควบคุมความอยากอาหารไมอยู (Nix 2005: 184)  ครั้นเมื่อพยายามหาทางสละอํานาจ
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และกุญแจใหทายาทผูชอบธรรมของสถาปนิก มอรโรวเดยสคนอื่นๆ กลับรวมพลังกันสะกดอํานาจของเธอ ทําใหเธอ

ถูกความตะกละตะกรามเขาครอบงํา (186) และทายที่สุดจึงกระโดดลงสูผืนน้ําของทะเลกั้นอาณาเขต และเปลี่ยนราง

เปนวาฬยักษสีขาวเพื่อใหสามารถกินอาหารสนองความหิวไดครั้งละมากๆ (133) 

4. เซอรเธอรสเดย : ความโกรธ ผูดูแลวงกตยิ่งใหญ (Great Maze) กุญแจดอกที่ส่ี และวันพฤหัสบดี และ

เปนผูบัญชาการกองทัพของ “บาน” เขาถูกสาปใหกลายเปนคนใจรอน อารมณราย ชอบทํารายผูใตบังคับบัญชา 

(370) 

5. เลดี้ฟรายเดย : ความใคร ผูดูแลบานเบื้องกลาง (Middle House) กุญแจดอกที่หา และวันศุกร 

รูปลักษณและพฤติกรรมของเธอสะทอน “ความใคร” ในแงของการใหความสนใจแตความงามภายนอก แตไมสนใจ

ความงายภายในหรือศีลธรรมจรรยา เธอปรากฏตัวในรางของผูหญิงที่มีรูปรางหนาตาสวยงามมาก (อันเปนคุณสมบัติ

สําคัญที่ยั่วยวนใหเพศตรงขามเกิดความใครไดงาย) ทั้งยังชอบแตงกายหรูหรา3อยางชุดสีทองที่เปลงประกายแวววาว

ทุกจังหวะยางกาว และหมวกประดับแกวสีหรือเพชรเม็ดเล็กๆ ที่สะทอนแสงระยิบระยับ (Nix 2007: 18) เธอถูกสาป

ใหมีความปรารถนาไมส้ินสุดที่จะไดรับรูรสชาติของประสบการณชีวิตมนุษย ซึ่งผูเปนอมตะอยางเธอไมอาจเขาใจได 

เธอมักลักพาตัวมนุษยวัยชราจํานวนมากมาไวที่ดาวเคราะหสวนตัว และใชอํานาจของกุญแจดอกที่หาดึงเอาความ

ทรงจําและประสบการณชีวิตทั้งดานสุขและทุกขของคนชราเหลานั้นออกมา “ดื่ม” (Nix 2007: 156-157) ครั้นเมื่อล้ิม

รสชาติของประสบการณมนุษยเสร็จแลวก็จะมีทาทางอิ่มเอิบใจที่ดูคลายกับความรูสึกสุขสม (Ecstasy) หลังรวมเพศ 

(186) อาจกลาวไดวาการลิ้มลองประสบการณของมนุษยเปนวิธีที่เลดี้ ฟรายเดยใชบําบัดความใครนั่นเอง 

6. สุพีเรียรแซเทอรเดย : ความอิจฉา ผูดูแลบานเบื้องบน (Upper House) กุญแจดอกที่หก และวันเสาร เธอ

อิจฉาลอรดซันเดยที่ไดรับแตงตั้งใหดูแลสวนไรที่เปรียบ (Incomparable Gardens) อันเปนอาณาเขตชั้นบนสุด 

สวยงามมากที่สุด และสําคัญที่สุดของ “บาน” ซึ่งเธอเชื่อวาตนเองสมควรไดรับสิทธิ์ดังกลาวในฐานะที่เปนส่ิงมีชีวิต

อยางแรกสุดที่สถาปนิกสรางขึ้น (Nix 2008: 11) เธอพยายามสรางภาพตนเองใหดูดีกวาลอรดซันเดยทุกวิธีที่จะทําได 

ทั้งการออกตัวเปนผูรับผิดชอบกิจการสําคัญทุกอยางใน “บาน” และเรียกตัวเองวาเปนผูที่ “เลอเลิศกวาใคร” 

(Superior) ทั้งยังพยายามสรางหอคอยจากบานเบื้องบนใหสูงทะลุขึ้นไปถึงสวนไรที่เปรียบเพื่อจะไดตอสูและยึด

อํานาจจากลอรดซันเดย (9-10) กระทั่งกอนตาย เธอก็ยังแสดงความอิจฉาริษยาจนวาระสุดทายผานการรําพึงวาตน

นาจะไดรับการแตงตั้งเปน “วันอาทิตย” แทนลอรดซันเดยตั้งแตแรก (Nix 2010: 351) 

7. ลอรดซันเดย : ความหยิ่งยโส ผูดูแลสวนไรที่เปรียบ กุญแจดอกที่เจ็ด และวันอาทิตย ทั้งยังเปนลูกชาย

คนโตของสถาปนิก ดวยความที่ไดรับมอบหมายใหดูแลดินแดนที่อยูสูงที่สุดและสําคัญที่สุดของ “บาน” และได

ครอบครองกุญแจดอกที่ทรงอํานาจที่สุด ทําใหเขาหลงทะนงตนวาไมมีใครสามารถตอกรดวยได (Nix 2010: 206) 

และยังเชื่อม่ันวาอํานาจซึ่งตนมีอยูสามารถชวยใหตนแกไขสถานการณวุนวายภายใน “บาน” และจักรวาลภายนอกให

กลับเปนปกติไดดวยตนเอง (206) เขาไมแสดงทาทีวาเดือดรอนแมแตนอยกับความพยายามของสุพีเรียรแซเทอรเดยที่

จะทําลายสวนอื่นๆ ของ “บาน” เพื่อใหเธอสามารถขึ้นไปรุกรานสวนไรที่เปรียบ (Nix 2007: 374) นอกจากนี้ ลอรด-

ซันเดยยังชอบลักเอาสิ่งมีชีวิตประเภทตางๆ จากภายนอก “บาน” มาไวศึกษาและดูเลนในสวนไรที่เปรียบ (Nix 2010: 

82) แสดงใหเห็นวาเขารูสึกวาตนเปนเหมือน “เจาชีวิต” ผูสามารถควบคุมและกักขังส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ไดตามใจชอบ 
 

                                          
3 ช่ือภาษาละตนิของความใครคือ luxuria เปนรากศพัทของคําวา luxury ซึ่งแปลวา ความหรูหราฟุงเฟอ จึงเปนเหตุผลที่เลด้ีฟรายเดย ผูเปนบคุลาธิษฐานของ
ความใคร ชอบแตงตัวหรูหรา 
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องคประกอบชุดที่ 2 : ช้ินสวนพินัยกรรม (ส่ิงมีชีวิต)  
 พินัยกรรมหรือเจตจํานงของสถาปนิกเปนตัวแทนของเธอที่คอยย้ําเตือนเหลามอรโรวเดยสใหคนหามนุษยผู

คูควรเปนทายาทของเธอ พรอมทั้งสละอํานาจและกุญแจในครอบครองใหเขาหรือเธอผูนั้น ทวาพวกมอรโรวเดยสกลับ

ฉีกกระชากพินัยกรรมออกเปนเจ็ดชิ้นและจับไปคุมขังไวดวยวิธีการที่ตางกันไป ชิ้นสวนพินัยกรรมแตละชิ้นกลายราง

เปนส่ิงมีชีวิตชนิดตางๆ ซึ่งลวนแตมีคุณลักษณะหรือนัยยะที่อาจจัดไดวาเปนสัญลักษณของบาปหนักเจ็ดประการ 

1. กบ : ความโลภ พินัยกรรมชิ้นแรก ถูกจองจําโดยมิสเตอรมันเดย เฟอรกูสัน (2549: 13) กลาววากบเปน

สัญลักษณของวัตถุทางโลกและผูที่พยายามไขวควาหาความสุขอันไมจีรัง จึงถือเปนตัวแทนของความโลภ 

2. หมี : ความโกรธ พินัยกรรมชิ้นที่สอง ถูกจองจําโดยกริมทิวสเดย หมีเปนสัตวปานิสัยดุราย จึงถูก

กําหนดใหเปนสัญลักษณของความเหี้ยมโหดและอิทธิพลชั่วรายในทางคริสตศาสนา (เฟอรกูสัน 2549: 2) 

3. ปลาทอง : ความเกียจคราน พินัยกรรมชิ้นที่สาม ถูกจองจําโดยดราวนดเวนสเดย ปลาทองเปนสัตวที่มี

ความจําส้ันมาก จึงสามารถใชเปนสัญลักษณแทนผูที่เกียจครานเกินกวาจะใสใจในเรื่องที่สําคัญ 

4. งู : ความอิจฉา พินัยกรรมชิ้นที่ส่ี ถูกจองจําโดยเซอรเธอรสเดย ในความเชื่อของคริสตศาสนา งูเปนสัตว

ชั่วราย เปนตัวแทนของพญามาร แตงูก็อาจเปนสัญลักษณของความอิจฉา เนื่องจากมีบางตํานานกลาววางูลอลวง

มนุษยคูแรกของโลกอยางอาดัมกับอีฟใหไมเชื่อฟงพระเจาและทานผลไมตองหามเพราะนึกอิจฉาที่พระเจาใหความ

สนใจในมนุษยมากกวา ซึ่งพระคริสตธรรมระบุไววางูเปนสัตวที่ฉลาดที่สุดที่พระเจาทรงสราง4 

5. สัตวราย : ความใคร พินัยกรรมชิ้นที่ 5 ถูกจองจําโดยเลดี้ฟรายเดย ฉายา “สัตวราย” (Beast) เปนชื่อที่ตัว

ละครอื่นๆ ใน Lady Friday ใชเรียกมันเนื่องจากมีรูปรางดูนากลัวและไมอาจจํากัดความเฉพาะเจาะจงวาเปนสัตว

ประเภทใด แตคําบรรยายในเรื่องแสดงใหเห็นวามีลักษณะโดยรวมเหมือนมังกร คือมีรางกายทอนบนคลายสุนัข

จิ้งจอก สวนทอนลางเหมือนกิ้งกา และมีปกพังผืดสีดํา (Nix 2007: 317) กระนั้นก็มีเขี้ยวเหมือนคางคาว แถมยังใช

เขี้ยวดังกลาวกัดคอของเลดี้ฟรายเดยเหมือนคางคาวดูดเลือด (360) ในทางจิตวิเคราะห พฤติกรรมดูดเลือดเหยื่อของ

พวกผีดูดเลือด (Vampire) อาจเปรียบไดกับการมีเพศสัมพันธกับเหยื่อ5 สัตวรายซึ่งมีลักษณะบางอยางเหมือน

คางคาว ซึ่งเปนรางแปลงของผีดูดเลือด จึงอาจมองวาเปนตัวแทนของความใครไดเชนกัน  

6. อีกา : ความตะกละ  พินัยกรรมชิ้นที่ 6 ถูกจองจําโดยสุพีเรียรแซเทอรเดย อีกาเปนสัตวที่ชอบกินอาหาร

อยางมูมมาม และชอบแยงกันลงมาจิกกินซากสัตว จึงอาจเปรียบเปนตัวแทนของความตะกละได นอกจากนี้ 

คําคุณศัพท “ravenous” ซึ่งแปลวาตะกละตะกรามอยางมาก ก็มีที่มาจากคําวา “raven” หรืออีกาในภาษาอังกฤษ 

(ravenous – Word History [n.d.]) 

7. ตนแอปเปล : ความหยิ่งยโส พินัยกรรมชิ้นที่ 7 ถูกจองจําโดยลอรดซันเดย ตนแอปเปลมักเปนภาพแทน

ของตนไมแหงความรูดีรูชั่ว (Tree of the Knowledge of Good and Evil) ตรงใจกลางสวนอีเดน ซึ่งพระเจาทรงสั่ง

หามไมใหอาดัมและอีฟเด็ดผลกิน (เฟอรกูสัน 2549: 27) ทวาทั้งสองกลับฝนคําส่ังดังกลาวเพราะหลงเชื่องูวาถากิน

แลวจะฉลาดเทียบเทาพระเจา การไมยอมเชื่อฟงพระเจา ทั้งยังตองการขึ้นมาอยูเทียบเทาพระองค ลวนเปนพฤติกรรม

ที่เขาขายความหยิ่งยโส 

                                          
4 Genesis 3:1 
5 สืบเนื่องจากการตีความวา “เขี้ยว” เปนสัญลักษณแทนองคชาติ (Phallic symbol) ในรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเปนส่ิงของลักษณะ “แหลมเรียว” ที่สามารถ “ทิ่ม
แทง” หรือ “สอดใส” เขาไปในรางกายผูอื่น และเหยื่อที่ถูกดูดเลือดตรงลําคอก็จะหมดสติไปเชนเดียวกับผูที่หมดเร่ียวแรงหลังประกอบกามกิจเสร็จส้ิน 
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องคประกอบชุดที่ 3 : กุญแจ (ส่ิงของ) 
 กุญแจสูอาณาจักรทั้งเจ็ดดอกเปนวัตถุซึ่งบรรจุอํานาจของสถาปนิกเอาไว และทําใหผูครอบครองมีอํานาจ

เหนืออาณาเขตของ “บาน” และวันที่เกี่ยวของ กุญแจแตละชิ้นอยูในรูปของวัตถุส่ิงของตางรูปแบบกันไป ซึ่งลวนแต

อาจมองไดวาเปนสัญลักษณแทนบาปประการที่ครอบงําผูถือครองคนปจจุบันของพวกมันอยู 

1. เข็มนาฬิกา : ความเกียจคราน กุญแจดอกแรก อยูในรูปเข็มนาฬิกาบอกชั่วโมงและนาที ความเกียจ

ครานเปนบาปประการที่ทําใหเสียเวลาโดยใชเหตุ เข็มนาฬิกาจึงอาจตีความไดวาเปนเครื่องหมายแทนการถวงเวลา 

2. ถุงมือ : ความโลภ กุญแจดอกที่สอง อยูในรูปถุงมือโลหะ หนาที่สําคัญของถุงมือคือปองกันมือ ซึ่งเปน

อวัยวะสําคัญที่มนุษยใชทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้งทํางานเพื่อแลกกับเงิน กลาวไดวาถุงมือเปนอุปกรณที่มนุษย

ประดิษฐขึ้นเพื่อใหสามารถหาเงินไดมากขึ้นและสะดวกขึ้น จึงสามารถมองวาเปนสัญลักษณแทนความโลภ 

3. ตรีศูล : ความตะกละ  กุญแจดอกที่สาม ตรีศูลหรือสามงามมีรูปรางคลายสอม ซึ่งเปนเครื่องมือในการ

รับประทานอาหาร จึงอาจมองวาเปนสัญลักษณของความตะกละได  

4. ดาบ : ความโกรธ กุญแจดอกที่ส่ี ดาบเปนอาวุธสําหรับประหัตประหารผูอื่น จึงจัดเปนสัญลักษณแทน

ความโกรธ 

5. กระจก : ความใคร  กุญแจดอกที่หา  กระจกคือส่ิงของที่ผูคนมักสองเมื่อตองการตรวจตราและปรับปรุง

รูปลักษณภายนอก จึงสามารถมองวากระจกเปนสัญลักษณแทนความใคร ซึ่งก็คือบาปที่ใหความสําคัญกับความงาม

ของรูปลักษณภายนอกมากกวาความงามภายในจิตใจ 

6. ปากกา : ความอิจฉา  กุญแจดอกที่หก ปากกาเปนเครื่องมือที่มนุษยใชเปนตัวกลางถายทอดความคิด

ออกมาเปนลายลักษณอักษรหรือรูปภาพ อาจมองไดวาปากกาทําไดเพียงเคลื่อนไหวและสรางสรรคผลงานตามใจ

ผูอื่น แตไมสามารถทําอะไรไดดวยตัวเอง เปรียบไดกับคนขี้อิจฉาที่ไดแตปรารถนาในสิ่งที่ผูอื่นมี และทําทุกวิถีทาง

เพื่อใหไดมีไดเปนเหมือนผูอื่น  

7. กุญแจ : ความหยิ่งยโส กุญแจดอกที่เจ็ด มิไดอยูในรูปวัตถุอื่นใด หากแตเปน “กุญแจ” ดอกเล็กๆ สีทอง

สมชื่อ ราวกับจะประกาศความเปนตัวเองใหผูอื่นไดทราบ สมดังนิยามที่นักบุญอไควนาสกําหนดใหความหยิ่งยโสวา

คือ “ความรักในตนเองอยางเกินขอบเขต” (inordinate love of self) (Summa I-II, Q.77, 4) 
องคประกอบชุดที่ 4 : อาณาเขตของ “บาน” (สถานที่)  
 “บาน” อันเปนศูนยกลางของจักรวาลประกอบไปดวยอาณาเขตเจ็ดแหง แตละแหงมีมอรโรวเดยสแตละคน

ดูแล และมีสภาพแวดลอมลักษณะแตกตางกันไป อยางไรก็ดี อาณาเขตทั้งเจ็ดตางก็แฝงไวดวยลักษณะที่ส่ือถึงบาป

หนักประการซึ่งครอบงําผูดูแลอยู และบางแหงยังไดรับผลกระทบจากพฤติกรรม “บาป” ของผูดูแลไมมากก็นอย  

1. บานเบื้องลาง : ความเกียจคราน  บานเบื้องลางมีลักษณะโดยรวมเหมือนเมืองในทวีปยุโรปชวงศตวรรษ

ที่ 19 ซึ่งมีแตอาคารสํานักงานตางๆ ทวาทั่วทุกแหงมีแตความวุนวายไรระเบียบ คนงานตางทํางานลาชาหรือผิดพลาด 

หนวยงานบางแหงหยุดทําการมาเปนเวลานานโดยไมมีใครมาตรวจสอบ พินัยกรรมชิ้นแรกบอกอารเธอรวาความไร

ระเบียบดังกลาวเปนผลสืบเนื่องจากความเกียจครานของมิสเตอรมันเดย (Nix 2003: 198) อีกทั้งมิสเตอรมันเดยยังไม

ใสใจรับฟงหรือแกไขปญหาใหผูอยูใตอาณัติ เอาแตนอนพักในหองทํางานของตนในขณะที่ดานหนาหองทํางานมีคน

มาปูเส่ือและกางเต็นทจับจองที่นั่งและที่นอนเพื่อรอเขาพบมิสเตอรมันเดยจํานวนกวาหลายหมื่นราย (331-333) 

2. ผืนดินไกล : ความโลภ อาณาเขตชั้นลางสุดของ “บาน” แตเดิมเปนถ้ําขนาดใหญที่อยูติดกับความวาง

เปลาอันเปนฐานรากรองรับ “บาน” แตกริมทิวสเดยหวังจะหารายไดจากการนําความวางเปลาไปสรางเปนเครื่องมือ
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เครื่องใชขายใหผูอื่นใน “บาน” ใหมากขึ้น จึงส่ังคนงานใหขุดเอาความวางเปลาขึ้นมาในอัตราที่มากกวาปกติ จนผืน

ดินไกลเต็มไปดวยหลุมลึก (Nix 2004: 36) ทายที่สุด ผืนดินไกลซึ่งโดนขุดเจาะจนพรุนก็ถูกความวางเปลาทะลักเขา

มาและคอยๆ ทวมสูงขึ้นจนกลืนกินอาณาเขตอื่นอันอยูเหนือขึ้นไป กลาวไดวาผืนดินไกลที่ตกเปนเหยื่อความโลภของ

กริมทิวสเดยไมเพียงเปนฐานของบาน แตยังกลายเปนฐานของการลมสลายของ “บาน” และจักรวาลที่อยูภายนอก 

ตรงตามแนวคิดของนักบุญอไควนาสที่ถือเอาความโลภเปนรากฐานซึ่งรองรับความผิดบาปประการอื่นๆ6 (Summa I-

II, Q.84, 1) 

3. ทะเลกั้นอาณาเขต : ความตะกละ  หวงมหาสมุทรที่เชื่อมตอกับทองน้ําทุกแหงในจักรวาล นับแตโบราณ 

ทะเลมักถูกเชื่อมโยงเขากับการ “กิน” เสมอ ผูคนซึ่งจมน้ําหรือหายสาบสูญไปในทะเลมักไดรับการเปรียบเปรยวาถูก

ทะเล “กลืนกิน” อีกทั้งในทะเลยังมีสัตวกินเนื้อหลายชนิดที่พรอมจะจับผูหลงแหวกวายเขามาในบริเวณของพวกมัน

กินเปนอาหาร และดราวนดเวนสเดยในรางวาฬยักษที่แหวกวายหาอาหารในทะเลกั้นอาณาเขตก็เปนสัตวรายซึ่งผู

เดินเรือตางเกรงกลัววาจะพบและถกูจับกิน แมกระทั่งบรรดาลูกนองของเธอเอง 

4. วงกตยิ่งใหญ : ความโกรธ อาณาเขตอันเปนที่ซอมรบของกองทัพประจํา “บาน” ซึ่งบางครั้งจะมีการ

ปลอยพวกนิธลิง (Nithling) หรือส่ิงมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองจากความวางเปลาเขามาใหทหารเกณฑในกองทัพไดตอสูเพื่อ

ซอมรบ พื้นที่ของวงกตยิ่งใหญเปนชองตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวและกวางดานละหนึ่งไมลจํานวนหนึ่งลานชอง แตละ

ชองมีสภาพภูมิประเทศแตกตางกัน และจะสับเปล่ียนกันไปมาเปนระยะๆ พื้นที่อันเปนชองตารางอาจโยงไดกับ

กระดานหมากรุก ซึ่งเปนการละเลนที่ตองอาศัยการ “ฆา” ตัวหมากของคูตอสูเพื่อเอาชนะอีกฝาย การที่วงกตยิ่งใหญ

มีพื้นเปนชองตารางคลายกระดานหมากรุกขนาดใหญจึงเทากับสนับสนุนการเขนฆาฝายตรงขามแบบกีฬาหมากรุก 

ทั้งนี้ การตอสูและฆาฟนกันตางก็มีพื้นฐานจากความโกรธ ยิ่งไปกวานั้น วงกตยิ่งใหญตอนเกิดเหตุการณในเรื่อง Sir 

Thursday ยังกลายเปนสมรภูมิขึ้นมาจริงๆ ระหวางกองทัพของ “บาน” กับกองทัพนิธล่ิงรูปแบบใหมที่เคลื่อนไหวและ

คิดอานไดเหมือนมนุษย  

5. บานเบื้องกลาง : ความใคร บานเบื้องกลางมีลักษณะโดยรวมเปนหุบเขาซึ่งมีลําดับช้ันลดหลั่นกันสามชั้น 

แตละชั้นเปนที่ตั้งของสมาคม (Guild) ที่ดูแลเรื่องการทําใหส่ิงของตางๆ ดูสวยงามและนาสนใจขึ้น อาทิ การชุบทอง 

การวาดภาพประกอบ การเขาเลมหนังสือ ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้ตางก็จัดไดวาเขาขายการใหความสําคัญกับรูปลักษณ

ภายนอกมากกวาคุณคาและสาระภายใน ซึ่งตรงกับแนวคิดเรื่องความใครในบาปเจ็ดประการ 

6. บานเบื้องบน : ความอิจฉา บานเบื้องบนเต็มไปดวยอาคารสํานักงานสูงๆ อาคารแตละหลังมีเจาหนาที่

แขงกันทํางานอยางเอาเปนเอาตาย คนที่ทํางานในระดับสูงและไดอยูในชั้นบนๆ ชอบดูถูกและกลั่นแกลงผูมีระดับต่ํา

กวา เชน แกลงสาดน้ําใส อีกทั้งในหมูเพื่อนรวมงานระดับเดียวกัน เมื่อมีใครไดรับเล่ือนชั้น คนอื่นๆ ก็จะพากันแสดง

ความอิจฉาริษยาและไมพอใจดวยการดาทอและขวางปาสิ่งของใส สวนผูปกครองบานเบื้องบนอยางสุพีเรียรแซเทอร-

เดย แมจะอยูบนหอคอยซึ่งสูงเหนือผูอื่น แตก็ยังไมพอใจเต็มที่ เพราะเธอตองการสรางหอคอยขึ้นไปใหสูงทะลุเพดาน

ของบานเบื้องบนเพื่อเขาสูสวนไรที่เปรียบบนดาดฟาของบาน ทวายิ่งเธอสรางหอคอยใหสูงขึ้น ตนไมส่ีตนซึ่งรองรับ

สวนไรที่เปรียบตามมุมทั้งส่ีของบานเบื้องบนก็ยิ่งโตขึ้นดวยอํานาจของกุญแจของลอรดซันเดย สุพีเรียรแซเทอรเดยจึง

ไมอาจขึ้นไปยังสวนไรที่เปรียบไดสักที เปรียบเหมือนคนขี้อิจฉาซึ่งไดแตพยายามไขวควาในสิ่งที่ผูอื่นมีโดยไมมีวันสม

ปรารถนา 

                                          
6 “[…] this desire for riches is the root of all sins.” 
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7. สวนไรที่เปรียบ : ความหยิ่งยโส อาณาเขตชั้นบนสุดของ “บาน” สถานที่แหงแรกที่สถาปนิกสรางขึ้น และ

ยังเปนหัวใจสําคัญของทั้งจักรวาล หากพินาศไปเมื่อใด ทั้งจักรวาลรวมทั้งโลกมนุษยก็จะสูญส้ินตาม นอกจากนั้นยัง

เปนที่ซึ่งขึ้นชื่อวางดงามที่สุด การเปนตําแหนงที่ดีพรอมเชนนี้ทําใหหลายคนปรารถนาจะขึ้นมาเยี่ยมชมหรือยึดครอง 

เชน สุพีเรียรแซเทอรเดย และทําใหผูไดรับมอบหมายใหดูแลมันอยางลอรดซันเดยยิ่งหลงลาํพองตน อาณาเขตแหงนี้

อางอิงถึงสวนอีเดน (The Garden of Eden) ในพระธรรมปฐมกาลของพระคริสตธรรมคัมภีร ในฐานะสถานที่ซึ่ง

ผูสรางสรรพสิ่งอยางสถาปนิกสรางสิ่งมีชีวิตตางๆ ขึ้นเปนครั้งแรก ทั้งยังเปนจุดกําเนิดของบาปทุกประการ เนื่องจาก

คณะมอรโรวเดยส ผูดูแลอํานาจที่จะมาทรยศสถาปนิกในภายหลัง ก็ถือกําเนิดขึ้นที่นี่ นักบุญอไควนาสระบุวาความ

หยิ่งยโสเปนจุดกําเนิดของบาปอื่นๆ ทั้งมวล7 (Summa I-II, Q.84, 2) สวนไรที่เปรียบจึงมีความเกี่ยวของกับบาป

ประการนี้ไปดวย 
 

สรุป 
 การนําเสนอหลักศีลธรรมเรื่องบาปหนักเจ็ดประการของคริสตศาสนาทั้งส่ีรูปแบบในวรรณกรรมชุด The 

Keys to the Kingdom ของการธ นิกซ มีความแตกตางหลากหลายกันไป สัญลักษณบางประการเชื่อมโยงกับตํานาน

ความเชื่อที่มีอยูแตเดิม บางประการเกิดจากการตีความบาปทั้งเจ็ดประการในกรอบบริบทของวัฒนธรรมสมัยใหม 

อยางไรก็ดี  แม The Keys to the Kingdom จะนําเสนอแนวคิดเรื่องบาปแตละประการในแงลบ ทั้งในฐานะ

พฤติกรรมที่ดูสุดโตงจนไมนาพิสมัยของเหลาตัวละครหลักฝายตรงขาม และเปนสาเหตุของภัยพิบัติหลายประการใน

เรื่อง แตสัญลักษณสวนใหญเปนส่ิงที่ผูอานซึ่งเปนคนในโลกยุคปจจุบันคุนเคยและสามารถพบเห็นไดทั่วไป อาจกลาว

ไดวาวรรณกรรมชุด The Keys to the Kingdom เปนวรรณกรรมคริสตศาสนาที่นําเสนอแนวคิดเรื่องบาปหนักเจ็ด

ประการในลักษณะที่ตางจากวรรณกรรมประเภทเดียวกันในสมัยกอนๆ เพราะแสดงใหเห็นวาแมจะไดรับการขนาน

นามวาเปน “บาป” แตในความเปนจริง บาปหนักเจ็ดประการก็เปนเพียง “ความคิด” หรือ “นิสัย” พื้นฐานซึ่งมีอยูในตัว

มนุษยทุกคน หากแตมีการแสดงออกในระดับที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล อาจกลาวไดวาบาปหนักเจ็ดประการ

มิใชส่ิงเลวรายที่ตองอดกลั้นหรือขจัดใหหมดไปจากจิตใจตามคําสอนของคริสตศาสนจักรในสมัยยุโรปยุคกลาง แต

เปนส่ิงซึ่งมนุษยควรควบคุมใหอยูในปริมาณที่พอเหมาะ และไมปลอยใจใหบาปประการใดประการหนึ่งลอลวงให

กระทําความผิดอื่นๆ ตามมาอีกได 
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วิถีเพลงโคราช : มิติและพลวัตรของความเปล่ียนแปลง    
Pleang Korat : The Dimension and Dynamic of Change 
 

หนึ่งหทัย ขอผลกลาง1 

Neunghathai Khopolklang1 

    

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของเพลงโคราช  ในดานสุนทรียะ  สถานภาพของ

หมอเพลง  เนื้อหาของบทเพลง  ภาษาที่ใช  และบทบาทหนาที่ของเพลงโคราช  และเพื่อศึกษาความสัมพันธของ

บริบททางสังคมกับพลวัตรของเพลงโคราช ในมิติของความเปลี่ยนแปลง และความตอเนื่องของสุนทรียะ  สถานภาพ

ของหมอเพลง เนื้อหา ภาษา และการแสดงบทบาทของเพลงโคราช เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชเครื่องมือคือการ

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ การสังเกตอยางไมมีสวนรวมจากคณะเพลงโคราช  และการสัมภาษณแบบเจาะลึก    

จากผูใหขอมูลหลัก ไดแก หมอเพลงโคราชจากคณะเพลงโคราชในจังหวัดนครราชสีมา   และนักวิชาการดาน         

คติชนวิทยาผูศึกษาดานเพลงโคราช  

ผลการวิจัยพบวา ลักษณะเดนของเพลงโคราชคือ การเลนสัมผัสใน  ภาษาที่ใชเปนภาษาถิ่นโคราช   

ปจจุบันใชภาษากลางมากขึ้น  แตยังคงสําเนียงภาษาโคราชไว  เนื้อหาของบทเพลงเกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนา    

อาชีพ    วิถีชีวิต และคานิยมพื้นฐานของคนโคราช   ปจจุบันเพลงโคราชมีทั้งการปรับตัวและการดํารงอยู  สวนที่

ปรับตัว คือ การปรับตัวทางดานวิถีของเพลงโคราช   โดยกาวเขาสูความเปนธุรกิจ  ทั้งดานการจัดตั้งเปนคณะ       

การประยุกตเขากับเพลงลูกทุง และการจัดทําส่ือออกจําหนาย รวมทั้งโดยการกอตั้งเปนคณะเพลง เพื่อติดตอ         

รับงาน สวนที่ยังคงดํารงอยู  คือ  ความเปนเพลงโคราชดั้งเดิม ไดแก ลักษณะของเนื้อรองที่เปนกลอน และทํานองโอ        

และการนําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนโคราช 

คําสําคัญ : เพลงโคราช  มิติ  พลวัตร  ความเปลี่ยนแปลง 

  

Abstract 
This research aimed to study the present status of traditional folksongs of Nakhon Ratchasima 

province called Pleng Korat which includes aesthetics, troupe of singers and actors, song content, 

language used, and roles of Pleng Korat; and to study the relationship between social context, dynamics 

of change, and aesthetical aspects of Pleng Korat. It is a survey research and the research tools 

comprised collected data and documents, non-participant observation, and in-dept interviews. Main 

informants consisted of Pleng Korat song  masters  in Nakhon Ratchasima, and ethno-anthropological 

experts who are well-versed in Pleng Korat.  
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The study has found that the salient features of Pleng Korat were a play on words or  puns, Korat 

local dialect and accents; while the content of Pleng Korat were still related to religious beliefs, 

occupations, ways of life, and basic values of Korat natives. Up to the present time, Pleng Korat has 

adjusted and undergone some changes in order to survive, such as entering into business, mixing itself 

with country songs, selling media, forming bands or groups; what remain intact are original versions of 

Pleng Korat with word plays, rhythms, lyrics, and the theme about Korat natives’ ways of life. 

Keywords : Pleng Korat,  Dimension,  Dynamics,  Change                                

 

คํานาํและวัตถุประสงค 
กลไกสําคัญที่ชวยในการศึกษาและทําความเขาใจชนแตละกลุมในสังคมใหทราบถึงประวัติศาสตรความ

เปนมาอันยาวนาน  วิธีคิด  มุมมองที่คนในสังคมมีตอส่ิงตาง ๆ รอบตัวรวมทั้งตอตนเองและเพื่อนมนุษยคือ การศึกษา

มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูคูเคียงกับสังคมมานับจากอดีต  อาทิ  สถาปตยกรรม ศิลปะ  เครื่องใชไมสอย  ความ

เชื่อ  พิธีกรรม  การละเลน ภาษา  นิทาน  และเพลง  เปนตน 

 จังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราช เปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรยาวนานที่สะทอนถึงความเจริญรุงเรืองมา

ตั้งแตอดีต  มีวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนเอกลักษณสําคัญหลายประการ  อาทิ  ภาษาโคราช  เพลงโคราช  การละเลน

พื้นเมือง  เปนตน   เอกลักษณวัฒนธรรมของชาวไทยโคราชที่สะทอนถึงความเปนไทยโคราชอยางชัดเจน  คือ 

วัฒนธรรมทางดานภาษา  ชาวโคราชมีภาษาไทยถิ่นโคราชเปนภาษาถิ่นของตนเอง  กลาวคือ ผสมผสานภาษาไทย

มาตรฐานกับภาษาไทยถิ่นอีสาน  โดยมีลักษณะใกลเคียงกับภาษาไทยกลางคอนขางมาก  ในขณะที่มีการผสมผสาน

กับภาษาของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในแถบเดียวกัน  โดยมีการยืมคํา  เสียง  รวมทั้งรูปประโยคจากกลุมชนอื่น          

มาใชเปนจํานวนมาก (พชร  สุวรรณภาชน, 2543 : 2-4)   

เพลงโคราช  เปนเพลงพื้นบานของจังหวัดนครราชสีมาที่มีมาแตโบราณถึงปจจุบัน  และนับเปนหนึ่งใน   

ของดีเมืองโคราช  ดังคําขวัญของจังหวัดในอดีตที่วา “นกเขาคารม  ออยคันรม สมขี้มา  ผาหางกระรอก  หมูโคราช  

แมวโคราช  และเพลงโคราช”  เพลงโคราช    เปนเพลงที่ใชขับรองแกเกี้ยวระหวางหญิงชาย  เปนเพลงปฏิพากย  หรือ

การรองโตตอบกัน โดยอาศัยปฏิภาณของหมอเพลงเปนสําคัญ ผูที่ประกอบอาชีพขับรองเพลงโคราชซึ่งเปนผูที่มี 

ความ สามารถในการเลนเพลงโคราช  จะเรียกวา “หมอเพลง”   (นฤมล  ปยวิทย, 2551 : 5) 

เพลงโคราชเริ่มเลนตั้งแตเมื่อใด ไมปรากฏหลักฐานชัดเจน  มีเพียงหลักฐานจากการบอกเลาตอกันมาวา 

นิยมเลนกันมาตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรในยุคไทยรบกับเขมร สันนิษฐานวาประยุกตมาจากการเลนเจรียงของชาว

สุรินทร เมื่อครั้งทาวสุรนารียังมีชีวิตอยูชอบเพลงโคราชมากจนนิยมเลนกันแพรหลายในสมัยทาวสุรนารี (ถาวร                 

สุบงกช    , 2526 : 23-25)   เรื่องราวของเพลงโคราชปรากฏหลักฐานชัดเจนในป พ .ศ.  2456 ที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 

บรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปหลวง เสด็จมานครราชสีมาทรงเปดถนนจอมสุรางคยาตร และเสด็จไปพิมาย ใน

โอกาสรับเสด็จครั้งนั้น หมอเพลงชายรุนเกาชื่อเสียงโดงดังมากชื่อนายหรี่ บานสวนขา ไดมีโอกาสเลนเพลงโคราช

ถวาย (ปรีชา  อุยตระกูล,  2536 : 20)   

เพลงโคราชมีวิวัฒนาการมาจากเพลงกอมซ่ึงหมายถึงเพลงสั้น ๆ เมื่อนําเพลงกอมหลายบทมารวมกันจะ

เหมือนกับกลอนหัวเดียวในเพลงพื้นบานของภาคกลาง เชน เพลงฉอย  ในยุคแรกของการขับรอง  ส่ิงสําคัญอยูที่การ

ใชปฏิภาณไหวพริบตอบโตกัน  ภาษาที่ใชเพลงยุคกอมมักเปนภาษาที่มีความหมายคอนขางหยาบโลน  สอไปในเรื่อง
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เพศ (ปรีชา  อุยตระกูล   ,2536 : 22)  ตอมา  จึงมีการพัฒนารูปแบบของเพลงกอมใหยาวขึ้น    โดยรูปแบบของเพลง

ยังส้ันอยู  บางทานเรียกวา เพลงหลักคูส่ี  และดวยการแขงขันกันเองระหวางหมอเพลงอาชีพเพื่อเรียกความนิยมใน

การฟงของผูฟง  หมอเพลงจึงมีการพัฒนาทั้งในดานปฏิภาณไหวพริบและดานความไพเราะของกลอน  จึงเกิดรูปแบบ

กลอนที่ยาวและซับซอนขึ้น  เปนการนําเพลงคูส่ีหรือเพลงหลักเดิน 2 บทมารวมเขาดวยกัน  โดยการเพิ่มจํานวน  

วรรคและขยายจังหวะในแตละบาทใหมากขึ้น  แลวเรียกตามจังหวะที่ขยายขึ้นวา เพลงคูหก บาทหนึ่งมีหกจังหวะ    

เพลงคูแปดบาทหนึ่งมี 8 จังหวะ    ทั้งนี้  ไมวากลอนเพลงจะมีวิวัฒนาการอยางไรก็ตาม  ส่ิงที่ยังคงเปนเอกลักษณ

ของเพลงโคราช  คือ ลักษณะพิเศษของฉันทลักษณ  คือ  การเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะที่คําทายวรรคทายจังหวะ  

(ปรีชา  อุยตระกูล   ,2536 : 22-24)  จึงอาจกลาวไดวา  ทั้งครูเพลง  หมอเพลง  ผูฟงเพลง  ลวนเปนปราชญทองถิ่น 

โดยสายเลือด  เนื่องจากการฟงเพลงโคราชใหซาบซึ้ง  ตองเขาใจศัพท  สําเนียงและสํานวนของภาษาโคราช  และ 

เปนศิลปะที่ใชการสื่อความคิดดวยภาษา  ไมใชดวยดนตรี  หรือความสนุกสนาน  ความงามของเพลงโคราช  นับวา

เปนสุนทรียชั้นสูงทางภาษา (นฤมล  ปยวิทย. 2551 :10)        

  ในดานเนื้อหาของเพลง  เพลงโคราชมีเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ  ทั้งที่เปนคําส่ังสอน  คํากระทบ

กระเทียบเปรียบเปรย  มักเกี่ยวของกับสุภาษิต  คําส่ังสอน  เจตคติตอสังคม  ความเชื่อถือ  คานิยม  ความเปนอยู 

อาชีพ  และสภาพสังคม  วรรณคดีไทย  นิทานพื้นบานและนิทานชาดก  ประวัติศาสตรและวีรสตรีไทย  การใช

ปฏิภาณไหวพริบในการโตตอบกัน  ความรัก และธรรมในพระพุทธศาสนา (ถาวร  สุบงกช และคนอื่น ๆ,   2536 : 62-

71) ซึ่งพบวา  สะทอนใหเห็นโลกทัศนที่มีตอเรื่องราวตาง ๆ ทางสังคมและสะทอนถึงประวัติศาสตรของชาวโคราช    

ไดอยางแยบยลผานการใชภาษาโคราชที่มีลักษณะเปนเอกลักษณ  คือการใชวรรณยุกตที่ตางไปจากสํานวนของ    

คนภาคกลาง  เชน  แก  เปน แก  ทอง  ออกเสียงเปน  ทอง  เปนตน  การใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ รวมทั้งการใชคํา

ขยายเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน  เชน  ดํา  ใช  ดําคุมมุม  ดํามัว ๆ โดยเฉพาะสิ่งที่เปนเอกลักษณของเพลงโคราช คือ 

การเลนสัมผัส  ที่ผูรองพยายามหาเสียงคลองจองมาใสไวในกลอนเพลงทุกวรรค ทุกกลอน  (ถาวร  สุบงกช และ     

คนอื่น ๆ   , 2536 : 34-36)  เพลงโคราชเลนไดทุกโอกาส หมอเพลงสมัครเลน คือ ชาวบานทั่วไปจะรองเลนกันใน    

ยามวางงานเพื่อความสนุกสนาน เชน งานลงแขก ไถนา เกี่ยวขาว หรือพบปะพูดคุยกันในวงสุรา ซึ่งเปนการเลนที่    

ไมมีพิธีรีตองไมมีเวทีไมตองแตงกายพิเศษ สวนหมอเพลงโคราชอาชีพ จะมีการวาจางไปแสดง เพื่อฉลองหรือสมโภช

ในโอกาสตาง ๆ หรือเลนแกบน แตจะไมเลนในงานแตงงานดวยความเชื่อที่วา  จะทําใหคูบาวสาวตองมีอัน          

พลัดพรากจากกัน  ไมตายจากกันก็จะตองเลิกรางจากกัน 

เมื่อวิเคราะหในเชิงสังคมวิทยา  เพลงโคราชสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงสภาพสังคมของชาวชนบท 

จังหวัดนครราชสีมาในดานศาสนา  คือ กลาวถึงบทบาทหนาที่ของพระสงฆ  บาปบุญคุณโทษ  แมกระทั่งการ 

ลอเลียนพระสงฆ  ในดานความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม  อาชีพการงาน   สภาพสังคม  ส่ิงแวดลอม  รวมทั้งใหความรู

เรื่องประวัติของทาวสุรนารี  ใหคุณคาในการใหมุมมองเกี่ยวกับโลกทัศนในดานตาง ๆ เชน  โลกทัศนที่มีตอมนุษย  

โลกทัศนที่มีตอธรรมชาติ  และโลกทัศนที่มนุษยมีตอส่ิงเหนือธรรมชาติ  ทําใหเขาใจถึงความเชื่อในธรรมชาติ  กฎแหง

ธรรมชาติ  ความเชื่อในฤกษผานาที  ผีสางเทวดา  หากวิเคราะหในเชิงจิตวิทยา  เพลงโคราชสะทอนใหเห็นถึงการ

ปลดปลอยทางอารมณโดยใชเพลงเปนกลไกสําคัญ เชน  การกลาวถึงเรื่องเพศ  การใชถอยคําแสดงความกาวราว 

หรือความเชื่อม่ันในตนเอง  ซึ่งถายทอดผานเนื้อเพลง (ถาวร  สุบงกช และคนอื่น ๆ   , 2536 : 96-99)  เมื่อวิเคราะห

คุณคาของเพลงโคราช  พบวา  เพลงโคราชมีคุณคาทั้งในเชิงสุนทรียศาสตร   ในเชิงสังคมวิทยา  คือ สะทอนถึงความ
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เชื่อทางศาสนา  อาชีพ  การศึกษาอบรม  คานิยมพื้นฐาน  ปรัชญา  โลกทัศน  รวมทั้งมีคุณคาในเชิงจิตวิทยา  แตกลับ

พบวา  ความนิยมในเพลงโคราชลดนอยลงไปจนเหลือผูฟงจํานวนไมมาก  

ตลอดระยะเวลาของการดํารงอยูของเพลงโคราชนับตั้งแตสมัยทาวสุรนารีจวบจนถึงปจจุบัน  เพลงโคราช

ผานการทาทายจากบริบททางสังคมมาอยางตอเนื่อง  จากปจจัยตาง ๆ ทําใหเพลงโคราชมีพลวัตร ทั้งสวนที่สูญ

หายไป  สวนที่ยังดํารงอยู  และสวนที่มีความเปลี่ยนแปลงไป  ดังที่ปรีชา  อุยตระกูล  (2536 : 28) ไดเคยกลาวไววา 

“เพลงโคราชมีวิวัฒนาการอยูตลอดเวลาตั้งแตสมัยแรกเชื่อมถึงปจจุบัน ทั้งในดาน  

 รูปแบบของกลองเพลงและวิธีเลน ปจจัยสําคัญทําใหเกิดวิวัฒนาการ คือ การ 

แขงขันกนัเองของหมอเพลงอาชีพ คานิยมในการฟงเพลงของผูฟง และสภาพการ 

เปล่ียนแปลงของสังคม การศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงวิวัฒนาการของเพลงพื้นบาน  

จึงตองคํานึงถึงปจจัยเหลานี้ดวย” 

นอกจากนั้น  ดวยปจจัยดานคุณลักษณะของเพลงโคราชเองก็มีสวนตอการลดความนิยมของเพลงโคราช  

เชน   การที่เพลงโคราชใชภาษาโคราชในการขับรอง  หากผูฟง โดยเฉพาะคนรุนหนุมสาวไมเขาใจภาษาโคราช ก็จะ

ฟงไมเขาใจ  โดยเฉพาะในปจจุบัน  ซึ่งมีเพลงคนวัยหนุมสาวจํานวนนอยที่พูดภาษาโคราชได (ไตรรงค  คัมภีรพงษ  ,

2536 : 35)            

 ดวยความเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ (oral  literature) ของเพลงโคราชที่ตองอาศัยการถายทอดจากรุนหนึ่งสู

รุนหนึ่ง  ดังนั้น  ตลอดชวงระยะเวลาอันยาวนานของการดํารงอยูของเพลงโคราช  จึงยอมมีกระบวนการเคลื่อนไหว

เปล่ียนแปลงไป  ในงานวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดมุงศึกษาพลวัตรของเพลงโคราชนับจากอดีตถึงปจจุบัน เพื่อสํารวจ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเพลงโคราชในมิติตาง ๆ อันไดแก  ดานสุนทรียะ หรือความไพเราะของบทกลอน  

สถานภาพของหมอเพลงโคราช เนื้อหาของเพลงโคราช  ภาษาโคราชที่ใชในเพลงโคราช รวมทั้งการแสดงบทบาทของ

เพลงโคราชวามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม  อยางไร  มิติใดมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป  มิติใดยังคงตอเนื่อง  และมิติใด

ที่สูญหายไป  พรอมวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดพลวัตรของเพลงโคราช   ทั้งนี้  การศึกษาวิจัยดังกลาว จะเปน

ประโยชนยิ่งตอการทําความเขาใจอิทธิพลของบริบททางสังคมที่เปล่ียนไปนับจากอดีตถึงปจจุบันที่สงผลตอการดํารง

อยู  และความเปลี่ยนแปลงของเพลงพื้นบานอันจะนําไปสูการอนุรักษ  พัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่นของไทย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยดังกลาว เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรผสมผสานกับการ

วิเคราะหเชิงมานุษยวิทยา  มีการดําเนินการดังนี้ การเก็บรวบรวมขอมูล  ใชขอมูล 2 ประเภท คือ   ขอมูลปฐมภูมิ  

โดยการทํางานภาคสนาม  ใชเครื่องมือการวิจัยดังนี้  การสังเกตอยางไมมีสวนรวมจากคณะเพลงโคราชใน

สถานการณจริง ทั้งที่เปนเพลงโคราชดั้งเดิม  และเพลงโคราชสําหรับแกบนทาวสุรนารีซึ่งมีการประยุกตเนื้อหาและ

ถอยคําที่ใช    โดยสังเกตในดานสุนทรียะหรือความไพเราะ    ภาษาที่ใช   เนื้อหาของเพลงโคราช   สถานภาพของ

หมอเพลงโคราช รวมถึงการแสดงออกบนเวทีเพลงโคราช   การสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลหลัก  ไดแก  

หมอเพลงโคราชจากคณะเพลงโคราชในจังหวัดนครราชสีมา และนักวิชาการดานคติชนวิทยาผูศึกษาดานเพลงโคราช  

เพื่อใหไดขอมูลในดานการปรับตัวของหมอเพลงโคราชในดานตาง ๆ   และ บริบทแวดลอมที่มีผลตอการปรับตัวของ

เพลงโคราช 

 ขอมูลทตุิยภูมิ  ไดแก  เอกสาร ตําราเกี่ยวกับเพลงโคราช  เพลงโคราชที่มีการบันทึกไวทั้งที่เปนลายลักษณ 
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อักษรและเปนแถบเสียง   เพื่อใชประกอบการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลปฐมภูมิ  และเพื่อวิเคราะหปจจัยทางสังคมที่ 

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงและการดํารงอยูของเพลงโคราช    ใชการรวบรวมขอมูลที่เปนทั้งลายลักษณอักษร  และ

วรรณกรรมมุขปาฐะ  ดําเนินการรวบรวมขอมูล โดยศึกษาเพลงโคราชจากเอกสาร  และผูใหขอมูลหลัก  รวบรวม

กลอนเพลงโคราช วิเคราะหเนื้อหาและการแสดงบทบาท  สรางแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก  จํานวน 2 ชุด ไดแก  

แบบสัมภาษณหมอเพลงโคราช  และแบบสัมภาษณนักวิชาการดานคติชนวิทยา  ดําเนินการสัมภาษณตามแบบ

สัมภาษณที่สรางไว โดยใชเทปบันทึกเสียง  รวบรวมแบบสัมภาษณ  ถอดเทปบันทึกเสียง  จากนั้นจึงดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลดานรูปแบบ  เนื้อหา  และวิวัฒนาการของเพลงโคราช  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา 

 

ผลการวิจัย 
เพลงโคราช  เดิมเปนการแสดงพื้นบานที่เดิมนิยมในการเลนฉลองสมโภช หรืองานบุญอันเกี่ยวเนื่องกับ

พิธีกรรมในชีวิตประจําวันของชาวโคราชในชนบท  เชน  งานบวช  งานศพ  ทําบุญขึ้นบานใหม   แตไมแสดงในงาน

แตงงาน  ดวยความเชื่อวา จะทําใหบาวสาวตองมีอันพลัดพรากจากกันไป  และเนื่องจากสมัยกอนไมมีส่ืออื่นเปน

คูแขง  ชาวบานจึงใหความนิยมในเพลงโคราชมาก  เพราะเปนส่ือใกลตัว  และนําเสนอเรื่องราวที่สอดคลองกับ       

วิถีชีวิตของชาวบาน  ผนวกกับจังหวะที่คอนขางสนุกสนาน ไมชาหรือเร็วเกินไป ชวนใหติดตาม   จนกระทั่งใน      

พ.ศ. 2477 มีการสรางอนุสาวรียทาวสุรนารี เพลงโคราชจึงถูกนํามาเปนเพลงรองเพื่อแกบนทาวสุรนารี โดย         

คณะเพลงโคราชจัดแสดง ณ อนุสาวรียทาวสุรนารี และวัดศาลาลอย   ปจจัยที่ทําใหผูคนนิยมฟงเพลงโคราช คือ 

เอกลักษณของเพลง และวิธีการลําดับเรื่องในการเลนเพลง รวมทั้งการใชจิตวิทยาของหมอเพลงในการแสดงเพื่อ

ดึงดูดความสนใจของผูฟง รวมทั้งการสอดแทรกมโนทัศนทางสังคมและศาสนาที่เปนเรื่องใกลตัวในบทเพลง ปจจัย

เหลานี้ผลักดันใหเพลงโคราชไดรับความนิยมชมชอบจากผูฟงโดยเฉพาะผูสูงอายุเปนอยางยิ่ง 

ในระยะตอมา  เมื่อประสบปญหาดานสภาวะเศรษฐกิจ  และการเขามาของสื่อบันเทิงประเภทตาง ๆ  เชน

ภาพยนตร  ลิเก  รําวง  เพลงลูกทุง  เปนตน  เพลงโคราชจึงมีการปรับตัวใน 2 มิติ  คือ การปรับตัวในมิติของวิถีของ

บทเพลง  และการปรับตัวในดานขนบและเนื้อหาการแสดง  กลาวคือ  ในมิติของวิถีของหมอเพลงโคราช   เพลงโคราช

ไดเขาสูกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสรางความเขมแข็ง และพลังตอรอง  โดยการจัดตั้งคณะเพลงโคราช  มีสํานักงาน

สําหรับรับงานแสดงในมหรสพ หรืองานแกบน   มีหัวหนาคณะ  ซึ่งมักเปนหมอเพลงที่มีชื่อเสียง  มีบทบาทในการ

ประสานหมอเพลงโคราช และผูมาติดตอวาจาง ซึ่งในปจจุบัน  เทศบาลนครนครราชสีมามีบทบาทในการรับงานจาก 

ผูมาติดตอวาจางคณะเพลงโคราชที่แสดงอยูบริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี   รวมทั้งมีการรวมตัวกันเปนสมาคม

เพลงโคราช  เพื่อรวมกันอนุรักษ  สืบสาน  บทเพลงโคราช   และสรางความเขมแข็งใหแกเพลงโคราช 

ในการแสดงเพลงโคราช  เทศบาลนครนครราชสีมา ไดจัดสถานที่สําหรับเลนเพลงโคราชไวบริเวณอนุสาวรีย

ทาวสุรนารี  โดยในสมัยกอน เพลงโคราชจัดแสดงบริเวณลานโลงดานในศาลเจา  ตรงขามอนุสาวรียทาวสุรนารี      

ซึ่งมีพื้นที่คอนขางจํากัด  และชาวโคราชจํานวนไมนอยเห็นวา  สถานที่ไมเหมาะสมตอการจัดแสดงเพลงที่เปนที่  

โปรดปรานของทาวสุรนารี   แตเมื่อมีการบูรณะพื้นที่บริเวณสานอนุสาวรียแลว  หมอเพลงโคราชจึงไดออกมาแสดง

บริเวณเวทีดานขางอนุสาวรียทาวสุรนารีใหดูสมเกียรติแกการแสดงเพื่อแกบนทาวสุรนารี ทั้งนี้  ยังมีหมอเพลง        

อีกสวนหนึ่ง ยังคงจัดแสดงที่วัดศาลาลอย  อันเปนวัดที่เชื่อกันวา ทาวสุรนารีเปนผูดําริใหสรางขึ้น  และเปนสถานที่

เก็บอัฐของทาวสุรนารี  โดยบริเวณหนาวัดศาลาลอย ยังมีสํานักงานคณะเพลงโคราชอยูจํานวนมาก เพื่อรับ          

งานแสดงในโอกาสตาง ๆ  
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 ในการปรับตัวดานเนื้อหาการแสดง  และขนบของการแสดง  เพลงโคราชมีการปรับตัวโดยลดขั้นตอนการ

แสดงลงใหกระชับขึ้น  และใหเหมาะสมกับอัตราวาจาง  หากแสดงบริเวณลานอนุสาวรียทาวสุรนารี จะคิดอัตรา

ชั่วโมงละ 700 บาท  หากวาจางไปแสดงนอกสถานที่   จะคิดอัตราเหมาจายวันละ 6,000  บาท  เนื้อหาในการแสดง  

ชวงตนจะถูกปรับใหเขากับสถานการณของการวาจาง  โดยในเนื้อเพลง  หมอเพลงจะเอยชื่อของผูวาจาง  พรอมระบุ

วัตถุประสงคของการมาวาจางใหแสดง  ซึ่งมักเปนการแกบนในดานหนาที่การงานเปนสวนใหญ  เพื่อใหทาวสุรนารี 

ไดรับทราบวาผูที่บนไดมาดําเนินการแกบนแลว  ขอเชิญใหมารับฟง   ดังนั้น  จึงไมเนนความไพเราะ  หรืออรรถรส 

ของบทเพลงมากนัก    

 ดานสุนทรียะของของภาษาที่ใชในเพลงโคราช  แมจะมีการปรับตัวบาง หากแตยังคงลักษณะเดิมไว        

เปนสวนใหญ คือ เปนเพลงที่ไมมีดนตรีประกอบ  ใชการปรบมือของหมอเพลงแทนการบอกจังหวะ  ลักษณะของเพลง  

1 บท มี 6 วรรค มีการใชคําใหมีสัมผัสใน  เลนคํา  เลนความเพื่อความสละสลวย หากรองเพลงที่มีการรํา พอเพลง  

จะรอง “ไช ชะ ไช ชะ”  เปนสัญญาณสงไปยังแมเพลงใหโตตอบ  คําสุดทายของวรรคหลังตองเปนคําเปนเทานั้น     

จะเปนคําตายไมได  สวนที่เปล่ียนแปลงไป คือ ใชภาษากลางในเพลงมากขึ้น  เนื้อหาของเพลงโคราชยังคงสะทอน

ชีวิตประจําวันของชาวบาน   หรือเลาประวัติของทาวสุรนารี  แตเพลงโคราชในปจจุบัน อาจมีการปรับเปล่ียนโดย

แทรกเรื่องราวทางสังคม  สถานการณปจจุบัน รวมทั้งการเมือง และเศรษฐกิจเขาไปดวย  

ในกรณีของการวาจางไปเลนในงานบุญทั่วไป เพลงโคราชมักมีการปรับรูปแบบการแสดง  โดยการประยุกต

เพลงลูกทุงประกอบเครื่องดนตรีอิเล็กโทนเขามาเลนสลับการแสดง  เรียกกันวา “เพลงโคราชประยุกต”   เพลงโคราช

ประยุกตนี้ไดเพิ่มการเตนและการรองเพลงตามคําขอ และความนิยมของเจาภาพและผูชม  เพิ่มคํา  เพิ่มวรรค   

เพื่อใหเขากับดนตรีที่นําเขามา  แตยังคงใชการโอนํากอนรอง และจบแบบดั้งเดิม  ใชภาษาโคราชเปนหลัก แตเพิ่ม

ภาษากลางมากขึ้น เพื่อใหหนุมสาวเขาใจไดงาย  โดยหมอเพลงจะสอบถามวัตถุประสงคในการวาจาง หมอเพลง    

รุนใหมมักเลนตามคําเรียกรองของผูฟง  สวนหมอเพลงรุนเกายังคงจะเนนการใชปฏิภาณไหวพริบในการตอบโตกัน  

และการสอดแทรกศีลธรรม  คุณธรรมในการดํารงชีวิต และเครงครัดในแบบแผนของเพลง  ใชภาษาโคราชเปนหลัก 

ในการสื่อความหมาย 

สําหรับการแสดงเพลงโคราชประยุกตนี้ หมอเพลงตองใชทักษะในการเตนประกอบจังหวะเพลง และรอง

เพลงลูกทุงเพิ่มขึ้น     และเขาสูความเปนธุรกิจบันเทิง โดยไดจัดทําเพลงโคราชเพื่อจําหนาย  โดยปรับเนื้อหา  วิธีการ

เลาเรื่องใหมีความเปนลูกทุงมากขึ้น มีเนื้อหาสนุกสนานชวนใหติดตาม  มีความทันสมัยมากขึ้น  เชน  กําปน ขอย

นอก หรือกําปน บานแทน  ศิลปนแหงชาติสาขาเพลงพื้นบานประจําป 2551  ที่นําเพลงโคราชมานําเสนอใหอยูใน

รูปแบบสนุกสนาน  เขาถึงกลุมวัยรุน  และมีการจัดทําเปนเพลงโคราชซิ่ง  ซึ่งเปนการรองซ้ําคํา สลับกับการรํา       

เปนจังหวะสนุกสนาน เราใจ และจําหนายในรูปแบบซีดี  และซีดีคาราโอเกะ   นอกจากนั้น เพลงโคราชยังถูกปรับ

ประยุกตใชเปนส่ือเพื่อประโยชนทางสังคมในดานตาง ๆ อาทิ  ดานสุขภาพอนามัยแกประชาชน เชน ใชประกอบการ

เตนแอโรบิก    เนื้อหาของเพลงถูกประพันธขึ้นมาใหม มุงรณรงคใหใสใจสุขภาพ และระวังอันตรายจากโรคภัยไขเจ็บ 

เชน  โรคเอดส ยาเสพติด  โรคทองรวง  เปนตน โดยใสจังหวะสนุกสนานประกอบการเตน    และการนําเพลงโคราช

เปนส่ือประชาสัมพันธกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 24  ประจําป พ.ศ.2550 และ  กีฬาอาเซียนพาราเกมส ครั้งที่ 4 พ.ศ.2550   

ณ จังหวัดนครราชสีมา  รวมทั้ง  ยังมีศิลปนลูกทุงชาวโคราช  นําเพลงโคราชมานําเสนอในรูปแบบเพลงลูกทุง       

หรือเพลงเพื่อชีวิต  เชน  ชลดา  ทองจุลกลาง (หรือ ตั๊กแตน  ชลดา)  พงษเทพ  กระโดนชํานาญ  เปนตน   
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ในมิติที่ยังคงดํารงอยูของเพลงโคราชคือ มิติดานพิธีกรรม ไดแก  การไหวครู  ซึ่งเปนเอกลักษณการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมของไทยแทบทุกประเภท  กลาวคือ  กอนขึ้นเวที  หมอเพลงจะไหวครูกอน  โดยเจาภาพจะเปนผูจัดหา

อุปกรณสําหรับการไหวครูมา  หรือหากเปนการแสดงเพื่อแกบน  จะมีจัดจําหนายชุดสําหรับไหวครูเตรียมไวให  

อยางไรก็ตาม  หมอเพลงจะไหวครูทุกวัน   ส่ิงที่ยังคงดํารงอยูอีกดานหนึ่ง คือ การขึ้นโรงเพลง  หมอเพลงยังคงยึดถือ

เรื่องโชคลาง  โดยในการกาวเทาขึ้นโรงเพลงกาวแรก  จะเลือกดูตามทิศทางการหายใจ กลาวคือ  หากหายใจ        

ทางทิศใดคลองหรือสะดวกกวา  จะกาวขาขางนั้น ๆ ขึ้นเพื่อความเปนศิริมงคล    นอกจากนั้น  ลักษณะของเวที  

ยังคงมีลักษณะเหมือนเดิม    กลาวคือ  จัดทําเวทียกพื้นแบบงาย ๆ  ปูกระดาน  ความสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร  

และการแตงกายที่มีลักษณะเปนเอกลักษณทั้งชายและหญิง  โดยหมอเพลงทั้งชายและหญิงจะนุงผาโจงกระเบน    

ผาไหมหางกระรอก ซึ่งเปนผาที่ผลิตโดยชาวโคราช    สวมเสื้อคอกลม  แขนสั้น  สีสันสดใส เชน  เหลือง  แสด  มวง  

น้ําเงิน  เปนตน   ผูชายมีผาขาวมาคาดเอว หรือที่เรียกในภาษาโคราชวา “เคียนพุง”  ไมสวมเครื่องประดับ 

ปจจัยที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลงของเพลงโคราช  คือ ความคิดสรางสรรคของหมอเพลง และ รสนิยม 

ของผูฟง อีกประการหนึ่งที่เปนสาเหตุที่สําคัญยิ่งคือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ วัฒนธรรมของชาวโคราช ทําให

เกิดมีเพลงโคราชแบบตาง ๆ เพิ่มขึ้นจากแบบดั้งเดิม ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน คือ  เพลง

โคราชแกบน และเพลงโคราชซิ่ง   รวมทั้งเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคทางสังคมในฐานะสื่อพื้นบานแขนงหนึ่ง  ทั้งนี้  

ไมวาเพลงโคราชจะมีเนื้อหา และรูปแบบเปลี่ยนไปอยางไร เนื้อรองของเพลงก็ยังคงรักษาลักษณะของกลอน เพลง

โคราช รวมกับทํานองการ   "โอ "  คือ การเริ่มตนประโยคดวยการรองวา “โอ..โอ..”  ซึ่งเปนลักษณะของเพลงแตดั้งเดิม

เอาไวอยางเปนเอกลักษณ    

 

สรุป 
นับจากอดีตถึงปจจุบัน  เพลงโคราชมีทั้งมิติแหงความเปลี่ยนแปลง  และมิติที่ยังดํารงอยูอยางตอเนื่อง    

มิติที่เกิดความเปลี่ยนแปลง  คือ ขนบของการแสดง  ภาษาที่ใช  รวมทั้งสถานภาพของหมอเพลงโคราช  มิติที่ยัง  

ดํารงอยู คือ  สุนทรียะของบทเพลง การไหวครู  และการแตงกาย ขนบของการแสดง  ไมมีมิติใดที่สูญหายไป  เพียงแต

มีการปรับเปล่ียนรูปแบบไปบางเพื่อความอยูรอดของเพลงโคราช  สะทอนใหเห็นความสามารถในการปรับตัวของ

เพลงโคราชเพื่อใหเขากับสถานการณทางสังคมที่เปล่ียนไป เพื่อการดํารงอยู  และการสืบทอดของศิลปวัฒนธรรม

เกาแกของจังหวัด 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดพลวัตรของเพลงโคราช คือ สภาพเศรษฐกิจ   และอิทธิพลของสื่อประเภทอื่น  

โดยเฉพาะเพลงลูกทุง   อันสงผลตอเนื่องไปถึงปจจัยดานรสนิยมของกลุมผูฟงรุนใหม  กลาวคือ ผูใหความนิยมใน

เพลงโคราชมีนอยลง จนเพลงโคราชตองมีการปรับตัว ปรับรูปแบบและเนื้อหาเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย

ใหมโดยเฉพาะวัยรุนชาวโคราช  รวมทั้งตองปรับการแสดงบทบาทหนาที่  จากการเปนส่ือเพื่อความบันเทิง  และส่ือ

เพื่อถายทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม  เพิ่มบทบาทเปนส่ือที่ทําหนาที่ในการประชาสัมพันธ  และใหความรูอันจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตอีกดวย 

อยางไรก็ตาม  เพลงโคราชยังคงมีบทบาทในฐานะสื่อสําหรับยึดเหนี่ยวจิตใจชาวโคราชในดานความเชื่อ 

และศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธาที่มีตอทาวสุรนารี   ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของชาวโคราชมาอยางตอเนื่องยาวนาน       

นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
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คําขอบคุณ 
ผูวิจัยขอขอบคุณหมอเพลงโคราช รวมทั้งนักวิชาการทุกทานที่ใหความอนุเคราะหขอมูลเปนอยางดียิ่ง  และ

ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่ใหการสนับสนุนจนทําใหงานวิจัยดังกลาวแลวเสร็จลงดวยดี 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนที่มีตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชาระหวาง
สถานีโทรทัศนของรัฐบาลและเอกชน  
Mass communication students’ satisfaction  towards pattern of morning news  between public television 
stations and private television stations 
 

ชัยชาญ ถาวรเวช1  นฤชร สังขจันทร1   และ อรวรรณ ประพฤติดี1 

Chaicharn Thavaravej1 , Ngruechorn Sangkachant1  and Orawan Praprukdee1 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง  “ความพึงพอใจของนักศึกษาส่ือสารมวลชนที่มีตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชาระหวาง

สถานีโทรทัศนของรัฐบาลและเอกชน” เปนการวิจัยแบบสํารวจ ดวยวัตถุประสงค 2 ขอ คือ 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชา ซ่ึงแบงเปน 3 องคประกอบ คือการ

รายงานขาว ผูส่ือขาว และการออกแบบฉากประกอบการรายงานขาว  

2. ขอเสนอแนะ และแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการรายงานขาวชวงเชา 

ประชากรในการศึกษา เลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาสื่อสารมวลชน ทั้งที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2552 

จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แหง และ เอกชน 2 แหง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนทั้งหมด 3,460 คน และ

เลือกเปนกลุมตัวอยาง 400 คน จากมหาวิทยาลัยละ 100 คน รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยการสุมตัวอยาง   

แบบบังเอิญ และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for Windows ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบน      

มาตราฐาน (SD) 

ผลการวิจัยสรุปไดวา นักศึกษาสวนใหญชมขาวจากสถานีโทรทัศนของเอกชนมากกวาของรัฐบาล คิดเปนรอย

ละ 6.53 และ 13.2 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวากันรอยละ 52.1 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชาทั้ง             

3องคประกอบ ในสถานีของรัฐบาลและเอกชน ในระดับมากเหมือนกัน และมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการรายงาน

ขาวชวงเชา โดยใหสถานีโทรทัศนของเอกชนใหความสําคัญของขาวเชิงสรางสรรคมากกวาขาวบันเทิง และใหทั้ง             

2สถานี พัฒนาผูส่ือขาวใหรายงานขาวอยางมีคุณภาพ สําหรับการออกแบบฉากประกอบการรายงานขาวนั้น ควรพัฒนา

ใหสอดคลองกับประเภทของขาวมากกวานี้ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป คือ  

1. ควรขยายเวลาการวิจัยออกไปเปน  6-8 เดือน กําหนดเวลาเริ่มตน ในตนของภาคการศึกษาที่ 2  

2. พัฒนารูปแบบคําถามแบบปลายเปด ใหจูงใจผูตอบแบบสอบถาม 

3. ควรมีการวิจัยตอยอดจากการวิจัยครั้งนี้ ดวยการหาคําตอบที่ชี้ชัดใหเห็นถึงความแตกตาง ของความพึง

พอใจ ดวยการกําหนดเปนสมมุติฐานการวิจัย  

                                                            
1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร  กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 

  Faculty of Information and Communication Technology. Silpakorn University. Bangkok 10500, Thailand 
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4. กําหนดประชากรเปาหมายจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อยูในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ 

คําสําคัญ : รูปแบบรายงานขาว  สถานีโทรทัศนของรัฐบาลและเอกชน 

 

Abstract 

 This paper was survey research on the title of “mass communication students’ satisfaction towards  

pattern of morning news between public television stations and private television stations” with research 

objectives as 

1.To study on mass communication students’ satisfaction towards pattern of morning news which 

devided into 3 elements as news reporting, mass media’s characteristics as well as scene designing for news 

transmission in both television stations. 

 2. To developt concepts for pattern of morning news on the whole elements. 

 Research population were 3406 mass communication students whom studying in the academic year 

2009 from two public universities and two private universities in Bangkok Metropolitan and Vicinities.Sample 

size  were 400 students and selecting by disproportional stratified random sampling with 100 samples from 

each university. Using accidental sampling to collect data from questionnaires and analized with SPSS for 

Windows program by means of percentage, mean and standard deviation. 

 Research results revealed that most of them were watching morning news program from private 

television stations more than public television stations as 52.1% (65.3% and 13.2% respectively), satisfied with 

the whole element on high level in both television stations.  Adding the suggestions on developing concepts for 

pattern of morning news that the private television stations should develop more efficiency on creative news 

than entertainment news, and both television stations should develop more efficiency on the other elements 

than usual. 

 The followings are the recommendations for future research. 

1. Extending  research period from 6 to 8 months and starts on the early of second semester. 

2. Developing pattern of opened-ended research question to stimulate more answers. 

3. Adding research hypothesis for testing significance of satisfaction differences. 

4. Extending the target populations to the other upcountry universities. 

Keywords : pattern of morning news,  public television stations and private television stations 

 

คํานาํ 
ปจจุบันการรายงานขาวภาคเชาของสถานีโทรทัศน   มีการนําเสนอในรูปแบบของการเลาขาวเปนสวนใหญ     

เนื่องจากไดรับความนิยมอยางสูงจากกลุมเปาหมายทุกเพศทุกวัย กลาวคือสมาชิกในครอบครัวซ่ึงกําลังทํากิจวัตรประจําวันก็
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สามารถชมหรือฟงการเลาขาวในลักษณะผอนคลายคลายกับการสนทนาพูดคุยกันยามเชาไดดวย จึงเปนที่นิยมและ                   

มีการติดตามมากขึ้นจนเกิดการแขงขันเพื่อแยงกลุมเปาหมายระหวางสถานีโทรทัศน  โดยมีการพัฒนารูปแบบการเลาขาว

อยางหลากหลายในลักษณะตาง ๆ กัน   ดังนั้นกลยุทธใหมทางการตลาดในการรายงานขาวจึงถูกนํามาใชเพื่อดึงดูดความสนใจ    

ของกลุมเปาหมาย   เพื่อมุงหวังการเพิ่มระดับความนิยมสงผลกําไรของบริษัทใหสูงขึ้นจากรายไดที่รับจากบริษัทผูอุปถัมภ

รายการ  ทําใหผูจัดรายการขาวไมไดคํานึงถึงหัวใจสําคัญของรายการ  ซ่ึงควรจะเปนการรายงานขาวที่สมบูรณดวย             

สาระ  เนื้อหาที่ผูชมควรจะทราบ  แตกลับกลายเปนการนําเสนอขาวที่ไดจากการอานหนังสือพิมพผสมกับการนําเสนอ      

ความคิดเห็นของผูอานขาว  ที่บางครั้งปราศจากการวิเคราะหดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตอง 

ผูวิจัยมีความเชื่อวารายการขาวชวงเชาสามารถพัฒนาใหมีคุณภาพมากกวานี้ไดอีก    หากผูจัดรายการและ

สถานีโทรทัศนนั้นใหความสําคัญกับเรื่องเนื้อหาสาระของรายการขาวที่แทจริง   มากกวาผลกําไรเชิงธุรกิจ ผูวิจัยเห็นวา

สถานีโทรทัศนของรัฐบาลซึ่งต้ังขึ้นมาดวยเงินภาษีอากรของประชาชน  ควรจะมีบทบาทและความรับผิดชอบในการนําเสนอ

ขาวที่มีเนื้อหาสาระถูกตองไดดีกวาสถานีโทรทัศนของเอกชน 

ดวยเหตุผลนี้ ผูวิจัยจึงเห็นสมควรสํารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาส่ือสารมวลชนโดยตรง  ซึ่งตอไปจะตองประกอบ

อาชีพในดานนี้   เพื่อทราบถึงแนวคิดและขอเสนอแนะทางวิชาการและนํามาปรับปรุงคุณภาพรูปแบบรายการตอไป 

 

วัตถุประสงค  
1  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาดานส่ือสารมวลชน  ที่มีตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชา คุณลักษณะของผูส่ือขาว   

และการออกแบบฉากประกอบการรายงานขาวในสถานีโทรทัศนของรัฐบาลและเอกชน   

2   ศึกษาแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการรายงานขาวชวงเชา   แนวคิดและการพัฒนาผูส่ือขาว   รวมท้ังการออกแบบฉาก

ประกอบการรายงานขาว 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (survey  research)  ประกอบดวยหัวขอทีเ่ก่ียวของดังนี ้
 1.  ประชากร 
 ประชากรที่ใชประกอบการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาสาขาส่ือสารมวลชน  หรือนิเทศศาสตร  ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 

2552 จากมหาวิทยาลัยของรัฐบาล  2  แหง  และมหาวิทยาลัยเอกชน  2  แหง  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  คือ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  (640 คน)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (1,800 คน)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (400 คน)  และมหาวิทยาลัยศิลปากร  (566 

คน)  รวมท้ังหมด  3,406 คน 
 2.  การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ  Taro Yamane   (อัจฉรีย  จันทลักขณา, 2551 : 140)  

ซึ่งกําหนดระดับความคลาดเคลื่อน  (error : e)  ที่ 5% ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด  358 คน  และปดเพิ่มเปน  400 คน  จากนั้นใชวิธีการ

กําหนดขนาดตัวอยางแบบเทา ๆ  กันทุกมหาวิทยาลัย  (disproportional  stratified  sampling : Butler, C.S. 1985: p 7-8) 
 3.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหครอบคลุมแนวคิดทางการวิจัย  ซึ่งแบงออกเปน  6 สวน  ดังนี้ 
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 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  เก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล  อาทิ  เพศ  อายุ  ช้ันปที่ศึกษา  สาขาวิชาเอก  และพฤติกรรมการชมขาว

จากสถานีโทรทัศน  เปนตน 

 สวนที่  2   ความรูดานการขาว  ดานคุณลักษณะของนักส่ือสารมวลชน  การแตงกายของผูส่ือขาว  การแตงกายของ         

ผูดําเนินรายการ  และการออกแบบฉากประกอบการรายงานขาว  โดยวัดความรูจากคําตอบที่แบงเปน 2 ระดับ  คือคําตอบที่ถูกตอง  

และคําตอบที่ไมถูกตอง  จํานวน 38 ขอ 

 สวนที่ 3-5 วัดความพึงพอใจตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชา  ดานผูส่ือขาวและการออกแบบฉากประกอบการรายงาน

ขาว  จํานวน  12 ขอ  10 ขอ  และ  6 ขอ  ตามลําดับ  โดยวัดความพึงพอใจ  5 ระดับ  ตามมาตรวัดของ  Likert   คือ  มากที่สุด  ( 5 

คะแนน)   มาก  (4 คะแนน)  ปานกลาง  (3 คะแนน)   นอย  ( 2 คะแนน)  นอยที่สุด (1 คะแนน)  

 สวนที่  6   คําถามปลายเปดดานขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงดานการเสนอขาวของสถานีโทรทัศนของรัฐบาลและเอกชน 
 4.  การวิเคราะหและรวบรวมขอมูล 
 รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม   ที่แจกใหกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง   แบบบังเอิญ  (accidental  

sampling)  ซึ่งเปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน  (nonprobability  sampling) และวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  1. ใชโปรแกรม  SPSS  for  windows  ในการวิเคราะหขอมูล 

 2. วิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   

  3. เปรียบเทียบความพึงพอใจดวยคาเฉล่ียและคา  SD   

  4. จัดระดับความพึงพอใจเปน  3  ระดับ  โดยมีชวงคะแนนความพึงพอใจดังนี ้

     ระดับความพงึพอใจ     ชวงระดับคะแนน 

    นอย           1 - 1.66 

    ปานกลาง           1.67 - 3.33 

    มาก           3.34 - 5.00 

 

สรุปผลการวจิัย 
 คําถามขอที่ 1 นักศึกษามีความรูดานการขาว คุณลักษณะของนักสื่อสารมวลชน การแตงกายของผูส่ือขาว 

การแตงกายของผูดําเนินรายการ และการออกแบบฉากประกอบการรายงานขาวหรือไม? 

 พิจารณาจากขอมูลในตารางที่ 2 ในคาเฉลี่ยรวมของคําตอบที่ถูกตอง ในรายละเอียดทั้ง 5 ดาน ที่ระบุไวใน

คําถาม ปรากฎวานักศึกษาสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตองถึง รอยละ 75.4, 91.4, 80.7, 94.4 และ 88.3 ตามลําดับ 

โดยคิดเปนคาเฉล่ียรวมทั้งหมด รอยละ 86.04 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษามีความรูทั้ง 5 ดาน ในระดับที่ดีมาก 

 คําถามที่ 2-4  นักศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบการายงานขาวชวงเชา ผูส่ือขาว และการออกแบบฉาก

ประกอบการรายงานขาว ของสถานีโทรทัศนของรัฐบาล และเอกชน มากนอยกวากันเทาใด? 

 พิจารณาจากขอมูลในตารางที่ 3-5 จากคาเฉล่ียของความพึงพอใจในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจ        

ในทุกดาน จากสถานีโทรทัศนของรัฐบาล และ เอกชน ในระดับมากเหมือนกัน 

 ซึ่งการสรุปผลคําถามในการวิจัย ขอ 2-4 เปนคําตอบในวัตถุประสงคขอที่หนึ่ง สวนวัตถุประสงคขอที่สองนั้น 

ผูวิจัยคาดหมายวา จะไดรับคําตอบจากคําถามแบบปลายเปด แตมีผูใหความรวมมือนอยมาก ซึ่งสรุปเปนสาระสําคัญ   



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวจิัย ครัง้ที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร นครปฐม 

O-230 

ไดวา ตองการใหสถานีโทรทัศนของเอกชนใหความสําคัญของขาวเชิงสรางสรรคมากกวาขาวบันเทิง และตองการให      

ทั้ง 2 สถานี พัฒนาผูสื่อขาวใหรายงานขาวอยางมีคุณภาพ สําหรับการออกแบบฉากประกอบการรายงานขาวนั้น ควร

พัฒนาใหสอดคลองกับประเภทของขาวมากกวานี้ 
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การผลิตน้ําสมสายชูหมักผลหมอนเพื่อใชในผลิตภัณฑพั้นซและน้ําสมสายชูหมักผลหมอน
พรอมดื่ม 
Mulberry Vinegar Production for Punch and Ready to drink Mulberry Vinegar 
 

สุธัญญา พรหมสมบูรณ1 และ ประพฤติ พรหมสมบูรณ1 

Sutunya Promsomboon1 and Praprut Promsomboon1     

 

บทคัดยอ 
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําสมสายชูหมักจากหมอน ดวยกระบวนการหมักแบบ 2 ขั้นตอนคือ  

การหมักใหเกิดแอลกอฮอล  และการเปลี่ยนแอลกอฮอลเปนกรดน้ําสม ผลการทดลองพบวาสภาวะที่เหมาะสมในการ

ผลิตคือ น้ําคั้นผลหมอนที่เจือจางดวยน้ํา 2 เทาโดยน้ําหนัก ปรับน้ําตาลเริ่มตนที่ 18 บริกซ และไมเติมแหลงไนโตรเจน  

หมักใหเกิดแอลกอฮอลดวยยีสตผง 0.025 % ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 4 สัปดาห ไดแอลกอฮอล 10% มีน้ําตาล

เหลืออยู 8 บริกซ  หมักตอใหเกิดกรดดวยเชื้อ  Acetobacter aceti 10% โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิหอง 3 สัปดาหจะได

น้ําสมสายชูหมักที่มีเปอรเซ็นตกรดทั้งหมดในรูปกรดอะซิติกสูงที่สุดเทากับ  4.32%   

ผลการศึกษาการผลิตพั้นซ และเวนิกาพรอมดื่ม พบวาสูตรพั้นซที่ดีที่สุดคือน้ํามิกซเบอรี่ 100% :น้ํามะนาว : 

น้ําเชื่อมฟรุกโตส :โซดา: เวนิกาหมอน อัตราสวน 2:0.75:1:2.5:1 สูตรเวนิกาพรอมดื่มที่ดีที่สุดคือ น้ําหมอนผสมน้ําผ้ึง

5% ปรับความหวานใหได 15บริกซ   ดวยน้ําเชื่อมเขมขน 45%    สวนผสมที่ไดใชเปนพรีมิกซ  นํามาผสมกับเวนิกา

หมอน 5%  โดยทั้งสองสูตรมีผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญกับสูตรอื่น ที่ p<0.05 และผล

การทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑดานจุลชีววิทยาไมพบการปนเปอนของเชื้อ Staphylococcus aureus และ 

Coliform bacteria  โดยผลิตภัณฑที่ไดมีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 7 วัน  และที่  4˚C เก็บไดนาน  60  วัน  
คําสําคัญ : น้ําสมสายชูหมัก  หมอน  พั้นซ   เวนิกาพรอมดื่ม     

 

Abstract 
 Optimum condition for fermented vinegar production from mulberry was determined,using 

2steps of alcoholic and acetic fermentation processes. The results suggested that the optimum condition 

for the production was diluted mulberry juice with water at 1:2 (W/W) and adjusted sugar to 18 brix, 

without supplemented of nitrogen source. After fermentation by 0.025 % dry yeast at room temperature 

for 4 weeks, there were 10% of the alcohol content and total sugar was decreased to 8 brix. By further 

fermentation with 10% v/v of Acetobacter aceti at room temperature for three weeks, maximum total 

acetic acid of 4.32 %  were obtained. 

The study of mulberry punch and mulberry vinegar drinks provided the best mixture of 100 % 

mixberry juice: lemon juice: fructose syrup: soda: mulberry vinegar at the concentration of 2:0.75:1:2.5:1, 

respectively. The best mulberry vinegar drink contains mulberry juice with 5% honey, 45% concentrated 

                                                 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ชลบุรี  20110 ประเทศไทย 

  Department of Biotechnology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-OK, Chonburi 20110, Thailand  
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syrup, obtaining sugar 15 brix., as pre-mixed drink  for mixing with 5% mulberry vinegar. Comparing to 

other formula, both formula yield highest sensory effect at significant level p<0.05.  Microbiological test of  

products found no Staphylococcus aureus  and Coliform bacteria contamination, with storage life of 7 

days at room temperature, and 60 days at 4 ˚C. 

Keywords : vinegar, Mulberry, Punch, Vinegar Drink 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
น้ําสมสายชูหมัก (vinegar) เปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในการบริโภค เนื่องจากมีคุณสมบัติชวยระบบ

การยอยและระบบขับถาย  และบรรเทาโรคไขขออักเสบ  การวิจัยน้ําสมสายชูหมักจะมุงเนนเรื่อง การคัดเลือกเชื้อ 

การศึกษาวัตถุดิบที่เหมาะสม และการพัฒนากระบวนการผลิต (วราวุฒิและคณะ,2553) เชน Gullo et al.(2006)   

คัดแยกเชื้อที่ผลิตกรดน้ําสมจากการหมักไวน โดยใชอาหาร enrichment media  บมเชื้อที่ 30˚C 5-10 วัน จําแนก

สายพันธุเชื้อดวยเทคนิค PCR พบวาเชื้อที่แยกได คือเชื้อ Gluconoacetobacter  xylinus, และ Acetobacter aceti    

Horiuchi et al.(1999) ศึกษาการผลิตน้ําสมสายชูหมักจากหอมชนิดตางๆ ดวยเชื้อ A. aceti   พบวาหอมแดงเปน

วัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุด ไดน้ําสมสายชูหมักที่มีกรดอินทรียทั้งหมด สูงกวาการใชวัตถุดิบชนิดอื่นๆ 3-11 เทา  และ 

Ndoye et al.(2007) ศึกษาการผลิตน้ําสมสายชูดวยกระบวนการหมักแบบกึ่งตอเนื่องในถังหมักขนาด 300 ลิตร     

ใชอาหาร  AM medium 70 ลิตร ที่มีเอทานอล 5 % และกรดอะซิติก 2.5% (v/v) หมักที่  35˚C เติมอาหารใหม (fresh 

vine) เขาถังหมัก 2 ชวง คือ ชวงแรกเมื่อเชื้อเจริญเขาสูระยะทวีคูณ ( 5-20 ชั่วโมง) วัดแอลกอฮอลได 3% จึงเติม

อาหารใหม 30 ลิตร หมักตอจนวัดปริมาณกรดทั้งหมดได 3.2 % (48 ชั่วโมง ) จึงเติมอาหารใหมชวงที่ 2  อีก100 ลิตร 

หมักตอจนเชื้อเจริญเขาสูระยะคงที่(50-60 ชั่วโมง) เมื่อส้ินสุดการหมักที่ 90 ชั่วโมง  ไดกรดน้ําสมสูงสุด 8-9 %      

การวิจัยในปจจุบันจะเนนที่คุณสมบัติความเปนประโยชนตอสุขภาพ เชน antioxidant power (Masino et al., 2008) 

โดย Plessi et al.(2006) รายงานวาพบสารตานอนุมูลอิสระในน้ําสมสายชูหมัก ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่นํามาใช   ซึ่งการ

ผลิตน้ําสมสายชูหมักเปนการคาตองใชหัวเชื้อที่ใหผลผลิตสูง ทนตอกรดและแอลกอฮอล ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ทําให

ตนทุนการผลิตสูง การผลิตเปนการคาในประเทศจึงยังไมแพรหลาย แตความตองการใชน้ําสมสายชูหมักมีมาก มีการ

นําเขาจากตางประเทศสูงถึงปละประมาณ 300 ลานบาท ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิต

น้ําสมสายชูหมักจากหมอน เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหกับชุมชน และศึกษาการผลิตเวนิกาหมอนพรอมดื่ม

และพั้นซหมอน เนื่องจากหมอนเปนพืชที่มีสรรพคุณเปนสมุนไพรในการรักษาโรคตางๆได  (http://www.moac.go.th, 

2009) 

อุปกรณและวิธีการ 
1.  ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเวนกิาหมอน 

เจือจางน้ําคั้นผลหมอนดวยน้ําสะอาดจนไดพีเอช 4-4.5 ปรับน้ําตาลใหได 2 ความเขมขนคือ 20 และ18 

บริกซ เติมแหลงไนโตรเจน  0.05 % และ 0 % (ไมเติม) โดยใชแอมโมเนียมซัลเฟต   ไดอาหารหมัก 4 สูตร ดังนี้      

           สูตร1: น้ําหมอน18 บริกซ + 0%NH4SO4      สูตร2: น้ําหมอน 18 บริกซ + 0.05 %NH4SO4 

           สูตร3: น้ําหมอน 20 บริกซ+ 0%NH4SO4      สูตร4: น้ําหมอน 20บริกซ + 0.05 %NH4SO4   

หมักใหเกิดแอลกอฮอล ดวยยีสตผง S. cerevisiae (V1118)  0.25 g/l  ที่อุณหภูมิหอง 4 สัปดาห  หมักใหเกิดกรด 

น้ําสมดวยเชื้อ A. aceti 10%v/v ที่อุณหภูมิหอง เก็บตัวอยางทุก7วัน มาวิเคราะหปริมาณแอลกอฮอล  น้ําตาล พีเอช   
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และกรดทั้งหมดในรูปกรดอะซีติก  
  2. ศึกษาการผลิตพ้ันซผสมเวนิกาหมอนและเวนิกาหมอนพรอมดื่ม 

ศึกษาชนิดของน้ําผลไมที่เหมาะสมในการทําพั้นซ  โดยเตรียมพรีมิกซที่มีสวนผสมของน้ํามะนาว น้ําตาล 

ฟรุกโตส โซดาและเวนิกาหมอน  นํามาผสมกับน้ําผลไมเขมขน 3 ชนิด ไดพั้นซผลไม 3 สูตร คือ พั้นซมิกซเบอรี่     

พั้นซสับปะรด   และพั้นซหมอน นํามาทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดาน สี กล่ิน รส และความชอบโดยรวม 

ใชสเกล 9 ระดับ วางแผนการทดลองแบบ RCBD ใชผูทดสอบ 30 คน  เลือกสูตรพั้นซผลไมที่มีคะแนนความชอบสูง

ที่สุดใชเปนพรีมิกซ จากนั้นศึกษาอตัราสวนผสมระหวางพรีมิกซและเวนิกาหมอน โดยใชอัตราสวนระหวาง     พรีมิกซ 

: เวนิกาหมอน เปน 1:1,1:2 และ1:3  และทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดวยวิธีการเชนเดียวกับการทดสอบ

สูตรพั้นซ 

 ศึกษาการผลิตเวนิกาหมอนพรอมดื่ม โดยใชน้ําคั้นผลหมอนผสมน้ําผ้ึง 5% ปรับความหวาน15 บริกซ   

ดวยน้ําเชื่อมเขมขน 45%  สวนผสมที่ไดใชเปนพรีมิกซ นํามาผสมกับเวนิกาหมอนใหไดความเขมขนเวนิกา 5, 6 และ 

7%   นําผลิตภัณฑที่ไดมาทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส และคุณลักษณะทางดานจุลชีววิทยา โดยตรวจ

จํานวนจุลินทรียทั้งหมด  ตรวจการปนเปอนของเชื้อ  Staphylococcus aureus  และ Coliform bacteria    

ผลและวจิารณ 
1.  ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเวนิกาหมอน 

ผลการศึกษาการผลิตเวนิกาหมอน ในอาหารหมัก 4 สูตร บมเชื้อที่อุณหภูมิหอง วัดปริมาณน้ําตาล พีเอช 

กรดทั้งหมดและแอลกอฮอลที่เวลาตางๆ ผลการทดลอง พบวาปริมาณน้ําตาลลดลงในชวง 3 สัปดาหแรก โดยสูตร   

ที่ปรับความหวาน 18 บริกซ มีน้ําตาลเหลืออยู 5-8 บริกซ ในขณะที่สูตรที่ปรับความหวาน 20 บริกซ มีน้ําตาล 

เหลืออยู 9-12 บริกซ (ภาพที่1) สวนปริมาณแอลกอฮอล พบวาแอลกอฮอลจะสูงขึ้นในชวง 3สัปดาหแรก จากนั้น

ลดลงสัปดาห  ที่ 4 โดยแอลกอฮอลที่เหลืออยูมีคาระหวาง 10-13 % (ภาพที่ 2) ผลการเปลี่ยนแปลงพีเอช และ

ปริมาณกรดระหวางการหมัก พบวา 4 สัปดาหแรก พีเอชของอาหารหมักลดลง จากนั้นคอนขางคงที่ในสัปดาหที่       

8 -11 (ภาพที่ 3)  สวนปริมาณกรดทั้งหมด  พบวาชวงการหมักใหเกิดกรด เปอรเซ็นตกรดเพิ่มขึ้นสัปดาหที่ 5-8  โดย

สูตรที่ปรับความหวาน         

                                                                              

                                                                                            

 

    
ภาพที่ 1 ปริมาณน้ําตาล (บริกซ) ระหวางการหมัก                ภาพที่ 2  ปริมาณแอลกอฮอล(%) ระหวางการหมัก 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  พีเอชระหวางการหมัก                                          ภาพที่ 4  % กรดระหวางการหมัก                  
b1   คือน้ําหมอน  18 บริกซ     b2   คือน้ําหมอน  18 บริกซ  + 0.05 %(NH4)2SO4     b3   คือน้ําหมอน  20 บริกซ    b4   คือน้ําหมอน  20 บริกซ  + 0.05 %(NH4)2SO4 
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เริ่มตนที่18 บริกซ ไมเติมแหลงไนโตรเจน มีปริมาณกรดทั้งหมดสูงที่สุด 4.32 % สัปดาหที่ 6-7 จากนั้นคอนขางคงที่ 

ในสัปดาหที่ 8-11(ภาพที่ 4) แสดงวาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําสมสายชูหมักจากหมอน คือมีปริมาณ

แอลกอฮอลเริ่มตน10% น้ําตาล 8 บริกซ หมักเปนเวลา 5-7 สัปดาห  ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับรายงานของ Ignacio et 

al. (2002) กลาววา ความเขมขนของแอลกอฮอลที่ใชหมักกรดอะซิติกควรอยูระหวาง  5-10% และรายงานของ 

Horiuchi et al. (2000) กลาววาการหมัก onion vinegar ใชแอลกอฮอลเริ่มตนที่ 3% จะไดกรดอะซิติก 3.79%       

ใชเวลาการหมัก 50 วัน 
2. ผลการศึกษาการผลิตพ้ันซผสมเวนกิาหมอนและเวนิกาหมอนพรอมดื่ม 

ผลการศึกษาการผลิตพั้นซผสมเวนิกาหมอนพบวาพั้นซมิกซเบอรี่ เปนพรีมิกซที่เหมาะสมที่สุดโดยมี  

คะแนนความพึงพอใจสูงสุดเทากับ 7.6 ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับสูตรอื่น ที่ p<0.05 จึงเลือกน้ํามิกซเบอร่ี    

เปนสวนผสมของพรีมิกซ นํามาศึกษาอัตราสวนผสมระหวางพรีมิกซและเวนิกาหมอน เพื่อใหไดพั้นซที่มีกล่ินรส

เหมาะสม ใชอัตราสวนผสมเปน 1:1,1:2 และ1:3  จากนั้นทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส  วางแผนการ

ทดลองแบบ RCBD   ผลการทดลองพบวา คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของพั้นซมิกเบอรี่ผสมเวนิกาหมอน

อัตราสวน 1:1 สูงที่สุดเทากับ 7.0 โดยแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับอัตราสวนผสมอื่น ที่ p<0.05  สําหรับ               

ผลการศึกษาการผลิตเวนิกาหมอนพรอมดื่ม  โดยใชน้ําคั้นผลหมอนผสมน้ําผ้ึง5% ปรับความหวาน 15 บริกซ 

สวนผสมที่ไดเปนพรีมิกซ นํามาผสมกับเวนกิาหมอน ใหไดความเขมขนเวนิกา 5, 6 และ 7% และทดสอบคุณลักษณะ

ทางประสาทสัมผัส  พบวาคะแนนความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑเวนิกาหมอนพรอมดื่มที่ใชพรีมิกซผสมกับเวนิกา

หมอน 5% สูงที่สุดเทากับ 7.0 โดยแตกตางอยางมีนัย สําคัญกับสูตรอื่น ที่ p<0.05 ผลการทดสอบคุณลักษณะ

ทางดานจุลชีววิทยามีจํานวนจุลินทรียทั้งหมด <30 cfu/g ไมพบการปนเปอนของเชื้อ S. aureus และColiform 

bacteria ในตัวอยาง 100 g ผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 7วัน และที่ 4˚c เก็บได 60  วัน 
 

สรุป 
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเวนิกาหมอน คือน้ําคั้นผลหมอนที่ปรับน้ําตาลเริ่มตน 18 บริกซ ไมเติมแหลง

ไนโตรเจน หมักดวยยีสตผง .025% (w/v)ที่อุณหภูมิหองจนไดแอลกอฮอล 10% น้ําตาล 8 บริกซ หมักใหเกิดกรด    

อะซิ ติกดวยเชื้อ A. aceti 10% (v/v) ที่อุณหภูมิหอง 3-4 สัปดาห  ไดเวนิกาหมอนที่มีกรดอะซิติก 4.32%               

ผลการศึกษาสูตรพั้นซที่เหมาะสมประกอบดวยน้ํามิกซเบอรี่ 2 สวน:น้ํามะนาว 0.75 สวน:น้ําตาลฟรุกโตส 1 สวน :   

เวนิกาหมอน 1 สวน และ โซดา 2.5 สวน ไดพั้นซที่มีน้ําตาล 20 บริกซ กรดทั้งหมด 3.76 %  สูตรเวนิกาหมอนพรอม

ดื่มที่เหมาะสมประกอบดวยน้ําหมอน100% น้ําผ้ึง 5% ปรับความหวาน 15 บริกซ  สวนผสมที่ไดใชเปนพรีมิกซ  

นํามาผสมกับเวนิ กาหมอน 5% เมื่อทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑดานจุลชีววิทยา ไมพบการปนเปอนของ    

เชื้อ S. aureus  และ Coliform bacteria ผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองไดนาน 7 วัน และที่ 4˚c เก็บ

ไดนาน  60 วัน 
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การใชสารอาหารดัดแปลง optimized media ชักนํา Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคชอลค
บรูด ในผึ้งพันธุ 
Use of modified optimized media to induce Bacillus subtilis to produce antifungal 
substances for the control of chalkbrood disease in honeybee 
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บทคัดยอ 

ผลการศึกษาเบื้องตนพบวา Bacillus subtilis BsBRRD and BsR3 ที่เล้ียงใน non modified optimized media 

(NOM) เปนสายพันธุที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคชอลคบรูดในผึ้งพันธุ  การทดลองนี้มีจุดประสงคเพื่อ         

เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของสารตานเชื้อรา โดยดัดแปลงสูตรอาหาร (modified optimized media = MOM) ดวยการ

เติม 0.02 mM ของ L qlutamic และ L tyrosine พรอมทั้งจุลธาตุบางชนิดในสวนใสของอาหารเหลวที่บม 7 วันและปรับ 

pH = 2.0 ไดสารตานเชื้อราหยาบสกัดดวยเอธานอลในอาหาร MOM จาก BsBRRD และ BsR3  = 2,060.00 และ 153.56  

มก/ล ตามลําดับ   แตจาก NOM ไดเพียง 1590.17 และ 75.53 มก/ล ตามลําดับ และเปอรเซ็นตความสามารถในการ

ยับยั้งเชื้อราจากอาหาร MOM ของแบคทีเรียสองสายพันธุ = 44.56 และ 98.87% จึงมีประสิทธิภาพสูงกวาผลที่ไดจาก

การบมในอาหาร NOM ซึ่งไดเพียง 31.55 และ 85.37% ตามลําดับ จากการแยกกึ่งบริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของสาร  

ดวยวิธีรงคเลขผิวบางและการวัดขนาดโมเลกุลโดยวิธี MALDI-TOF MS คาดคะเนวาโมเลกุลของสารตานเชื้อรา    

คลายกับโมเลกุลของสาร surfactin (Rf = 0.65), iturin (Rf = 0.42) และ fengycin (Rf = 0.09) จากอาหาร MOM  แตใน

อาหาร NOM พบเพียง surfactin และ fengycin เทานั้น 

คําสําคัญ : Bacillus subtilis  โรคชอลคบรูด  fengycin  iturin  surfactin-like molecule 

 

Abstract 
  From the previous work we found that Bacillus subtilis Bs BRRD and Bs R3 cultured in optimized 

media were the most potential Bs to control the chalkbrood disease (CBD) in honey bee. This work aimed 

to increase the yield and effectiveness of antifungal substances (AFSs) produced in modified optimized 

media (MOM). The 7-day-culture filtrate from modified optimized media supplemented with L glutamic 

acid and  L tyrosine 0.02 mM  and some other trace mineral were acidified to pH 2.0. Crude ethanol 

extract of the AFSs contained Bs BRRD and Bs R3 at 2,060 and 153.56 mg/L, respectively, while non 
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optimized media (NOM) provided only 1,590.17 and 75.53 mg/L, respectively.  When the antifungal 

efficiency (AFE) was tested using 0.1 mg/L of the two AFSs, 44.56 and 98.87 % inhibition were observed 

for Bs BRRD and Bs R3, respectively. These were higher than the efficiency detected from the NOM 

which showed only 31.56 and 85.37 % inhibition respectively. The occurrence of cytoplasmic leakage 

from hyphae implied that the AFSs from Bs BRRD and Bs R3 might probably belong to cyclic 

lipopeptides (CLPs). After the AFSs were partial isolated and characterized by TLC, they were subjected 

to molecular weight determination by MALDI-TOF MS. The results suggested that AFSs from MOM were 

surfactin (Sf; Rf = 0.65), iturin (It; = Rf 0.42 and fengycin (Fg; Rf = 0.09)-like molecule while those from 

NOM found only Sf and Fg. It indicated that the MOM could induce not only more types of AFSs but also 

more yield with higher efficiency for the control of CBD. 

Keywords : Bacillus subtilis, chalkbrood disease, fengycin, iturin, surfactin-like molecule 

 

Introduction 
Chalkbrood disease (CBD) in honey bee, Apis millifera, is caused by the fungus, Ascosphaera 

apis (Aa). Transmission of spores very wildly through nectar, pollen, or water sources by physical or 

biological factors which make it hard to be controlled. The purposes of this work was to use modified 

optimized media to enhance the production of AFSs from B. subtilis both quantity and quality for the 

control of CBD and partial characterization the AFSs by TLC and MALDI-TOF MS. B. subtilis (Bs) 

possesses several good characteristics to use as biofungicide. The endospores can tolerant to the 

hostile environment and good for long term storage which facilitate the commercial propose. Some Bs 

can recycle and increase their population in the released areas and suppress the pathogens for a long 

time. Most are easily for mass producing, handing and preserving in laboratory conditions. Several are 

normal microorganisms associated with honey bees which implied they could be good natural enemies to 

suppress the CBD (Gilliam and Vandenberg, 1999). 
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Figure 1 A bar chart illustrates ethanol extract yield obtained from 

Bs BRRD and Bs R3 in non optimized medium (NOM) and modified 

optimized medium (MOM). MOM provided yield = 22.81 and 

50.81% more than NOM in Bs BRRD and Bs R3 respectively (mean 

value from 3 replications).  

Materials and Methods 

Results and Discussion 
4.1 Yields of crude ethanol extract (mg/L) 

Figure1 showed that the yields of crude ethanol 

extract (mg/L) obtained from Bs BRRD and Bs R3 in 

MOM were higher than those from NOM. Yields from 

Bs BRRD were significantly (0<0.5) higher than those 

from Bs R3. These indicated that both media and 

strains of bacteria affected the yields of crude 

extract. This was agreed with the finding of Tannka 

(1992) that the adding of carbon source and nitrogen 

source in the media could enhance the production 

(yields) of AFSs 
  

 

 

 

2.1 Serial dilution assay 

Placed Aa in Petri dish (∅ 5cm) amended with 100 μL of 0.01, 0.1 and 1 

mg/ml crude AFSs* of each bacterial isolate. Control groups were 80% 

ethanol.  Measured % inhibition by diameter of fungus colony compared 

between control & treatment groups.  % inhibition:  = {[(A-B)/A]x100} 

when A is ∅of control group,  B is ∅ of treated group   

* AFSs preparation: supernatant (CCF) of 109 cells/ml bacteria was 

acidified to pH 2 with 6M HCl, centrifugation at 10,000g for 10 min, 4oC to 

obtained the precipitate, then  extracted 3X with 2 volume of  n-butanol, 

washed with hexane, pooled, dried, and weighed for % yield (mg/L). 

 

2.2 Hyphae examination 
Mycelia in control & treated groups were stained with lactophenol 

cotton blue and examined under LM (400x) 

3 .TLC isolation & characterization   
Effective crude extract (0.1 mg/ml) was loaded on silica plate F260 

20x20x0.1cm. Solvent system was BuOH:EtOH:0.1% CH3COOH 1:4:1. 

Characterized the separated compounds by spraying with ninhydrin, 

TDM, rhodamine and water. Their Rf were compared with standard Sf 

and It.  Each fraction was scratched out from non-sprayed TLC plate 

and test for antifungal activity (AFA).  

3.1 Microoganisms 
3.1.1 Bacteria: Bacillus subtilis (Bs R3, Bs BRRD  
Media components and growing condition:  
1. Optimize media (OM): Peptone 30 g,  Saccharose 20 g, Yeast extract 7 g, KH2PO4 1.9 g, C6H8O7 (Citric acid) 10  mg, H3BO3 0.01 mg, FeCl3.6H2O 0.005 

mg, Na2MoO40.004 mg, KI 0.002 mg, CuSO4 0.001 mg. 

2. Modified Optimize media (MOM)  = OM supplemented with  0.01 mM  L glutamic acid and  L tyrosine (0.03g and 0.036g) respectively), Sucrose10g, 

MgSO4 .7H2O 0.45g, MnSO4.H2O 3.6 mg, FeSO4.7H2O0.06 g.  

*All dissolved in distilled water 1 L  and cultured at pH 7,  2% inoculum, 90% aeration, 37 0C, 200 rpm, 7 d. 

3.1.2 Bee Pathogenic Fungus: Ascosphaera apis (Aa) from Pathum Thani  province  

Growing condition: Sabouraud dextrose + 0.2% yeast extract agar (SDYA, pH 7) with 0.1% chloramphenicol, 30-35°C at 70-80% R.H 

4 MALDI-TOF MS characterization  
The most active fractions from TLC were recorded using a Bruker 

Ultraflex III MALDI-TOF instrument. Samples were mixed on the target 

plate with an equal volume cyano-4-hydroxycinamic acid solution and 

air-dried the acceleration and reflector voltages were 20 kV. 
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Figure 2 Percentage of inhibition obtained after treating A.apis 

hypha with crude ethanol extract for 24 h. %I obtained from Bs 

BRRD and Bs R3 in MOM was 29.26% and 13.65%  more than 

those in NOM respectively(mean value from 3 replications). 
 

4.2 Percentage of mycelium inhibition (%I; mm) 
 According to Figure 2, %I from Bs BRRD and 

Bs R3 in all MOM were higher than those from NOM. 

and the %I from BsR3 from both media were 

significantly (P<0.05) higher than those from Bs 

BRRD. This was agreed with the finding of Martins 

and Maior (2003) that the aromatic amino acids such 

as tyrosine and phenyl alanine were the most suitable 

amino acids for antifungal metabolite production. 

Result also agreed with  Abdel-Mawgoud et al. (2008) 

and Vater et al (2002) that glutamic and tyrosine 

could increase the effectiveness of AFSs. Adding with sucrose as carbon source might play greater role 

in AFAs than nitrogen sucrose (Vater et al, 2002). Results of the supplement minerals that enhanced the 

production of AFSs, also agreed with Cooper et al (1981) and Lin et al (2007).  
 
4.3 Types of cyclic lipopeptides (CLPs) produced in different media  
From figure 3 indicated that the MOM could induced new family of CLPs such as Fg 

which could provide synergistic antifungal efficiency to the MOM which was agreed with Vater et al, 2002 

 

Conclusions and Suggestions 
 It is known that kinds and quantities of produced AFSs may vary according to the components of 

media or culture conditions such as % innoculum, % aeration, pH, incubation time, rate of O2 supply. Sf 

prefers pH 7, 90% aeration, 250 rpm while It prefers pH 6.8, lower aeration at 150 rpm and longer 

incubation time than Sf. To optimize the culture conditions to enhance the yields and %I of AFSs by using 

local low cost material such as waste substrates will lower cost and facilitate the use of biofungicides 

instead of currently used chemical fungicides. 

 

 

Figure 3 The MALDI-TOF MS profile of standard Sf , standard It (B),   TLC purified AFSs of Bs BRRD Rf 0.48 = Fg (C) and TLC semi-

purified AFSs of Bs BRRD Rf 0.91= Sf and It (D) and BRRD at Rf  = 0.57 = iturin (F) 

1065.435

1079.474

1093.491
1037.386 1051.331

1109.466

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

5x10

In
te

ns
. 

[a
.u

.]

1020 1040 1060 1080 1100 1120
m/z



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-240 

Acknowledgement 
This work was supported by Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI).  

 

References 
Abdel-Mawgoud, A.M., Aboulwafa, M.M., and Hassouna, N.A., 2008. Optimization of surfactin production 

by Bacillus subtilis  isolate BS5. Appl. Biochem. Biotechnol. 150: 305-325.  

Cooper, D.G, Macdonald, T.C.R., Duff, S.J.B. and Kosaric, N. 1981. Enhanced production of surfactin 

from Bacillus subtilis by continuous  product removal and metal cation additions. Appl. Environ. 

Microbiol. 1981. 42(3): 408-412. 

Gilliam, M., and Vandenberg, J.D. 1999. Fungi: In Honey Bee Pests, Predator and Diseases. R.D. Morse, 

ed. Cornell University Press, USA. pp: 64-78. 

Lin, H., Rao, Y.K., Wu, W., Tzeng, Y. 2007. Ferrous ion enhanced lipopeptide antibiotic Iturin A production 

from Bacillus amyloliquefaciens B128. Inter. J. Appl. Sci. and Engineer. 5 (2): 123-132. 

Martins C.S. and Maior, A.M.S. 2003. Anthracycline production by Streptomyces capoamus in batch 

fermentation. Braz. Arch. Biol. Technol. 46:483–488. 

Tanaka, Y. 1992 Antifungal agents: In The Search for Bioactive Compounds from Microorganisms, S, 

Omura, ed.  Springer-Verlag, Inc. New York. pp. 30–34.  

Valter, J., Kablitz B., Wilde, C., Franke, P., Mehta, N., and Cameotra, S.S. 2002. Matrix-assisted laser 

desorption ionization-time of flight mass spectrometry of lipopeptide biosurfactants in whole cells 

and culture filtrates of Bacillus subtilis C-1 isolated from petroleum sludge. Appl. Environ. 

Microbiol. 68: 6210-6219. 
 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-241 

การลดการปนเปอนของ Bacillus sp. ในอุตสาหกรรมซอสปรุงรส 
The reduction of Bacillus sp. contamination in seasoning industry  
 

ปญจยศ มงคลชาติ1 และ อรุณศรี ลีจีรจําเนียร1 

Panyot Mongkolchat1 and Arunsri Leejeerajumnean1  

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อลดการปนเปอนเชื้อ Bacillus sp. ในอุตสาหกรรมซอสปรุงรส เบื้องตนพบวา 

Bacillus sp. สามารถสรางไบโอฟลม สารพิษ สปอรทนรอนได และพบเชื้อนี้เกือบทุกขั้นตอนของการผลิตรวมทั้งใน

ผลิตภัณฑสุดทายของโรงงานผลิตซอสปรุงรสแหงหนึ่ง   งานวิจัยนี้จึงมุงเนนคัดเลือกสารฆาเชื้อที่สามารถทําลาย 

สปอร  Bacillus sp. ไดทําการทดลองโดยเตรียมตัวอยางเชื้อในรูปของสารแขวนลอยสปอร สารฆาเชื้อที่ใชใน 

งานวิจัย ไดแก กรดแลคติก ซิตริก อะซิติก ไฮโดรคลอริก  โซเดียมไฮโปคลอไรต  กรดผสมโซเดียมไฮโปคลอไรต 

(อัตราสวน 1:1)   การทดลองไดศึกษา ชนิด และความเขมขนของสารฆาเชื้อ (100 150 และ 200 ppm)  pH (ที่ pH 

3, 4, 5, 6, 7 และ 8)  และระยะเวลาการสัมผัสเชื้อ (contacting time, 5 และ 10 นาที)  จากการทดลอง 

พบวาการใชกรดหรือโซเดียม ไฮโปคลอไรตเพียงชนิดเดียวไมสามารถทําลายสปอร Bacillus sp. ได  และ

การใชกรดแลคติกผสมโซเดียมไฮโปคลอไรต หรือกรดอะซิติกผสมโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขน 150 ppm       

ที่ทุกคา pH (ที่อุณหภูมิหอง) เวลาการสัมผัสเชื้อ 5 นาที สามารถทําลายสปอร Bacillus sp. ไดหมด   สรุปไดวาควร

เลือกกรดแลคติกผสมโซเดียมไฮโปคลอไรต  หรือกรดอะซิติกผสมโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขน 150 ppm  

เวลาการสัมผัสเชื้อ 5 นาที เพื่อนําไปทดสอบการลดการปนเปอน Bacillus sp. ในโรงงานผลิตซอสปรุงรสเปนลําดับ

ถัดไป  

คําสําคัญ : การลดการปนเปอน ซอสปรุงรส สารฆาเชื้อ  แบซิลัส  กรดผสมโซเดียมไฮโปคลอไรต 

 

Abstract 
 The objective of this study was to reduce the contamination of Bacillus sp., which produced 

biofilm, toxins and heat stable spores in seasoning industry.  Bacillus sp. was found in many steps of soy 

sauce production including the finished products. This work focused on using disinfectants to kill the 

spores of Bacillus sp, which prepared in the form of spore suspension.  The disinfectants used in the 

experiments were acetic acid, citric acid, lactic acid, hydrochloric acid, sodium hypochlorite and acid- 

sodium hypochlorite (mixing ratio 1:1).  The concentration of disinfectants  were varied 100, 150 and 200 

ppm, initial pH controlled at 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and contacting time was 5 and 10 min.  The results found 

that when using only acid or sodium hypochlorite could not eliminate the Bacillus spores.  While using 

lactic acid- sodium hypochlorite or acetic acid- sodium hypochlorite at the concentration of 150 ppm, 
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contacting time 5 min could completely kill Bacillus spores.  So, it should use lactic acid-sodium 

hypochlorite or acetic-sodium hypochlorite to control the contamination of Bacillus spores in seasoning  

industry.  

Keywords : Reduction of contamination, seasoning, disinfectant, Bacillus sp., acid- sodium hypochlorite 

 

คํานําและวัตถุประสงค  
 สถานประกอบการผลิตซอสปรุงรสแหงหนึ่งพบปญหาสําคัญหนึ่ง คือการปนเปอนเชื้อจุลินทรียการผลิต   

น้ําซอสปรุงรสและผลิตภัณฑ โดยเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอนมีลักษณะเปนฟลมหนาสีขาวลอยอยูที่ผิวหนาของน้ําซอส

ภายในถังพักน้ําซอส    บริษัทตระหนักถึงอันตรายของการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในถังพักน้ําซอส เพื่อใหมีสุขลักษณะ

ที่ดีในการผลิต และเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค บริษัทจึงมีความยินดีใหการสนับสนุนผูวิจัยในการศึกษาวิจัย

แกปญหา เบื้องตนพบ วา น้ําซอสในถังพักที่มีเชื้อจุลินทรียปนเปอน 3 กลุม คือ กลุมของแบคทีเรีย Bacillus sp.     

ซึ่งเปนเชื้อจุลินทรียปนเปอนที่พบมากที่สุด และเชื้อราไมทราบสายพันธุ 2 ชนิดคือ ราเสนใยสรางสปอรสีขาว และ 

เชื้อราเสนใยสรางสปอรสีดํา โดยตัวอยางน้ําซอสจากถังพักน้ําซอสที่เก็บไวนาน 2 เดือน (pH ประมาณ 5,                

ที่อุณหภูมิหอง)  

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิธีการกําจัดเชื้อ Bacillus sp. ที่พบในถังพักหางน้ําซอส   

เปรียบเทียบ pH ชนิด และปริมาณสารฆาเชื้อที่เหมาะสําหรับใชฆาเชื้อจุลินทรียภายในถังพักน้ําซอส สารฆาเชื้อ      

ที่คัดเลือกไดจากหอง ปฏิบัติการ จะนําไปทดสอบการฆาเชื้อ ณ สถานประกอบการผลิตซอสปรุงรสในลําดับถัดไป 

ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางแกไขปญหาการปนเปอนจุลินทรียในอุตสาหกรรมที่ผลิตน้ําซอสปรุงรส และสามารถนําขอมูล

จากรายงานวิจัยนี้ไปใชประกอบ การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน และการวิเคราะหอันตราย เพื่อขอการรับรองระบบ

คุณภาพดาน อาหาร เชน GMP หรือ HACCP  

 

อุปกรณและวิธีการ  
1.  การเตรียมสปอร Bacillus  
 วิธีทดลองประยุกตจากการทดลองของ Kim et al., (2008) คัดแยก Bacillus sp. จากถังพักที่พบการ 

ปนเปอน และเตรียมสปอร Bacillus ในรูปสารแขวนลอยสปอร โดยเลือก Bacillus sp. ที่เจริญบน Plate Count Agar 

(PCA, Merck) ที่เตรียมและบมไวไมเกิน 72 ชั่วโมง ที่ 37°C สองดวยกลองจุลทรรศนยืนยันแลววา มากกวารอยละ 

99 เปนเซลลที่สรางสปอร   ปเปตน้ํากลั่นสเตอรริไรซปริมาตร 6 มิลลิลิตรลงบน  แตละ plate ใช loop ขูด 

เอาเฉพาะบน ผิวหนา เทของผสมที่ขูดไดลงในขวดอาหารฝาเกลียวขนาด 100 ml ปดฝาใหสนิท ตมที่ 80 oC เปน

เวลา 30 นาทีเพื่อทําลาย vegetative cells ของเชื้อใหเหลือแตสปอร แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ 9,000 rpm 10 นาที แลว

ลางดวยน้ํากลั่นฆาเชื้อ 2 ครั้ง  เติมน้ํากลั่นฆาเชื้อ นับจํานวนสปอร Bacillus ในสารแขวนลอยประมาณ 6.0 log 

CFU/ml เก็บ stock spore suspension ของ Bacillus ที่อุณหภูมิไมเกิน 4°C  
2.  การเตรยีมสารฆาเช้ือ (Disinfectants preparation)  
 สารฆาเชื้อที่ใช ไดแก สารละลายกรด และโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขน 100, 150 และ 200 ppm  

เตรียม ที่อุณหภูมิหอง กรดไฮโดรคลอริก 37% (Merck) กรดอะซิติก 99.7% (J.T. Baker) กรดแลคติค 88.0% (Carlo 

Erba) และโซเดียมไฮโปคลอไรต 10% (Ecolab) สารละลายกรดผสมกับโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขน 100, 150 
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และ 200 ppm ปเปตกรด (ที่ความเขมขน 100, 150 หรือ 200 ppm) ผสมกับโซเดียมไฮโปคลอไรต ที่ความเขมขน

เดียวกัน ปริมาตรอยางละ 10 ml (อัตราสวน 1:1) ปรับ pH ใหอยูในชวง 5-6 ดวย 1N NaOH หรือ 1N HCl) และปรับ 

ปริมาตรดวยน้ํากลั่นปลอดเชื้อ 
3.  ผลของชนิดและความเขมขนของสารฆาเช้ือแตละชนิดตอการทําลายสปอรของ Bacillus   
 ปเปตสารฆาเชื้อที่เตรียมไว (lactic acid, citric acid, acetic acid, hydrochloric acid และ sodium 

hypo-chlorite ความเขมขน 100, 150 หรือ 200 ppm) ปริมาตร 5 ml ลงใน spore suspension ของ Bacillus 

ปริมาตร 1 ml เขยาใหเขากันที่เวลาฆาเชื้อ 5 และ 10 นาที ทํา serial dilution ถึง 10-2 แลวปเปต ปริมาตร 1 ml pore 

plate บน PCA agar นําไปบมที่อุณหภูมิ 37°C เปนเวลา 48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนี Bacillus sp. 
4.  ผลของชนิดและความเขมขนของสารฆาเช้ือผสมตอการทําลายสปอรของ Bacillus   
 ปเปตสารฆาเชื้อที่เตรียมไว (lactic acid- sodium hypochlorite, citric acid-sodium hypochlorite  

acetic acid- sodium hypochlorite และ hydrochloric acid-sodium hypochlorite ความเขมขน 100, 150 หรือ 

200 ppm) ปริมาตร 5 ml ลงใน spore suspension ของ Bacillus ปริมาตร 1 ml เขยาใหเขากัน ที่เวลาฆาเชื้อ          

5 และ 10 นาที ทํา serial dilution ถึง 10-2 แลวปเปต ปริมาตร 1 ml pore plate บน PCA agar นําไปบมที่อุณหภูมิ 

37°C เปนเวลา 48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนี Bacillus sp.  
5.  ผลของ pH สารฆาเช้ือตอการทําลายสปอรของ Bacillus   
  ปรับ pH สารฆาเชื้อเปน pH 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 ดวย 1N NaOH หรือ 1N HCl ปเปตสารฆาเชื้อที่ปรับ pH 

แลว ปริมาตร 5 ml ลงใน spore suspension ของ Bacillus ปริมาตร 1 ml เขยาใหเขากัน ที่เวลาฆาเชื้อ 5 และ 10 

นาที ทํา serial dilution ถึง 10-2 แลวปเปต ปริมาตร 1 ml pore plate บน PCA agar นําไปบมที่อุณหภูมิ 37°C 

เปนเวลา 48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนี Bacillus sp.  

 

ผลและวิจารณ 
1. ผลของชนิดและความเขมขนของสารฆาเชื้อตอการทําลายสปอรของ Bacillus 

1.1  การใชกรดหรือโซเดียมไฮโปคลอไรตเพียงอยางเดียว (ที่ pH 5-6, อุณหภูมิหอง) ไมสามารถทําลายหรือ

ยับยั้งการงอกสปอร Bacillus ได และผลของเวลาการฆาเชื้อทั้งที่ contacting time 5 และ 10 นาที ไมสามารถ

ทําลายทําลายสปอร Bacillus ได ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 

 
 

 

 

 

รูปที่ 1  แสดง Bacillus spores ที่รอดชีวิต หลังผานการฆาเชื้อดวยกรดชนิดตางๆ หรือโซเดียมไฮโปคลอไรตที่ 200  

ppm ระยะเวลาในการสัมผัสเชื้อที่ 5 และ 10  นาที  ทําการทดลองที่อุณหภูมิหอง และปรับ pH  ของน้ํายาฆาเชื้ออยู
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ในชวง 5-6 Kim et al. (2008) ศึกษาผลของ pH ชนิดของกรด ระยะเวลาการทําลายเชื้อ และความเขมขนของ

โซเดียมไฮโป-คลอไรต ตอการยับยั้งการทํางานของสปอร B. cereus  พบวากรดสามารถทําลายโครงสรางภายใน  

และเพิ่มความเปนกรดภายในเซลลแบคทีเรีย  

Elhariry (2008)  รายงานวาการใชกรดไมสามารถทําลายสปอรของ Bacillus ได เพราะเปนสปอรที่ทนตอ

สารฆาเชื้อที่ใชทั่วไป  นอกจากนี้  Marriott (1997) พบวาสารประกอบคลอรีนไมสามารถทําลายสปอรของ Bacillus 

ได แตคลอรีนทําหนาที่กระตุนการงอกของสปอรของ Bacillus   และประสิทธิภาพคลอรีนจะลดลงเมื่อ pH เพิ่มขึ้น   

จากผลการทดลองนี้ เมื่อใชโซเดียมไฮโปคลอไรต ซึ่งเปนรูปหนึ่งของสารประกอบคลอรีนที่ความเขมขน 200 ppm 

เปนดางแก (pH 10.5) และนิยมใชฆาเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป  พบวาไมสามารถทําลายสปอรของ 

Bacillus ได    ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
 

   

                       A) 150 ppm, 5 min.

  

 

 

 

                       B) 150 ppm, 10 min.

       

 

 

รูปที่ 2  แสดง Bacillus spores ที่รอดชีวิต หลังผานการฆาเชื้อดวยกรดชนิดตางๆ ผสมกับ โซเดียมไฮโปคลอไรตที่ 

150  ppm ระยะเวลาในการสัมผัสเชื้อที่ 5  (A) และ 10  นาที (B)  ทําการทดลองที่อุณหภูมิหอง และปรับ pH  ของ

น้ํายาฆาเชื้ออยูในชวง 5-6  

1.2 การใชสารฆาเชื้อที่เปนกรดรวมกับโซเดียมไฮโปคลอไรต  การใชกรดแลคติกหรือกรดอะซิติกผสม

กับโซเดียมไฮโปคลอไรต  ที่ความเขมขน 150 ppm (pH 5-6, ที่อุณหภูมิหอง) สามารถทําลายสปอรของ Bacillus    

ได ตั้งแตที่เวลา การฆาเชื้อ 5 นาที มีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับการใชกรดอื่นรวมกับโซเดียมไฮโปคลอไรต     

ดังแสดงในรูปที่ 2  Kim et al. (2008) พบวาคลอรีนไดออกไซด (ClO2) เปนสารออกซิไดสที่มีความแรงมากกวา

คลอรีน  2.5 เทา ดังนั้นเมื่อผสมโซเดียมไฮโปคลอไรตกับกรดจึงเพิ่มประสิทธิภาพการฆาสปอรของ Bacillus 

2. ผลของ pH สารฆาเชื้อตอการทําลายสปอรของ Bacillus 
 การใชกรดแลคติกหรือกรดอะซิติกรวมกับโซเดียมไฮโปคลอไรต ที่ความเขมขน 150 ppm (pH 5-6,            

ที่อุณหภูมิหอง) ความเขมขน 150 ppm (pH 3, 4, 5, 6 และ 7) ที่อุณหภูมิ หอง  สามารถทําลายสปอรของ Bacillus 

ไดทุกคา pH ดังแสดงในรูปที่ 3 
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   A) 150 ppm lactic acid-     

sodium hypochlorite, 5 min. 

   

 

 

             B) 150 ppm  acetic acid- 

              sodium hypochlorite,10 min. 

pH    

 

รูปที่ 3  แสดง Bacillus spores ที่รอดชีวิต หลังผานการฆาเชื้อดวกรดแลคติก ผสมกับโซเดียมไฮโปคลอไรต (A)  หรือ

กรดอะซีติกผสมกับโซเดียมไฮโปคลอไรต (B)   ที่ 150  ppm ระยะเวลาในการสัมผัสเชื้อ 5  นาที ทําการทดลองที่

อุณหภูมิหอง และปรับ pH  ของน้ํายาฆาเชื้อเปน 3, 4, 5, 6 และ 7   
 

สรุป  
 สารสารฆาเชื้อที่ใชในงานวิจัยเปนสารฆาเชื้อที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก กรดไฮโดรคลอริก ซิตริก อะซิ

ติก แลคติค และโซเดียมไฮโปคลอไรต ที่ความเขมขน 100 150 และ 200 ppm เวลาการฆาเชื้อ 5 และ 10 นาที 

เปรียบเทียบกับการใชสารเคมีฆาเชื้อที่เปนกรดรวมกับโซเดียมไฮโปคลอไรตในอัตราสวน 1:1 พบวาการใชเพียงกรด

หรือโซเดียมไฮโปคลอไรตอยางใดอยางหนึ่งไมสามารถทําลายสปอรของ Bacillus sp. ได แตการใชกรดแลคติก 

หรือกรดอะซิติกรวมกับโซเดียมไฮโปคลอไรต ที่ความเขมขน 150 ppm ที่เวลาการฆาเชื้อ 5 และ 10 นาที สามารถ

ทําลายสปอรของ Bacillus sp. ได แสดงวาการใชกรดรวมกับโซเดียมไฮโปคลอไรตจะเสริมประสิทธิภาพในการ

ทําลายสปอรของ Bacillus sp. ดังนั้นจึงเลือกกรดแลคติก-ไฮโปคลอไรต และกรดอะซิติก-ไฮโปคลอไรต ความเขมขน 

150 ppm (ที่อุณหภูมิหอง) เวลาการฆาเชื้อ 5 นาที เพื่อนําไปทดสอบลดการปนเปอน Bacillus sp. ในโรงงานผลิต

ซอสปรุงรสตอไป  
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การคัดเลือกสายพันธุแบคทีเรียแลคติกที่สามารถลดกลิ่นถั่วและลดน้ําตาลโอลิโกแซคคาไรด
ที่เปนสาเหตุของการเกิดอาการทองอืดทองเฟอในผลิตภัณฑโยเกิรตพรอมดื่มจากนม       
ถั่วเหลือง 

Selection of lactic acid bacteria strains for beany flavour reduction and minimize the content 
of flatulence-causing oligosaccharides in the soymilk drinking yoghurt 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถลดกลิ่นถั่วที่เกิดจาก hexanal และ 

pentanal  และลดปริมาณน้ําตาลโอลิโกแซคคาไรดที่ทําใหเกิดอาการทองอืด ทองเฟอ ในผลิตภัณฑโยเกิรตจากนม

ถั่วเหลือง โดยศึกษาเชื้อจุลินทรีย 7 กลุมคือ YC-350, BB-12, ABY-1, YCX-16, YCX-11, LA-5 และ YC350+BB-12 

สภาวะที่เหมาะสมของการหมักนมถั่วเหลือง คืออุณหภูมิ 42°C โดยจะหยุดกระบวนการหมักเมื่อมีคาความเปน  

กรด-ดาง 4.8-4.9 จากนั้นวิเคราะหปริมาณกลิ่นถั่วโดยใชเครื่อง GC-MS พบวา เชื้อทุกกลุมสามารถลด pentanal   

ไดทั้งหมด จากปริมาณเริ่มตน 116.00 ppm. สวนเชื้อที่ลดปริมาณ hexanal ไดทั้งหมด มี 3 กลุม คือ YCX-16, YC-

350 และ ABY-1 จากปริมาณเริ่มตน  648.73 ppm สวนการหมักดวยเชื้อ YC-350+BB-12 ,LA-5 และ YCX-11 

พบวาสามารถลดปริมาณ hexanal ได 95.25%, 87.72% และ 26.22% ตามลําดับ จากนั้นนําเชื้อกลุมที่สามารถ   

ลดกลิ่นถั่วไดทั้งหมดมาวิเคราะหหาปริมาณโอลิโกแซคคาไรดโดยใชเครื่อง HPLC ผลการวิเคราะหไมพบ raffinose 

ในนมถั่วเหลืองเริ่มตน แตจะพบในชวงกลางของการหมักอันเนื่องมาจากการทํางานของเชื้อ และปริมาณ raffinose 

จะหมดไป ณ ชั่วโมงสุดทายของการหมัก สวนเชื้อที่ลดปริมาณ stachyose ไดมากที่สุดคือ YC-350, ABY-1 และ 

YCX-16 จากปริมาณเริ่มตน 9236.27 ppm  จนเหลือ 1260.229, 1806.443 และ 3021.096 mg/L ตามลําดับ  

คําสําคัญ : กล่ินถั่ว ทองอืดทองเฟอ โอลิโกแซคคาไรด  โยเกริตจากนมถั่วเหลือง  แบคทีเรียแลคติก 

 

Abstract 
 The aim of this research was to select the stains of lactic acid bacteria (LAB) using for soymilk 

fermentation. The main criterion for selection  was to reduce beany flavor and oligosaccharides in 

soymilk. Fermented soymilk was done by 7 groups of LAB including; YC-350, BB-12, ABY-1, YCX-16, 

YCX-11, LA-5 and YC350+ BB-12.The fermented milk  was incubated at 42°C until the pH dropped to 

4.8-4.9. After that the beany flavors,pentanal and hexanal in fermented soymilk were analysed by GC-MS. 

The results found that all groups of LAB were able to eliminate the pentanal from the staring value of 

                                          
1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย                                                                                        
  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand   
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116.00 mg/L, but only YCX-16, YC-350 and  ABY-1 were able to completely eliminate the haxanal from 

648.73 mg/L. The final step, the oligosaccharides, raffinose and stachyose were determined by HPLC. 

The results found that raffinose was not detected in the beginning of  fermentation process. The 

concentration of stachyose decreased  with the increasing fermentation time. YC-350, ABY-1 and YCX-16 

were able to reduce the beginning stachyose 9236.27 mg/L to 1260.229, 1806.443 and 3021.096 mg/L 

Keywords : beany flavour, oligosaccharides, soymilk yoghurt, Lactic acid bacteria 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองจะมีกล่ินเฉพาะที่เรียกวา กล่ินถั่ว (beany flavour) ซึ่งไมเปนที่

ตองการของผูบริโภค (Scalabrini et al.,1998)   กล่ินถั่ว เกิดจากสารระเหยพวก hexanal และ pentanal ที่เกิดขึ้นใน

ระหวางกระบวนการผลิต ซึ่งสารพวกนี้เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดไขมันไมอิ่มตัว (Scalabrini et al.,1998, 

Chou and Hou, 2000)   เชน กรดลิโนลีอิคและ กรดลิโนลีนิคซึ่งปญหานี้สามารถแกไขโดยอาศัยปฏิกิริยาออกชิเดชัน

ของเอ็นไซม Aldehyde dehydrogenase (Hui, 2006) ซึ่งมีการศึกษาวาแบคทีเรียแลคติก สามารถลดกลิ่นถั่วได 

(Favaro et al., 2001) นอกจากนี้ถั่วเหลืองยังประกอบดวยน้ําตาลโอลิโกแซคคาไรด จําพวกน้ําตาล raffinose และ

stachyose ซึ่งเปนสาเหตุของอาการทองอืด ทองเฟอ ในผูบริโภค (Donkor et al., 2007, Liu,1997,Scalabrini et 

al.,1998) เนื่องจากคนไมมีเอนไซม α -galactosidase จึงทําใหน้ําตาลตกคางและถูกยอยโดยจุลินทรียที่อยูในลําไส

ใหญ และสรางแก็สขึ้น (Donkor et al., 2007, Wang et al. 2003) ซึ่งแกโดยอาศัยเอนไซมที่จําเพาะเจาะจงคือ      
α -galactosidase หรืออาศัยเชื้อจุลินทรียที่สรางเอนไซม α -galactosidase ได        

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดเพื่อคัดเลือกสายพันธุแบคทีเรียแลคติกที่สามารถลดกลิ่นถั่ว (beany flavour)  

ที่เกิดจากสารพวก hexanal และ pentanal และลดปริมาณน้ําตาล raffinose และ stachyose  ที่เปนสาเหตุของ

อาการทองอืด ทองเฟอ ในผลิตภัณฑโยเกิรตจากนมถั่วเหลือง เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ

ผูบริโภคและเปนการสงเสริมการใชประโยชนจากถั่วเหลืองในวงกวางขึ้นดวย 

 

วัสดุและเชื้อจุลินทรีย 
               เชื้อแบคทีเรียแลคติกจากบริษัท อี๊สตเอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จํากัด คือ YC350, BB12, ABY-1, YCX-16, 

YCX-11, LA-5 และ น้ํานมถั่วเหลือง ที่ใชในการหมักผลิตจากถั่วเหลืองพันธุไทย จากบริษัท แดลี่พลัส จํากัด 
 

วิธีการทดลอง 
1. การหมักนมถั่วเหลือง ใชเชื้อจุลินทรียในอัตราสวนรอยละ 0.02 กรัมตอนมถั่วเหลือง 100 มิลลิลิตร นําไป

บมที่อุณหภูมิ 42 °C จนกระทั่งมีคาความเปนกรด-ดางประมาณ 4.8-4.9 เก็บทุกๆ ชั่วโมงเพื่อวิเคราะหตอไป 

2. การตรวจสอบลักษณะทางเคมี ปริมาณกรดทั้งหมด และความเปนกรด-ดางโดยใชเครื่อง pH meter

ตรวจสอบปริมาณ hexanal และ pentanal กอนและหลังการหมัก โดยใชเครื่อง GCMS และ ตรวจสอบปริมาณ

น้ําตาล raffinose  และ stachyose กอนและหลังการหมักโดยเครื่อง HPLC  

              3. การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด  ใชอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS Agar (Lactobacillus Agar acc. to DE 

MAN, ROGOSA and SHARPE :Merck) โดยวิธี pour plate 
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ผลและวจิารณ 
1. คาปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรตได (รายงานในรูปเปอรเซ็นตกรดแลคติก) ซึ่งจะแตกตางกันไปในเชื้อแต

ละกลุม เชื้อที่ใหปริมาณกรดทั้งหมดมากที่สุดคือเชื้อ LA-5, YC-350+BB-12 และ ABY-1 ใหรอยละ 0.68(ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 คาปริมาณกรดทั้งหมดจากการหมักนมถั่วเหลืองที่ระยะเวลาตางๆ ดวยเชื้อจุลินทรีย 7 กลุม 
ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรตได (รอยละ) 

เวลา 
YC-350 BB-12 LA-5 YCX-11 YCX-16 YC-350+BB12   ABY-1 

0 (ชม.) 0.29±0.01 0.32±0.02 0.30±0.00 0.31±0.01 0.32±0.01  0.30±0.02 0.30±0.00 

1 (ชม.) 0.31±0.01 0.34±0.01 0.36±0.01 0.35±0.01 0.46±0.01  0.32±0.01 0.32±0.01 

2 (ชม.) 0.32±0.00 0.36±0.01 0.41±0.01 0.47±0.01 0.55±0.00  0.42±0.01 0.37±0.01 

3 (ชม.) 0.38±0.04 0.38±0.01 0.44±0.01 0.60±0.01 0.67±0.01  0.56±0.02 0.45±0.01 

4 (ชม.) 0.51±0.03 0.41±0.00 0.51±0.02 0.67±0.01  -  0.58±0.01 0.59±0.01 

5 (ชม.) - 0.47±0.01 0.58±0.01  -  -  0.68±0.01 0.68±0.01 

6 (ชม.) - 0.50±0.01 0.68±0.01  -  -        - - 

7 (ชม.) - 0.59±0.01 -  -  -        - - 

 

คาความเปนกรดดางเริ่มตนเฉล่ียอยูที่  6.99 จากนั้นคาจะลดลงอยางชาๆ จนที่เวลาสุดทายของการหมักนมถั่วเหลือง 

คาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 4.65-4.91โดยเชื้อที่ลดคาต่ําสุดคือเชื้อ YCX-16 ภายใน 3 ชั่วโมง (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 คา pH จากการหมักนมถั่วเหลืองที่ระยะเวลาตางๆ ดวยเชื้อจุลินทรีย 7 กลุม 

คาความเปนกรด-ดาง 
เวลา 

YC-350 BB-12 LA-5 YCX-11 YCX-16 YC-350+BB12 ABY-1 

0 (ชม.) 7.26±0.02 7.14±0.05 6.95±0.01 6.92±0.01 6.84±0.02 6.86±0.11 6.96±0.01 

1 (ชม.) 7.12±0.04 6.93±0.03 6.62±0.02 6.38±0.06 6.03±0.09 6.47±0.05 6.70±0.03 

2 (ชม.) 6.49±0.01 6.53±0.23 6.20±0.05 5.53±0.05 5.02±0.09 5.94±0.02 6.42±0.04 

3 (ชม.) 5.29±0.17 5.84±0.11 5.74±0.04 4.84±0.07 4.64±0.04 5.33±0.08 5.71±0.01 

4 (ชม.) 4.77±0.06 5.40±0.05 5.29±0.02 4.66±0.01 - 4.99±0.07 5.01±0.00 

5 (ชม.) - 5.22±0.04 4.99±0.01 - - 4.69±0.05 4.65±0.03 

6 (ชม.) - 5.06±0.03 4.79±0.02 - - - - 

7 (ชม.) - 4.91±0.01 - - - - - 

 

2. การตรวจนับเชื้อจุลินทรียทั้งหมด ปริมาณเชื้อที่เจริญไดดีที่สุดคือเชื้อ YCX-11 โดยปริมาณเชื้อที่ชั่วโมง

สุดทายของการหมักอยูที่ 8.81 log CFU/ml. และเชื้อที่เจริญไดชาที่สุดคือเชื้อ YC-350 ปริมาณเชื้อที่ชั่วโมงสุดทาย

ของการหมักอยูที่ 5.6 log CFU/ml (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเจริญของเชื้อจุลินทรียทั้งหมด ในนมถั่วเหลืองหมักของเชื้อจุลินทรีย 7 กลุม 
การเจริญของจุลินทรียทั้งหมด ( log CFU/ml. ) 

เวลา 
YC-350 BB-12 LA-5 YC-350+BB12 YCX-11 YCX-16 ABY-1 

0 (ชม.) 3.69 3.70 5.90 4.35 6.19 6.06 6.50 

1 (ชม.) 4.14 4.04 6.15 5.26 7.23 6.89 6.74 

2 (ชม.) 4.35 4.33 6.35 5.40 7.54 7.63 7.18 

3 (ชม.) 4.95 4.87 6.63 5.79 8.63 8.32 7.51 

4 (ชม.) 5.60 5.35 6.71 5.94 8.81  7.68 

5 (ชม.)  -  6.08 7.01 6.05  -   -  8.10 

6 (ชม.)  -  5.24 7.12  -   -   -   -  

7 (ชม.)  -  5.79  -   -   -   -   -  

 

3. ตรวจสอบปริมาณกลิ่นถั่ว (beany flavour) พบเชื้อทั้ง 7 กลุมสามารถลดปริมาณของ Pentanal ได

ทั้งหมดจากปริมาณเริ่มตน 116.00 ppm (ภาพที่ 1) และเชื้อที่ลด Hexanal ไดทั้งหมดคือเชื้อ YC-350, BB-12, YCX-

16 และ ABY-1 จากปริมาณ Hexanal เริ่มตนอยูที่ 648.73 ppm สวนเชื้อ LA-5, YC-350 รวมกับเชื้อ BB-12 และเชื้อ 

YCX-11 สามารถลดปริมาณ Hexanal ได โดยคงเหลืออยูที่ 79.61, 30.79 และ 478.61 ppm ตามลําดับ (ภาพที่ 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 และ 2 ความเขมขน (ppm) ของ Pentanal และ Hexanal ในตัวอยางนมถั่วเหลืองหมัก  

 

         จากนั้นนําเชื้อกลุมที่สามารถลดกลิ่นถั่วไดทั้งหมดคือเชื้อ YC-350, YCX-16, BB-12 และ ABY-1 มาวิเคราะห

ปริมาณโอลิโกแซคคาไรดโดย HPLC แตเชื้อ BB-12 ใชเวลาในการหมักนานเกินไปถึง 7 ชม. จึงถูกตัดออก 

         4. ตรวจสอบปริมาณน้ําตาล raffinose  และ stachyose ไมพบน้ําตาล raffinose ในนมถั่วเหลืองเริ่มตน แตจะ

พบในชวงกลางของการหมัก และจะหมดไปใน ชั่วโมงสุดทายของการหมัก ดังภาพที่ 3 ปริมาณน้ําตาล stachyose 

เริ่มตน 9236.267 ppm เมื่อส้ินสุดการหมักดวยเชื้อ YC-350 พบปริมาณน้ําตาล 1260.229 ppm เชื้อ YCX-16 อยูที่ 

3021.096 ppm และเชื้อ  ABY-1 พบอยูที่ 1806.443 ppm (ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 3 และ 4 ความเขมขนของ Raffinose และ Stachyose (ppm) ที่เวลาตาง ๆ ภายหลังจากการหมัก 

 

           นอกจากนี้ยังพบวากลิ่นที่กลุมผูชิมรับรูไดนั้นมาจากสารประกอบกลุมกรดและเอสเทอร ซึ่งโยเกิรตที่หมักดวย

เชื้อ YC-350 จะไดรับคะแนนดานกลิ่นรส มากที่สุดเมื่อเทียบกับโยเกิรตที่หมักดวยเชื้ออีก 2 กลุม (ไมไดแสดงผล) 

 

สรุป 

          จากการศึกษาเชื้อจุลินทรียทั้ง 7 กลุมคือ YC350, BB12, ABY-1, YC-X-16, YC-X-11, LA-5 และ YC350+ 

BB12 พบวาที่เวลา 0 ชั่วโมง ปริมาณกรดเริ่มตนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.31 เชื้อที่ใหปริมาณกรดมากสุดคือเชื้อ LA-5, 

YC-350+BB-12 และ ABY-1 ใหรอยละ 0.68  ซึ่งปริมาณกรดจะแปรผันตามคาความเปนกรด-ดางที่คอยๆลดลง

พบวาที่ 0 ชั่วโมงของการหมักคาความเปนกรดดางเริ่มตนเฉลี่ยอยูที่ 6.99 และเมื่อส้ินสุดการหมัก คาเฉลี่ยอยูในชวง 

4.64-4.91  โดยแตละเชื้อใชเวลาในการหมักไมเทากัน จากผลการทดลองพบวาเชื้อ YCX-16 ใชเวลาในการหมักส้ัน

ที่สุดคือ 3 ชั่วโมง มีคาความเปนกรดดางเฉลี่ยอยูที่ 4.64 และเชื้อ BB-12 ใชเวลาในการหมักนานที่สุดคือ 7 ชั่วโมง มี

คาความเปนกรดดางอยูที่ 4.91 นอกจากนี้เชื้อจุลินทรียทั้ง 7 กลุมมีปริมาณเชื้อเพิ่มขึ้นตามเวลาในการบมอยางมี

นัยสําคัญ พบวาเชื้อที่เจริญไดดีที่สุดคือเชื้อ YCX-16 เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2 log CFU/ml. ในเวลา 3 ชั่วโมง และเชื้อที่

เจริญไดชาที่สุดคือเชื้อ LA-5 โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2 log CFU/ml. ในเวลา 6 ชั่วโมง และเชื้อทั้ง 7 กลุมสามารถ 

pentanal ไดทั้งหมดจากปริมาณเริ่มตนอยูที่ 116.00 ppm  สวนเชื้อที่ลด hexanal ไดทั้งหมดคือเชื้อ YC-350, BB-

12, YCX-16 และ ABY-1 จากปริมาณเริ่มตนอยูที่ 648.73 ppm และเชื้อ LA-5, YC-350+BB-12 และเชื้อ YCX-11

สามารถลดปริมาณ hexanal ไดอยูที่ 79.61, 30.79 และ 478.61 ppm ตามลําดับ เมื่อพิจารณาวาเชื้อที่มีเหมาะสม

จะนํามาใชในการหมักน้ํานมถั่วเหลืองในระดับอุตสาหกรรม ประกอบดวย  YC-350, YCX-16 และ ABY-1  และเมื่อ

ศึกษาปริมาณน้ําตาล raffinose และ stachyose พบวาไมพบน้ําตาล raffinose  ในตัวอยางนมถั่วเหลืองเลย  สวน

ปริมาณน้ําตาล stachyose  พบวาเชื้อ YC-350  นั้นสามารถลดปริมาณน้ําตาล stachyose ไดมากที่สุด รองลงมาคือ 

ABY-1 และ YCX-16 ตามลําดับสรุปไดวาเชื้อที่มีความเหมาะสมสําหรับการหมักนมถั่วเหลืองมากที่สุดคือ YC-350 

 

คําขอบคุณ 
          คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยในการอนุมัติเงินทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2552  ขอขอบคุณบริษัท แดลี่พลัส 

จํากัด และ บริษัท ดัชมิลล จํากัด ที่อนุเคราะหวัตถุดิบคือ นมถั่วเหลือง และสนับสนุนทุนวิจัยสวนหนึ่ง รวมทั้ง 

เครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ในการทํางานวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณบริษัท อี๊สตเอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จํากัด 
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(มหาชน) ที่อนุเคราะหหัวเชื้อในการหมักโยเกิรต และขอขอบคุณ ดร. สุวัฒนา พฤกษะศรี ที่อนุเคราะหสอนเทคนิค

วิเคราะหน้ําตาลดวยเครื่อง HPLC 
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การผลิตเอนไซมเอนโดกลูคาเนสโดยกระบวนการหมักแบบแหงดวย Penicillium sp. 
Production of endoglucanase in solid state fermentation by Penicillium sp.  
 

จุฑามาศ รถา1 และ เชาวรีย อรรถลังรอง1 

Juthamat Ratha1 and Chaowaree Adthalungrong1 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรองเชื้อราที่มีศักยภาพสูง  และหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม

เอนโดกลูคาเนส โดยนําตัวอยางดินมาคัดกรองเชื้อราที่สามารถผลิตเอนไซมเซลลูเลสดวยอาหาร Carboxymethyl 

cellulose agar (CMC agar) ที่อุณหภูมิ 30ºC ระยะเวลา 3 วัน จากนั้นคัดเลือกสูตรอาหารพื้นฐานที่เหมาะสม

สําหรับการผลิตเอนโดกลูคาเนสโดยกระบวนการหมักแบบแหง บมในสภาวะนิ่ง อุณหภูมิ 30ºC ระยะเวลา 7 วัน โดย

ปรับความชื้นเริ่มตนที่รอยละ 70 และใชปริมาณสปอรเริ่มตน 106 สปอรตอกรัมซับสเตรต พบวาเชื้อรารหัส SM3 

สามารถผลิตเอนไซมเอนโดกลูคาเนสไดดีที่สุดในอาหารสูตรที่ 1 ซึ่งมีรําขาวเจาเปนซับสเตรต จากการศึกษาผลของ

ปริมาณรําขาว ระยะเวลาการหมัก อุณหภูมิ และความชื้นเริ่มตนตอการผลิตเอนไซมเอนโดกลูคาเนส พบวาสภาวะที่

เหมาะสมตอการผลิตเอนเอนไซมโดกลูคาเนสโดยเชื้อรารหัส SM3 คือ การใชรําขาวที่ 5 กรัม หมักเปนเวลา 4 วัน     

ที่อุณหภูมิ 30ºC และความชื้นเริ่มตนรอยละ 70  ซึ่งใหกิจกรรมของเอนไซมเอนโดกลูคาเนสประมาณ 8.1 หนวยตอ

กรัมรําขาว เมื่อจําแนกเชื้อราโดยตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศนและบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

พบวาเชื้อรารหัส SM3 จัดอยูในสกุล Penicillium   

คําสําคัญ :  เอนโดกลูคาเนส  เซลลูเลส  กระบวนการหมักแบบแหง  Penicillium  
 

Abstract 
 The aims of this study were to screen high efficiency cellulolytic fungi and to optimize conditions 

for endoglucanase production. Cellulolytic fungi isolated from soil samples were screened using 

carboxymethyl cellulose agar (CMC agar) with 3 days incubation at 30ºC. The optimal basal medium for 

endoglucanase production was screened by solid state fermentation (SSF) under static condition at 30ºC 

for 7 days. Initial moisture content was 70% and inoculum was 106 spores/g substrate.  From the results, 

the fungus SM3 and basal medium No.1, which contained rice bran as a substrate, were selected since 

maximum endoglucanase activity was observed. Subsequently, effects of rice bran content, incubation 

time and temperature, and initial moisture content on endoglucanase production by the fungus SM3 were 

determined. The results suggested that 5 g rice bran with 70% initial moisture content and 4 days 

incubation at 30ºC were optimal. Under optimal conditions, the strain SM3 provided approximately 8.1 

unit of endoglucanase activity/g rice bran. The fungus SM3 was eventually classified in the genus 

Penicillium on its morphological basis.  

Keywords :  Endoglucanase, Cellulase, Solid state fermentation, Penicillium 
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คํานําและวัตถุประสงค 
เซลลูโลสเปนองคประกอบหลักที่พบในพืช โดยแตละปเซลลูโลสถูกผลิตขึ้นมากวา 100 ลานตัน หนึ่งในสาม

พบวาเปนวัสดุทางการเกษตร ดวยปริมาณที่ผลิตออกสูส่ิงแวดลอมจํานวนมาก จึงมีการนํากลับมาใชใหเกิดประโยชน

โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพดวยเอนไซมจากเชื้อรา เอนโดกลูคาเนสเปนเอนไซมที่สามารถสลายพันธะ

บีตา-1,4-ไกลโคซิดิกแบบสุมภายในโมเลกุลเซลลูโลส ทําใหโมเลกุลมีขนาดเล็กลง แหลงผลิตเอนโดกลูคาเนสที่สําคัญ

ในธรรมชาติมาจากเชื้อรา อีกทั้งในดินเปนแหลงที่มีความหลากหลายของจุลินทรีย งานวิจัยสวนใหญจึงมุงเนนศึกษา

เอนโดกลูคาเนสจากเชื้อรา เนื่องจากสามารถผลิตเอนไซมในปริมาณสูง สามารถใชกระบวนการหมักแบบแหงที่มีวัสดุ

ทางการเกษตรเปนสารตั้งตน เปนสภาวะที่มีความใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติของเชื้อรา และมีตนทุนต่ํา ดังนั้น

งานวิจัยนี้จึงมุงความสนใจในดานการคัดกรองเชื้อราที่มีศักยภาพสูง และมีความเหมาะสมในการผลิตเอนโดกลู

คาเนส การคัดเลือกสูตรอาหารพื้นฐานสําหรับการหมักแบบสภาพอาหารแหง และหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต

เอนโดกลูคาเนสโดยใชวัสดุทางการเกษตรเปนแหลงคารบอน เพื่อเปนทางเลือกในการเพิ่มมูลคาวัสดุทางการเกษตร 

 

อุปกรณและวิธีการ 
แหลงของจุลนิทรีย 
 ใชเชื้อรา 5 สายพันธุ จากศูนยจุลินทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ที่สามารถ

ผลิตเอนไซมเซลลูเลสไดคือ Trichoderma reesei TISTR 3081, T.  reesei  TISTR 3080, T. viride TISTR 3114, T.  

viride TISTR 3160 และ T. aureoviride TISTR 3162 และเชื้อราที่แยกจากดิน เก็บในอาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 4 ºC 
 

การคัดกรองเชื้อรา สูตรอาหารพืน้ฐาน และการศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมตอการผลิตเอนไซม
เอนโดกลูคาเนส 
  คัดกรองเชื้อราที่แยกไดจากดินบนอาหาร CMC agar ที่อุณหภูมิ 30ºC ระยะเวลา 3 วัน นําเชื้อราท่ีใหคา 

Potency Index สูงกวา 1.5 คํานวณจากเสนผานศูนยกลางของโซนใสหารดวยเสนผานศูนยกลางโคโลนี และเชื้อรา  

ที่ไดจากศูนยจุลินทรียฯ ไปคัดกรองขั้นที่ 2 เพื่อใหไดเชื้อราที่เหมาะสมในการผลิตเอนโดกลูคาเนส โดยเพาะเลี้ยงใน

อาหารพื้นฐานสําหรับการหมักแบบแหงที่รายงานวาสามารถผลิตเอนโดกลูคาเนสไดสูงจํานวน 4 สูตร ซึ่งมีรําขาว 

หรือชานออย 3 กรัมเปนแหลงคารบอน (Jatinder และคณะ, 2006; Mekala และคณะ, 2008) หมักในขวดรูปชมพู

ขนาด 250 ml โดยปรับความชื้นเริ่มตนรอยละ 70 ปริมาณสปอรเริ่มตน 106 สปอรตอกรัมซับสเตรต ใชสภาวะนิ่ง 

อุณหภูมิ 30ºC ระยะเวลา 7 วัน จากนั้นสกัดเอนไซมดวยสารละลาย 0.05 M Citrate buffer (pH 4.8) ปริมาตร 10 

เทาของน้ําหนักซับสเตรต เขยาที่ความเร็ว 180 รอบ/นาที เปนเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 25 ºC นําสารละลายที่ไดมา

กรองผานกระดาษกรองเบอร 1 (ดัดแปลง Gao และคณะ, 2008) แลวนําสวนใสไปวัดกิจกรรมเอนไซม โดยใช 

เอนไซมและสารละลายซับสเตรต (2% CMC) อยางละ 500 μl บมที่อุณหภูมิ 50ºC นาน 30 นาที วัดกิจกรรมเอนไซม

จากปริมาณน้ําตาลรีดิวซดวยวิธี DNS method (Ghose, 1987) เพื่อคัดเลือกเชื้อราและสูตรอาหารพื้นฐาน              

ที่เหมาะสม  จากนั้น ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราภายใตกลองจุลทรรศนรวมกับการเจริญบนอาหาร

แข็ง (Malt extract agar, Czapek yeast agar และ Potato dextrose agar) เพื่อจําแนกเชื้อราที่คัดเลือกได 

 ในการทดลองตอมา ไดศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเอนโดกลูคาเนสดวยเชื้อรา SM3 ในอาหาร

พื้นฐานสูตร 1 ประกอบดวย สารสกัดจากยีสต (LAB; Lab M Limited, UK), KH2PO4 (RANKEM; RFCL Limited, 
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India), MgSO4·7H2O (Fisher Chemicals; Fisher Scientific, UK), CaCl2·2H2O (Chem X; UCARE pharma 

solution, USA) และรําขาว โดยปจจัยที่ศึกษาคือ ปริมาณรําขาว (3, 5 และ 10 กรัม) ระยะเวลาในการหมัก (4, 6, 8, 

10, 12 และ 14 วัน) อุณหภูมิ (25, 30 และ 35ºC) และความชื้นเริ่มตน (รอยละ 50, 60, 70, 80 และ 90) โดยใช

ปริมาณสปอรเริ่มตน 106 สปอรตอกรัมซับสเตรต หลังจากเสร็จส้ินการหมักแลว สกัดตัวอยางเพื่อวัดกิจกรรมของ

เอนไซม โดยกําหนดให 1หนวยของเอนไซมเอนโดกลูคาเนส หมายถึง ปริมาณเอนไซมที่สามารถยอยสลาย CMC ให

เปนน้ําตาลกลูโคส 1μmol ในเวลา 1 นาที ภายใตสภาวะทดสอบ  

 

 ผลและวิจารณ 
เชื้อรารหัส SM3 ที่แยกไดจากดินนั้น สามารถจําแนกอยูในสกุล Penicillium  ซึ่งเชื้อดังกลาวใหคา Potency 

Index เทากับ 1.7±0.1 เมื่อทดสอบการสรางเอนโดกลูคาเนสบนอาหาร CMC agar และใหกิจกรรมเอนโดกลูคาเนส

สูงสุดเมื่อเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร 1 ที่มีรําขาวเปนแหลงคารบอน กิจกรรมของเอนไซมที่ไดสูงกวาเชื้อรา 5 สายพันธุ 

จากศูนยจุลินทรียฯ (T.  viride TISTR 3160 ที่ไดคาสูงสุด 3.12± .11 หนวยตอกรัมซับสเตรต) และเมื่อศึกษาปริมาณ

แหลงคารบอนที่เหมาะสม พบวาการใชรําขาว 3, 5 และ 10 กรัม ใหกิจกรรมของเอนโดกลูคาเนส 5.36±0.32, 6.34± 

0.05 และ 6.32±0.07 หนวยตอกรัมรําขาวตามลําดับ ปริมาณรําขาวที่เหมาะสมคือ 5 กรัม ซึ่งสอดคลองกับรายงาน

ของ Jatinder และคณะ (2008) ที่ใชรําขาว 5 กรัม  

สําหรับผลการศึกษาระยะเวลาในการหมักนั้น วันที่ 4 ของการหมักมีคากิจกรรมเอนโดกลูคาเนสสูงสุด    

เมื่อหมักไประยะหนึ่งกิจกรรมเอนโดกลูคาเนสลดลงและเริ่มคงที่ในวันที่ 12 (รูปที่ 1) โดยที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 

35ºC ระยะหมัก 4 วัน เชื้อราใหกิจกรรมของเอนโดกลูคาเนส 8.36±0.07, 8.11±0.10 และ 4.24±0.02 หนวยตอกรัม

รําขาว ตามลําดับ ที่อุณหภูมิ 25 และ 30ºC ไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) จึงเลือกอุณหภูมิ 

30ºC ซึ่งเปนสภาวะที่ใกลเคียงกับอุณหภูมิหอง และเปนการประหยัดพลังงาน  การผลิตเอนโดกลูคาเนสในสภาวะ            

ที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิ 30ºC ระยะเวลา 4 วัน และปรับความชื้นเริ่มตนรอยละ 70 ใหกิจกรรมเอนโดกลูคาเนส 

สูงสุดที่ 8.09±0.15 หนวยตอกรัมรําขาว (รูปที่ 2) ซึ่งสอดคลองกับผลงานของ Das และ Ghose (2009) ที่รายงาน

การผลิตเอนไซมเซลลูเลสจาก Penicillium notatum โดยพบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 30ºC และกิจกรรมเอนไซม 

จะเริ่มลดลงในวันที่ 6-12 ของการหมัก เนื่องจากความรอนสะสมจากกิจกรรมของจุลินทรีย และโดยทั่วไปในการหมัก

สภาพอาหารแบบแหงไมนิยมใหอากาศ จึงทําใหเมื่อหมักไประยะหนึ่ง กิจกรรมเอนไซมที่ไดจะคอยๆลดลง  

 

สรุป 
  เชื้อราจากดินที่มีศักยภาพในการผลิตเอนไซมเอนโดกลูคาเนส คือเชื้อรารหัส SM3 สามารถจําแนกอยูใน

สกุล Penicillium สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนโดกลูคาเนสจากเชื้อราดังกลาวคือ ใชอาหารสูตร 1 ที่มีรําขาว 5 

กรัม เปนแหลงคารบอน ระยะเวลาหมัก 4 วัน อุณหภูมิ 30 ºC และมีความชื้นเริ่มตนรอยละ 70 ซึ่งใหกิจกรรมเอนไซม 

เอนโดกลูคาเนสที่ 8.09 ± 0.15 หนวยตอกรัมรําขาว  

 

คําขอบคุณ   

  ขอกราบขอบคุณ ผศ. ดร. เอกพันธ บางยี่ขัน ที่กรุณาใหคําแนะนําในการจําแนกเชื้อรา ขอบคุณคณาจารย 
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และ เจาหนาที่ประจําภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาใหคําปรึกษา สนับสนุน 

รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยครั้งนี้ใหเสร็จสมบูรณ 
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รูปที่ 1: ผลของระยะเวลาในการหมักตอการผลิตเอนโดกลูคาเนสโดยเชื้อรา Penicillium sp. ที่มีรําขาวเจาเปนแหลง

คารบอน 5 กรัม โดยปรับความชื้นเริ่มตนรอยละ 70 ที่อุณหภูมิ 30 ºC   
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ความช้ืนเริ่มตน (รอยละ)  
  a, b และ c เปนการจดักลุมทางสถิตทิี่มีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
 
รูปที่ 2: ผลของความชื้นเริ่มตนตอการผลิตเอนโดกลูคาเนสโดยเชื้อรา Penicillium sp. ในอาหารที่มีรําขาว 5 กรัม  

เวลา 4 วัน ที่อุณหภูมิ 30 ºC โดยกระบวนการหมักแบบแหง 
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อิทธิพลของอุณหภูมิ คาพีเอชเริ่มตน และสารแหลงไนโตรเจนตอการผลิตกรดแลคติกจาก
เวยโดย Enterococcus sp. 
Influences of temperature, initial pH, and nitrogen sources on lactic acid production from 
whey by Enterococcus sp. 
 

ไชยวัฒน  นพเกา1 และ เชาวรีย  อรรถลังรอง1 

Chaiyawat Noppphakao1 and Chaowaree Adthalungrong1 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดคัดกรองแบคทีเรียกรดแลคติก (lactic acid bacteria, LAB) จากจํานวน 51 ไอโซเลท ที่แยกได

จากอาหารหมักดองพื้นเมืองของไทย เพื่อใหได LAB ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตกรดแลคติกจากเวย  โดยใช

อาหารแข็ง MRS ที่เติมบรอมครีซอลเพอรเพิลสําหรับการคัดกรองในเบื้องตน จากนั้น นําเชื้อที่ไดมาทดสอบการสราง

กรดแลคติกในอาหารเหลว MRS สูตรดัดแปลงที่ใชน้ําตาลแลคโตสจากเวยเปนแหลงคารบอน โดยใชน้ําตาลเริ่มตน 

24.00 กรัมตอลิตร หมักเปนเวลา 48 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิที่แยกเชื้อได พบวา LAB รหัส SAG303 สามารถสราง       

กรดไดสูงสุด 18.22 กรัมตอลิตร คิดเปนคาสัมประสิทธิ์ผลผลิตกรดแลคติก (YL/S) 0.82 กรัมตอกรัมซับสเตรต จากนั้น 

ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ คาพีเอชเริ่มตนและสารแหลงไนโตรเจน 8 ชนิด ตอการผลิตกรดแลคติกของเชื้อที่           

คัดกรองได  พบวา การหมักที่อุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส คาพีเอชเริ่มตน 7.0 และใชสารสกัดจากยีสตเปนแหลง

ไนโตรเจนที่ระดับ 0.1 เปอรเซ็นตไนโตรเจนนั้น เหมาะสมตอการผลิตกรดแลคติก  โดยไดความเขมขนของกรด        

แลคติกสูงสุดที่ 31.21 กรัมตอลิตร คา YL/S ที่ 0.91 กรัมตอกรัมซับสเตรต เมื่อใชน้ําตาลแลคโตสเริ่มตน 36.33 กรัม 

ตอลิตร และเมื่อตรวจพิสูจนเอกลักษณทางชีวเคมีของเชื้อรหัส SAG303 พบวา จัดจําแนกอยูในสกุล Enterococcus  

คําสําคัญ : แบคทีเรียกรดแลคติก  กรดแลคติก  เวย   

 

Abstract 
In this study, total 51 of lactic acid bacteria (LAB) was isolated from Thai traditional fermented 

food in order to select the most suitable strain for lactic acid production from whey. MRS agar plus 

bromcresol purple was used for primary screening. Then, lactic acid production efficiency of the strains 

selected from the first step was tested in modified MRS broth containing whey lactose as a carbon 

source. Initial lactose concentration was set at 24.00 g/l and fermentation was allowed at isolated 

temperatures for 48 h. From the results, LAB strain SAG303 provided the highest lactic acid 

concentration and lactic acid production coefficient (YL/S) at 18.22 g/l and 0.82 g lactic acid/g substrate 

utilized, respectively. In our subsequent experiments, effects of temperature, initial pH, and nitrogen 

sources on lactic acid production by the selected strain were carried out. Under optimal conditions (34๐C 

                                                            

1 ภาควิชาจลุชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร จังหวดันครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Microbiology,  Faculty of Science,  Silpakorn University,  Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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incubation, initial pH at 7.0, and 0.1% yeast extract supplementation), maximum lactic acid concentration 

(31.21 g/l) and YL/S (0.91 g lactic acid/g substrate utilized) were obtained when using 36.33 g/l initial 

lactose concentrations. LAB strain SAG303 was then identified as a member of the genus Enterococcus 

based on its morphological and biochemical characteristics. 

Keywords : lactic acid bacteria, lactic acid, whey 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
เวย (whey) เปนผลพลอยไดจากการผลิตเนยแข็ง (cheese) ในเวยซึ่งประกอบดวย โปรตีน น้ําตาล       

แลคโตส และกรดแลคติก เปนตน ปจจุบันประเทศไทยมีเวยเหลือทิ้งไมต่ํากวาปละ 19,000 ตัน เนื่องจากเวยมีน้ําตาล

แลคโตสเปนองคประกอบประมาณ 4-5% จึงสามารถใชเปนซับสเตรตสําหรับการหมักผลิตภัณฑหลายชนิดที่มี

ประโยชนทางอุตสาหกรรมได การผลิตกรดแลคติก (จากเวย) โดยกระบวนการหมัก เปนแนวทางหนึ่งที่นาสนใจใน

การใชประโยชนจากเวย  เนื่องจากกรดแลคติกและสารประกอบของกรดแลคติกนั้นสามารถใชประโยชนไดมากมาย

ในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตยา และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสําอางค 

นอกจากนี้ กรด  แลคติกยังสามารถใชในการผลิตพอลิแลคติกแอซิด (polylactic acid) ซึ่งนําไปสังเคราะหพอลิเมอร 

ที่ยอยสลายได ซึ่งสามารถใชผลิตพลาสติกและผลิตภัณฑอีกหลายชนิด (Naveena et al., 2004) การผลิตกรด      

แลคติกโดยกระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรมนั้น    นิยมใชแบคทีเรียกรดแลคติกเปนหัวเชื้อ ซึ่งซับสเตรตที่ใช  

องคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ และสภาวะในการหมักก็จะแตกตางกันไป  ดังนั้น การคัดกรองสายพันธุของ

แบคทีเรียกรดแลคติกที่เหมาะสม ตลอดจนการหาองคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ และสภาวะในการหมักที่

เหมาะสมจึงมีความจําเปนอยางสูงในการผลิตกรดแลคติกจากเวย  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดคัดกรองแบคทีเรียกรด     

แลคติกที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความเหมาะสมในการผลิตกรดแลคติก การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ คาพีเอช

เริ่มตน และสารแหลงไนโตรเจนตอการผลิตกรดแลคติกจากเวย เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับของเหลือทิ้ง อีกทั้ง      

ยังลดคาใชจายในการบําบัดของเสีย นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมสูงที่จะไดกระบวนการหรือเทคโนโลยีใหมในการผลิต

กรดแลคติกจากงานวิจัยนี้ ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาตอยอดในระดับอุตสาหกรรมได 

 

อุปกรณและวิธีการ 
แหลงของจุลนิทรีย 
 ใชแบคทีเรียกรดแลคติกจากศูนยจุลินทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ที่

สามารถผลิตกรดแลคติกไดดี 3 สายพันธุไดแก Lactobacillus casei TISTR 453, Lactobacillus delbrueckii sub 

sp. bulgaricus TISTR 451 และ Streptococcus thermophilus TISTR 894 และแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจาก

อาหาร เก็บในอาหารวุนเอียง MRS ที่อุณหภูมิ 4ºC  
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การคัดกรองแบคทีเรียกรดแลคติก การศึกษาอุณหภูมิ คาพีเอชเริ่มตน และสารแหลงไนโตรเจน
ในการผลิตกรดแลคติกจากเวย  

คัดกรองแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกไดจากอาหารหมักดองพื้นเมืองของไทยบนอาหารแข็ง MRS ที่เติม pH 

indicator คือ bromocresol purple ที่อุณหภูมิ 30, 37  และ 43ºC  ระยะเวลา 2 วัน นําแบคทีเรียกรดแลคติก              

ที่ใหคา Potency Index สูงกวา 10.00 คํานวณจากเสนผานศูนยกลางของโซนสีเหลืองหารดวยเสนผานศูนยกลาง

โคโลนี และแบคทีเรียกรดแลคติกที่ไดจากศูนยจุลินทรียฯ ไปคัดกรองตอ เพื่อใหไดแบคทีเรียกรดแลคติกที่เหมาะสมใน

การผลิตกรดแลคติก โดยเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MRS สูตรดัดแปลงที่ใชน้ําตาลแลคโตสจากเวยเปนแหลง    

คารบอน หมักในขวดรูปชมพูขนาด 100 มิลลิลิตร โดยปรับคาความขุนของเชื้อที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร      

ตอนเริ่มตนใหมีคาเทากับ 1.00 ใชสภาวะนิ่ง อุณหภูมิที่แยกเชื้อได ระยะเวลา 2 วัน จากนั้นนําอาหารที่ผานการหมัก

แลวมาปนเหวี่ยงดวยความเร็ว 6,000 rpm เปนเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิ 4ºC  แลวนําสวนใสไปวิเคราะหปริมาณ

น้ําตาลแลคโตสโดยวิธี Anthrone Method (Ashwell, 1957) สวนการวิเคราะหปริมาณกรดแลคติกที่เกิดขึ้นนั้น          

จะใชวิธี colorimetric determination (Barker and Summerson, 1941) จากนั้น ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

และลักษณะทางชีวเคมีของแบคทีเรียกรดแลคติกภายใตกลองจุลทรรศนรวมกับการเจริญในอาหารเหลว MRS            

ที่สภาวะตางๆ (การสรางแกสคารบอนไดออกไซด การเจริญที่อุณหภูมิ 10 และ 45ºC การเจริญในอาหารที่มี      

โซเดียมคลอไรดความเขมขน 6.5 และ 18 % และการเจริญในสภาวะที่มีคาพีเอช 4.4 และ 9.6 ) เพื่อทําการจําแนก

แบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดเลือกได 

 ในการทดลองตอมา ไดศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตกรดแลคติกดวยแบคทีเรียกรดแลคติก        

รหัส SAG303 ในอาหารเหลว MRS สูตรดัดแปลง โดยปจจัยที่ศึกษาคือ อุณหภูมิ (31, 34, 37, 40 และ 43ºC)         

คาพีเอชเริ่มตน (5.5, 6.0, 6.5 และ 7.0) และชนิดของสารแหลงไนโตรเจน (สารสกัดจากยีสต สารสกัดจากยีสตจาก

โรงงานผลิตไวนแหลงที่ 1 สารสกัดจากยีสตจากโรงงานผลิตไวนแหลงที่ 2 สารสกัดจากเนื้อ เปปโตน คอรนสตีป

ลิเคอร ไตรแอมโมเนียมซิเตรต และแอมโมเนียมซัลเฟต) โดยปริมาณสารแหลงไนโตรเจนแตละชนิดที่ใชมี 3 ระดับ  

คือที่ 0.1, 0.2 และ 0.3 เปอรเซ็นตไนโตรเจน  

 

ผลและวจิารณ 
แบคทีเรียกรดแลคติกรหัส SAG303 ที่แยกไดจากไสกรอกอิสานนั้น สามารถจัดจําแนกอยูในสกุล 

Enterococcus  ซึ่งเชื้อดังกลาวใหคา Potency Index เทากับ 10.82 ± 6.40 เมื่อทดสอบการผลิตกรดแลคติกใน

อาหารเหลว MRS สูตรดัดแปลงที่ใชน้ําตาลแลคโตสจากเวยเปนแหลงคารบอนโดยใชน้ําตาลเริ่มตน 24.00 กรัมตอ

ลิตร สามารถสรางกรดไดสูงสุด 18.22 กรัมตอลิตร คิดเปนคา YL/S เทากับ 0.82 กรัมตอกรัมซับสเตรต โดยปริมาณ

กรดแลคติกที่ไดสูงกวาแบคทีเรียกรดแลคติก 3 สายพันธุจากศูนยจุลินทรียฯ ที่ใหกรดสูงสุดเพียง 16.89 กรัม          

ตอลิตร และเมื่อศึกษาสภาวะในการหมัก โดยใชน้ําตาลเริ่มตนที่ 36.33 กรัมตอลิตร พบวาสภาวะที่เหมาะสม คือ 

อุณหภูมิ 34๐C (รูปที่ 1) และคาพีเอชเริ่มตน  7.0 (รูปที่ 2) โดยผลิตกรดแลคติกไดสูงสุด 32.95 กรัมตอลิตร คิดเปน

คา YL/S เทากับ 0.94 กรัมตอกรัมซับสเตรต ซึ่งแตกตางจากคาที่อุณหภูมิอื่นอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อศึกษาปริมาณ

สารแหลงไนโตรเจนที่เหมาะสม พบวาการเติมสารสกัดจากยีสตเพียงแหลงเดียวที่ระดับ 0.1 เปอรเซ็นตไนโตรเจนนั้น 

เปนปริมาณที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถผลิตกรดแลคติกสูงสุดที่ 31.21 กรัมตอลิตร คิดเปนคา YL/S เทากับ 0.91 กรัม

ตอกรัมซับ สเตรต (รูปที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Arasaratnam และคณะ (1996)  ที่รายงานวาการเติมสาร



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-259 

สกัดจากยีสตเพียงแหลงเดียวใหคาการผลิตกรดแลคติกสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารแหลงไนโตรเจนแหลงอื่น 

เนื่องจากในสารสกัดจากยีสตมีสารอาหารและวิตามินที่จําเปนตอแบคทีเรียกรดแลคติกสูงกวาสารแหลงไนโตรเจน

ชนิดอื่น 

 

สรุป 
 เชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากไสกรอกอิสานที่มีศักยภาพในการผลิตกรดแลคติก คือเชื้อแบคทีเรียกรด   

แลค ติกรหัส SAG303 สามารถจัดจําแนกอยูในสกุล Enterococcus  สภาวะการหมักที่เหมาะสมในการผลิตกรด   

แลคติกจากเชื้อดังกลาวคือหมักที่อุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส คาพีเอชเริ่มตน 7.0 และใชสารสกัดจากยีสตเปน   

แหลงไนโตรเจนที่ระดับ 0.1 เปอรเซ็นตไนโตรเจน ซึ่งไดความเขมขนของกรดแลคติกสูงสุดที่ 31.21 กรัมตอลิตร       

คา YL/S ที่ 0.91 กรัมตอกรัมซับสเตรต  

 

คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภายใตโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.-สถาบันการศึกษา (MAG Window II) ขอบคุณบริษัทไมเนอร ชีส จํากัด 

และ บริษัทสยาม ไวเนอรี่ จํากัด ที่ใหความอนุเคราะหเวย และสารสกัดจากยีสต (ของเหลือทิ้งจากโรงงานผลิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอล) ที่ใชในการวิจัยนี้ และขอบคุณคณาจารย และ เจาหนาที่ประจําภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาใหคําปรึกษา สนับสนุน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย      

ครั้งนี้ใหเสร็จสมบูรณ 
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รูปที่ 1 ผลของอุณหภูมิตอการผลิตกรดแลคติก; อุณหภูมิ 31๐C (    ), อุณหภูมิ 34๐C (    ), อุณหภูมิ 37๐C (    ),  

อุณหภูมิ 40๐C (    )  และอุณหภูมิ 43๐C ( X )  ของแบคทีเรียกรดแลคติก SAG303 ในเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อใช

ปริมาณน้ําตาลเริ่มตนประมาณ 39.52 กรัมตอลิตร 
 

 
 

รูปที่ 2 ผลของคาพีเอชเริ่มตนตอการผลิตกรดแลคติก; พีเอช 5.5 (    ), พีเอช 6.0 (    ), พีเอช 6.5 (    ) และพีเอช 7.0 

(    ) ของแบคทีเรียกรดแลคติก SAG303 ในเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อใชปริมาณน้ําตาลเริ่มตนประมาณ 36.33 กรัมตอลิตร 

 

 

 
 
รูปที่ 3 ผลของสารแหลงไนโตรเจนตอการผลิตกรดแลคติก; ปริมาณสารแหลงไนโตรเจนที่ระดับ 0.1% (    ), ปริมาณ

สารแหลงไนโตรเจนที่ระดับ 0.2% (    ) และปริมาณสารแหลงไนโตรเจนที่ระดับ 0.3% (    ) ของแบคทีเรียกรดแลคติก 

SAG303 ในเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อใชปริมาณน้ําตาลเริ่มตนประมาณ 36.33 กรัมตอลิตร 
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การประเมินเคาโครงผลิตภัณฑถั่วลิสงเคลือบกรอบจากขอมูลทางประสาทสัมผัส 
Evaluation of crispy flour-coated peanut snack profile from sensory data 
  

เจนจิรา อยูพะเนียด1 ประสงค ศิริวงศวิไลชาติ1 และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร1 

Janejira Yupanead1, Prasong Siriwongwilaichat1 and Doungjai Thirathumthavorn1 

 

บทคัดยอ 

ผลิตภัณฑถั่วลิสงเคลือบจัดเปนอาหารขบเคี้ยวชนิดหนึ่งที่เปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง  ซึ่งผลิตภัณฑ   

ชนิดนี้มีคุณลักษณะที่สําคัญหลายประการที่สงผลตอคุณภาพและการยอมรับของผูบริโภค ในการศึกษาครั้งนี้        

จึงไดทําการเปรียบเทียบคุณลักษณะตางๆ ที่คาดวาสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑถั่วลิสงเคลือบกลิ่นรสกาแฟ

จํานวน 2 ยี่หอ (A และ B) เพื่อทําใหทราบเคาโครงผลิตภัณฑและนําขอมูลไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑตอไป วิธี

การศึกษาที่ใช คือการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสเพื่อหาความชอบโดยรวมและระดับความพอดีในแตละ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑแตละยี่หอโดยใช 9-point hedonic scale  และ  5-point Just About Right scale 

ตามลําดับ และวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยใช paired t-test และ McNemar test ตามลําดับ จากการศึกษาพบวา

ผลิตภัณฑถั่วลิสงเคลือบยี่หอ B ไดรับคะแนนความชอบโดยรวมมากกวายี่หอ A และการทดสอบหาระดับความ   

พอดีของคุณลักษณะของผลิตภัณฑพบวาคุณลักษณะทางดานความเขมสีของเปลือกที่เคลือบ ความแข็งของแปง    

ที่เคลือบ ความแข็งของถั่ว และความเปราะของแปงที่เคลือบของผลิตภัณฑยี่หอ B มีระดับความพอดีมากกวา     

ยี่หอ A และคุณลักษณะทางดานกลิ่นรสกาแฟของยี่หอ  A มีระดับความพอดีมากกวายี่หอ  B (p< 0.05) แต

คุณลักษณะทางดานความหวานและความเค็มของทั้งสองยี่หอมีระดับความพอดีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   

(p> 0.05)   นอกจากนี้ยังพบวาคุณลักษณะทางดานเนื้อสัมผัสและรสชาติมีความสัมพันธกับความชอบโดยรวม   

ของผลิตภัณฑเมื่อวิเคราะหดวย Principal Component Analysis (PCA) 

คําสําคัญ : ผลิตภัณฑถั่วลิสงเคลือบ  การวิเคราะหทางดานประสาทสัมผัส  เคาโครงผลิตภัณฑ  McNemar test 

 

Abstract 
Crispy flour-coated peanut is one of the most popular snacks. It has many attributes that 

influence product quality and consumer acceptance. In this study, attributes which may be affect quality 

of two brands of coffee flavored coated peanut products (A and B) were evaluated and compared to 

draw the product profile for later used in product development. Sensory evaluation was employed using  

9-point hedonic scale and 5-point Just About Right scale. Data were analyzed by using paired t-test and 

McNemar test, respectively. The results showed that coated peanut product brand  B received higher 

overall liking score. Furthermore, its attributes including color, crust hardness, peanut seed hardness and  

crust brittleness were justified by most panelists at the right intensity. On the other hand, coffee flavor 

intensity in product brand A was more satisfied  (p<0.05). Nevertheless, sweetness and saltiness 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 



 บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-262 

intensity in both product brand  were not significantly different (p> 0.05). According to Principal 

Component Analysis (PCA), texture and taste were product attributes associated with overall liking. 

Keywords : Coated peanut product, Sensory analysis, Product profile, McNemar test 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
โดยทั่วไปแลวหลักการสรางผลิตภัณฑสูตรใหม ตองมีลักษณะของผลิตภัณฑที่มีลักษณะตรงตามที่ผูบริโภค

ตองการ ซึ่งไดจากการทดสอบการยอมรับจากผูบริโภค ดังนั้นในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจําเปนตองมีการหา

แนวความคิดหรือวิเคราะหแนวความคิดจากการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสกับผูบริโภคเพื่อนําไปใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหม สําหรับวิธีที่ใชในการทดสอบนั้นสามารถทําไดหลายวิธี แตสวนใหญมักทดสอบโดยใชสเกล    

ที่กําหนดระดับความชอบ คือ hedonic scale และสเกลที่กําหนดระดับความพอดี คือ just about right scale (JAR) 

(ปราณี, 2547) นอกจากยังอาจมีการใช Principal Component analysis ซึ่งเปนเครื่องมือทางสถิติที่นิยมใชในการ

วิเคราะหทางดานประสาทสัมผัส ซึ่งการนํา PCA มาใชมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใชในการอธิบายความแปรปรวน

ของขอมูลโดยทําใหเหลือเพียง 2-3 องคประกอบหลัก (Borgognone และคณะ, 2001) จึงมักใชในการลดจํานวน 

sensory dimensions เพื่อใหเกิดกลุมตัวแปรใหมที่สามารถอธิบายความแตกตางระหวางผลิตภัณฑตนแบบได 

(prototype) ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาผลิตภัณฑ (Rossi, 2001)  

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะตางๆ ที่คาดวาสงผลตอคุณภาพ

ของผลิตภัณฑถั่วลิสงเคลือบกลิ่นรสกาแฟที่จําหนายในทองตลาดจํานวน 2 ยี่หอ  เพื่อทําใหทราบเคาโครงผลิตภัณฑ

และวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะดังกลาวและความชอบโดยรวม และนําขอมูลไปใชในการพัฒนา

ผลิตภัณฑตอไป  

 

อุปกรณและวิธีการ 
 อุปกรณที่ใช ไดแก ตัวอยางผลิตภัณฑถั่วลิสงเคลือบกรอบกลิ่นรสกาแฟ 2 ยี่หอ (A และ B) ถุงซิปขนาด  

2.5 ×3.5 นิ้ว 

 วิธีการ  นําตัวอยางผลิตภัณฑมาบรรจุใสถุงซิปจํานวน 4-5 เม็ด ระบุรหัสตัวอยางจากตารางเลขสุมเปน  

รหัส 3 ตัว และเรียงลําดับการเสิรฟตัวอยางแบบสุม จากนั้นนําไปทดสอบทางดานประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบ

จํานวน 99 คน เปนเพศหญิงจํานวน 86 คน และเพศชายจํานวน 13 คน และมีชวงอายุตั้งแต 15-40 ปขึ้นไปเพื่อหา

ความชอบโดยรวมโดยใช 9-point hedonic scale  และหาระดับความพอดีในแตละคุณลักษณะ ไดแก ความเขม     

สีของเปลือกที่เคลือบ ความแข็งของแปงที่เคลือบ ความแข็งของถั่ว ความเปราะของแปงที่เคลือบ กล่ินรสกาแฟ  

ความหวาน และความเค็มของผลิตภัณฑแตละยี่หอโดยใช 5-point Just About Right scale และวิเคราะหขอมูล     

ที่ไดจากการศึกษาโดยใช paired t-test และ McNemar testตามลําดับ 

 

ผลและวิจารณ 
 ผลจากการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสเพื่อหาความชอบรวมของผลิตภัณฑถั่วลิสงเคลือบทั้งสองยี่หอ  

พบวา ผูทดสอบสวนใหญ (รอยละ 46) มีความชอบโดยรวมในผลิตภัณฑทั้งสองยี่หอในระดับที่ชอบตั้งแตชอบ

เล็กนอยจนถึงชอบมากที่สุด  ดังแสดงในตารางที่ 1 แตเมื่อวิเคราะหความแตกตางของขอมูลดวย paired t-test 
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พบวาผลิตภัณฑทั้งสองยี่หอไดรับคะแนนความชอบโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยที่ผลิตภัณฑ

ยี่หอ B ไดรับคะแนนความชอบโดยรวม (6.55) มากกวายี่หอ A (6.03) และรอยละ 18 ของผูทดสอบชอบผลิตภัณฑ

ยี่หอ B แตไมชอบผลิตภัณฑยี่หอ A ในขณะที่มีเพียงรอยละ 5 ของผูทดสอบที่ชอบผลิตภัณฑยี่หอ A แตไมชอบ

ผลิตภัณฑยี่หอ B 

 ผลจากการหาความสัมพันธระหวางความชอบโดยรวมและระดับความพอดีในแตละคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑยี่หอ A พบวา มีผูทดสอบรอยละ 25 รอยละ  30 และรอยละ 31 ใหคะแนนความชอบโดยรวมในระดับที่

ชอบเมื่อคุณลักษณะดานความเขมสี ความแข็งของเปลือกที่เคลือบ และความเปราะของแปงที่เคลือบยูในระดับที่

พอดี ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหขอมูลดวย McNemar test พบวาไมมีความสัมพันธระหวางความชอบของ

ผลิตภัณฑยี่หอ A กับระดับความพอดีในคุณลักษณะดังกลาวนี้อยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) จึงแสดงใหเห็นวา

คุณลักษณะดังกลาวนี้ไมใชปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑยี่หอ A และมีผูทดสอบรอยละ 

50 รอยละ  39  รอยละ 42 และรอยละ 39 ใหคะแนนความชอบโดยรวมในระดับที่ชอบเมื่อคุณลักษณะดานความแข็ง

ของถั่ว กล่ินรสกาแฟ ความหวาน และความเค็มยูในระดับที่พอดี ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหขอมูลดวย McNemar 

test พบวามีความสัมพันธระหวางความชอบของผลิตภัณฑยี่หอ A กับระดับความพอดีในคุณลักษณะดังกลาวนี้อยาง

มีนัยสําคัญ (p<0.05) จึงแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะดังกลาวนี้เปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความชอบโดยรวมของ

ผลิตภัณฑยี่หอ A 

 ผลจากการหาความสัมพันธระหวางความชอบโดยรวมและระดับความพอดีในแตละคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑยี่หอ B พบวา มีผูทดสอบรอยละ 49 รอยละ 59 รอยละ 71 รอยละ 57 รอยละ 57  และรอยละ 61  ให

คะแนนความชอบโดยรวมในระดับที่ชอบเมื่อคุณลักษณะดานความเขมสี ความแข็งของแปงที่เคลือบ ความแข็งของ

ถั่ว ความเปราะของแปงที่เคลือบ ความหวาน และความเค็ม  อยูในระดับที่พอดี ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหขอมูล

ดวย McNemar test พบวามีความสัมพันธระหวางความชอบของผลิตภัณฑยี่หอ B กับระดับความพอดีใน

คุณลักษณะดังกลาวนี้อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) จึงแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะดังกลาวนี้เปนปจจัยที่สําคัญที่  

สงผลตอความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑยี่หอ B และเปนคุณลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑยี่หอ B ดวย และมี             

ผูทดสอบรอยละ 21 ใหคะแนนความชอบโดยรวมในระดับที่ชอบเมื่อคุณลักษณะดานกลิ่นรสกาแฟอยูในระดับที่  

พอดี และเมื่อวิเคราะหขอมูลดวย McNemar test พบวาไมมีความสัมพันธระหวางความชอบของผลิตภัณฑยี่หอ B 

กับระดับความพอดีในดานกลิ่นรสกาแฟอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) จึงแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะดานกลิ่นรส  

กาแฟไมใชปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑยี่หอ B 

 การวิเคราะหดวย Principal Component Analysis (PCA) โดยพิจารณาถึงปจจัยที่สงผลตอความชอบ

โดยรวมของผลิตภัณฑทั้งสองยี่หอ พบวา คุณลักษณะทางดานเนื้อสัมผัสและรสชาติ ไดแก ความหวานและ      

ความเค็มสงผลตอความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ แสดงดังในรูปที่ 1  

 

สรุป 
 ผลจากการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสเพื่อหาความชอบรวม พบวาผลิตภัณฑยี่หอ B ไดรับคะแนน

ความชอบโดยรวมมากกวายี่หอ A และพบวาคุณลักษณะที่เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความชอบโดยรวมของ

ผลิตภัณฑยี่หอ A ไดแก ความแข็งของถั่ว กล่ินรสกาแฟ ความหวาน และความเค็ม สวนคุณลักษณะที่เปนปจจัย

สําคัญที่สงผลตอความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑยี่หอ B ไดแก คุณลักษณะทุกดาน ยกเวน กล่ินรสกาแฟ 
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คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.  สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ภายใตโครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.-อุตสาหกรรม ในการใหทุนสนับสนุน

โครงการ การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑถั่วลิสงเคลือบอบกรอบ 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑถั่วลิสงเคลือบทั้งสองยี่หอ 

ระดับคะแนนความชอบโดยรวมของยี่หอ B (รอยละของผูทดสอบ) ระดับคะแนนความชอบโดยรวม 

ของยี่หอ A  

(รอยละของผูทดสอบ) 

1-4  (ไมชอบ) 5 (เฉย ๆ) 6-9 (ชอบ) รวม 

1-4 (ไมชอบ) 0.0 1.0 18.2 19.2 

 5 (เฉย ๆ) 1.0 0.0 15.2 16.2 

6-9 (ชอบ) 5.1 13.1 46.4 64.6 

รวม 6.1 14.1 79.8 100.0 

 หมายเหตุ  คะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยของผลิตภัณฑยี่หอ A และ B= 6.03b* และ 6.55a* ตามลําดับ 

* สัญลักษณกํากับแสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช paired t-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 

   รอยละ 95 
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Variables (axes F1 and F2: 43.00 %)

ความเขมสี

ความแข็ง
ของแปง

ความแข็งของถั่ว

ความเปราะ
ของแปง

กลิ่นกาแฟ

ความหวาน

ความเค็ม

ความชอบ

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1

F1 (22.69 %)

F2
 (2

0.
31

 %
)

 
 
รูปที่ 1 แผนภาพที่ไดจาก PCA แสดงความสัมพันธระหวางความชอบโดยรวมกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑถั่วลิสง 

            เคลือบทั้งสองยี่หอ 
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การสกัดองคประกอบบางชนิดจากอบเชยโดยใชน้ํากึ่งวกิฤต 
Extraction of some components from cinnamon by subcritical water 
 

นุชา สายพุฒิกสิกร1 สุเชษฐ สมุหเสนีโต1 ปริญดา เพ็ญโรจน1 ประสงค ศิริวงศวิไลชาติ1 และ ปราโมทย คูวิจิตรจารุ1* 

Nucha Sayputikasikorn1, Suched Samuhasaneetoo1, Parinda Penroj1, Prasong Siriwongwilaichat1 and 

Pramote Khuwijitjaru1* 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้สนใจศึกษาการสกัดสารองคประกอบบางชนิดในอบเชยเทศดวยน้ํากึ่งวิกฤตในระบบการสกัด

แบบกึ่งตอเนื่อง (semi-continuous) โดยกําหนดใหความดันและอัตราการไหลคงที่คือ 60 บาร และ 3 มิลลิลิตร/นาที 

อุณหภูมิ 100 , 150 และ 200°ซ เปรียบเทียบกับการสกัดดวยเทคนิคอุลตราโซนิคโดยใชเมทานอลรอยละ 50        

เปนตัวทําละลาย นํามาวิเคราะหปริมาณคิวมาริน กรดซินนามิค ซินนามิลแอลกอฮอล ซินนามัลดีไฮด และปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด พบวาปริมาณคิวมารินและกรดซินนามิคที่สกัดดวยทั้งสองวิธีไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ แตปริมาณซินนามิลแอลกอฮอลที่สกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตสูงกวาการสกัดดวยตัวทําละลาย ในขณะที่        

การสกัดดวยตัวทําละลายสามารถสกัดซินนามัลดีไฮดไดสูงกวาการสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤต เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ      

สามารถสกัดสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดไดเพิ่มขึ้น โดยสารสกัดที่ไดจากการสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิ       

200°ซ มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงกวาการสกัดดวยตัวทําละลาย ความสามารถในการตานอนุมูล  

อิสระ DPPH ของสารสกัดมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด 

คําสําคัญ : สารประกอบฟนอลิก การตานอนุมูลอิสระ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

 

Abstract 
 The aim of this research was to study the subcritical water extraction (SWE) of some chemical 

components from cinnamon (Cinnamomum zeylanicum). The extraction was carried out by using a semi-

continuous system at a constant pressure of 60 bar and water flow rate of 3 ml/min. The effect of 

extraction temperature (100 , 150 and 200°C) were determined on the amount of coumarin, cinnamyl 

alcohol, cinnamic acid, cinnamaldehyde and the total phenolic content. The extracts were analyzed and 

compared to those obtained by ultrasonic-assisted extraction (UAE) using 50% methanol as a solvent. 

The amount of coumarin and cinnamic acid in the extracts obtained by SWE and UAE were not 

significantly different. However, the amount of cinnamyl alcohol that obtained by SWE were higher than 

UAE, whereas the amount of cinnamaldehyde that obtained by UAE was higher than SWE. The total 

phenolic content increased with an increasing in subcritical water temperature and the total phenolic 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
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content obtained by SWE at 200°C were higher than UAE. In addition, antioxidant capacity of the extracts 

measured by DPPH radical scavenging assay was linear related to the total phenolic contents. 

Keywords : phenolic compounds, antioxidant, bioactive compound 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 อบเชยเปนเครื่องเทศที่นําไปใชเปนสวนผสมในอาหารนานาชนิด องคประกอบหลักในพืชสกุลอบเชย คือ 

ซินนามัลดีไฮด กรดซินนามิก ซินนามิลแอลกอฮอลและคิวมาริน (He และคณะ, 2005) ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ที่มี

ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Chang และคณะ, 2001) นอกจากนี้ยังพบสารประกอบ   

ฟ-นอลิกบางกลุมทําหนาที่เปนสารตานอนุมูลอิสระ  

 การสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตเปนวิธีการสกัดโดยใชน้ําที่อุณหภูมิสูงกวา 100°ซ แตไมเกินอุณหภูมิวิกฤต            

คือ 374°ซ ภายใตสภาวะที่มีความดันเพียงพอที่สามารถรักษาสถานะของน้ําใหอยูในสถานะของของเหลวไวได       

มีการศึกษาการใชน้ํากึ่งวิกฤตในการสกัดสารตางๆ เชน การสกัดน้ํามันหอมระเหย การสกัดสารประกอบฟนอลิก  

เปนตน (Smith, 2002) อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานการศึกษาการสกัดสารจากอบเชยดวยน้ํากึ่งวิกฤต ดังนั้น

งานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาการสกัดสารองคประกอบสําคัญในอบเชยเทศดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิตางๆ  

เปรียบเทียบกับการสกัดดวยคลื่นอุลตราโซ-นิคโดยใชเมทานอลเปนตัวทําละลาย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 นําตัวอยางอบเชยเทศจากตลาดจังหวัดนครปฐมมาบดและรอนผานตะแกรงรอนขนาด 500 ไมโครเมตร 

บรรจุใสถุงอะลูมิเนียมฟอยด และเก็บไวที่อุณหภูมิ 4°ซ จนกวาจะนํามาทดลอง  

 วิธีสกัดดวยคลื่นอุลตราโซนิค (UAE) 

 นําตัวอยางอบเชย 1.0 กรัม มาสกัดดวยเมทานอลรอยละ 50 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร โดยใชอางอุลตราโซนิค 

(รุน 275DAE ยี่หอ Crest Ultra Sonics) ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 30 นาที นําไปปนเหวี่ยงที่ 945.8 ×g และกรองผาน

กระดาษกรอง (Whatman เบอร 1) เก็บตัวอยางในขวดสีชาที่อุณหภูมิ -18°ซ จนกวาจะนํามาวิเคราะห 

 วิธีสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤต (SWE) 

นําตัวอยางอบเชย 1.0 กรัม มาสกัดดวยเครื่องสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตแบบกึ่งตอเนื่อง (ดังรูปที่ 1) ที่อุณหภูมิ 

100 , 150 และ 200°ซ ที่ความดัน 60 บาร และอัตราการไหลของน้ํา 3 มิลลิลิตร/นาที เก็บตัวอยางสารสกัดที่เวลา  

10 , 20 และ 30 นาทีในขวดสีชา และเก็บไวที่อุณหภูมิ -18°ซ จนกวาจะนํามาวิเคราะห 

การวิเคราะห  

วิเคราะหหาปริมาณคิวมาริน ซินนามิลแอลกอฮอล  กรดซินนามิก และซินนามัลดีไฮดดวยวิธี HPLC (He 

และคณะ, 2005) วิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด โดยวิธี Folin-Ciocalteu และความสามารถในการ

ตานอนุมูลอิสระ DPPH ตามวิธีของ Jayaprakasha และคณะ (2007) 
 

ผลและวจิารณ 
 การสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตสามารถสกัดสารองคประกอบแตละชนิดไดมากในชวงเวลา 10 นาทีแรกและ

เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้น ปริมาณคิวมาริน และกรดซินนามิกที่ไดจากการสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่
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อุณหภูมิตางๆ และจากการสกัดดวย UAE มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05) ยกเวนปริมาณคิวมารินที่

สกัดดวยวิธี SWE ที่อุณหภูมิ 100°ซ แตปริมาณซินนามิลแอลกอฮอลที่ไดจากการสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตอุณหภูมิ 150 

และ 200°ซ สูงกวาการสกัดดวย UAE ในทางตรงกันขามการสกัดดวย UAE สามารถสกัดซินนามัลดีไฮดไดมากกวา 

และเมื่ออุณหภูมิที่ใชในการสกัดดวย SWE สูงขึ้นปริมาณซินนามัลดีไฮดลดลง (ตารางที่ 1) อาจเกิดจากการสลายตัว

ของสารเนื่องจากความรอน 

 เมื่ออุณหภูมิในการสกัดสูงขึ้นสามารถสกัดสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดไดมากขึ้นดวย   โดยที่อุณหภูมิ 

200°ซ สามารถสกัดสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดไดมากกวาการสกัดดวย UAE  

 สารสกัดที่ไดจากการสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตในชวง 10 นาทีแรกมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด

ในทุกๆ อุณหภูมิ (รูปที่ 2) ดังนั้นจึงนํามาเปรียบเทียบกับการสกัดดวย UAE พบวาความสามารถในการตานอนุมูล

อิสระของสารสกัดที่ไดจากการสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิ 200°ซ เวลา 10 นาทีกับการสกัดดวย UAE มีคา

ใกลเคียงกัน เมื่อหาความสัมพันธระหวางความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ไดจากการสกัดดวยน้ํา

กึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิตางๆซึ่งเก็บที่เวลา 10 , 20 และ 30 นาที และสารสกัดที่ไดจากการสกัดดวย UAE กับปริมาณของ

สารองคประกอบแตละชนิดในอบเชยเทศ พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R2) อยูในชวง 0.8145-0.9780 โดย

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดมีความสัมพันธกับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงที่สุด  

 

สรุป 
 การสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตสามารถสกัดคิวมาริน ซินนามิลแอลกอฮอล และกรดซินนามิคไดใกลเคียงกับการ

สกัดดวย UAE  แตสามารถสกัดซินนามัลดีไฮดไดนอยกวา และอุณหภูมิในการสกัดมีผลตอความสามารถในการสกัด

สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด สารสกัดที่อุณหภูมิ 200°ซ มีสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงกวาการสกัดดวย UAE และ

ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดมีคาใกลเคียงกัน ดังนั้นการสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตจึงเปนอีก

ทางเลือกหนึ่งในการสกัดสารองคประกอบจากอบเชยเนื่องจากใชเวลาในการสกัดนอย  

 

คําขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใตโครงการ “การศึกษา

การสกัดสารจากอบเชยโดยใชน้ํากึ่งวิกฤตเพื่อใชในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพในการลดระดับน้ําตาลในเลือดของ

ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2” 
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ตารางที่ 1 ผลรวมของปริมาณสารองคประกอบแตละชนิดในอบเชยเทศที่สกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิตางๆ ตั้งแต

เวลา 10-30 นาทีเปรียบเทียบกับการสกัดดวย UAE เปนเวลา 30 นาที 

อุณหภูมิ ปริมาณสารองคประกอบ (มิลลิกรัม/กรัมตัวอยาง น้ําหนักแหง)* 
วิธีการ 

(ºซ) TPC coumarin cinnamyl alcohol cinnamic acid cinnamaldehyde 

UAE หอง 139.75±6.20b 3.65±0.19a 0.17±0.01bc 0.58±0.03a 32.82±1.08a 

SWE 100 103.28±7.13c 2.98±0.49b 0.14±0.01c 0.60±0.04a 23.62±2.08b 

 150 109.72±6.01c 3.56±0.17a 0.25±0.06a 0.65±0.03a 21.33±1.36b 

 200 170.66±9.99a 3.37±0.14ab 0.22±0.02ab 0.64±0.04a 22.80±2.11b 
TPC คือ ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด (Total phenolic content) 

สัญลักษณ a-c ที่แตกตางกัน หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) 

*คาเฉลี่ย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (n = 3) 

 
รูปที่ 1   เครื่องมือที่ใชในการสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตแบบกึ่งตอเนื่อง (semi-continuous) 
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รูปที่ 2  ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ไดจากการสกัดดวยน้ํากึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิตางๆ โดย

เก็บสารสกัดที่เวลา 10 , 20 และ 30 นาที และสารสกัดที่ไดจากการสกัดดวย UAE เปนเวลา 30 นาที 

นํ้ากลั่น 
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โครงสรางชุมชนของแมลงน้ําในลําธารที่สัมพันธกับคุณภาพน้ําในลําน้ําสาขาของลุมน้ํา     
แมกลอง 
Aquatic insect communities structure of streams related to water quality in tributaries of 
Mae Klong Watershed 
 

พรทิพย  เพิ่มวรัญู1 อรอุมา ศุภศรี1 และ แตงออน พรหมมิ1* 

Prontip Peumwarunyoo1, Orn-Uma Suprasri1 and Taeng-On Prommi1* 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ําในลําน้ําสาขาลุมน้ํา   

แมกลองและศึกษาความสัมพันธระหวางความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ํากับคุณภาพน้ําทางเคมีและ    

ทางกายภาพของลําน้ําสาขาลุมน้ําแมกลอง เพื่อใชในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม ระหวางเดือนกุมภาพันธถึง

เดือนกันยายน 2552 โดยมี จุดเก็บตัวอยางจํานวน 6 จุด พบแมลงน้ําทั้งหมด 9 อันดับ 52 วงศ โดยวงศที่พบมาก 

และพบบอยที่สุดคือแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae (38%), Simuliidae (7%), Naucoridae (6%), 

Leptophlebiidae (5%) และ Heptageniidae (5%) คาดัชนีความเหมือนของจุดเก็บตัวอยางโดยใชขอมูลของแมลง

น้ํา พบวาในแตละจุดเก็บตัวอยางมีคาดัชนีความเหมือนอยูในชวง 11.1% - 53.3% โดยจุดเก็บตัวอยางบริเวณหวย

ปากคอก 2 และบริเวณหวยปากคอก 1 มีความเหมือนกันมากที่สุดที่ระดับ 53.3 % นอกจากนี้การวิเคราะห

สหสัมพันธของปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ พบวา อุณหภูมิน้ําและอากาศ คาความเปน

กรดเปนดาง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา คาการนําไฟฟา ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําทั้งหมด ความขุนของน้ํา 

คาความเปนดาง ปริมาณไนเตรท ฟอสเฟตและซัลเฟต มีความสัมพันธกับแมลงน้ําวงศ Elmidae, Heptageniidae, 

Hydrophilidae, Gyrinidae, Tricorythidae, Leptophlebiidae, Athericidae, Caenidae, Chironomidae, 

Potamanthidae, Belostomatidae, Coenagrionidae, Platycnemididae, Perlidae, Calamoceratidae, 

Helicopsychidae, Chlorocyphidae, Peltoperlidae, Philopotamidae และ Polycentropodidae  

คําสําคัญ :  แมลงน้ํา โครงสรางชุมชน คุณภาพน้ํา 

 

Abstract 
The purpose of this study were to examine the species biodiversity and to correlate between the 

species biodiversity of aquatic insects in tributaries of Mae Klong Watershed and to correlate between 

the species biodiversity of aquatic insects and physical and chemical water quality parameters in  

tributaries of Mae Klong Watershed for assessment of environment at quality. The study was carried out 

in 6 sampling sites during February 2009 to September 2009. Nine orders, 52 families of aquatic insects 
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were found in the study area. The Hydropsychidae (38%), Simuliidae (7%), Naucoridae (6%), 

Leptophlebiidae (5%) and Heptageniidae (5%) were most abundance families in this study. The similarity 

index (SI) of each sampling was analyzed using aquatic insects data set. The similarity indices were in 

the sample of 11.1-53.3%. The second and the firth sampling sites were the highest similarity index 

(53.3%). The correlation between physical and chemical water quality parameters and biological data 

were analyzed. The physical and chemical parameters, such as, water and air temperature, pH, 

dissolved oxygen, conductivity and total dissolved solids, turbidity, alkalinity, nitrate, phosphate and 

sulfate were correlated with Elmidae, Heptageniidae, Hydrophilidae, Gyrinidae, Tricorythidae, 

Leptophlebiidae, Athericidae, Caenidae, Chironomidae, Potamanthidae, Belostomatidae, 

Coenagrionidae, Platycnemididae, Perlidae, Calamoceratidae, Helicopsychidae, Chlorocyphidae, 

Peltoperlidae, Philopotamidae, and Polycentropodidae. 

Keywords : aquatic insects, community structure, water quality 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 การนําน้ําจากแหลงตนน้ําลําธารมาใชประโยชนดานตางๆ เชน อุปโภค บริโภคและการเกษตร กอใหเกิดการ

ปนเปอนเมื่อถูกชะลางลงสูแหลงน้ําและอาจมีผลทําใหเกิดภาวะมลพิษตอระบบนิเวศทางน้ํา ปญหาความยุงยาก   

ขอหนึ่งเกี่ยวกับภาวะมลพิษทางน้ําคือ ความยากที่จะปองกันภาวะมลพิษที่ไมทราบแหลงกําเนิดที่แนนอน (non-

point sources pollution) เพราะขาดเทคนิคที่ใชในการเฝาระวัง (monitor) และประเมินผล (assess) ความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้น การตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมีอาจจะไมพอเพียงตอการประเมินคุณภาพน้ํา

โดยเฉพาะแหลงน้ําไหลที่มีการหมุนเวียนตอเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากสารมลพิษที่ไมทราบแหลงกําเนิดที่แนนอน 

อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และไมสามารถคาดการณลวงหนาได จึงทําใหไมสามารถทํานายและแปลผลกระทบได

อยางถูกตอง โดยผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอาจเกิดความสับสนไดหากแหลงอาศัยทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตถูกรบกวน 

ดังนั้น การเตือนทางชีวภาพโดยวัดผลกระทบที่มีตอโครงสรางชุมชน (community structure) ของสิ่งมีชีวิตที่อยูในน้ํา

อาจเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่อยูในแหลงน้ําเปนเครื่องเตือนภัยตามธรรมชาติเกี่ยวกับคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม และสามารถแสดงถึงผลของภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวและผลการสะสมที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลตอ

การเปลี่ยนแปลงแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําอีกดวย (Barbour et al., 1996) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ําในลําน้ําสาขาของลุมน้ําแมกลองและศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความหลาก หลายทางชีวภาพกับคุณภาพน้ําทางเคมีและทางกายภาพของลําน้ําสาขาของลุมน้ําแมกลองเพื่อใช     

ในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม  
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. จุดเก็บตัวอยางในครั้งนี้คือ หวยปากคอก หวยเขยง และหวยอูลง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เก็บ

ตัวอยางลําธารละ 2 จุด เก็บตัวอยาง 3 ครั้ง คือ ฤดูหนาว (กุมภาพันธ) ฤดูรอน (พฤษภาคม) และฤดูฝน (กันยายน) 

2. ทําการตรวจวัดปจจัยทางกายภาพและทางเคมีของน้ําจํานวน 12 ปจจัยคือ อุณหภูมิน้ําและอากาศ คา

ความเปนกรดเปนดาง ปริมาณออกซิเจนละลาย คาการนําไฟฟาของน้ํา ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดที่ละลาย 
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อยูในน้ําและคาความขุนของน้ํา ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน ออรโธฟอสเฟต คาความเปนดาง 

และซัลเฟต ตามวิธีการของ APHA (1992) 

3. เก็บตัวอยางแมลงน้ําเชิงคุณภาพ (qualitative method) โดยการสุมเตะ (kick sampling) บริเวณพืชน้ําริม

ฝง (riparian vegetation) เศษใบไมที่ลวงหลนลงในลําธาร (leaf litter) และการเลือกเก็บตัวอยาง (pick sampling) 

ในลําธารน้ํา จํานวน 3 ซ้ําหรือจนกวาจะไมพบแมลงชนิดใหมในแตละจุดเก็บตัวอยางโดยใชสวิง (pond net) นํา

ตัวอยางที่ไดใสในขวดเก็บตัวอยางที่มีแอลกอฮอล 95 % อยู เพื่อนําไปจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการ  

4. คัดแยกแมลงน้ําภายใตกลองสเตอริโอ ตรวจเอกลักษณของแมลงแตละกลุมในระดับวงศ (Family) โดย

ใชคูมือการจัดจําแนกชนิดของ Dudgeon (1999) และ Yule and Sen (2004) นับจํานวนและบันทึกผล 

5. การวิเคราะหขอมูล เมื่อไดขอมูลของการจัดจําแนกแมลงน้ําในระดับวงศแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา

ความสัมพันธ (correlation) ระหวางความหลากหลายของชนิดในแตละจุดเก็บตัวอยางกับคุณภาพน้ําทางกายภาพ

และทางเคมี โดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science)  

 ศึกษาดัชนีความคลายคลึงกัน (Similarity Index; SI) เปนคาแสดงการเปรียบเทียบความคลายคลึงกันของ

ชุมชนตั้งแต 2 ชุมชน โดยการศึกษาจากจํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบอยูในแตละชุมชนที่จะศึกษา รวมทั้งสามารถใช

เปรียบเทียบความคลายคลึงกันของชุมชนเดียวกัน แตตางเวลากันไดดวยโดยคํานวณจากสูตร 

   SI = 2C/A+B เมื่อ S = Similarity index, A = จํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบในชุมชน A,                   

B = จํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบในชุมชน B, และ C = จํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบรวมกันในทุกชุมชน     
  

ผลและวจิารณ 
1. ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ํา 

พบแมลงน้ําทั้งหมด 9 อันดับ 52 วงศ โดยเดือนกุมภาพันธ เดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายน พบแมลงน้ํา 

45 วงศ, 36 วงศและ 35 วงศตามลําดับ แมลงน้ําที่พบมากที่สุดคือ แมลงน้ําวงศ Hydropsychidae (38%), 

Simuliidae (7%), Naucoridae (6%), Leptophlebiidae (5%) และ Heptageniidae (5%) สวนแมลงน้ําที่พบนอย

หรือพบเพียง 1 ครั้ง คือ วงศ Ephermerllidae, Aeshnidae, Lestidae, Goeridae 
2. ปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมีบางประการ 

 คาเฉลี่ยของปจจัยคุณภาพน้ําไดผลดังนี้ อุณหภูมิอากาศมีคาอยูระหวาง 28.7-33.77 oC อุณหภูมิของน้ํา  

มีคา อยูระหวาง 26.62-29.71 oC pH อยูระหวาง 7.33-8.55 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาระหวาง 4.67-5.68 

mg/L คาการนําไฟฟาอยูระหวาง 69.57-273 μS/cm ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดที่ละลายในน้ํามีคาระหวาง 

35.04-141.57 mg/L ความขุนของน้ําอยูระหวาง 4-25 FTU ความเปนดางอยูระหวาง 45-196 mg/L แอมโมเนีย-

ไนโตรเจนอยูระหวาง 0.11-0.37 mg/L ออรโธฟอสเฟตยูระหวาง 0.04-0.13 mg/L ไนเตรท-ไนโตรเจนอยูระหวาง  

1.5-2.1 mg/L และซัลเฟตอยูระหวาง 1-5 mg/L ปจจัยคุณภาพน้ําดังกลาวจัดอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพผิวน้ํา

ประเภทที่ 2 และ 3 คือ แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภค  

และบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอน และเพื่อการเกษตร (กองจัดการ

คุณภาพน้ํา, 2540)  
 
3. สหสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพน้ําและแมลงน้ํา 

 การวิเคราะหสหสัมพันธของปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมีและแมลงน้ํา พบวา อุณหภูมิน้ําและ  
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อากาศ คาความเปนกรดเปนดาง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา คาการนําไฟฟา ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา

ทั้งหมด ความขุนของน้ํา คาความเปนดาง ปริมาณไนเตรท ออรโธฟอสเฟตและซัลเฟต มีความสัมพันธกับแมลงน้ํา

วงศ Elmidae, Heptageniidae, Hydrophilidae, Gyrinidae, Tricorythidae, Leptophlebiidae, Athericidae, 

Caenidae, Chironomidae, Potamanthidae, Belostomatidae, Coenagrionidae, Platycnemididae, Perlidae, 

Calamoceratidae, Helicopsychidae, Chlorocyphidae, Peltoperlidae, Philopotamidae, และ 

Polycentropodidae  
4. คาดัชนีความเหมือนในแตละจุดเก็บตวัอยาง 

 จากการศึกษาคาดัชนีความเหมือนของจุดเก็บตัวอยาง โดยใชขอมูลของแมลงน้ําทั้ง 6 จุดเก็บตัวอยาง 

พบวาในแตละจุดเก็บตัวอยางมีคาดัชนีความเหมือนอยูในชวง 11.1% - 53.3% โดยจุดเก็บตัวอยางบริเวณหวย

ปากคอก 2 และ จุดเก็บตัวอยางบริเวณหวยปากคอก 1 มีความเหมือนกันมากที่สุดที่ระดับ 53.3 % 
 

สรุป 

 พบแมลงน้ํา 9 อันดับ 52 วงศ แมลงน้ําที่พบมากที่สุดคือ แมลงน้ําวงศ Hydropsychidae รองลงมาคือ

Simuliidae, Naucoridae, Leptophlebiidae และ Heptageniidae สวนแมลงน้ําที่พบนอยหรือพบเพียง 1 ครั้ง คือ 

วงศ Ephermerllidae, Aeshnidae, Lestidae, Goeridae ปจจัยคุณภาพน้ําทางดานเคมีและทางกายภาพ จัดอยูใน

เกณฑมาตรฐานคุณภาพผิวน้ําประเภทที่ 2 และ 3 ปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมีที่มีความสัมพันธกับ

แมลงน้ําที่พบ คืออุณหภูมิน้ําและอากาศ คาความเปนกรดเปนดาง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา คาการนํา  

ไฟฟา ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําทั้งหมด ความขุนของน้ํา คาความเปนดาง ปริมาณไนเตรท ฟอสเฟตและซัลเฟต 

คาดัชนีความเหมือนของจุดเก็บตัวอยาง โดยใชขอมูลของชนิดแมลงน้ําทั้ง 6 จุดเก็บตัวอยาง พบวาในแตละจุดเก็บ

ตัวอยางมีคาดัชนีความเหมือนอยูในชวง 11.1% - 53.3% โดยจุดเก็บตัวอยางบริเวณหวยปากคอก 2 และ จุดเก็บ

ตัวอยางบริเวณหวยปากคอก 1 มีความเหมือนกันมากที่สุดที่ระดับรอยละ 53.3 
 

คําขอบคุณ 
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การประเมินคุณภาพน้ําบริเวณทางน้ําเขาและทางน้ําออกของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ดวยแมลง
น้ําอันดับไทรคอบเทอรา 
An assessment of water quality in inflow and outflow of Pasak Jolasit Dam with Trichoptera 
faunas 
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Taeng-On Prommi1 

 

บทคัดยอ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิดของแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอรา ศึกษาปจจัย

ทางเคมีและกายภาพของแหลงน้ํา วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางเคมี กายภาพและชีวภาพ เพื่อนํามา

ประเมินและติดตามคุณภาพน้ําโดยเก็บตัวอยางแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราตัวเต็มวัยโดยใชกับดักแสงไฟจํานวน 3 

จุดเก็บตัวอยาง คือ น้ําตกวังกานเหลือง ทางน้ําเขาและทางน้ําออกเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เปนเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตเดือน

กรกฎาคม 2551 ถึง เดือนมิถุนายน 2552 พบแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราตัวเต็มวัยทั้งส้ิน 20,380 ตัว จําแนกได    

7 วงศ 27 ชนิด แมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราตัวเต็มวัยวงศที่มีจํานวนความหลากหลายของชนิดมากที่สุดคือวงศ 

Hydropsychidae (8 ชนิด) รองลงมาคือวงศ Leptoceridae (7 ชนิด) วงศ Ecnomidae (5 ชนิด) วงศ 

Psychomyiidae (3 ชนิด) วงศ Philopotamidae (2 ชนิด) สวนวงศ Dipseudopsidae และ Xiphocentronidae    

พบความหลากหลายของจํานวนชนิดเทากันคือ 1 ชนิด การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางขอมูลความหลากหลาย   

ทางชีวภาพของแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราที่พบกับคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี พบวา แมลงหนอน 

ปลอกน้ําชนิด Psychomyia samanaka มีความสัมพันธในเชิงลบกับปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) แมลงหนอนปลอกน้ําชนิด Ecnomus mammus และOecetis laodike มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ

ปริมาณออรโธฟอสเฟต (p<0.05) และแมลงหนอนปลอกน้ําชนิด Amphipsyche meridiana, Cheumatopsyche 

niasensis, Macrostemum indistinctum, Potamyia flavata และ Oecetis empusa มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา (p<0.05)  

คําสําคัญ : การประเมินคุณภาพน้ํา ทางน้ําเขา ทางน้ําออก เขื่อน ไทรคอบเทอรา 

 

Abstract 
The objectives of this study were to study the diversity of the Trichoptera faunas and the 

physico-chemical parameters of water quality, as well as the correlation between physico-chemical 

parameters and biodiversity of Trichoptera faunas for monitoring of water quality. The adult Trichoptera 

faunas were sampled monthly using portable black light traps from July 2008 to June 2009. Three 

sampling sites were selected including sites at 1 km above the inflow of Pasak Jolasit Dam, Wang Ghan 
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Leung waterfall, and the 50-100 m below the outflow of the dam. A total of 20,380 adult caddisflies 

representing 7 families, 14 genera, and 27 species was collected. Hydropsychidae family showed the 

greatest number of species (8 species) found, followed by Leptoceridae (7 species), Ecnomidae (5 

species), Psychomyiidae (3 species), Philopotamidae (2 species), and Dipseudopsidae and 

Xiphocentronidae (1 species). The correlation between the diversity of adult Trichoptera and water quality 

were analyzed. The caddisflies, Psychomyia samanaka were negatively correlated with NH4-N (p<0.05). 

The species Ecnomus mammus and Oecetis laodike were positively correlated with PO4
3- (p<0.05). The 

species, Amphipsyche meridiana, Cheumatopsyche niasensis, Macrostemum indistinctum, Potamyia 

flavata and Oecetis empusa were positively correlated with DO (p<0.05).  

Keywords :  water quality assessment, inflow, outflow, Dam, Trichoptera 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
แมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอรา  )Order Trichoptera) ตัวเต็มวัยมีลักษณะคลายคลึงกันอยางมากกับกลุม   

ผีเส้ือกลางคืน (moth) ออกหากินในเวลากลางคืน สวนตลอดเวลากลางวันจะพักอาศัยอยูตามพุมไมขางๆ ลําธาร   

ตัวเมียวางไขในน้ําหรือบนพืชน้ําหรือบริเวณตนไมที่หอยเหนือน้ํา ตัวออนอาศัยอยูในน้ํา สวนมากจะสรางปลอก 

(case) อาศัยอยูในแหลงน้ําไหลทั่วโลก ความรูทางดานอนุกรมวิธานและชีววิทยาไมวาจะเปนระยะตัวออนหรือตัว

เต็มวัยของแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราในประเทศแถบยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือสามารถวินิจฉัยไดถึงระดับ

ชนิดและมีการประยุกตใชในการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ํา ในประเทศไทยพบความหลากชนิด

ของแมลงน้ําอันดับไทรคอยเทอรามากกวา 900 ชนิด (Malicky, 2010) และมีการประยุกตใชแมลงน้ําอันดับไทรคอบ

เทอราตัวเต็มวัยเพื่อเปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้ําในประเทศไทย เชน การศึกษาศักยภาพของการใชแมลงน้ําอันดับ      

ไทรคอบเทอราเปนตัวบงชี้คุณภาพน้ําในแมน้ําปงและลุมน้ําดอยเชียงดาวภาคเหนือของประเทศไทย  )Chaibu, 2000) 

ผลการศึกษาที่ผานมาพบวาบริเวณที่น้ําสะอาดจะมีความหลากหลายของชนิดสูง สวนบริเวณที่น้ํามีคุณภาพต่ํา     

ซึ่งความหลากชนิดจะลดลงโดยมีเพียงบางชนิดเปนชนิดเดนคือพบเปนจํานวนมาก งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความหลากชนิดของแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอรา วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยทางเคมี กายภาพ 

และความหลากชนิดของแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราเพื่อนํามาประเมินผลกระทบและติดตามคุณภาพน้ําบริเวณ

ทางน้ําเขาและทางน้ําออกของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์  

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. การเก็บแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราตัวเต็มวัย  

 การเก็บตัวอยางแมลงน้ําตัวเต็มวัยจะใชกับดักแสงไฟ (light traps) บริเวณทางน้ําเขา ทางน้ําออกของเขื่อน  

ปาสักชลสิทธิ์และน้ําตกวังกานเหลือง ตั้งกับดักแสงไฟทิ้งไวตลอดทั้งคืน ในตอนเชามาเก็บตัวอยางแมลงที่ไดโดย  

เก็บรักษาในแอลกอฮอล 80 เปอรเซ็นต เพื่อทําการจัดจําแนกชนิดตอไปในหองปฏิบัตกิาร  
2. ตัวแปรทางสภาพแวดลอม 

 ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี ณ สถานที่เก็บตัวอยาง คือ อุณหภูมิน้ําและอากาศโดยใช

เทอรโมมิเตอร  )thermometer   (ความเปนกรด-ดางของน้ํา (pH) โดยใช pH meter ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 
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(DO) โดยใช DO meter คาการนําไฟฟา (conductivity) และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยูในน้ํา (TDS) โดยใช 

conductivity/TDS meter และเก็บตัวอยางน้ําดวยขวด polyethylene หรือ polypropylene ขนาด 1 ลิตร เพื่อนําไป

ตรวจวัดปริมาณสารอาหารที่ละลายน้ํา ไดแก แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจนและออรโธฟอสเฟต ปริมาณ

ซัลเฟตและความขุนใสของน้ําในหองปฏิบัติการตามวิธีการของ APHA (1992)  
3. การจัดจําแนกชนดิในหองปฏิบัติการ 

 การจําแนกถึงระดับชนิดจะใชลักษณะของ male genitalia โดยการตัดสวนทายของทองปลองที่ 8-10 นําไป

ทําใหใสโดยการตมใน 10% NaOH ประมาณ 30 นาทีที่อุณหภูมิ 70oC จากนั้นตรวจสอบภายใตกลองสเตอริโอและ

จําแนกชนิดโดยใชคูมือรูปวิธานของ Malicky (2010)  
4. การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อไดขอมูลของการจัดจําแนกแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยจนในระดับชนิด แลวนําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหหาคาสหสัมพันธ (correlation) ระหวางความหลากของชนิดในแตละจุดเก็บตัวอยางกับผลการวิเคราะห

คุณภาพน้ําโดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) 

 

ผลและวิจารณ 
1. ความหลากหลายของแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราตัวเต็มวัย 

 พบแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราตัวเต็มวัยทั้งส้ิน 20,380 ตัว จําแนกได 7  วงศ 27  ชนิด โดยวงศที่มีจํานวน

ความหลากหลายของชนิดมากที่สุดคือวงศ Hydropsychidae (29%, 8 species) รองลงมาคือวงศ Leptoceridae 

(26%, 7 species) วงศ Ecnomidae (19%, 5 species) วงศ Psychomyiidae (11%, 3 species) วงศ 

Philopotamidae (7%, 2 species) สวนวงศ Dipseudopsidae และ Xiphocentronidae พบความหลากหลายของ

จํานวนชนิดเทากันคือ 4 %, 1 species  
 ความหลากหลายของชนิดและจํานวนตัวของแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราตัวเต็มวัยที่พบในแตละจุดเก็บ

ตัวอยางนั้นจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะของถิ่นที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมเปนสําคัญ ชวงเวลาในการออก

บินของแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราตัวเต็มวัยในแตละชวงเวลาแตกตางกันขึ้นอยูกับความชื้นในบรรยากาศ ความ

เขมแสงและพฤติกรรมการบินของแมลงแตละชนิด ตลอดจนอุณหภูมิของอากาศ ความเร็วลม ตางก็มีผลกระทบตอ

ความชุกชุมและชนิดของแมลงในชวงเวลาที่เก็บตัวอยาง  )Houghton, 2003 ( ความเร็วลม ปริมาณฝนที่ตกลงมา 

อุณหภูมิของอากาศรวมทั้งแสงจันทร พบวามีผลกระทบตอความชุกชุมของชนิดแมลง  )Monson, 1994 ( โดยทั่วไป

แมลงน้ําวงศ Hydropsychidae, Amphipsyche meridiana เปนแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราชนิดที่พบเปนจํานวน

มากบริเวณทางน้ําออกของเขื่อน ซึ่งการปรากฏของแมลงน้ําชนิดนี้จะสัมพันธกับปริมาณสารอาหารที่ละลายอยูในน้ํา 

ความคงที่ของกระแสน้ํา ปริมาณน้ําและชนิดของวัสดุที่แมลงชนิดนี้ใชยึดเกาะ (Harding, 1997) 
2 .  ปจจัยของคุณภาพน้ําทางเคมีและกายภาพ 

 ปจจัยของคุณภาพทางเคมีและกายภาพบางประการ ไดแก อุณหภูมิน้ําและอากาศ คาความเปนกรดเปน

ดาง คาการนําไฟฟา ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยูในน้ํา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ความขุนใสของน้ํา 

ปริมาณสารอาหารที่ละลายอยูในน้ําไดแก แอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรทไนโตรเจน ออรโธฟอสเฟตและปริมาณ

ซัลเฟต อยูในเกณฑมาตรฐานสําหรับแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 สามารถเปนประโยชนเพื่อการอนุรักษสัตวน้ํา การ

ประมงและการวายน้ําและกีฬาทางน้ํา และแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 สามารถเปนประโยชนเพื่อการเกษตร 
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3.  ความสัมพันธระหวางขอมูลปจจัยทางกายภาพ เคมีและความหลากชนิดของแมลงน้ํา 
การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางขอมูลความหลากชนิดของแมลงน้ําอันดับไทรคอบเทอราตัวเต็มวัยที่พบกับ

คุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี พบวา แมลงหนอนปลอกน้ําชนิด Psychomyia samanaka มีความสัมพันธ  

ในเชิงลบกับปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แมลงหนอนปลอกน้ําชนิด Ecnomus 

mammus และOecetis laodike มีความสัมพันธในเชิงบวกกับปริมาณออรโธฟอสเฟต (p<0.05   (แมลงหนอนปลอก

น้ําชนิด Amphipsyche meridiana, Cheumatopsyche niasensis, Macrostemum indistinctum, Potamyia 

flavata และ Oecetis empusa มีความสัมพันธในเชิงบวกกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา (p<0.05) 

 

สรุป 

 พบแมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยทั้งส้ิน 7  วงศ 27  ชนิด พื้นที่ศึกษาจัดเปนแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2   

และ 3 ผลการหาสหสัมพันธพบวาแมลงหนอนปลอกน้ําชนิด Psychomyia samanaka, Ecnomus mammus, 

Oecetis laodike, Amphipsyche meridiana, Cheumatopsyche niasensis, Macrostemum indistinctum, 

Potamyia flavata และ Oecetis empusa สามารถใชเปนตัวบงชี้คุณภาพน้ําทางเคมีและกายภาพในแหลงน้ําได 
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การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมโดยใชลักษณะความผิดปกติทางสัณฐานวิทยา      
ของแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae 
Environmental risk assessment using Hydropsychids (Hydropsychidae) morphological 
abnormalities 
 

ภารวี ม่ันสุขผล1 อรอุมา ศุภศรี1 และ แตงออน พรหมมิ 1* 

Pharawee Mansukphol1, Orn-Uma Suprasri1 and Taeng-On Prommi1* 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแมลง

น้ําวงศ Hydropsychidae ที่สัมพันธกับคุณภาพน้ํา โดยทําการเก็บตัวอยางในลําธารน้ํา 3 สายคือ หวยปากคอก หวย

เขยง หวยอูลง ลําธารละ 2 จุดเก็บตัวอยาง ในเดือนธันวาคม 2552 และเดือนมกราคม 2553 พบตัวออนแมลงน้ําวงศ 

Hydropsychidae ทั้งหมด 1,006 ตัว จําแนกได 10 ชนิด ความผิดปกติของเหงือกตัวออนแมลงน้ําวงศ 

Hydropsychidae ที่พบคือ เกิดจุดดําขึ้นบนกลุมเหงือกและจํานวนเสนเหงือกลดลง คารอยละของจํานวนตัวออน

แมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Hydropsychidae ที่พบความผิดปกติของเหงือกตอจํานวนตัวออนทั้งหมด (HAI) และคา

รอยละของจํานวนกลุมเหงือกที่ผิดปกติตอจํานวนกลุมเหงือกทั้งหมดของตัวออนแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae 

(HYI) ในหวยปากคอกสูงกวาในหวยเขยงและหวยอูลง คุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมีพบวามีบางคาที่

แตกตางกันเล็กนอยในจุดที่ศึกษา สวนการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพน้ําและตัวออนแมลงน้ําวงศ 

Hydropsychidae ในแตละจุดเก็บตัวอยางกับปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี พบวาแมลงน้ําวงศ 

Hydropsychidae ชนิด Cheumatopsyche sp. มีความสัมพันธเชิงบวกกับอุณหภูมิอากาศ (P<0.05) ชนิด 

Polymorphanisus astictus และ Macrostemum floridum มีความสัมพันธเชิงลบกับคาความเปนกรดเปนดาง   

ของน้ํา (P<0.01) และปริมาณซัลเฟตที่ละลายอยูในน้ํา (P<0.05) และ Amphipsyche gratiosa มีความสัมพันธ   

เชิงบวกกับคาการนําไฟฟาของน้ํา(P<0.01) ความขุนของน้ํา (P<0.05) คาความเปนดางของน้ํา (P<0.01) ปริมาณ

แอมโมเนียไนโตรเจน (P<0.05) และซัลเฟตที่ละลายอยูในน้ํา (P<0.01) 

คําสําคัญ : ความผิดปกติ สัณฐานวิทยา แมลงน้ํา การประเมินคุณภาพน้ํา  

 

Abstract 
The study consisted of an environmental risk assessment based on the morphological gill 

abnormalities in hydropsychid larvae in correlation with water quality parameters in three streams, Huai 

Pakkok, Huai Kayeng, and Huai U-Long. Each site, two sampling stations were observed in December 

2009 and January 2010. Totally, 1,006 individuals were caught belonging to 10 species. Gill 

                                                 
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม 73140 ประเทศไทย 
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* Corresponding author: faastop@ku.ac.th  

  



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-279 

abnormalities consisted of dark spots on the gill tufts and reduced numbers of gill filaments. The 

percentage of individuals with at least some abnormality (HAI), and the percentage number of abnormal 

gill tufts for all individuals (HYI) in the Huai Pakkok stream were higher than those in the Huai Kayeng 

stream and the Huai U-Long stream. Physico-chemical water quality parameters were slightly differed in 

each sampling sites. The correlation between the hydropsychid larvae and physical and chemical water 

quality parameters were analyzed. The hydropsychid species, Cheumatopsyche sp. were positively 

correlated with air temperature (P<0.05), the Polymorphanisus astictus and the Macrostemum floridum 

were negatively correlated with air temperature and pH (P<0.01) and SO4
2-, whereas the Amphipsyche 

gratiosa were positively correlated with conductivity, turbidity, pH, NH3
-N, and SO4

2- (P<0.01). 

Keywords : abnormality, morphology, Trichoptera, assessment water quality 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 คุณภาพของน้ําในแหลงน้ําไหลสามารถตรวจสอบไดดวยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งคาที่ได

จากการตรวจวัดมีคาที่แมนยํา มีความคลาดเคลื่อนนอย อยางไรก็ดีคาที่ไดจากการตรวจวัดดวยวิธีการทางกายภาพ

และทางเคมีจะบงบอกถึงคุณภาพน้ําขณะที่ทําการตรวจวัด ในขณะที่การใชกลุมส่ิงมีชีวิตตรวจวัดคุณภาพน้ําจะ

สามารถประเมินคุณภาพน้ํายอนหลังได ซึ่งปจจุบันมีการใชส่ิงมีชีวิตประเมินคุณภาพน้ํากันอยางแพรหลาย ทั้งนี้

เพราะการใชส่ิงมีชีวิตประเมินคุณภาพน้ําเปนวิธีงายๆ ประหยัด ถึงแมคาที่ไดจะมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง          

แตก็เปนที่ยอมรับได การใชแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae เปนตัวบงชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา

เนื่องจากตัวออนของแมลงน้ําวงศนี้มีการแพรกระจายอยางกวางขวางและพบหลากหลายชนิดในระบบนิเวศ         

น้ําไหล ตอบสนองอยางรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําและระบบนิเวศที่มีผลตอตัวมัน ทําใหรับรูถึง

ผลกระทบจากแหลงมลพิษเปนอยางดี (Vuori and Kukkonen, 2002) โดยพบความผิดปกติของเหงือกที่อยูบริเวณ

ทองเมื่อคุณภาพน้ําเริ่มเส่ือมโทรมลง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวออน  

แมลงน้ําวงศ Hydropsychidae และคุณภาพน้ําทางเคมีและทางกายภาพในแหลงน้ําไหลบริเวณลุมน้ําแมกลอง  

เพื่อใชในการประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพโดยใชความผิดปกติของเหงือกตัวออนแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae 

 

อุปกรณและวิธีการ  
1. การเก็บตัวอยางแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae  

 ตรวจวัดคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมีจํานวน 12 ปจจัยคือ อุณหภูมิน้ําและอากาศ ปริมาณ

ออกซิเจนละลาย คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา คาการนําไฟฟาของน้ํา ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา 

ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน ออโธฟอสเฟต ซัลเฟต ความเปนดางของน้ําและความขุนของ

น้ํา     เก็บตัวอยางแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae ในลําธารน้ํา 3 สาย คือ หวยเขยง หวยปากคอกและหวยอูลง           

ลําธารละ 2 จุด โดยการเก็บ (pick sampling) ตามวัสดุที่อยูบริเวณพื้นทองน้ําเปนเวลา 30 นาทีในแตละจุด    

ตัวอยางที่ไดเก็บรักษาในแอลกอฮอล 95% เก็บ 2 ครั้งคือเดือนธันวาคม 2552 และมกราคม 2553  

2. การจัดจําแนกชนิดตัวออนของแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Hydropsychidae  

ตรวจเอกลักษณของแมลงแตละกลุมในระดับชนิดภายใตกลองสเตอริโอ โดยใชคูมือการจัดจําแนกชนิดของ  
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Prommi (2007), Wiggins (1996) นับจํานวนและบันทึกผล คํานวณหาคารอยละของจํานวนตัวออนแมลงน้ําวงศ 

Hydropsychidae ที่แสดงอาการผิดปกติตอจํานวนตัวออนทั้งหมด (Hydropsychid abnormality incidence; HAI) 

และคารอยละของกลุมเหงือกของแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae ที่ผิดปกติตอจํานวนกลุมเหงือกทั้งหมด 

(Hydropsychid gill abnormality indice; HYI) (Vouri and Kukkonen 1992) 
3. การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อไดขอมูลของการจัดจําแนกแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae ในระยะตัวออนจนถึงระดับชนิด แลวนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความสัมพันธ (correlation) ระหวางความหลากชนิดในแตละจุดเก็บตัวอยางกับคุณภาพน้ํา

ทางกายภาพและทางเคมี โดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science) 

 

ผลและวจิารณ 
1. คุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี 

 ปจจัยคุณภาพน้ําในลําธาร 3 สาย มีคาแตกตางกันเล็กนอย ซึ่งบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของ

มนุษยในการใชพื้นที่ (ลําธารหวยเขยง 1 หวยเขยง 2 และหวยอูลง 1) มีคาสูงกวาบริเวณที่ไดรับผลกระทบเพียง

เล็กนอย (หวยปากคอก 1 ปากคอก 2 และหวยอูลง 2) แตเมื่อนํามาเทียบกับคาเกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการ

ดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (กองจัดการคุณภาพน้ํา, 2540) พบวาไมมีปจจัยใดที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดิน 
2. สหสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพน้ําและตัวออนแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae 

 พบแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae ในลําธาร 3 สาย 6 จุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 1,006 ตัว จําแนกได 10   

สปชีส คือ  Macrostemum floridum, Hydropsyche camillus, Hydropsyche sp., H. dolosa, Potamyia 

phaidra, Cheumatopsyche tramota., Cheumatopsyche sp., Pseudoleptonema quinguefasciatum, 

Amphipsyche gratiosa และ Polymorphanisus astictus การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพน้ําและตัว

ออนแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae ในแตละจุดเก็บตัวอยางกับปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและทางเคมี พบวา 

แมลงน้ําวงศ Hydropsychidae ชนิด Cheumatopsyche sp. มีความสัมพันธเชิงบวกกับอุณหภูมิอากาศ (P<0.05) 

ชนิด Polymorphanisus astictus และ Macrostemum floridum มีความสัมพันธเชิงลบกับคาความเปนกรดเปนดาง

ของน้ํา (P<0.01) และปริมาณออรโธฟอสเฟต (P<0.05) และ Amphipsyche gratiosa มีความสัมพันธเชิงบวกกับ 

คาการนําไฟฟาของน้ํา (P<0.01) ความขุนของน้ํา (P<0.05) คาความเปนดางของน้ํา (P<0.01) ปริมาณแอมโมเนีย

ไนโตรเจน (P<0.05) และซัลเฟตที่ละลายอยูในน้ํา(P<0.01)  

     
                                                  ก                                                           ข 

รูปที่ 1 ลักษณะเหงือกบริเวณปลองทองของแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae ที่ปกติ (ก) และลักษณะที่ผิดปกติ (ข) 
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3. ความผิดปกติของกลุมเหงือกแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae 
 ความผิดปกติของเสนเหงือกที่สํารวจพบในตัวออนแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae คือเกิดจุดดําขึ้นในเสน

เหงือกเนื่องจากการขาดหายไปในเสนเหงือก ซึ่งทําใหจํานวนของเสนเหงือกในกลุมเหงือกลดลง หรือเกิดแผลสีดําตรง

กานเหงือกเนื่องจากการขาดหายไปของกลุมเหงือก (รูปที่ 1 ข) แมลงน้ําวงศ Hydropsychidae จํานวน 1,006 ตัว 

พบมากที่สุดในหวยอูลง 1 (297 ตัว)  รองลงมาคือหวยปากคอก 1 หวยปากคอก 2 หวยเขยง 1 หวยเขยง 2 และหวยอู

ลง 2 โดยพบจํานวน 274,152, 140, 88 และ 55 ตัวตามลําดับ คา HAI ในหวยปากคอก 1และ 2 เทากับ 82.85%, 

74.34% หวยเขยง 2 และ 3 เทากับ 50.71%, 52.27% หวยอูลง 1และ2 เทากับ 49.83%, 83.64% และคา HYI มี

คาสูงสุดในหวยปากคอก 1 และ 2 (3.27% และ 2.17%) รองลงมาคือ หวยอูลง 1 และ 2 (0.40% และ 4.14%) และ

หวยเขยง 2 และ 3 (0.62% และ 0.80%) เหงือกของตัวออนแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae มีลักษณะเปนเนื้อเยื่อ

บาง ออนนุม สีขาวขุน (รูปที่ 1ก) สัมผัสกับส่ิงแวดลอมภายนอกตลอดเวลา การตรวจพบลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิม 

เชน มีจุดดําเกิดขึ้นบนกลุมเหงือก การลดจํานวนของเสนเหงือกจึงสามารถบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา

เมื่อมีสภาวะการเสื่อมสภาพของแหลงน้ําได ความผิดปกติที่เกิดขึ้นใชเปนสัญญาณเตือนภัยภายในแหลงน้ํากอนที่

เหตุการณจะรุนแรงขึ้นได เนื่องจากตัวออนแมลงน้ําที่สํารวจพบความผิดปกติของเหงือกจะไมสามารถพัฒนาการไป

เปนตัวเต็มวัยได (Camargo, 1991) ซึ่งจะสงผลกระทบตอจํานวนประชากรตอไป  

 

สรุป 
พบตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ําวงศ Hydropsychidae ทั้งส้ิน 1,006 ตัว จําแนกได 10 ชนิด ความผิดปกติ

ของเหงือกตัวออนแมลงน้ําวงศ Hydropsychidae ที่พบคือเกิดจุดดําขึ้นบนกลุมเหงือกและจํานวนเสนเหงือกลดลง 

คา HAI ในลําธารหวยปากคอกมีคาสูงกวาในลําธารหวยเขยงและลําธารหวยอูลง สวนคา HYI มีคาสูงสุดในหวย

ปากคอกรองลงมาคือหวยอูลงและหวยเขยง  
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ระบบใหมในการผลิตกุยชายขาวในสภาพโรงเรือน 
A New System to Produce White Chinese Chive (Allium  tuberosum Rottler)  
in the Greenhouse Condition 
 

พิทักษพงศ ปอมปราณี1 

Pitakpong Pompranee1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุยชายขาวในระบบโรงเรือนแทนการผลิตกุยชายขาว

ในระบบแปลงปลูก ใหสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตตอไรไดอยางตอเนื่อง และเปนแนวทางในการถายทอดเทคโนโลยี

สูเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตกุยชายขาวในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก  

ผลการศึกษาพบวา   

 1. ไดมีการพัฒนาโรงเรือนตนแบบสําหรับการผลิตกุยชายขาวได 1 หลัง และสามารถใชผลิตกุยชายขาว

ไดผลเปนที่นาพอใจ  โดยพบวาวงจรการผลิตกุยชายขาวในระบบโรงเรือน 1 รอบ ใชระยะเวลา 60 วัน คือ การบํารุง

ตนกุยชายเขียวเปดรับแสงแดดเปนเวลา 45 วัน ตัดกุยชายเขียวจําหนาย ปดโรงเรือนในสภาพมืดสนิทเปนเวลา 15 

วัน กุยชายที่แตกขึ้นมาใหมจะมีสีขาวตัดจําหนายได จากนั้นเปดโรงเรือนรับแสงสําหรับบํารุงตนเขียว ทําเชนนี้

สลับกันไปใน 1 ป จะสามารถตัดกุยชายเขียวและกุยชายขาวไดประมาณ 4 – 6 ครั้ง   

 2. ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตตอครั้ง ในสภาพการปลูกแบบโรงเรือน ใหผลผลิตต่ํากวาการปลูกในสภาพแปลง

ปลูกปกติ กลาวคือ ในสภาพการปลูกแบบโรงเรือนในขนาดพื้นที่ 72 ตารางเมตร ไดผลผลิตกุยชายเขียว 32.50 กรัม/

กอ  หรือ 14.62 กิโลกรัม  กุยชายขาว 26.50 กรัม/กอ  หรือ 11.92 กิโลกรัม  ในสภาพแปลงปลูกปกติซึ่งมีขนาดพื้นที่ 

72 ตารางเมตร เชนเดียวกัน ไดผลผลิตกุยชายเขียว 45.50 กรัม/กอ  หรือ 20.47 กิโลกรัม กุยชายขาว 36.50 กรัม/กอ 

หรือ 16.42  กิโลกรัม ทั้งนี้เนื่องมาจาก ในสภาพโรงเรือน มีขอจํากัดที่ไมสามารถรับแสงแดดไดเต็มที่ สงผลตอ

ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงของพืช  

 3. เกษตรกรใหการยอมรับในเทคโนโลยีการผลิตกุยชายขาวในระบบโรงเรือน เนื่องจากเห็นวาทําไดงาย 

สะดวก  ลดปญหาแรงงาน แตยังมีขอกังวลในเรื่องของ ตนทุนโรงเรือนและระยะเวลาคุมทุน  

คําสําคัญ : กุยชายขาว 

 

Abstract 
 This research aimed to develop a system to produce Chinese Chive (Allium  tuberosum Rottler) 

in the greenhouse and to improve both yield and quality of the plant. The developed system was 

subsequently  transferred to farmers for validation. The results were as follows :    

1. A  prototype  of the greenhouse  was designed  and constructed  to produce Chinese  
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Chive. This prototype was effective to produce Chinese Chive. It took 60 days to produce one crop of  the 

White Chinese Chive. In producing one crop, this vegetable was grown in the greenhouse which had 

access to sunlight for 45 days to produce green Chinese Chive, followed by 15 days period of total 

darkness to produce  White Chinese Chive. With this system, the Chinese Chive could be grown for 4 – 6  

crops per year.   

2. The yields of  Chinese Chive produced under greenhouse condition was less than that of 

Chinese Chive produced under normal condition.  

3. Farmers were ready to accept the system to produce Chinese Chive because this technology 

was simple, convenience for implementation and the system required less labor for cultivating this plant. 

However, the farmers were reluctant to use this system because of the investment required for 

constructing the greenhouse.   

Keywords : Allium  tuberosum  , White Chinese Chive 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
กุยชาย (Chinese Chive, Allium  tuberosum Rottler) เปนพืชที่อยูในวงศ  Alliaceae จัดเปนพืชผัก

สมุนไพรที่อยูในตระกูลเดียวกับ หอมและกระเทียม  ใหคุณคาทางโภชนาการสูง  ในดานราคาซื้อขายของกุยชายใน

ปจจุบันพบวา กุยชายเขียวราคากิโลกรัมละประมาณ 15 บาท ในขณะที่กุยชายขาวราคากิโลกรัมละประมาณ 100 

บาท เทคนิคในการผลิตกุยชายขาวจึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา การใชเทคโนโลยีการผลิตพืชในสภาพ

โรงเรือนสงผลตอการเพิ่มผลผลิตพืช เชน การลดรังสีความรอนจากแสงแดดโดยการใชมานพรางแสง สีดําหรือ          

สีอื่นๆ มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตพืชในแตละชนิดแตกตางกัน (ไกรเลิศ  ทวีกุล และคณะ, 

2548 ; ชูชาติ สันธทรัพย,2551) วัตถุประสงคในการศึกษาเรื่องนี้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุยชายขาวใน    

ระบบโรงเรือนแทนการผลิตกุยชายขาวในระบบแปลงปลูก เพื่อใหสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตตอไรไดอยางตอเนื่อง 

อันจะเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตกุยชายขาวเพื่อการพาณิชยตอไป  

 

อุปกรณและวิธีการ  
 การศึกษาระบบการผลิตกุยชายขาวในระบบโรงเรือน กระทําโดยการพัฒนาโรงเรือนตนแบบที่สามารถ 

ปรับแสงใหอยูในสภาพมืดหรือสวางได ทําการปลูกกุยชายในโรงเรือนตนแบบเพื่อศึกษาสรีรวิทยาวงจรการผลิต

กุยชายขาวในระบบโรงเรือน การเจริญและพัฒนาการในรอบวงจรการผลิต ซึ่งรอบวงจรการผลิต หนึ่งๆ ประกอบ  

ดวย การตัดกุยชายเขียว  การเจริญเติบโตของกุยชายขาวที่แตกใหมภายใตสภาพโรงเรือนมืด การตัดกุยชายขาว  

การเปดโรงเรือนรับแสงแดด การบํารุงกอหลังการตัด  การแตกใหมของกุยชายเขียว  การเจริญเติบโตของกุยชาย 

เขียวในสภาพปกติ จนกระทั่งถึงการตัดกุยชายเขียว และเริ่มตนการพัฒนาการใหมของกุยชายขาวในระบบ    

โรงเรือนมืด  
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ผลและวิจารณ 
ผลการศึกษาระบบการผลิตกุยชายขาวในสภาพโรงเรือนพบวา วงจรการผลิตกุยชายขาวในระบบ    

โรงเรือน 1 รอบ ใชระยะเวลา 60 วัน คือ การบํารุงตนกุยชายเขียวเปดรับแสงแดดเปนเวลา 45 วัน ตัดกุยชายเขียว

จําหนาย ปดโรงเรือนในสภาพมืดสนิทเปนเวลา 15 วัน กุยชายที่แตกขึ้นมาใหมจะมีสีขาวตัดจําหนายได จากนั้น   

เปดโรงเรือนรับแสงสําหรับบํารุงตนเขียว ทําเชนนี้สลับกันไปใน 1 ป จะสามารถตัดกุยชายเขียวและกุยชายขาวได

ประมาณ 4 – 6 ครั้ง  (ภาพที่ 3)  โรงเรือนตนแบบที่ไดพัฒนาขึ้น  เปนโรงเรือนรูปหนาจั่วชั้นเดียว ขนาดกวาง  6 เมตร 

ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร คลุมดวยพลาสติกสีดําทุกดาน หลังคาคลุมดวยพลาสติกใส มีชองระบายอากาศ และ        

มีมานพลาสติกสีดําเปดปดได สําหรับการเปดรับแสงแดดในชวงบํารุงตนกุยชายเขียว  และปดใหอยูในสภาพมืด

ในชวงทํากุยชายขาว (ภาพที่ 1)  โรงเรือนตนแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใชผลิตกุยชายขาวไดผลผลิตเปนที่นาพอใจ 

(ภาพที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตระหวางการปลูกในสภาพโรงเรือนกับการปลูกในสภาพแปลงปกติแบบเดิม         

ในพื้นที่ขนาด 72 ตารางเมตร เทากัน ไดผลผลิตกุยชายเขียว 32.50 กรัม/กอ  หรือ 14.62 กิโลกรัม  กุยชายขาว 26.50 

กรัม/กอ หรือ 11.92 กิโลกรัม  ในสภาพแปลงปลูกปกติซึ่งมีขนาดพื้นที่ 72 ตารางเมตร เชนเดียวกัน ไดผลผลิต 

กุยชายเขียว 45.50 กรัม/กอ  หรือ 20.47 กิโลกรัม กุยชายขาว 36.50 กรัม/กอ หรือ 16.42  กิโลกรัม จะเห็นไดวาใน

การเก็บเกี่ยวผลผลิตตอครั้ง ในสภาพการปลูกแบบโรงเรือนใหผลผลิตต่ํากวาการปลูกในสภาพแปลงปลูกปกติ     

ทั้งนี้เนื่องมาจากในสภาพโรงเรือนมีขอจํากัดที่ไมสามารถรับแสงแดดไดเต็มที่ สงผลตอประสิทธิภาพการสังเคราะห

แสงของพืช  จึงมีผลตอปริมาณผลผลิตดังกลาว  

  

สรุป  
การผลิตกุยชายขาวในระบบโรงเรือน เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตกุยชายขาวแทน 

ระบบการผลิตแบบเดิม แตอาจมีขอจํากัดในการลงทุนสรางโรงเรือนในระยะแรก  
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การวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยการประสานงานของเครือขายวิจัยอุดมศึกษา     

ภาคกลางตอนลาง  ประจําปงบประมาณ 2552 
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ภาพที่  1  โรงเรือนตนแบบสําหรับการผลิตกุยชายขาวในสภาพมืด  

 

 
 

ภาพที่  2   กอกุยชายเขียวที่ปลูกในโรงเรือน (1)  ผลผลิตกุยชายขาว (2)  
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ยายปลูก บํารุงตน 

          ตัดใบเขียวทิ้ง ครั้งที่ 2 

บํารุงตน  45 วัน 

             ตัดใบเขียวทิ้ง ครั้งที่ 1   

กุยชาย อายุ 1 ป ไดจากการเพาะเมล็ด 

ตัดใบเขียวทิ้ง ครั้งที่ 3 

บํารุงตน 45 วัน 

60 วัน 

 กุยชายขาว  

 

 

เปดพลาสติกสีดํา 

ออก เพื่อรับแสง 

ปดพลาสติกสีดํา 15  วัน 

 กุยชายเขียว 

เปดพลาสติกสีดํา รับแสง 45  วัน 

ตัด กุยชายเขียว 

กุยชายขาว 

ปดพลาสติกสีดํา 15 วัน 

ตัด กุยชายขาว 

ตัด กุยชายขาว 

กุยชายเขียว 

เปดพลาสติกสีดํา รับแสง 45 วัน 

ตัด กุยชายเขียว 

ภาพที่ 3  วงจรการผลิตกุยชายขาวในสภาพโรงเรือน 
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การดูดซับตะกั่วโดยใชเถาแกลบดําและเถาแกลบดําที่ปรับสภาพ 
Adsorption of Lead (Pb2+) Using Rice Husk Ash and Modified Rice Husk Ash  
 

ปานใจ ส่ือประเสริฐสิทธิ์1 กรรณิกา ปงอุทา1 และ ธัญกมล แสงไชย1 

Panjai Saueprasearsit1, Kannika Pung-utha1 and Thanyakamon Sangchai1 

 

บทคัดยอ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดูดซับตะกั่ว โดยใชเถาแกลบดําและเถาแกลบดําที่ปรับสภาพดวย

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลาร ดวยการทดลองแบบทีละเท   จากผลการศึกษา พบวา สภาวะที่เหมาะสม

ในการดูดซับ คือ คา pH เทากับ 3 ระยะเวลาสัมผัส 30 นาที ขนาดของเถาแกลบดํา 250 – 500 ไมครอน ความเร็ว

รอบ 150 รอบตอนาที ปริมาณตัวดูดซับ 20 กรัมตอลิตร คาความเขมขนเริ่มตนของสารละลายตะกั่ว 75 มิลลิกรัมตอ

ลิตร สมการไอโซเทอรมของแลงเมียรเปนสมการที่เหมาะสมในการอธิบายกลไกการดูดซับที่เกิดขึ้น โดยสมการ

ดังกลาวอธิบายวา การดูดซับที่เกิดขึ้นเปนการดูดซับแบบชั้นเดียว (Monolayer) ซึ่งมีพื้นที่ผิวของตัวดูดซับ เปนปจจัย

การดูดซับที่สําคัญ ความสามารถสูงสุดในการดูดซับตะกั่ว (qmax) ของเถาแกลบดําและเถาแกลบดําที่ปรับสภาพ               

ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 3.64 และ 4.22 มิลลิกรัมตอกรัม งานวิจัยนี้สามารถสรุปไดวา เถาแกลบดําและเถาแกลบดํา

ที่ปรับสภาพจัดเปนตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่ว  

คําสําคัญ : การดูดซับ ตะกั่ว เถาแกลบดํา กระบวนการที่ปรับสภาพ 

 

Abstracts  
The objective of this research aimed to study the adsorption of lead (Pb2+) using rice husk ash 

(RHA) and 0.1 M NaOH modified rice husk ash (MRHA) in the batch experiment. The results showed that 

appropriate condition for Pb2+adsorption by rice husk ash and modified rice hush ash was pH 3, contact 

time of 30 minutes, adsorbent size of 250 – 500 μm, agitation speed of 150 rpm, adsorbent dose of 20 

g/l and initial Pb2+ concentration of 75 mg/l, respectively. Langmiur isotherm was found to better fit the 

experiment data than Fruendlich isotherm.  Adsorption mechanism was monolayer which important 

adsorption factor was surface area. Maximum adsorption capacity (qmax) of RHA and MRH was 3.64 and 

4.22 mg/g. Therefore, it can be concluded that RHA and MRHA are effective adsorbents. Finally, the 

utilization of RHA and MRHA is an interesting waste management and eco-friendly technique.  

Keywords : adsorption, lead (Pb2+), rice husk ash, modification process 

 

Introduction  
Lead (Pb2+) is widely used in various industries as metal plating, battery production, etc. which can 

damage human health and the environment.  In this research, the adsorption is one of the most well 

                                                 
1 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 ประเทศไทย 
  Faculty of Environment and Resource Studies,Mahasarakham University, Talad District,  Ampoe Maung, Maha-Sarakham 40000, Thailand 
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known and economically favorable technique for removing heavy metals in various industrial wastewaters 

so it was selected to be the process in this research. Rice husk is significant industrial waste from 

biomass power used to be the adsorbent. In the experiment, the effects of pH, contact time, adsorbent 

size, temperature, agitation speed, adsorbent dose, initial Pb2+ concentration including adsorption 

isotherms were investigated. The results can explain the mechanism of Pb2+adsorption and determine the 

adsorption capacity. The utilization of RHA is an alternative waste management and natural conservation.  
 

Materials and Methods 
The RHA was washed with distilled water until the pH was constant and dried in an oven at 105 0C for             

24 hours. Then, they were ground to be various sizes. In modification process, RHA was mixed with 0.1 M 

NaOH (1:20, w/v) for 30 minutes and according to distilled water washing and drying step similar RHA.                   

In synthetic wastewater preparation, aqueous solutions of Pb2+were prepared by dissolving 

PbNO3.4H2O(s) in distilled water. Adsorption parameters consisted of pH (2.0 – 7.0), contact time (0, 5, 

10, 15, 30, 60, 120, 240 and 360 min), particle size  (53-125 μm, 125-250 μm, 250-500 μm, 600-710 μm 

and 710-1,000 μm), room temperature, agitation speed (100, 150, 200, and 250 rpm), adsorbent dose 

(10, 20, 30 and 40g/l) and Pb2+ concentration (5, 10, 25, 50, 75 and 100 mg/l). Moreover, Langmuir and 

Fruendlich isotherms were used to study adsorption mechanism and adsorption capacity.  

 

Results and Discussion 
The Pb2+ adsorption on RHA and MRHA increased with an increase of pH from pH 2 to pH 3 due to the 

decrease in electrostatic repulsive between the surface and the metal ions. The suitable pH is 3.0.                  

The Pb2+adsorption on MRHA has been found to be higher than RHA because the base treatment can  

remove surface impurities and exposure of available binding sites for metal adsorption after the 

pretreatment might be the reason for the increase in metal adsorption [1]. The effects of pH on Pb2+ 

adsorption on RHA and MRHA were shown in Figure 1. Then, the rate of Pb2+adsorption is found to be 

rapid increase in the period time of 0 – 30 min and thereafter, the removal of Pb2+ions is almost constant 

(Figure 2). In the initial stage of sorption,  the vacant surface sites for adsorption are large.  After some 

time, the remaining vacant surface sites are difficult to be occupied due to repulsive forces between the 

molecules of adsorbate on the adsorbent surface and in the bulk phase [2]. The appropriate contact time 

is 30 min.  Effects of adsorbent size on adsorption are shown in Figure3, decreasing of adsorbent size 

leads to the increase in surface area and adsorption opportunity at the outer surface of the adsorbent.  

As diffusional path length or mass transfer resistance, contact time, and blockage sections of the particle 

may not be utilized for adsorption, the adsorption capacity of large particles may be low [3]. The suitable 

adsorbent size is 250 - 500 μm. The study on effect of agitation speed shows that  the rate of Pb2+ 
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adsorption increases with increasing of agitation speed (Figure 4) due to the greater uniform mixing or 

the lower boundary layer resistance to reaction resulted by increasing the agitation [4].  

 The optimal agitation speed of this study is 150 rpm. The effects of adsorbent dose on the 

removal of Pb2+ are apparent that increasing of the adsorbent dose causes to increase the amount of 

Pb2+but decrease the amount adsorbed per unit mass, adsorption density  (Figure 5) because of 

unsaturation of adsorption sites through the adsorption process. Other reasons may be due to the 

particle interaction, such as aggregation, resulted from high adsorbent dose.  Such aggregation would 

lead to decrease in total surface area of the adsorbent and an increase in diffusion path length [5].  

In term of adsorption capacity, the effects of initial Pb2+ concentration on adsorption 

(Figure 6) are apparent that increasing of the initial Pb2+ concentration causes to increase Pb2+  

adsorption capacity. It is understood that the number of available adsorption sites is constant but the 

adsorbate increases. The suitable initial Pb2+ concentration is 75 mg/l. Adsorption isotherms for 

adsorption of Pb2+ on RHA and MRHA were calculated from the results of   studying effects of initial Pb2+ 

concentration. The results present that the experiment data were better fitted to the Langmuir equation 

( 9066.02 =RHAR , 9126.02 =MRHAR ) than the Freundlich equation ( 8906.02 =RHAR , 7599.02 =RHAR ) (Table 1). 

From the results, the Langmuir adsorption model, based on the sorption on a homogeneous surface by 

monolayer sorption without interaction between sorbed species becomes more appropriate to describe 

the process.  The values of Pb2+ specific uptake found in this work were higher than the other works [1]. 

Thus, the RHA and MRHA are the effective absorbents for the Pb2+adsorption from aqueous solutions. 

 

Table 1 Langmuir Isotherm and Fruendlich Isotherm constants for adsorption of Pb2+on RHA and MRHA  

Langmuir Isotherm Fruendlich Isotherm Adsorbent 

qmax(mg/g) b(l/mg) R2 Kf (mg/g) n R2 

RHA 

MRHA 

3.64 

4.22 

0.13 

0.27 

0.9066 

0.9126 

0.37 

0.82 

1.38 

1.66 

0.8906 

0.7599 
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  Figure 1 Effect of pH on adsorption of Pb2+             Figure 2 Effect of contact time on adsorption of Pb2+ 

                                       using RHA and MRHA                                                                        using RHA and MRHA 

  
               
 
 
 
 
   Figure 3 Effect of adsorbent size on adsorption          Figure 4 Effect of agitation speed on adsorption  

                 of Pb2+using RHA and MRHA                                                           of Pb2+using RHA and MRHA                                                      
                      
              
 
 
 
 
   Figure 5 Effect of adsorbent dose on adsorption               Figure 6 Effect of adsorption capacity   

                   of Pb2+using RHA and MRHA                                                 on adsorption of Pb2+using RHA and MRHA 
 

Conclusion 
The results shown that appropriate condition for Pb2+adsorption by RHA and MRHA  was pH 3, contact 

time of 30 minutes, adsorbent size of 250 – 500 micron, agitation speed of 150 rpm, adsorbent dose of 20 

g/l and initial Pb2+ concentration of 75 mg/l, respectively. Langmiur isotherm was found to better fit the 

experiment data than Fruendlich isotherm. Adsorption mechanism was monolayer and important 

adsorption factor was surface area. Maximum adsorption capacity (qmax) of RHA and MRH was 3.64 and 

4.22 mg/g, respectively.  
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การเตรียมเสนใยไมโคร-นาโนเชลแล็กดวยเทคนิคอิเล็กโทรสปนนิง : การหากระบวนการ     
ที่เหมาะสม 
Preparation of shellacmicro-nanofibers by electrospinning technique: Processing optimization 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการสําหรับเตรียมเสนใยเชลแล็กดวย

เทคนิคอิเล็กโทรสปนนิง  โดยทําการปรับสภาวะที่มีผลตอคุณสมบัติของเสนใย ไดแก ความเขมขนของสารละลาย

เชลแล็ก ระยะหางระหวางเข็มกับแกนหมุน  ความตางศักยไฟฟา อัตราการปอนสารละลาย ผลการศึกษาพบวาความ

เขมขนของสารละลายเชลแล็กมีผลโดยตรงตอการเกิดเสนใยของเชลแล็ก ในระดับความเขมขนในชวง 40-45 %  โดย

น้ําหนัก สามารถเตรียมเสนใยเชลแล็กได โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยอยูในชวง 200-1800 นาโนเมตร  

มีขนาดเฉลี่ยประมาณ 860 นาโนเมตร การปรับเพิ่มความตางศักยไฟฟาในชวง 5-10 กิโลโวลต พบวามีผลทําให

ขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในขณะที่การกระจายขนาดแคบลง สําหรับผลของอัตราการปอนสารละลาย

พบวาการใชอัตราการไหลมากกวา 1 มิลลิลิตรตอชั่วโมงมีแนวโนมทําใหเกิดบีดบนเสนใย ซึ่งผลการทดลองดังกลาว

เปนขอมูลเพื่อชวยในการออกแบบเสนใยเชลแล็กเพื่อประยุกตใชในทางการแพทยและเภสัชกรรมตอไป 

คําสําคัญ :  เชลแล็ก อิเล็กโทรสปนนิง  เสนใยนาโน 

 

Abstract 
The purpose of this study was to optimize the processing conditions for preparing of shellac 

fiber by electrospinning technique. The processing conditions, including concentration of shellac, 

distance between the needle and spindle, electric field voltage, and feed rate were investigated. The 

results showed that the concentration of shellac directly affected the formation of shellac fiber.  Shellac 

fibers were successfully prepared at the concentration of 40-45 % w/w. The diameters of the fibers were 

in a range of 200-1800 nm with average size about 860 nm. The diameter of fiber showed a tendency to 

increase as increasing voltage from 5 to 10 kV while the size distribution was decreased.The bead 

formation on obtained fiber was observed after increasing flow rate to more than 1 ml/h. In conclusion, 
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the obtained results would be beneficial for designing of shellac fibers that should be applied in the 

pharmaceutical or medical field in near future. 

Keywords : shellac, electrospinning, nanofiber 
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ปจจุบันทั่วโลกใหความสนใจแนวทางดานนาโนเทคโนโลยีกันมากขึ้น มีรูปเเบบตางๆ ที่ไดจากการพัฒนา 

เชน นาโนพารทิเคิล นาโนอิมัสชันและเสนใยนาโน เปนตน  ซึ่งเสนใยนาโน เปนรูปแบบที่กําลังไดรับความสนใจ     

เพิ่มมากขึ้น ขอดีของรูปแบบนี้คือ เปนเสนใยที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางในระดับนาโนเมตร มีอัตราสวนระหวางพื้นที่

ผิวตอปริมาตรสูงมาก มีชองวางขนาดเล็ก มีน้ําหนักเบา นอกจากนี้เสนใยชนิดนี้ยังมีรูพรุนขนาดเล็กอยูเปนจํานวน

มากทําใหมีการสงผานของของเหลวหรือแกสไดดี สงผลตอคุณสมบัติเชิงกลทั้งในดานความแข็งแรงและความยืดหยุน  

ดังนั้นจึงมีการประยุกตใชเสนใยนาโนในงานหลายแขนง เชน ใชเปนวัสดุควบคุมการปลดปลอยสารออกฤทธิ์จาก

เครื่องสําอางเขาสูผิวหนังในลักษณะของแผนมาสกหนา ใชเปนอวัยวะเทียม เนื้อเยื่อเทียมสําหรับซอมแซมกระดูก

ออน และเสนประสาทรวมทั้งวัสดุปดแผล เปนตน  การเตรียมเสนใยนาโนดวยวิธีอิเล็กโทรสปนนิง (Ramakrishna, 

2005)   เปนเทคนิคที่นิยมใชในปจจุบันโดยใหความตางศักยทางไฟฟากับปลายเข็มซึ่งเชื่อมตอกับภาชนะบรรจุ 

สารละลายพอลิเมอรหรือพอลิเมอรหลอมเหลว แรงทางไฟฟาจะทําใหลําของสารละลายพุงออก จากปลายเข็มไปยัง

แผนรองรับ โดยตัวทําละลายสวนใหญจะระเหยไป ระหวางที่ลําของสารละลายพุงไปยังแผนรองรับ  

เชลแล็กเปนพอลิเมอรธรรมชาติ มีความเขากันไดและยอยสลายไดทางชีวภาพ โดยประเทศไทยมีการผลิต

เชลแล็กเพื่อการสงออกเปนอันดับ 2 ของโลก (Limmatvapirat, 2004)  จึงนับวาเปนวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในการ

นําไปประยุกตใชและพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนได เชลแล็กมีคุณสมบัติที่นาสนใจหลายประการ 

เชน การเกิดฟลมที่ดี การซึมผานไอน้ําต่ํา จึงไดมีการนําเชลแล็กมาใชในการปองกันความชื้นที่สูง มีราคาที่ไมแพง 

และสามารถนํามาใชเพื่อการควบคุมการปลดปลอยยา แตอยางไรก็ตามยังไมมีงานวิจัยที่แสดงถึงการเตรียมเสนใย

เชลแล็กในรูปแบบเสนใย  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดเสนใยของ   

เชลแล็ก เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาเสนใยนาโนสําหรับนําสงยาตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ  
การเตรียมและประเมินผลสารละลายเชลแล็ก เตรียมสารละลายความเขมขน 20, 25, 30, 35, 40, 

42,45 และ 50 %โดยน้ําหนักโดยละลายผงเชลแล็กในเอทานอล แลวปนผสมดวยเครื่องกวนแบบแมเหล็กปนทิ้งไว

ขามคืน อยางนอยเปนเวลา  12  ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง ปรับน้ําหนักดวยตัวทําละลายจนไดความเขมขนที่ตองการ 

จากนั้นนําสารละลายเชลแล็กที่ไดไปแยกสิ่งเจือปนออกดวยเครื่องปนเหวี่ยง ความเร็ว 8000 รอบตอนาที ระยะเวลา 

30 นาที นําไปวัดคุณสมบัติของสารละลายที่ไดเชน พีเอช ความหนืดและการนําไฟฟาของสารละลาย (Zhang, 2009) 

กอนนําไปทดลองขั้นตอนตอไป  

การเตรียมและการประเมินผลเสนใยเชลแล็ก นําสารละลายที่เตรียมไดบรรจุในหลอดฉีดยาสําหรับ

ปอนเขาเครื่องอิเล็กโทรสปนนิง หลังจากนั้นทําการศึกษาสภาวะตางๆ ของเครื่องมือที่มีผลตอเสนใย เชน อัตราการ

ปอนน้ํายา ความตางศักยไฟฟา ระยะหางระหวางเข็มกับแกนหมุน เพื่อรวบรวมปจจัยและสภาวะที่เหมาะสมตอการ

เกิดเสนใย  ทําการประเมินลักษณะทางกายภาพ ขนาดและการกระจายขนาดของเสนใยที่ไดดวยการถายภาพดวย
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กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning electron microscope, SEM) 

 

ผลและวจิารณ 
คุณสมบัติของสารละลายเชลแล็ก 

 รูปที่ 1 แสดงผลของความเขมขนของเชลแล็กตอแรงตึงผิวและความหนืดของสารละลายเชลแล็กในเอทา

นอล ผลการสอบพบวาแรงตึงผิวมีคาลดลงเล็กนอยในขณะที่ความหนืดมีการเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเพิ่มความ

เขมขนของเชลแล็ก โดยเฉพาะในระดับมากกวา 45 %โดยน้ําหนัก ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวมีความสัมพันธกับการเกิด

เสนใยดังแสดงใหเห็นในรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1  ความสัมพันธของความเขมขนเชลแล็กกับคาแรงตึงผิว (mN/m) และความหนืด (mPas) 
ผลของความเขมขนความเขมขนของสารละลายเชลแล็กตอความสามารถในการเกิดเสนใย 

(spinnability) 
รูปที่ 2 แสดงภาพถาย SEM ของเชลแล็กภายหลังกระบวนการอิเล็กโทรสปนนิง ผลการทดสอบพบวารูปราง

ของอิเล็กโทรสปนเชลแล็ก(electrospun shellac)ขึ้นกับความเขมขนของเชลแล็ก กลาวคือความเขมขนต่ํากวา 35 % 

โดยน้ําหนักจะไดอนุภาคทรงกลมและมีแนวโนมเปนเสนใยมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเขมขน โดยความเขมขน 40% โดย

น้ําหนักจะไดลักษณะเสนใยปนบีด ในขณะที่ความเขมขน 45% โดยน้ําหนักสามารถเตรียมเปนเสนใยที่คอนขาง

สมบูรณ ผลที่ไดจะสอดคลองกับความหนืดของสารละลาย ความหนืดนาจะมีผลโดยตรงตอการเกิดเสนใย กลาวคือ

ขณะที่ความหนืดนอยแรงดันไฟฟาจะเหนี่ยวนําทําใหสารละลายแตกเปนละอองฝอยในขณะที่ความหนืดมาก

เพียงพอจะสามารถยืดยาวออกเปนเสนใยไดโดยไมขาดออกจากกันจนกวาจะไปถึงแกนหมุน 
 

 
  (ก)                                                    (ข)                                                     (ค)      

รูปที่ 2 ภาพถาย SEM ของสารที่เตรียมจากสารละลายเชลแล็กความเขมขน 35% (ก) 40% (ข) และ 45 % (ค) ดวย

กระบวนการอิเล็กโทรสปนนิง 
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ผลของระยะหางระหวางเข็มกับแกนหมุนตอลักษณะทางกายภาพของเสนใยเชลแล็ก 
ผลของระยะหางระหวางเข็มกับแกนหมุนตอลักษณะของเสนใยที่เตรียมจากสารละลายเชลแล็กความ

เขมขน 45% โดยน้ําหนักแสดงไวในรูปที่ 3 การทดสอบพบวาระยะหางที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาครั้งนี้จะอยู

ในชวง 10-20 เซนติเมตร ระยะหางระหวางเข็มกับแกนนอยกวา 10 เซนติเมตร จะทําใหเกิดการระเหยของตัวทํา

ละลายไมสมบูรณทําใหเสนใยเหลวติดกันบนแกนหมุน 

 

 
 

 
 
 

 

         (ก)                                      (ข)                                                (ค)                                           (ง)        

รูปที่  3 ผลของการปรับระยะหางระหวางเข็มฉีดกับแกนหมุนที่ระยะ 5 (ก) 10 (ข) 15 (ค) และ 20 (ง) เซนติเมตรตอ

ลักษณะของเสนใยเชลแล็ก 
  ผลของความตางศักยไฟฟาตอขนาดและการกระจายขนาดของเสนใยเชลแล็ก 

การเพิ่มขึ้นของความตางศักยไฟฟาสงผลใหขนาดของเสนใยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  โดยมีเสนผานศูนยกลาง

เฉล่ียของเสนใยคือ 780, 916 และ 1012 ไมครอน สําหรับความตางศักยไฟฟาที่  5, 8 และ 10 กิโลโวลต ตามลําดับ 

ดังแสดงในรูปที่  4 ผลที่ไดจะแตกตางจากในกรณีทั่วไปที่มีรายงานกลาวคือการเพิ่มขึ้นของความตางศักยไฟฟาจะมี

ผลทําใหเกิดการยืดของสายโซพอลิเมอรมากขึ้นสงผลใหขนาดเล็กลง (Ramakrishna, 2004)  แตอยางไรก็ตามขนาด

ที่เล็กกวาเมื่อลดความตางศักยไฟฟานั้นนาจะเกิดเนื่องจากการเพิ่มระยะเวลาการเดินทางระหวางเข็มกับแกนหมุน 

(flight time) มีผลทําใหเวลาในการระเหยแหงของสารละลายเชลแล็กนานขึ้นสงผลใหมีขนาดที่เล็กลง ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของ Zhang และคณะ (2009) ในสวนการกระจายขนาดของขนาดเสนใยนั้นมีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่ม

ความตางศักยไฟฟาโดยแสดงผลดวยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธลดลงจาก 39% เปน 33%เมื่อเพิ่มความตาง

ศักยไฟฟาจาก 5 เปน 10 กิโลโวลต      

 
 
 
 
 

 
รูปที่  4 แสดงการกระจายขนาดของเสนใยเชลแลกที่กระแสไฟฟาระดับตางๆ  5(ก)  8(ข) และ 10(ค) กิโลโวลต  

ผลของของอัตราการปอนสารละลายตอลักษณะทางกายภาพของเสนใย 
         ที่อัตราการปอนน้ํายา 0.5 มิลลิลิตรตอชั่วโมงไดเสนใยที่มีขนาดเล็กและสม่ําเสมอ (รูปที่ 5ก) ขนาดเสนใยมี

แนวโนมโตมากขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราการปอนน้ํายาจนถึง 1.0 มิลลิลิตรตอชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีแนวโนมที่แหงไมทัน

สังเกตจากลักษณะเสนใยที่มีแนวโนมเกาะกันบนแกนหมุน สําหรับการเพิ่มอัตราการปอนน้ํายาตั้งแต 2.0 มิลลิลิตร 

ตอชั่วโมงมีแนวโนมทําใหเกิดบีดบนเสนใยมากขึ้นเนื่องจากความตางศักยไฟฟาอาจไมมากเพียงพอที่จะทําใหหยด
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สารละลายเชลแล็กแตกออกและยืดออกเปนเสนใยในระหวางเคลื่อนที่ไปยังแกนหมุน 
 
 
 
 
 
 
 

            (ก)                                            (ข)                                              (ค)                                           (ง)        

รูปที่  5   ภาพถาย SEM ของเสนใยเชลแล็กที่อัตราการปอนสารละลายเทากับ 0.50(ก) 1.00(ข) 2.00(ค) และ 3.00(ง) 

มิลลิลิตรตอชั่วโมง 
 

สรุป 
การศึกษาครั้งนี้สามารถหากระบวนการที่เหมาะสมในเตรียมเสนใยไมโคร-นาโนเชลแล็กดวยอิเล็กโทร   

สปนนิง โดยการควบคุมปจจัยในเรื่องตางๆ เชน ผลของชนิดตัวทําละลายที่ใช ความเขมขนของสารละลายเชลแล็ก 

ระยะหางระหวางเข็มกับแกนหมุน ความตางศักยไฟฟาและอัตราการปอนสารละลาย เปนตน ซึ่งใชเปนแนวทางใน

การออกแบบยาโดยใชตัวยาสําคัญเปนองคประกอบตอไป 
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ผลกระทบของการพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยกระบวนการ medication reconciliation  ตอ
ความคลาดเคลื่อนทางยาในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและ/หรือโรคเบาหวาน ที่มาติดตาม
การรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง 
Impact of prescribing system development by application of medication reconciliation  for 
medication errors in hypertensive and/or diabetes patients who follow up at Suanphung  
Hospital 

 

เดือนเดน บุญรังสรรค1    

Duenden Boonrangsan1  

    

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการสั่งจายยาโดยประยุกตกระบวนการ   medication 

reconciliation ในชวงรอยตอการใหบริการระหวางการจําหนายผูปวยในกลับบานกับชวงการนัดผูปวยคนเดิมมา

ติดตามการรักษา ณ แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลสวนผึ้ง  และ  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการดังกลาว  ตอ

ความคลาดเคลื่อนทางยา โดยรูปแบบการศึกษาเปนการศึกษากึ่งการทดลอง เก็บขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาใน

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และ/หรือ เบาหวาน 2 กลุม คือ กลุมควบคุม คือกลุมกอนนํากระบวนการ medication 

reconciliationเขาใชและกลุมทดลอง คือกลุมหลังนํากระบวนการ medication reconciliation เ ข า ใ ช  โ ด ย นํ า

ขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาของผูปวย 2   กลุมมาเปรียบเทียบโดยใชสถิติไคสแคว คํานวณที่ระดับความเชื่อม่ัน 

95 % ที่ α = 0.05  ผลการวิจัยพบวากลุมทดลอง มีความคลาดเคลื่อนทางยานอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ(p<0.001) โดยพบความคลาดเคลื่อนทางยาของกลุมทดลองเทากับ 5.6% และกลุมควบคุมเทากับ 32.11% 

 ซึ่งความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบ สวนใหญ คือการไดรับยาไมครบรายการที่เคยใช รองลงมาคือ การไดรับยาผิด

ขนาดสรุปไดวาการใชกระบวนการmedication reconciliation สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยาในผูปวยที่มา

ติดตามการรักษาได 

คําสําคัญ : medication reconciliation ระบบส่ังจายยา การติดตามการรักษา 
 

Abstract 
The objective of this study was to develop the prescribing system by application of medication 

reconciliation in discharge phase to follow up phase and study the effectiveness of this process to 

reduced medication errors. The study design was a Quasi-experimental study. Data were collected from 

2 groups of hypertension and/ or diabetic patients including the control group before implementing the 

medical reconciliation and the study group after implementing the medical reconciliation. Medication 

errors data from two groups were compared by chi-square statistical test (95 %CI, alpha = 0.05). The 

                                          
1 ฝายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 ประเทศไทย                                         

  Pharmacy Division Suanphung  Hospital, Ratchaburi Province 70180, Thailand 
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results revealed that the medication errors were found in the study group significantly less than those in 

the study group(p <0.001 ). Medication error rates in the study and the control group were 5.6% and 

32.11%, respectively. Most of the errors found were due to omission errors, and following by wrong dose 

errors. In conclusion, the medication reconciliation is beneficial to reduce medication errors in follow up 

patients.  

Keywords: medication reconciliation, prescribing system, follow up patients 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
กระบวนการ medication reconciliation คือ กระบวนการหาขอมูลรายการยาที่ผูปวยใชใหสมบูรณที่สุด 

เมื่อไดขอมูล จะมีการเปรียบเทียบกับรายการยาที่แพทยส่ัง  หากพบความแตกตาง ซ้ําซอน มีปฏิกิริยาตอกัน ตอง

ส่ือสารกับแพทย เพื่อทบทวนรายการยา  กระบวนการ medication reconciliation ตองดําเนินการไปตลอดทุกจุด   

ในการบริการ เชน การ รับผูปวยเขารักษาตัวในโรงพยาบาล การยายหอผูปวย การจําหนายผูปวยกลับบาน เพื่อให

การสงตอขอมูลดานยามีความตอเนื่อง สงผลใหผูปวยไดรับยาถูกตองทุกจุดของการบริการ จากการเก็บขอมูลใน

โรงพยาบาลสวนผึ้ง พบวาผูปวยโรคเรื้อรังที่ผานกระบวนการ medication reconciliation ของระบบผูปวยใน และ 

แพทยนัดมาติดตามการรักษาในแผนกผูปวยนอก ตั้งแตเดือน เมษายน-ตุลาคม 2552   พบปญหารายการยาในวัน ที่

จําหนายผูปวยกลับบาน จากแผนกผูปวยใน มีรายการยาไมตรงกับวันที่แพทยนัดติดตามการรักษา ในแผนกผูปวย

นอก  ถึงรอยละ 30   จากการวิเคราะหขอมูลพบวาความแตกตางประมาณ  50% เกิดจากแพทย เขาไมถึงฐาน   

ขอมูลรายการยาที่ผูปวยใชขณะนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล  ถาใชระบบการจําหนายผูปวยใน และ นัดติดตาม    

เชนในปจจุบัน (standard care)  เภสัชกรจะจายยาตามใบสั่งยา ดังเชนผูปวยนอกทั่วไป โดยไมมีการเปรียบเทียบ

รายการยากับประวัติการใชยาเดิมตอน จําหนายผูปวยกลับบาน  ทําใหไมสามารถตรวจจับความคลาดเคลื่อนทางยา

ไดซึ่งอาจสงผลเสียตอตัวผูปวย ซึ่งการพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยใชกระบวนการ medication reconciliation   

ในชวงรอยตอดังกลาว  จะเปนการชวยปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาที่ มีสาเหตุจากการสงตอขอมูลที่  

คลาดเคลื่อนไมครบถวนได  การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําและพัฒนากระบวนการสั่งจายยา โดยประยุกต 

medication reconciliationในชวงรอยตอระหวางการจําหนายผูปวยในกลับบานกับชวงที่ผูปวยมาติดตามการรักษา 

ณ แผนกผูปวยนอก  และ  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการ ดังกลาว ในการลดความคลาดเคลื่อนทางยา 

 

อุปกรณและวิธีการ 

รูปแบบการศึกษาเปนการศึกษากึ่งทดลอง โดยศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการสั่งจายยาโดยเก็บ   

ขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาของผูปวย 2 กลุม คือ กลุมควบคุม เก็บขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาเมื่อมีการ    

ใช standard care กอนนํากระบวนการ medication reconciliation  มาใช (ผูปวยที่ถูกจําหนายกลับบานในชวง 

กุมภาพันธ -เมษายน 2553  ) และ กลุมทดลอง เก็บขอมูลหลังการนํากระบวนการ medication reconciliation       

มาใช (ผูปวยที่ถูกจําหนายกลับบานในชวง พฤษภาคม – กรกฎาคม 2553) โดยนําขอมูลจํานวนคนที่เกิดความ

คลาดเคลื่อนทางยาทั้ง 2   กลุมที่ไดนํามาเปรียบเทียบ โดยใชสถิติ ไคสแคว คํานวณที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 %CI      

ที่ α = 0.05  และจําแนกประเภทความคลาดเคลื่อนทางยาโดยระบุเปนความถี่ และ รอยละ ตอจํานวนรายการยา

ทั้งหมด โดยประชากร มีเกณฑคัดเลือกเขาดังนี้   1. อายุมากกวา 18  ป  2   .มีโรคประจําตัว เบาหวาน และ /หรือ ความ
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ดันโลหิตสูง 3.เปนผูปวยในโรคเรื้อรังที่ไดรับการ การจําหนายกลับบาน ณ รพ.สวนผึ้ง และแพทยไดนัดติดตาม   

ผูปวยในแผนกผูปวยนอก สวนเกณฑคัดออก คือ ผูปวยที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มากกวา 1  ครั้งในชวง

ทําการศึกษาทุกหนวยของประชากรเนื่องจากกลุมประชากรมีขนาดเล็ก เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบบันทึก 

medication reconciliation    , แบบบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา และ เวชระเบียนผูปวย กระบวนการ medication 

reconciliation ที่พัฒนาขึ้นมีขั้นตอนดังนี้ 1.บันทึกรายการยาที่ผูปวยไดตอนจําหนายกลับบานติดไวในเวชระเบียน 

พรอมติด สติ๊กเกอรนัดติดตามการใชยา 2.วันที่นัดผูปวยติดตามการรักษา เปรียบเทียบรายการยาตอนผูปวยจําหนาย

กลับบาน กับรายการที่ไดรับในวันนั้น 3    . ถาพบความแตกตาง ให แจงแพทย 4.  แพทยแกไข หรือยืนยันคําส่ังเดิม

พรอมระบุเหตุผล ความแตกตางที่เกิดจากความไมตั้งใจของแพทยเทานั้นที่จะถูกบันทึกวาเปนความคลาดเคลื่อน 

ทางยา 

 

ผลและวจิารณ 
จากตารางที่ 1 พบวาขอมูลทั่วไปของกลุมควบคุม และ กลุมทดลอง ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากการศึกษา พบวากลุมทดลอง มีความคลาดเคลื่อนทางยานอยกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p <0.001)  

ความคลาดเคลื่อนทางยาลดลง 26.5 % จาก 35 ครั้งตอการติดตามผูปวย 109  ครั้ง  เหลือ 6 ครั้ง ตอการติดตาม

ผูปวย 107 ครั้งซึ่งความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบ สวนใหญคือไดรับยาไมครบชนิดที่เคยใช  รอยละ 2.98 ของรายการ

ยาทั้งหมด(25 รายการตอ840รายการ) รองลงมา คือ ส่ังยาผิดวิธีใชหรือ ผิดขนาด รอยละ 2.86 ของรายการยา

ทั้งหมด(24 รายการตอ840รายการ)  สําหรับความคลาดเคลื่อนทางยาชนิดอื่นๆ ที่พบไดแก ส่ังยาผิดชนิด พบรอยละ 

0.71ของรายการยาทั้งหมด (6 รายการตอ840รายการ)  จากผลการศึกษาที่ไดเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา

คือการพัฒนาระบบสั่งจายยาโดยกระบวนการ medication reconciliation สามารถลดความคลาดเคลื่อนทางยา 

ของผูปวยที่ถูกจําหนายกลับบานในระบบผูปวยใน และมาติดตามการรักษาในแผนกผูปวยนอก ซี่งจุดนี้ถือเปน

รอยตอหนึ่งที่สําคัญของการใหบริการนอกจากนี้ผลการวิจัยที่ไดยังเปนไปตามทฤษฎีของ Cua และ Kripalani          

ที่สนับสนุนวา ผูปวยที่มานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลพบความคลาดเคลื่อนทางยาหลังจากจําหนายกลับบาน ถึง

49 % ซึ่งมีสาเหตุจากการสงตอขอมูลระหวางแผนกผูปวยในกับผูปวยนอกไมตอเนื่อง ซึ่งปองกันไดถามีกระบวนการ 

medication reconciliation   โดยทั่วไปกระบวนการmedication reconciliation มีการนําไปใชทั้งในระบบผูปวยนอก 

และผูปวยใน ทั้งตางประเทศและในประเทศ ซึ่งผลการศึกษาไดกลาวไววาการมีกระบวนการดังกลาว สามารถลด

ความคลาดเคลื่อนทางยาไดแตชวงรอยตอที่นํากระบวนการไปใชจะเปนชวงรอยตอการรับผูปวยเขารักษาตัวใน

โรงพยาบาล การยายหอผูปวย และ การจําหนายผูปวยกลับบาน ยังไมมีการศึกษาใดทําการศึกษาในชวงรอย        

ตอการใหบริการเดียวกับการศึกษานี้ 

 
สรุป 

การใชกระบวนการmedication reconciliation ในระบบติดตามการรักษามีผลลดการเกิดความ

คลาดเคลื่อนทางยา โรงพยาบาลแตละแหงควรมีการพัฒนาและแนะนํากระบวนการนี้มาปฏิบัติโดยมีเปาหมาย

เพื่อใหผูปวยไดรับยาที่ถูกตอง ณ จุดที่มีการเปลี่ยนระดับการรักษา (ชวงรอยตอของการใหบริการ) 
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ลักษณะทั่วไป กลุมทดลอง N=107 คน กลุมควบคุม N=109 คน p-value 

1. เพศ+ 

- ชาย 

- หญิง 

 

36 (33.6%) 

71 (66.4%) 

 

38 (34.9%) 

71 (65.1%) 

 

0.887 

2.อายุเฉล่ีย (ป) ++ 18-88  

(64.36±14.77) 

30-100   

(64.96±13.72) 

0.965 

3.โรคประจําตัว 

- ความดันโลหิตสูง 

-เบาหวาน 

-เบาหวาน และ ความดัน

โลหิตสูง 

 

60 (56.07%) 

13 (12.15%) 

34 (31.78%) 

 

              

59(54.13%) 

10 (9.17%) 

40 (36.70%) 

 

 

 

0.648 

4. จํานวนรายการยาโรค

เรื้อรังที่ผูปวยใชเฉล่ียตอคน

(รายการ) ++ 

3.97±1.86 

 

3.78±2.16 0.529 

+ ใชสถิติchi-square test      

++ ใชสถิติ Mann whitney - test 
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กลุมโรคผูปวยนอกในประเทศไทย : รูปแบบการวิเคราะหทางสถิติเพื่อการพัฒนาขอมูล    
เวชสารสนเทศจากรายงานเวชสถิติ 
Diseases Group of Out-patients in Thailand: Statistical Analysis Model for Medical  
Informatics from Medical Statistics Reports 

 

แสงเทียน อยูเถา1 

Sangtien Youthao1 

 

บทคัดยอ  

ศึกษาวิเคราะหกลุมโรคผูปวยนอกในประเทศไทย โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษากลุมโรคของผูปวยนอก ที่เขา

มารับบริการ เพื่อพัฒนารูปแบบการวิเคราะหทางสถิติเพื่อการพัฒนาขอมูลเวชสารสนเทศจากรายงานเวชสถิติ โดยใช

วิธีการทางสถิติในการประมวลผลในการพยากรณ การปรับเสนโคงขอมูลจากเสนสมการถดถอย การวิเคราะหความ

แปรปรวน และการเปรียบเทียบคาฉล่ียพหุ 

ผลจากการศึกษาพบวา ผูปวยนอกทั้ง 21 กลุมโรค ตั้งแต ป พ.ศ.2542 – 2551 จํานวนอัตราเฉลี่ยแยกตาม

ภาคแบงออกไดสองกลุม คือ ภาคเหนือและภาคกลาง และ ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีภาคเหนือและ

ภาคกลางนั้นมีอัตราเฉลี่ยจํานวนสูงกวา สมการแนวโนมและการพยากรณ คือ จํานวนผูปวยนอก เทากับ (8.1113 x 

107 ) + (4.9184 x 106) t  ในการศึกษาคาความชันของการปรับเสนโคงของขอมูลอัตราตอประชากร 1,000 คน นั้น

พบวามีการเพิ่มขึ้น ตั้งแต อัตรา 0.156 จนถึง 20.726 กลุมที่มีการเพิ่มสูงสุดคือ โรคระบบไหลเวียนเลือด ในอัตรา 

20.726 กลุมที่ลดลงสูงสุดคือ โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง ในอัตรา 3.264 จากการวิเคราะหสัดสวนเปอรเซ็นต ที่

เกิน 10 เปอรเซ็นตมีเพียง 2 กลุมโรคเทานั้นคือ โรคระบบหายใจ มีคาสัดสวนรอยละสูงที่สุด 23.12 เปอรเซ็นต และ 

โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก  มีคาสัดสวนรอยละ 12.97 เปอรเซ็นต จากการวิเคราะหการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยพหุ พบวา สัดสวนรอยละโดยเฉลี่ย แบงกลุมโรคออกไดเปน 10 กลุม โดยมีกลุมที่มีคาสัดสวนมากออกไปจาก

กลุมอื่น มากที่สุดคือ  โรคระบบหายใจ  

รูปแบบของเทคนิคทางสถิติที่ใชวิเคราะหเพื่อการพัฒนาขอมูลเวชสารสนเทศจากรายงานเวชสถิตินั้น จาก

การศึกษาพบวา เทคนิคการปรับเสนโคงขอมูลโดยการประมวลผล การปรับเสนโคงขอมูลเสนสมการถดถอยเปน

เทคนิคที่ใชในการพิจารณากลุมโรคโดยพิจารณาความชันของเสน เพื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราการ

บริการรายกลุมโรคของผูปวยนอกไดเปนอยางดี การพยากรณขอมูลเปนการใหคาที่ใชในการวางแผน การวิเคราะห

ความแปรปรวนและการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบพหุหลังการวิเคราะหความแปรปรวนก็ใชในการแบงกลุมเพื่อการ

จัดการขอมูลไดเปนอยางดี รูปแบบของการใชเทคนิคสถิติดังกลาวจึงสามารถนําไปเปนรูปแบบของการวิเคราะห

ขอมูลจากรายงานเวชสถิติเพื่อการพัฒนาขอมูลเวชสารสนเทศไดในอนาคต 

คําสําคัญ : วิเคราะหจํานวนผูปวย กลุมโรคผูปวยนอก ผูปวยนอกในประเทศไทย รายงานเวชสถิติ การพัฒนาขอมูล

เวชสารสนเทศ 

                                          
1 สาขาวิชาเวชระเบียน ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยมหิดล  ศาลายา นครปฐม 73170 ประเทศไทย 

  Department of Social Science, Faculty of Social Science and Humanities, Mahidol University, Salaya, Nakorn Pathom 73170, Thailand 
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Abstract 
The main aim of this study was analysis of the number of out-patients and disease groups in 

Thailand. Study a model of statistical analysis techniques for develop of medical information from 

medical statistical reports from forecasting technique, curve fit from regression data line,  analysis of 

variance and multiple comparison to separate the group of means.  

The results of this study was founded that, the all of 21 disease groups of out-patients in 

Thailand between year 1999 and 2008 in each region had meant of rate to separate in two groups. The 

first was Northern and Central region and the second was South and Northeast region. The mean of rate 

out-patient per 1,000 populations from northern and central region is higher than South and Northeast 

region. Equations of trends and forecasts were the number of out-patients equal (8.1113 x 107) + (4.9184 

x 106) t. The slope of the curve fitting of the data rate per 1,000 populations is found to have increased 

since rate 0.156 to 20.726. The group of diseases with the highest increase was diseases of the 

circulatory system that had rate of 20.726. The group of disease that highest decrease was diseases of 

skin and subcutaneous tissue at a rate of 3.264 percent. From the result of analyzing in proportion from 

all of disease group that more than 10 percent have only two groups was the group of respiratory disease 

had the highest percent about 23.12 and the group of digestive system diseases was 12.97 percent. The 

result of multiple comparison analysis showed that the proportion from all of disease group that separate 

in 10 groups.                      

The statistical technique models for analyzing medical data to develop medical information from 

medical statistical reports, found that Curve fitting model of data curve used to determine disease groups 

by determining the slope of the line. That technique was used for determine the increase or decrease in 

the rate of service groups of out-patients. The prediction or forecasting model that used in planning 

Analysis of variance and multiple comparisons after a mean variance analysis is used to separate for 

manages information as well. The statistical technique models were Curve fitting, Forecasting and 

ANOVA with Pos-Hoc test that could analysis of data from medical reports to develop medical    

information from medical statistical reports in the future.  

Keywords : Analysis of the Number of Patients, Disease Group of Patients, Patients in Thailand, Medical 

Statistics, Medical Information, Development Medical Information. 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
การจัดทํารายงานเวชสถิติมีการจัดทํารายงานอยูดวยกันหลายรายงานในปจจุบัน แตรายงานหลักสําหรับ

การบริการผูปวยนอกที่มีการแยกประเภทการบริการรายกลุมโรคที่สําคัญของผูปวยนอกคือ รายงานกลุมโรคผูปวย

นอกหรือรายงาน 504 ที่ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะตองดําเนินการจัดทําสงไปยัง สํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

กระทรวงสาธารณสุข, 2552) การนําขอมูลจากรายงานเวชสถิติดังกลาวมาจัดทําเปนขอมูลเวชสารสนเทศก็มีอยูบาง
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ในรายงานการปวยประจําปของกระทรวงสาธารณสุข ที่รับผิดชอบโดยกลุมภารกิจขอมูลสุขภาพซึ่งเปนหนวยงาน

ภายใตสํานักนโยบายและยุทธศาสตร แตก็ยังขาดการวิเคราะหดวยเทคนิคสถิติในเชิงวิชาการอยู  การศึกษากลุม  

โรคผูปวยนอกในประเทศไทย  เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและนําเทคนิคตาง ๆ ทางสถิติมาใชในการวิเคราะหทาง

สถิติเพื่อการพัฒนาขอมูลเวชสารสนเทศจากรายงานเวชสถิติ จึงเปนการศึกษาในเชิงวิเคราะหขอมูลเพื่อการนําไป

เปนขอมูลสําหรับการวางนโยบายของประเทศดานสาธารณสุข อันจะเปนประโยชนตอประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น 

ในอนาคต และรูปแบบการวิเคราะหดังกลาวอาจนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลอื่น ๆ ในการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหขอมูลผูปวยเพื่อการอื่นใด และเพื่อการพัฒนาดานวิชาการดานการจัดการเวชสารสนเทศ ดานเวช

ระเบียน และดานเวชสถิติตอไป 

 โดยการดําเนินการศึกษาในเรื่องดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคดังนี้คือ 

 1) เพื่อทําการศึกษาถึงสถานการณกลุมโรคของผูปวยนอกของโรงพยาบาลรายบริการกลุมโรค ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จากทั้งประเทศ  

 2)  เพื่อวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคตาง ๆ ทางสถิติในการศึกษารูปแบบของจํานวนผูปวยนอกรายบริการ

กลุมโรค  

3) เพื่อจัดทํารูปแบบการวิเคราะหทางสถิติเพื่อการพัฒนาขอมูลเวชสารสนเทศจากรายงานเวชสถิติสวน

รายงานกลุมโรคผูปวยนอก (รายงาน 504) ของกระทรวงสาธารณสุข 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นจะทําการเก็บรวบรวมขอมูล จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการดําเนินการเก็บขอมูลจากโรงพยาบาลในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขของการบริการรายกลุมโรคของผูปวยนอกตามแบบฟอรมรายงาน กลุมโรคผูปวยนอกหรือ

รายงาน 504 โดยเก็บขอมูลผูปวยออกเปนกลุมโรคจํานวน 21 กลุมโรค  

เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้ ใชสถิติการวิเคราะหดังนี้ 

1) การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมโรคตามรายภาค และการทดสอบ 

Multiple Comparison หลังการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA and POS-HOC test)  

2) การคํานวณคาความชันของสมการเชิงเสนจากการพิจารณาการปรับเสนโคงขอมูล (Curve Fitting) 

โดยการวิเคราะห Regression Curve Estimation and Data Modeling เพื่อทําการวิเคราะหหาอัตรา

การเพิ่มขึ้นของจํานวนและอัตราตอประชากร 1,000 คนของการบริการรายกลุมโรคของผูปวยนอก 

จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย เพื่อหาคาที่จะเปนตัวแยกในการศึกษา

ขอมูลกลุมโรคดังกลาว 

3) เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลา (Time series Analysis) การคํานวณหาคาแนวโนม(Trend)  คาการ

พยากรณ (Predicted and Forecasting)  

โปรแกรมที่ใชในการศึกษา  

1) Mathematica for Laboratory ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

2) SPSS Ver. 17 ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ผลและวจิารณ 
จํานวนการใหบริการผูปวยนอกที่มีการวินิจฉัยตามรายกลุมโรคทั้ง 21 กลุม ตามรายงาน 504 ของกระทรวง

สาธารณสุข ตั้งแต ป พ.ศ.2542 – 2551 มีคาเฉล่ีย 108,163,741.5 รายบริการตอป จากทุกกลุมโรคโดยมีคา

พยากรณที่สูงขึ้นอยางเห็นไดชัดโดยจะมีมากถึงประมาณ 154,888,377  ในปพุทธศักราช 2556 และอัตราการ

ใหบริการผูปวยนอกตอประชากร 1,000 คนจากทั้งประเทศ มีคาเฉลี่ยประมาณ 1,879 รายบริการจากทุกกลุมโรค  

จํานวนอัตราเฉล่ียแยกตามภาคตาง ๆ ทั้ง 4 ภาค นั้นแบงออกไดเปนสองกลุม กลุมแรกคือ ภาคเหนือและ

ภาคกลาง กลุมที่สองคือ ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีภาคเหนือและภาคกลางนั้นมีอัตราเฉล่ียจํานวน

สูงกวา จากภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

สมการแนวโนมและการพยากรณที่ไดจากการวิเคราะห คือ จํานวนผูปวยนอกทั้งหมดทุกกลุมโรคตามการ

วนิิจฉัยจากทั้งประเทศ มีคาเทากับ (8.1113 x 107 ) + (4.9184 x 106 )t  เมื่อ t = 1 เริ่มตนที่ปพุทธศักราช 2542 ซึ่ง

ในชวงตั้งแตปพุทธศักราช 2542 เปนตนมาจํานวนผูมารับบริการเปนผูปวยนอกในสถานบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ เกือบหาลานรายบริการตอปและมีแนวโนมวาจะ

มีการเพิ่มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  

ในการศึกษาคาความชันของการปรับเสนโคงของขอมูลอัตราตอประชากร 1,000 คน นั้นพบวามีการเพิ่มขึ้น 

เริ่มตั้งแต อัตรา 0.156 คนตอ ประชากร 1,000 คน ตอป จนถึงมากที่สุดคือ เพิ่มขึ้นถึง อัตรา 20.726 คนตอ ประชากร 

1,000 คน ตอป กลุมที่มีการเพิ่มสูงที่สุดคือ กลุมที่ 9 โรคระบบไหลเวียนเลือด ในอัตรา 20.726 รองลงมาคือ กลุม 18 

อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกโรคใน

กลุมอื่นได ในอัตรา 15.444 และ กลุมที่ 4 โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนการ และเมตะบอลิสัม ในอัตรา 15.250     

การลดลง เริ่มตั้งแต อัตรา 0.468 ถึง 3.264 กลุมที่มีการลดลงสูงที่สุดคือ กลุมที่ 12 โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง 

ในอัตรา 3.264 รองลงมาคือ กลุม 10 โรคระบบหายใจ ในอัตรา 3.224 และ ต่ําสุดคือกลุมที่ 20 อุบัติเหตุจากการ

ขนสงและผลที่ตามมา ในอัตรา 0.468 กลุมโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราไปนอยมากในรอบ 10 ป มีอยูดวยวกัน        

8 กลุมโรคที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยไดแก กลุมที่ 3 โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุมกัน 

0.810 กลุมที่ 8 โรคหูและปุมกกหู 0.601 กลุมที่ 15 ภาวะแทรกในการตั้งครรภ การคลอด และระยะหลังคลอด 0.524 

กลุมที่ 17 รูปรางผิดปกติแตกําเนิด  การพิการจนผิดรูปแตกําเนิดและโครโมโซมผิดปกติ 0.418 กลุมที่ 6 โรคระบบ

ประสาท 0.266 กลุมที่ 19 การเปนพิษและผลที่ตามมา 0.257 กลุมที่ 16 ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะ   

ปริกําเนิด (อายุครรภ  22  สัปดาหขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด ) 0.156 กลุมที่ 20 อุบัติเหตุจากการขนสงและผล       

ที่ตามมา ลดลงเพียงเล็กนอยในอัตรา 0.468 คนตอ 1,000 ประชากร ตอป  

จากการวิเคราะหสัดสวนเปอรเซ็นตของกลุมโรคผูปวยนอกโดยเฉลี่ยของกลุมโรคผูปวยนอกจากผูปวยนอก

ทั้งหมดตั้งแตป 2542-2551 พบวามีคาตั้งแต 0.09 จนถึง 23.12 เปอรเซ็นต ที่เกิน 10 เปอรเซ็นตมีเพียง 2 กลุมโรค

เทานั้นคือ กลุมโรคที่ 10  โรคระบบหายใจ มีคาสัดสวนรอยละสูงสุดที่ 23.12 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ กลุมโรคที่ 11 

โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก  มีคาสัดสวนรอยละ 12.97 เปอรเซ็นต จากการวิเคราะหการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยพหุโดยอาศัยสมการของดันแคน พบวา สัดสวนรอยละโดยเฉลี่ย แบงกลุมโรคออกไดเปน 10 กลุม โดยมีกลุม

ที่มีคาสัดสวนมากออกไปจากกลุมอื่น คือ กลุมโรคที่ 10 โรคระบบหายใจ มากที่สุดรอยละ 23.12 รองลงมา คือ     

กลุมโรคที่ 11โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก ถัดมาคือ กลุมโรคที่ 13 โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และ   
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เนื้อยึดเสริม และ กลุมโรคที่ 18 อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทาง

หองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได รองลงมาอีกกลุมหนึ่งคือ กลุมโรคที่ 9 โรคระบบไหลเวียนเลือด  

 

สรุป 
รูปแบบของเทคนิคทางสถิติที่ใชวิเคราะหเพื่อการพัฒนาขอมูลเวชสารสนเทศจากรายงานเวชสถิตินั้น สามารถ

สรุปรูปแบบเทคนิคทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเวชสารสนเทศจากรายงานเวชสถิติ  

ผูปวยนอกนั้นสรุปไดดังนี้  

1. เทคนิคการปรับเสนโคงขอมูลโดยการประมวลผล การปรับเสนโคงขอมูลเสนสมการถดถอยเปนเทคนิคที่ใช

ในการพิจารณากลุมโรคโดยพิจารณาความชันของเสนในรอบ 10 ปเพื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ

อัตราการบริการรายกลุมโรคของผูปวยนอกได 

2. การพยากรณขอมูลก็เปนการใหคาที่ใชในการวางแผนในการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับจํานวนผูปวยได  

3. การวิเคราะหความแปรปรวนและการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบพหุหลังการวิเคราะหความแปรปรวนก็ใชใน

การแบงกลุมเพื่อการจัดการขอมูลไดเปนอยางดี 

รูปแบบของการใชเทคนิคสถิติดังกลาวจึงสามารถนําไปเปนเทคนิคตั้งตนในการทําการศึกษาจํานวนผูปวย 

และวิเคราะหกลุมโรคผูปวยนอก เปนรูปแบบของการวิเคราะหขอมูลจากรายงานเวชสถิติ และศึกษาเทคนิคหรือ

รูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาขอมูลในลักษณะดังกลาว ที่สามารถนํามาพัฒนาเวชสารสนเทศจาก

รายงานเวชสถิติเพื่อการพัฒนาใหมีการใชประโยชนจากขอมูลใหไดมากที่สุด คุมคากับการลงทุนในการ

ดําเนินงานที่ตองเสียไปจากการดําเนินการดังกลาวเพื่อการพัฒนาขอมูลเวชสารสนเทศไดในอนาคต 

 

คําขอบคุณ 
การศึกษานี้ไดรับการสนับสนุนจาก โครงการของภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต  Area of Expertise กลุมวิจัยเทคโนโลยีกับการจัดการสาธารณสุข และโครงการจัดตั้ง

หนวยวิจัยบูรณภาพ (Integrity Research Unit: IRU)  
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การประเมินการใชยา Enoxaparin ในผูปวยโรคหลอดเลือดโคโรนารีอุดตันเฉียบพลันชนิด 
Non-ST-Elevation Myocardial Infarction 
Medication use Evaluation on Enoxaparin for The Management of Non-ST- Elevation 
Myocardial Infarction 

 

นาริณี ไขสมบัติ1 สุรกิจ นาฑีสุวรรณ1 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ2 และ ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ3 

Narinee Khaisombat1, Surakit Nathisuwan1, Nathorn Chaiyakunapruk2 and Khanchit Likittanasombat3 

 

บทคัดยอ 
 หลักฐานจากประเทศตะวันตกแสดงใหเห็นวาการใชยา enoxaparin ในขนาดที่ไมเหมาะสมเปนส่ิงที่พบได

บอยและกอใหเกิดผลเสียโดยตรงตอผูปวยโรคหลอดเลือดโคโรนารีอุดตันเฉียบพลันชนิด non-ST-elevation 

myocardial infarction (NSTEMI) ทั้งการเกิดเลือดออกและกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ํา อยางไรก็ดี ยังขาดขอมูล

ดังกลาวในประเทศไทย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเหมาะสมของขนาดยา enoxaparin ในผูปวย 

NSTEMI โดยเนนที่ความสัมพันธของขนาดยากับน้ําหนักตัวและสภาพการทํางานของไต ลักษณะงานวิจัยเปนแบบ 

retrospective cohort study โดยเก็บขอมูลผูปวย NSTEMI ที่เขารักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีทุกราย ตั้งแต         

ป 2549-2551 จํานวน 203 คน ผลการวิจัยพบวาผูปวยมีอายุเฉล่ีย 68.4 + 11.6 ป น้ําหนักเฉลี่ย 63.6 + 10.6 kg   

คา creatinine clearance (CrCl) เฉล่ีย 36.0 + 23.3 ml/min โดย 94.6% ของผูปวยไดรับการรักษาตามมาตรฐาน

การรักษา NSTEMI ผลประเมินความเหมาะสมของขนาดยา enoxaparin พบผูปวยเพียง 44.8% ที่ไดขนาดยา

เหมาะสมตามน้ําหนักและสภาพการทํางานของไต โดยผูปวย 15.3% และ 39.9% ไดขนาดยาสูงกวาที่ควรจะเปน

และต่ํากวาคําแนะนําตามลําดับ กลุมที่ไดขนาดยาสูงเกินคําแนะนําพบวาเกิดจากไมไดปรับขนาดยาตามการทํางาน

ของไตที่บกพรองถึง 51.6% และสวนใหญมี body mass index (BMI) เฉล่ียนอยกวาเมื่อเทียบกับกลุมที่ไดขนาดยา

เหมาะสม (BMI เฉล่ีย 20.2 kg/m2 เทียบกับ 23.8 kg/m2, p<0.01) สําหรับกลุมที่ไดขนาดยาต่ําเทียบกับกลุมที่ไดรับ

ขนาดยาเหมาะสมพบวามีอายุเฉล่ียนอยกวา (65.8 ปเทียบกับ 69.4 ป, p=0.04) น้ําหนักเฉลี่ยมากกวา (70.1 kg 

เทียบกับ 59.8 kg, p<0.01) และการทํางานของไตดีกวา (CrCl เฉล่ีย 42.4 ml/min เทียบกับ 31.3 ml/min, p<0.01) 

การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาการเลือกใชขนาดยา enoxaparin ยังเปนปญหา การเพิ่มความระมัดระวังในการใชยา

โดยเฉพาะผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรองรุนแรง และพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ เพิ่ม 

การเขาถึงขอมูลการทํางานของไตและน้ําหนักลาสุดของผูปวย เปนส่ิงที่ควรสนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางเปน

รูปธรรม  
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Abstract 
Evidence from the Western countries suggest that inappropriate dosing of enoxaparin for the 

treatment of non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) is prevalent and such dosing is associated 

with adverse outcomes, especially bleeding. However, data from Asian countries are still lacking. A 

retrospective cohort study was conducted among all cases of NSTEMI who were admitted to the Ramathibodi 

Hospital during 2006 - 2009. From a total of 203 patients, the average age is 68.4 + 11.6 years. The average 

body weight is 63.6 + 10.6 kg. The average creatinine clearance (CrCl) is 36.0 + 23.3 ml/min. There were 192 

(94.6%) patients treated according to NSTEMI guideline. Based on renal function and body weight, only 44.8% 

received the recommended dose. There were 15.3% and 39.9% of cases who received excess dose and 

lower-than-recommended dose. In the excess dose group, 51.6% had severe renal impairment but still 

received an unadjusted dose. Additionally, patients receiving the excess dose were significantly had lower 

body mass index (average BMI 20.2 kg/m2 vs 23.8 kg/m2, p<0.01). Interestingly, patients receiving lower-than-

recommended dose were significantly younger (average age 65.8 years vs 69.4 years, p=0.04), had higher 

body weight (average body weight 70.1 kg vs 59.8 kg, p<0.01) and had superior renal function (average CrCl 

42.4 ml/min vs 31.3 ml/min, p<0.01). In conclusion, inappropriate dosing of enoxaparin in the setting of 

NSTEMI may be common. These results support the assertion that careful attention to the administered dose 

and development of appropriate corrective actions to promote safe use of enoxaparin is imperative. 

Keywords : Enoxaparin, Medication Use Evaluation, Non-ST-Elevation Myocardial Infarction 

 

บทนํา       
enoxaparin เปนยาตานการแข็งตัวของเลือดหลักในการรักษา non-ST-elevation myocardial infarction 

(NSTEMI)1 อยางไรก็ดีอาการขางเคียงที่สําคัญคือ เลือดออก โดยเฉพาะเลือดออกชนิดรุนแรงซึ่งสงผลดานทรัพยากร

และอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได งานวิจัยในประชากรตะวันตกบงชี้วาปจจัยเสี่ยงของอาการเลือดออกชนิดรุนแรง     

คือการไดขนาดยาสูงเกินไปหรือขนาดยาไมตรงกับน้ําหนักตัว ซึ่งเปนปจจัยที่ปรับได และปจจัยจากสภาวะของ  

ผูปวยเองคือ อายุมาก การทํางานของไตบกพรอง ขอมูลจากการศึกษาพบวาผูปวยที่ไดขนาดยาสูงเกินมักเปน      

เพศหญิง การทํางานของไตบกพรอง และน้ําหนักนอย ขนาดยาสูงเกินสัมพันธกับการเกิดเลือดออกชนิดรุนแรง2,3,4 

อยางไรก็ดียังขาดขอมูลดังกลาวในประเทศไทย การศึกษานี้จึงมุงหวังที่จะประเมินความเหมาะสมของขนาดยา 

enoxaparin และวิเคราะหหาสาเหตุของการไดรับขนาดยาที่ไมตรงกับคําแนะนํา ขอมูลที่ไดอาจนําไปสูการพัฒนา

แนวทางเชิงระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใชยา และเปนประโยชนในการประกันคุณภาพการรักษาพยาบาล 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ทําการศึกษาแบบ retrospective cohort กับผูปวยในของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่อายุมากกวา 18 ปทุกราย 

ที่เขารักษาดวย NSTEMI และไดรับ enoxaparin ตั้งแต 2549 ถึง 2551 ผูปวยที่คัดออกคือ ขอมูลขนาดยาหรือความถี่

ของการใชยา, น้ําหนักตัว, คา creainine กอนส่ังใชยา, วันเดือนปเกิดไมครบถวน Creatinine clearance (CrCl) 

คํานวณจากสูตร Cockcroft-Gault กรณีไมมีสวนสูงจะใชสูตร Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-308 

แทน ประเมินขนาดยาตามน้ําหนักตัวและการทํางานของไต โดยใชขนาดยาที่ส่ังจายตอวันเทียบกับขนาดยาตาม

คําแนะนําตอวัน โดยขนาดยาตามเอกสารกํากับยาคือ 1 mg/kg ฉีดเขาใตผิวหนังวันละ 2 ครั้ง และปรับลดเปน 1 

mg/kg วันละ 1 ครั้ง หากการทํางานของไตบกพรองรุนแรง CrCl นอยกวา 30 ml/min จําแนกผูปวยเปน 3 กลุม ไดแก 

ไดรับขนาดยาเหมาะสม หมายถึง ขนาดยาที่ส่ังจายไมมากหรือนอยกวา 10 mg จากขนาดยาแนะนําตอวัน ขนาดยา

สูงกวาคําแนะนํา หมายถึง ขนาดยาที่ส่ังจายมากกวา 10 mg จากขนาดยาแนะนําตอวันและขนาดยาต่ํากวา

คําแนะนํา หมายถึง ขนาดยาที่ส่ังจายนอยกวา 10 mg จากขนาดยาแนะนําตอวัน ใช descriptive statistic วิเคราะห

ขอมูลพื้นฐานและ student t-test หรือ chi-square test ในการคนหาสาเหตุของการไดขนาดยาไมตรงตามคําแนะนํา 

กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ p นอยกวา 0.05 การศึกษานี้ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจัย  

ในคน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผลและวจิารณ 
จากผูปวยทั้งหมด 203 คน มีอายุเฉล่ีย 68.4 + 11.6 ป น้ําหนักเฉลี่ย 63.6 + 10.6 kg คา CrClเฉล่ีย 36.0 + 

23.3 ml/min ผูปวย 192 คน (94.6%) ไดรับการรักษาตามมาตรฐานการรักษา NSTEMI ผลประเมินความเหมาะสม

ของขนาดยา enoxaparin พบมีผูปวยเพียง 44.8% ที่ไดรับขนาดยาเหมาะสมตามน้ําหนักและสภาพการทํางานของ

ไต โดยพบวา ผูปวย 15.3% และ 39.9% ไดขนาดยาสูงกวาคําแนะนําและต่ํากวาคําแนะนําตามลําดับ กลุมที่ได

ขนาดยาสูงกวาคําแนะนํา เกิดจากการไมไดปรับขนาดยาตามการทํางานของไตที่บกพรองถึง 51.6% และสวนใหญ  

มี body mass index (BMI) เฉล่ียนอยกวาเมื่อเทียบกับกลุมที่ไดขนาดยาเหมาะสม (BMI เฉล่ีย 20.2 kg/m2 เทียบกับ 

23.8 kg/m2, p<0.01) สําหรับกลุมที่ไดขนาดยาต่ํากวาคําแนะนําเทียบกับกลุมที่ไดขนาดยาเหมาะสมพบวา มีอายุ

เฉล่ียนอยกวา (65.8 ป เทียบกับ 69.4 ป, p=0.04) น้ําหนักเฉลี่ยมากกวา (70.1 kg เทียบกับ 59.8 kg, p<0.01) และ

การทํางานของไตดีกวา (CrCl เฉล่ีย 42.4 ml/min เทียบกับ 31.3 ml/min, p<0.01) ลักษณะผูปวยที่ไดขนาดยา 

enoxaparin ตามคําแนะนํา สูงกวาคําแนะนํา และต่ํากวาคําแนะนํา แสดงในตารางที่ 1 

การศึกษานี้เก็บขอมูลจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยระดับสถานพยาบาลตติยภูมิ ที่มีผูปวย NSTEMI เขา

รับการรักษามากที่สุดในประเทศไทย การประเมินการใชยา enoxaparin นี้จึงเปนการศึกษาแรกในผูปวยไทยและ      

มีจํานวนผูปวยในการศึกษามากที่สุดขณะนี้ ผลการศึกษาแสดงถึงรูปแบบการใชยาและความปลอดภัยของ          

การรักษา NSTEMI ในผูปวยไทย กลาวคือ ประมาณ 1 ใน 6 ของผูปวยไทยไดรับขนาดยา enoxaparin สูงกวา

คําแนะนํา เมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยตะวันตกซึ่งมีสัดสวนการไดรับขนาดยา enoxaparin สูงกวาคําแนะนํา   

ประมาณ 1 ใน 5 พบวาใกลเคียงกัน ส่ิงที่แตกตางคือ ผูปวยไทยมีสัดสวนของการไดรับขนาดยาต่ํากวาคําแนะนําสูง

กวาผูปวยตะวันตกมาก (39.9% เทียบกับ 29.2%) เนื่องจากยา enoxaparin ใชน้ําหนักเปนปจจัยหนึ่งในการคํานวณ

ขนาดยา อยางไรก็ดี NSTEMI มีความรุนแรงของโรคเปนขอจํากัดของการชั่งน้ําหนักแรกรับ การคํานวณขนาดยา  

จากการประมาณคาน้ําหนักดังกลาวอาจทําใหไดขนาดยาต่ําหรือสูงเกินไปได อีกปจจัยคือการทํางานของไต จากการ

เก็บขอมูลพบการตรวจการทํางานของไตกอนส่ังยา 100% แตกวาครึ่งของผูที่ไดขนาดยาสูงเกินเปนผูปวยที่มีการ

ทํางานของไตบกพรองรุนแรงซึ่งตองลดความถี่ของการใหยาจากวันละ 2 ครั้ง เปนวันละ 1 ครั้ง จากผลขางตน        

จะเห็นวาการเลือกใชขนาดยา enoxaparin ยังเปนปญหา โดยเฉพาะผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรองรุนแรง การ

พัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ เชน จัดทําแนวทางการสั่งใชยา การใชระบบคอมพิวเตอรชวย
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คํานวณขนาดยา การรวมดูแลผูปวยแบบสหสาขาวิชาชีพ เปนส่ิงที่ควรสนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางเปน 

รูปธรรม เพื่อแกปญหาดังกลาวตอไป  

 

สรุป 
การเลือกใชขนาดยา enoxaparin ยังเปนปญหา การเพิ่มความระมัดระวังในการใชยา โดยเฉพาะผูปวย      

ที่มีการทํางานของไตบกพรองรุนแรงและพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มการเขาถึงขอมูลการทํางานของไต 

และน้ําหนักลาสุดของผูปวย เปนส่ิงที่ควรสนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมเพื่อแกปญหาดังกลาวตอไป  
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23. 
ตารางที่ 1 ลักษณะผูปวยที่ไดขนาดยา Enoxaparin ตามคําแนะนํา สูงเกินคําแนะนํา และต่ํากวาคําแนะนํา  

กลุมผูปวยจําแนกตามขนาดยา Enoxaparin ที่ไดรับ  

ลักษณะผูปวย ตามคําแนะนํา 

(n=91) 

สูงกวาคําแนะนํา 

(n=31) 

ต่ํากวาคําแนะนํา 

(n=81) 

อายุเฉล่ีย (ป)  69.4  72.4  65.8*  

น้ําหนักเฉล่ีย (kg) 59.8  57.9  70.1**  

BMI เฉล่ีย (kg/m2)  23.8  20.2**  26.4**  

เพศหญิง (%) 37.4 54.8 34.5 

CrCl เฉล่ีย (ml/min) 31.31 33.2  42.4**  

CrCl < 30 ml/min (%) 52.2 31.9 25.0** 

ตัวยอ: BMI, body mass index; CrCl, creatinine clearance; *p=0.04, **p<0.01 เทียบกับกลุมที่ไดรับขนาดยา

ตามคําแนะนํา 
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การวิเคราะหเชิงปริมาณของโครงสรางเอกสาร HTML จากเว็บไซตขอมูลยา 
The quantitative analysis of HTML documents structure from drug information websites 
 

วรรณทิพย แสงทินทอง1 และ ลาวัลย ศรัทธาพุทธ1 

Wantip Saengthinthong1 and Lawan Sratthaphut1 

  

บทคัดยอ 
เนื่องจากการมีขอมูลดานยาบนอินเทอรเน็ตมากขึ้น ทําใหมีการคนหาผานโปรแกรมคนหาเพิ่มขึ้น งานวิจัยนี้

จึงมีวัตถุประสงคที่จะทําการวิเคราะหเชิงปริมาณของโครงสรางเอกสาร HTML จากเว็บไซตที่ใหขอมูลยาที่เปน

ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาถึงโครงสรางและความแตกตางของโครงสรางของเว็บไซตที่ใหขอมูลยาอันดับตนและอันดับ

ทายและระหวางเว็บไซตที่มีคุณภาพในระดับตางกัน โดยทําการศึกษาเว็บไซตที่ใหขอมูลยาจํานวน 34 เว็บไซต และ

ศึกษาแท็ก จํานวน 12 แท็ก คือ <a> <h1-h6> <img> <link> <meta> <p> <title> รวมถึง internal และ external 

link  จากการใชโปรแกรมคนหา 3 ชนิด คือ Google, Yahoo และ MSN โดยการใชคําสําคัญในการสืบคนคือ “Drug 

information”  และ “Medical information” เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางเว็บไซตที่ใหขอมูลดานยา

ภาษาอังกฤษในอันดับตนและอันดับทาย พบวาเว็บไซตที่อยูในอันดับตนจะพบแท็ก <a> <title> <img> และ 

<link> ปรากฏบนโปรแกรมคนหามากกวาเว็บไซตที่อยูในอันดับทาย และเมื่อดูความสัมพันธระหวางเว็บไซตที่มี

คุณภาพในระดับตางๆกัน พบวาเว็บไซตที่มีคุณภาพดีจะมีปริมาณของ <a> <p> และ <img> ซึ่งเปนแท็กที่เกี่ยวของ

กับเนื้อหาภายในเอกสาร HTML มากกวาเว็บไซตที่มีคุณภาพแยกวา 

คําสําคัญ : โครงสรางเอกสาร HTML เว็บไซตขอมูลยา การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

 

Abstract 
Due to the increasing of drug information from websites, search engines become an important 

role of a searching tool. The objective of this research is to analyze the structure of HTML documents from 

various websites that provide the drug information and to study the difference of the structure of HTML 

documents between top and bottom site ranking and websites at different quality levels from total 34 

drug information websites focusing on 12 tags ; <a> <h1-h6> <img> <link> <meta> <p> 

<title>,including internal and external link by using Google, Yahoo and MSN as search engines, and 

using "Drug information" and "Medical information" as Keywords. The study of  the structure of top and 

bottom ranking websites found that the tags of <a>, <title>, <img> and <link> are found on top ranking 

websites more than on bottom ranking websites, and the study of the structure of websites at different 

quality levels found that the tag of <a>, <p>, and <img> which are related to the content of HTML 

document are found on high quality websites more than on poor quality websites. 

Keywords : HTML documents, drug information websites, quantitative analysis  
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คํานําและวัตถุประสงค 
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ตทําไดสะดวก รวดเร็ว ไดขอมูล

จํานวนมากและหลากหลาย ประกอบกับประชาชนใหความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้น ทําใหการสืบคนขอมูลทางดาน

ยาและสุขภาพผานเว็บไซตบนอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยขอมูลที่ปรากฏบนเว็บไซตสวนใหญจะอยูในรูปของเอกสาร HTML 

ซึ่งเอกสาร HTML ภายในโครงสรางจะประกอบไปดวย Tag (แท็ก) ตาง  ๆสามารถจําแนกออกเปนกลุมตาม W3C ไดคือ กลุม 

Basic เชน <h1-h6> เปนแท็กที่ใหรายละเอียดในสวนหัวขอตาง  ๆภายในเว็บไซต <p> ใชกําหนดรูปแบบยอหนาของขอความ 

กลุม Images เชน <img > ใชแทรกรูปภาพลงในเอกสาร HTML รวมทั้งอางอิงถึงสวนตางๆ โดยการใชรูปภาพ กลุม Links เชน 

<link > ใชเชื่อมโยงระหวางเอกสารหรือแหลงขอมูลอื่น  ๆภายนอก <a> ใชสรางความสัมพันธระหวางสวนตาง  ๆภายในเอกสาร 

กลุม Meta Info เชน <title> ใชแสดงขอความที่อยูใน Title Bar ของ Web Browser เปนส่ิงที่บอกผูใชและโปรแกรมคนหาทราบ

เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซตนั้น  ๆรวมทั้งเปนตําแหนงสําคัญที่ใชกําหนดคําสําคัญสําหรับโปรแกรมคนหา <meta> เปนแท็กที่ให

ขอมูลตาง เๆกี่ยวกับเอกสาร HTML เชน รายละเอียดของคําสําคัญ ผูเขียนเอกสาร การแกไขลาสุดและอื่น  ๆซึ่งแตละแท็กลวนมี

ความสําคัญและมีหนาที่แตกตางกันไป เมื่อเอกสารมีจํานวนมากทําใหการคนหาหรือการเขาถึงขอมูลเหลานั้นทําไดยาก  จึงนํา 

Search engine (โปรแกรมคนหา) เขามาใชในการชวยสืบคนขอมูล จากการศึกษาพบวามีขอมูลเพียง 20 อันดับแรกที่ปรากฏบน

โปรแกรมคนหา ที่ผูสืบคนสวนมากจะเลือกอาน ทําใหลําดับการปรากฏของเอกสาร HTML มีสวนสําคัญในการสืบคนขอมูลผาน

โปรแกรมคนหา ทั้งนี้ลําดับการปรากฏของขอมูลบนโปรแกรมคนหานั้น ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ ความเสถียรของเว็บไซต 

จํานวนคนที่เขาชม ความเหมาะสมของคําที่ใชในการสืบคน รวมถึงโครงสรางของเอกสาร HTML บนเว็บไซตเหลานั้นดวย  

ในการศึกษาขอมูลดานยาที่อยูบนเว็บไซต สวนใหญมักจะเนนเรื่องการประเมินความถูกตองของเนื้อหา แต

ยังไมมีการศึกษาในสวนของโครงสรางของเว็บไซตที่ใหขอมูลดานยา ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะทําการ

วิเคราะหเชิงปริมาณของโครงสรางเอกสาร HTML จากเว็บไซตที่ใหขอมูลทางดานยา เพื่อศึกษาโครงสรางของเว็บไซต

ที่ใหขอมูลดานยา ความแตกตางของโครงสรางระหวางเว็บไซตอันดับตนและอันดับทาย รวมถึงความแตกตางของ

โครงสรางระหวางเว็บไซตที่มีคุณภาพในระดับตางกัน 
  

อุปกรณและวิธีการ 
การวิจัยนี้ศึกษาเว็บไซตที่ใหขอมูลดานยา โดยทําการเก็บขอมูลเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2553 จากการใช

โปรแกรมคนหา 3 ชนิด คือ Google, Yahoo และ MSN ดวยคําสําคัญในการสืบคนคือ “Drug information”  และ “Medical 

information” ทําการรวบรวมเว็บไซตที่อยูในอันดับรายการที่ 1-40 และอันดับรายการที่ 261-300 ที่ปรากฏบนหนาของโปรแกรม

คนหา โดยแยกเปนเว็บไซตอันดับตนและอันดับทายตามลําดับ จากนั้นทําการคัดกรองเว็บไซตที่ไดตามขอกําหนดดังนี้คือ เปน

เว็บไซตที่ใหขอมูลดานยาที่เปนภาษาอังกฤษ, หากเว็บไซตซ้ํากันเลือกมาเพียง 1 อันดับรายการ, ไมเปนเว็บไซตโฆษณาหรือ

สมัครสมาชิก, แสดงผลเปนหนาเอกสาร HTML และสามารถเขาถึงไดในชวงเวลาที่ทําการเก็บขอมูล เมื่อผานกระบวนการคัด

กรองจะไดเว็บไซตจํานวน 34 เว็บไซต แยกเปนเว็บไซตอันดับตน 25 เว็บไซตและ เว็บไซตอันดับทาย 9 เว็บไซต ทําการสุมหนา

เอกสาร HTML จากแตละเว็บไซตจํานวนอยางนอยเว็บไซตละ 10  หนาเอกสาร จะไดเอกสาร HTML ทั้งหมดคือ  343 หนา เมื่อ

ไดเอกสารแลวทําการตัดแท็กและขอมูลที่ไมเกี่ยวของออกจากโครงสราง HTML ซึ่งในงานวิจัยนี้ศึกษาแท็กจํานวน 12 แท็ก คือ 

<a> <h1-h6> <img> <link> <meta> <p> <title> โดยอางอิงมาจาก W3C จากนั้นใช SeoQuake SEO extension version 

2.5.9 ซึ่งเปน  Add-ons for Firefox เปนเครื่องมือในการนับและเก็บรวบรวม internal link (จุดเชื่อมโยงภายใน) และ external link 

(จุดเชื่อมโยงภายนอก) จากทุกหนาเอกสารที่ทําการสุมและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft excel 2007 
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ผลและวจิารณ 
จากการศึกษาแท็กจํานวน 12 แท็กรวมถึงจุดเชื่อมโยงภายในและจุดเชื่อมโยงภายนอกที่มีความเกี่ยวของ

กับการเขาถึงเว็บไซตนั้นๆ ของโปรแกรมคนหา วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางจํานวนหนาของเอกสาร HTML ที่มี

แท็กนั้นปรากฏเทียบกับจํานวนหนาของเอกสาร HTML ทั้งหมด และจํานวนของแตละแท็กเทียบกับจํานวนแท็ก

ทั้งหมด โดยแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมเว็บไซตอันดับตนและเว็บไซตอันดับทาย ดังสมการนี้คือ 

 

 
 

ไดผลการศึกษา ดังแสดงเปนคาตัวเลขไวในตารางที่ 3, 4 และแสดงเปนแผนภูมิในภาพที่ 1, 2 

 
ผลการวิเคราะหจํานวนหนาเอกสาร HTML ที่มีแท็กปรากฏ พบวาทั้งเวบ็ไซตอันดับตนและอันดับทายมี <a> และ <title> 

ในทุกหนาเอกสาร HTML ที่นํามาวิเคราะหคิดเปน 100%  พบวา <h6> <h5> และ <h4> เปน 3 อันดับทายที่พบนอยสุดทั้งเวบ็ไซต

อันดับตนและอนัดับทายเรียงตามลาํดับ และพบวาเวบ็ไซตอันดับตนยังประกอบดวย <img> และ <link> คิดเปน 100%   นอกจากนี้

ยังพบวาแท็กที่มีความแตกตางกันมากกวา 15% มีจํานวน 3 แท็ก คือ <h3> <img> และ <meta> รวมถึงจดุเชื่อมโยงภายนอก ที่ทํา

หนาที่ในการเชื่อมโยงขอมูลออกไปภายนอกไฟลหรือเวบ็ไซตนั้น  ๆโดยจะพบปรากฏในเว็บไซตตนมากกวาเวบ็ไซตอันดับทาย  

ในสวนการวิเคราะหปริมาณของแตละแท็กเทียบกับจํานวนแท็กทั้งหมดของแตละกลุม พบวาทั้งเว็บไซตอันดับตน

และอันดับทายมีปริมาณของ <a> <p> และ <img> มากกวาแท็กอื่นๆ สวนแท็กที่มี % นอยที่สุดคือ <h6> แตไมพบความ

แตกตางของจํานวนของแตละแท็กระหวางเว็บไซตอันดับตนและอันดับทาย จึงกลาวไดเพียงวา <a> <p> และ <img> ไดถูก

นํามาใชในการเขียนโครงสรางของเอกสาร HTML ที่ใหขอมูลดานยาภาษาอังกฤษมากกวาแท็กอื่นๆ  

จํานวนหนาของเอกสาร HTML ที่มีแท็กนั้นปรากฏ   × 100 

จํานวนหนาของเอกสาร HTML ทั้งหมดในแตละกลุม 

จํานวนของแตละแท็ก   × 100 

จํานวนแท็กทั้งหมดในแตละกลุม 
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ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางแท็กที่ปรากฏกับคุณภาพของเว็บไซตที่ใหขอมูลดานยา (อางอิงผลจากเอกสาร

งานวิจัย SURDI 52/01/23) เมื่อแบงระดับคุณภาพของเว็บไซตออกเปนระดับตาง  ๆพบวาปริมาณแท็กเฉลี่ยตอหนาเอกสาร HTML 

ในแตละระดับมีจํานวนของ <a> <p> และ <img> จากมากไปนอยตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนของแท็กเฉลี่ยมีจํานวน

ลดลงตามคุณภาพของเว็บไซต ดังนั้นเว็บไซตที่ปริมาณของ <a> <p> และ <img> ซึ่งเปนแท็กที่เกี่ยวของกับเนื้อหาภายในเอกสาร 

HTML มีจํานวนมากจะเปนเว็บไซตที่มีคุณภาพดี และเว็บไซตที่มีคุณภาพดีอาจปรากฏในอันดับทาย ไๆดเมื่อทําการคนหาผาน

โปรแกรมคนหา เนื่องจากปริมาณแท็กดังกลาวในเว็บไซตอันดับตนและเว็บไซตอันดับทายไมตางกันมากดังภาพที่ 2 
 

สรุป 
จากงานวิจัยนี้จะเห็นวาเว็บไซตที่ใหขอมูลดานยาภาษาอังกฤษที่อยูในอันดับตนจะพบ <a> <title> <img> และ 

<link> ไดมากที่สุด นอกจากนี้เว็บไซตที่อยูอันดับตนและมีคุณภาพดีภายในเว็บไซตมีการใช <a> <p> และ <img> เปนจํานวน

มาก ดังนั้นการสรางเว็บไซตที่ใหขอมูลดานยาที่มีคุณภาพใหปรากฏอยูในอันดับตนๆ เมื่อทําการคนผานโปรแกรมคนหา 

นอกจากจะคํานึงถึงเนื้อหาที่มีคุณภาพแลว ควรคํานึงถึงแท็กตาง  ๆในโครงสรางของเอกสาร HTML นั้น เๆชน <a> <title> <img> 

<link> <h1-h3> <meta> <p> รวมถึงจุดเชื่อมโยงภายนอกดวย ซึ่งในงานวิจัยขั้นตอไปผูวิจัยจะทําการศึกษาถึงเนื้อหาที่อยู

ภายในแท็กที่ทําการสํารวจ เพื่อดูความสัมพันธระหวางคุณภาพแท็ก (เนื้อหาภายในแท็กเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของเอกสาร HTML 

ที่ทําการศึกษา) กับอันดับของเว็บเมื่อทําการคนหาผานโปรแกรมคนหา รวมถึงความสัมพันธกับคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต  
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การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผานเว็บแบบผสมผสานสําหรับมหาวิทยาลัยเสมือน 
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บทคัดยอ 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บแบบผสมผสานมีจุดมุงหมายเพื่อทําการศึกษาและวิเคราะห

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานพรอมทั้งการออกแบบและทํารูปแบบการเรียนการสอนเชิงอิเล็กทรอนิกส

และทําการประเมินความเหมาะสมในรูปแบบและเนื้อหาของการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกสโดยที่ตองการใหระบบที่

จัดทําขึ้นสามารถชวยดานการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษาให มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนั้นในการวิเคราะห ขอมูลไดใช t-test (Separated Variance) และคาพารามิเตอรทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาฐานนิยม รูปแบบของระบบที่ไดพัฒนานั้นประกอบดวยบทเรียนในรูปของเอกสาร     

คําสอน ส่ือรูปภาพ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว มีระบบการบริการเชิงอิเล็กทรอนิกส ระบบสอนเสริมอิเล็กทรอนิกส 

ระบบอาจารยที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส ระบบสรางโครงการสอนและระบบการประเมินผลออนไลน  

การออกแบบรูปแบบการเรียนและเนื้อหานั้นไดมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานทําการประเมินความ

เหมาะสมและผลการประเมิน พบวาอยูในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด ในดานเนื้อหาและโปรแกรมนั้นไดนําไปทดลอง

ใชกับกลุมนักศึกษา พบวาทัศนคติและความคิดเห็นตอการเรียนการสอนเชิงอิเล็กทรอนิกสมีผลอยูในระดับที่มาก 

นอกจากนั้นระบบดังกลาวยังไดถูกประเมินโดยอาจารยจากหลายคณะในมหาวิทยาลัยและผลการประเมินดาน

ทัศนคติและความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการสอนผานเว็บแบบผสมผสานเชิงอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับที่มาก   

 ผลที่ไดจากการวิจัยคือไดรูปแบบการเรียนการสอนเชิงอิเล็กทรอนิกส  โดยผูใชสามารถเขาใจระบบและ

เนื้อหาไดโดยงาย ซึ่งระบบไดชวยใหอาจารยสามารถสอนนักศึกษาใหเขาใจไดมากยิ่งขึ้นและ นักศึกษาสามารถ

เตรียมตัวกอนเรียนและทบทวนวิชาไดตลอดเวลา  นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูและเปนการใช

ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในมหาวิทยาลัยไดอยางคุมคาและประหยัด  

คําสําคัญ : การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  อะซิงโครนัส  ระบบการประเมินผลออนไลน 

 

Abstract 
              The research objectives are study, analyze, Development Web-based instruction of Blended 

Leaning Model for Virtual University. The proposed model is developed for instructors and students in 

order to teach and learn more effectively. 

 The design and system development in addition, data analyze is used t-test (Separated 

Variance). The statistical parameters are Mean, Standard Deviation, and Mode. This model consists of 
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content in form of e-text with graphics, audio, video, and multimedia. The main features of Blended 

learning model are e-tutoring, e-advisor, e-template and e-evaluation, etc.There are e-Learning experts 

who work as evaluation committee in e-Learning content and Model. They found that the appropriated 

evaluation level was very high. The attitude and opinion of 100 students who used the content and 

program were in high level. It was also evaluated by instructors at Sripatum University and result was in 

high level. 

 Its result is the E-Learning Model with completely proof by the users at Sripatum University. The 

instructors can apply their teaching more effectively on this model. Students can prepare and review 

content before their classes. They can study anywhere and anytime at their convenience. This style of 

learning is a fully student-center approach.         

Keywords : Blended Leaning Model, Asychronus, e-evaluation 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป พ.ศ.2542 ซึ่งเนนกระบวนการจัดการศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตนเอง นอกจากนั้นตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษาที่สงเสริมและ

พัฒนาการศึกษาเชิงอิเล็กทรอนิกส (e-Education) ที่เปนการสรางความรูและความสามารถโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนเครื่องมือทั้งนี้เพื่อการกาวไปสูสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู  

ผูวิจัยไดมีวัตถุประสงคหลัก ดังตอไปนี้ 
         1. เพื่อทําการพัฒนาจัดทํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานผานเว็บ สําหรับมหาวิทยาลัยเสมือน 

         2. เพื่อทําการประเมินความเหมาะสมในเนื้อหาและรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสานผานเว็บ  

         3. เพื่อทําการประเมินทัศนคติของอาจารยผูสอนและนักศึกษาตอระบบกาเรียนการสอนผานเว็บแบบ

ผสมผสานสําหรับมหาวิทยาลัยเสมือน 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 1.ศึกษาระบบงานเดิมเพื่อพัฒนาระบบงานใหมในการสรางระบบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน 

 2.ศึกษาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ 

 3.รวบรวมขอมูลเพื่อดําเนินการเลือกซอฟตแวรและจัดหาอุปกรณ Hardware 

4.ทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบงาน 

5.ศึกษาและพัฒนาโครงการ 

6.ทําการประเมินผลการใชงาน และจัดทําเอกสารประกอบการใชงาน 
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บแบบผสมผสานเชิงอิเล็กทรอนิกสสําหรับมหาวิทยาลัยเสมือน 
     ปจจุบันมี การใช เทคโนโลยีมาช วย  ด านการ เ รี ยน  การสอน  โดยมุ ง เน น ผู เ รี ยน เข าถึ ง ผู เ รี ยน ได 

ทุกเวลาทุกสถานที่ โดยจัดระบบการเรียนการสอน ซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมโดยแบงการเรียนการสอนเปนแบบ

ซิงโคนัส (Synchronous Learning) และอะซิงโคนัส (Asynchronous Learning)  
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      โมเดลแบบ ซิงโคนัส (Synchronous)  
              เปนการเรียนการสอนที่มีการนัดเวลา นัดสถานที่ นัดตัวบุคคล เพื่อใหเกิดการเรียนการสอน มีการกําหนด 

ตารางเวลา หรือตารางสอนซึ่งเปนรูปแบบการโตตอบทันทีทันใด เชนการเรียนในชั้นเรียน การพูดคุย (chat) การเขียน

ขอความทาง Web board, การประชุมทางไกล(teleconference, videoconference) หรือ MOOs หรือ MUDs ( การ

พูดคุยแบบเสมือนจริงโดยมีผูพูด รวมกันทีเดยีวหลายๆคน)  

          เทคโนโลยีสารสนเทศที่เขามาชวยในเรื่องการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนของอาจารยผูสอน เครื่องมือชวย เชน 

ระบบสไลด เพาเวอรพอยด ระบบจําลองรูปภาพ ระบบการนําเครื่องมือชวยสอน และจําลองสถานการณตาง ๆ มาใช  

 

 
รูปภาพที่ 1.1 แบบซิงโครนัส (Synchronous Learning)             รูปภาพ 1.2 แบบอะซิงโครนัส               
                                                                                    (Asynchronous Learning) 
        โมเดลแบบอะซิงโคนัส   (Asynchronous) 
           ระบบอะซิงโคนัส ปจจุบันนิยมการเรียนการสอนผานเว็บโดยมีบทเรียนและเครื่องมือที่ชวยในการเรียนการ

สอนอยูบนเว็บ มีการสรางโฮมเพจประจําวิชา มีการใหนิสิตมีโฮมเพจของตนเพื่อเขามาเรียนรูแบบออนไลน เรียนรู

ตามความตองการอัธยาศัย (On demand) (การโตตอบแบบทิ้งชวงเวลา เชน ผูเรียนติดตอกับ ผูสอนภายหลังโดยใช 

Email, Listservs (การติดตอผานผูจัดรายการเปนกลุม) Web Forums (การอภิปรายผานทางเครือขาย) เปนตน  
 

ผลและวิจารณ 
 

 
รูปภาพที่ 1.4 ลําดับแนวคิดหองเรียนเสมือน 

 
รูปภาพที่ 1.5 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
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ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้คือรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บแบบผสมผสานเชิงอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

มหาวิทยาลัยเสมือนที่ประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 8 สวนไดแก  

1. E-Classroom เปนหองเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกสหรือหองเรียนเสมือนซึ่งรายละเอียดภายในจะประกอบดวย

บทเรียน แบบฝกหัด คําศัพทเสริมบทเรียน คําถามที่ถามบอย กระดานถามตอบอิเล็กทรอนิกส ขาวประชาสัมพันธ 

2. E-Lab เปนการสรางระบบหองปฏิบัติการเชิงอิเล็กทรอนิกสโดยเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติตามบทเรียน

เสมือนที่อยูในหองปฏิบัติการจริงโดยนําเสนอในระบบการจัดการฐานขอมูลดาน  

3. Course Template เปนรูปแบบการสรางโครงการสอนในรายวิชาตางๆ สําหรับอาจารยผูสอนสามารถ

สรางโครงการสอนสําเร็จรูปไดโดยงายทั้งนี้ผูเรียนสามารถเขามาศึกษาในแตละรายวิชาตามที่ไดกําหนดไวใน Course  

 4. E-Advisor เปนระบบอาจารยที่ปรึกษาเชิงอิเล็กทรอนิกส หมายถึงสวนผูเรียนที่เขามาปรึกษาอาจารยทั้ง

เรื่องการเรียนและสวนตัว มีคําถามที่พบบอย กระดานถามตอบปญหาอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูเรียน และอาจารยที่

ปรึกษาสามารถตรวจดูรายชื่อนักศึกษาภายใตการดูแลได นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อเขาพบอาจารยที่ปรึกษาได 

5. E-Tutoring เปนระบบหองสอนเสริมเชิงอิเล็กทรอนิกสโดยเนนรูปแบบหองเรียนเสริม โดยเริ่มการสมัคร

สมาชิก มีแบบทดสอบกอนเรียน และการจัดลําดับคะแนนสูงสุด 

6. E-book/E-Library เปนระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส เอกสารทางวิชาการ 

บทคัดยอที่เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธ 

7. E-Journal เปนวารสารและบทความอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซตที่กําหนดโดยระบบไดทําการเชื่อมโยงไปยัง

วารสารที่มีการเผยแพรตีพิมพผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  

8. E-Evaluation เปนระบบการประเมินผลการเรียนการสอนเชิงอิเล็กทรอนิกสที่ประกอบดวย การประเมิน

อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาและแสดงผลในรูปแบบสถิติและกราฟ  

การประเมินผลของระบบจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ผลการประเมินดานเนื้อหาและการออกแบบเว็บใน

ภาพรวม 8 ดานพบวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมมากที่สุด ( = 4.48) แสดงใหเห็นวาระบบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมในการนําไปใชงานจริงกับผูเรียน ผลการสํารวจทัศนคติและความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยจํานวน

66คนในคณะทัศนคติตอระบบการเรียนการสอนเชิงอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในระดับที่เห็นดวยมาก  

( =4.39)โดยมีความเห็นวาควรมีการเรียนการสอนควบคูภายในหองเรียนและจากผลการประเมินทัศนคติและความ

คิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจํานวน100คนมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑระดับที่เห็นดวยมาก  

(  = 4.17) กับการนําการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกสมาประกอบการเรียนการสอนควบคูภายในหองเรียนปกติ 

 

สรุป 
การออกแบบและจัดทํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงอิเล็กทรอนิกส พบวามีรูปแบบที่มีความ

เหมาะสมตอการใชเปนอยางมาก โดยเฉพาะผูเรียนนั้นสามารถเรียนไดตลอดเวลาและชวยใหการเรียนการสอนใน

หองปกติมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถลดคาใชจาย

และประหยัดเวลาลงไดมากเมื่อเทียบกับการเรียนในหองปกติ และผูเรียนมีโอกาสทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียนได

ตามความตองการแสดงใหเห็นวาการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถใชเปนสวนประกอบหรือส่ือเสริมเพื่อทําให

การเรียนในรูปแบบปกติไดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่ิงสําคัญผูเรียนตองมีวินัยและความรับผิดชอบในตัวเองตอการเรียน

เชิงอิเล็กทรอนิกส การประเมินผลลักษณะเว็บ การประเมินผลการเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาระบบไดมีความทันสมัย 
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ผลของการใชโมเดลสิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครอืขายทีส่งเสริมความเขาใจโปรแกรม 
The Effects of Web-based Learning Environment Model Use to Enhance Program 
Comprehension        
 

อุไร ทองหัวไผ1 และ สุมาลี ชัยเจริญ2   

Urai Thonghuaphai1 and Sumalee Chaicharoen2    

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษากระบวนการใชโมเดลสิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายที่

สงเสริมความเขาใจโปรแกรม 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมในการใชโมเดลฯที่ประสบความสําเร็จ 3) เพื่อศึกษา

ผลสําเร็จของการใชโมเดลฯ  กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ลงทะเบียนรายวิชา CT212 โครงสรางโปรแกรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552  จํานวน 23 คน  รูปแบบการวิจัยเปนวิจัยเชิงพัฒนา ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัย พบวา 1)  กระบวนการใชโมเดลสิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายที่สงเสริมความ

เขาใจโปรแกรม แบงไดเปน 3 ลักษณะ ขึ้นอยูกับความรูเดิมของผูเรียน 2)  ปจจัยที่สงเสริมในการใชโมเดลที่ประสบ

ความสําเร็จ   พบวาปจจัยที่สงเสริมในการใชโมเดลที่ประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับ ความรูและประสบการณเดิม   

ของผูเรียน คุณลักษณะและประสบการณการสอนของผูสอน บริบทการเรียนการสอน และบริบทการถายโยง          

3)  ผลสําเร็จของการใชโมเดลฯ พบวา กระบวนการทําความเขาใจโปรแกรมของผูเรียนแบงไดเปน 2 ลักษณะ    

ผูเรียนมีความคิดเห็นวา โมเดลฯมีประโยชนและสามารถใชงานตามสถานการณความเปนจริงได  และผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผานเกณฑ 70 % ที่ตั้งไว 

คําสําคัญ :  ส่ิงแวดลอมการเรียนรู การใชโมเดล ความเขาใจโปรแกรม 

 

Abstract 
The purposes of this research were: 1)  to examine the procedure of using a web-based learning 

environment model to foster program comprehension, 2) to examine conditions that promote successful 

model use, and 3) to examine the effect of using a web-based learning environment model to foster 

program comprehension. The target group was 23 the undergraduate students of Faculty of Computer 

Science, Ramkhamhaeng University, enrolling CT212 Program Structure, in the second semester of the 

academic year 2008. The Developmental Research was employed in this study. Both quantitative and 

qualitative data were collected and analyzed. The research findings revealed that: 1) The procedure of 

using a web-based learning environment model, students selected learning environments encouraging 
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program comprehension, which divided the students’ learning processes into 3 aspects depend on  the 

prior knowledge. 2) The conditions that promote successful model use depend on prior knowledge and 

background experiences of students and characteristic and  teaching experience of instructors, 

instructional context, and transfer context. 3) Successful of using model was illustrated that the students 

shown  2  types of program comprehension. Furthermore they think that this model is very beneficial and 

can use in the real situation. The  students’ learning achievement of the students was higher than the 

specified criterion as 70%.    

Keywords :  Learning Environment, Model Use, Program Comprehension 

      

คํานํา(Introduction) และวตัถุประสงค(Objective) 
       ความรูเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการเสาะแสวงหาความรูหรือ

สรางความรูใหมรวมถึงการพัฒนาทักษะที่จําเปนเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาหลักของนักศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ที่ผูเรียนตองพัฒนางานที่เกี่ยวของกับการแกไขขอผิดพลาด

(Debugging) การบํารุงรักษา(Maintenance) การนํากลับมาใช (Reuse) การวิวัฒนาการ(Evolution) การสรางใหม

(Re-engineering)เปนตน  ซึ่งงานเหลานี้เปนงานที่ยากและจําเปนตองอาศัยกระบวนการพุทธิปญญา(Cognitive 

process)ในระดับสูง  โดยนําความรูที่เกี่ยวกับความรูเชิงหลักการ(Declarative knowledge) และความรูเชิง

กระบวนการ(Procedural knowledge) ผนวกใชในกระบวนการทําความเขาใจโปรแกรม ดังนั้นการสนับสนุนและ

สงเสริมใหนักศึกษาพัฒนากระบวนการทําความเขาใจโปรแกรมจึงเปนส่ิงที่สมควรอยางยิ่ง เพราะจะชวยใหนักศึกษา

สามารถพัฒนาโปรแกรมที่เปนศักยภาพที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพนี้ รวมทั้งขอความรูเกี่ยวกับการใช

โมเดลฯที่ประสบผลสําเร็จ อีกทั้งเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่สงเสริม  

ความเขาใจโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
             ตัวแปรตน   ไดแก  การเรียนดวยโมเดลสิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายที่สงเสริมความเขาใจโปรแกรม 

 ตัวแปรตาม ไดแก  กระบวนการใชโมเดลสิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายที่สงเสริมความเขาใจโปรแกรม 

ปจจัยที่สงเสริมในการใชโมเดลฯที่ประสบความสําเร็จ และ ผลสําเร็จของการใชโมเดลฯ ไดแก ความเขาใจโปรแกรม 

ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยโมเดลฯ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

              
  ภาพที่ 1 แสดงโมเดลสิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขาย                  ภาพที่ 2 แสดงหนาจอภารกิจการเรียนรู  
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อุปกรณและวิธีการ(Materials and Method) 
       1. อุปกรณที่ใชในการศึกษา  ไดแก โมเดลสิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายที่สงเสริมความเขาใจโปรแกรม 

เรื่อง การเขียนโปรแกรมเรียกตัวเอง,  แบบบันทึกกระบวนการใชโมเดลของผูเรียน, แบบสัมภาษณผูเรียนเกี่ยวกับการ

ใชโมเดล, แบบสํารวจการใชโมเดลสําหรับผูเรียน, แบบสํารวจการใชโมเดลสําหรับผูสอน, แบบสัมภาษณผูเรียน

เกี่ยวกับความเขาใจโปรแกรม, แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมเรียกตัวเอง และ แบบสํารวจ

ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยโมเดลฯ โดยอุปกรณที่ใชในการศึกษาทั้งหมดผานการประเมินความตรง

ทางทฤษฏีจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานสื่อ และดานการออกแบบสิ่งแวดลอม รวม 9 ทาน 

  2. การเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังนี้ ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จัดกลุมผูเรียนกลุมละ 3 คน รวม 

8 กลุมแบบสุม จัดการเรียนรูนําเสนอโมเดลฯโดยใหผูเรียนเขาไปศึกษาสถานการณปญหา องคประกอบตางๆเพื่อการ

เรียนรูเชนฐานความชวยเหลือ กรณีใกลเคียง ธนาคารความรู เครื่องมือทางปญญา หองปฏิบัติการสงเสริมความ

เขาใจโปรแกรม มอบหมายภารกิจใหกระทําในเวลา 2.30 ชั่วโมง  ผูวิจัยสังเกตการใชโมเดลของผูเรียนโดยบันทึกลง

ในแบบบันทึกการใชโมเดลฯ  ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากกระทําภารกิจเสร็จ  สัมภาษณผูเรียน

เกี่ยวกับกระบวนการใชโมเดลฯ  ใหผูเรียนทําแบบสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยโมเดลฯ และให

ผูสอนทําแบบสํารวจการใชโมเดลสําหรับผูสอน  

 3. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามตัวแปรที่ศึกษา ไดแกการวิเคราะหโปรโตคอลของ

ผูเรียนจากการสัมภาษณเชิงลึก  สถิติพื้นฐานไดแกคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ และสรุปตีความ

จากแบบสํารวจตางๆ 

             

ผลและวจิารณ(Result and Discussion) 
      1.  ผลของการศึกษากระบวนการใชโมเดล พบวา กระบวนการใชโมเดลฯแบงไดเปน 3 ลักษณะ ขึ้นอยูกับ

ความรูเดิมของผูเรียน เกี่ยวกับหลักการทฤษฏี เชน ความรูรูปแบบไวยากรณภาษา C++  และความรูกระบวนการ 

เชน ความรูที่มีลักษณะที่เปนแผนงานหรือสคริปต  แนวคิดในการเขียนโปรแกรม ความรูที่เกี่ยวของกับปญหา  ถา

ผูเรียนมีความรูเดิมในระดับดีมีการใชโมเดลฯตามลักษณะที่ 1 โดยเลือกศึกษาบางองคประกอบของโมเดลฯ เพื่อ

แกปญหาตามภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายอยางรวดเร็ว ถาผูเรียนมีความรูเดิมในระดับปานกลางมีการใชโมเดลฯ

ตามลักษณะที่ 2  โดยเลือกศึกษาหลายๆองคประกอบ เพื่อทําความเขาใจโปรแกรมอยางเปนลําดับ  แตถาผูเรียนมี

ความรูเดิมในระดับต่ํามีการใชโมเดลฯตามลักษณะที่ 3 จะเลือกศึกษาในหลายๆองคประกอบอยางไมเปนลําดับโดย

เลือกซ้ําๆ และใชเวลามากในการแกไขปญหา องคประกอบที่ผูเรียนสวนใหญเลือกใชมากที่สุดคือ การแลกเปลี่ยน

เรียนรู  กรณใีกลเคียง  ฐานความชวยเหลือ ตามลําดับ 

       2.  ผลการศึกษาปจจัยที่สงเสริมในการใชโมเดลที่ประสบความสําเร็จ  สรุปผลไดดังนี้  ปจจัยที่สงเสริมให

การใชโมเดลฯที่ประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการใชโมเดลฯไดแกผูเรียน ผูสอน ผูบริหารและ

ผูรวมงาน โดยผูเรียนเขาชั้นเรียนและฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  มีความตั้งใจและมีความพึงพอใจในการเรียนรูดวย

โมเดลฯ ผูสอนมีทักษะและประสบการณในการสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเรียกตัวเอง มีความสามารถทางดาน

การจัดการเรียนการสอน  ผูบริหารและผูรวมงานใหการสนับสนุนการใชโมเดลฯในการเรียนการสอน  สนับสนุน

คาใชจายหรืองบประมาณสําหรับการพัฒนาและการใชโมเดลฯรวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆโดยเฉพาะระบบ

คอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ               
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       3.  ผลสําเร็จของการใชโมเดลฯ  สรุปผลไดดังนี้  กระบวนการทําความเขาใจโปรแกรมของผูเรียนแบงไดเปน 

2 ลักษณะ ขึ้นอยูกับความรูกระบวนการ ไดแกความรูแผนงานหรือสคริปต ความรูที่เกี่ยวกับปญหาและความรูแนวคิด

ในการเขียนโปรแกรมซึ่งเปนความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู  ถาผูเรียนมีความรูเดิมอยูในระดับดีจะสามารถคาดเดาและ

สรางส่ิงแทนความรูสถานการณได แตกตางจากผูเรียนที่มีความรูกระบวนการอยูในระดับต่ําตองสรางสิ่งแทนความรู

โปรแกรมและสิ่งแทนความรูสถานการณอยางเปนลําดับจนกระทั่งสามารถเขาใจโปรแกรมไดในที่สุด  สําหรับความ

คิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยโมเดลฯ สรุปไดวาผูเรียนสวนมากสามารถเลือกใชและควบคุมการเรียนรูโดยใช

องคประกอบตางๆของโมเดลฯไดอยางอิสระตามความพรอมความถนัดและความสนใจ โมเดลฯเปดโอกาสใหเกิดการ

ปฏิสัมพันธกันในสังคม และชวยสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหเขาใจโปรแกรมเรียกตัวเอง  นอกจากนี้ผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 70 สูงกวาเกณฑที่กําหนด ดังนั้นผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ

เขียนโปรแกรมเรียกตัวเองสูงขึ้น    

 

บทสรุป(Conclusion)  
 ผลของการใชโมเดลสิ่งแวดลอมการเรียนรูบนเครือขายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ลงทะเบียนรายวิชา CT212 โครงสรางโปรแกรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2552  จํานวน 23 คน สรุปไดวา ผูเรียนสามารถใชโมเดลฯเพื่อศึกษาเรียนรูส่ิงแวดลอมตางๆที่จัดเตรียมไวใหเพื่อแกไข

ภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามความรูเดิมที่มีอยู ซึ่งการศึกษาจากโมเดลฯทําใหผูเรียนมีความเขาใจ

โปรแกรมมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเรียกตัวเองสูงกวาเกณฑที่กําหนด โดยปจจัยที่

สงเสริมใหการใชโมเดลฯของผูเรียนประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับ ผูเรียน ผูสอน ผูบริหารและผูรวมงาน โดยผูเรียนมี

ความตั้งใจและมีความพึงพอใจในการเรียนรูดวยโมเดลฯ ผูสอนมีทักษะและประสบการณในการสอน ผูบริหารและ

ผูรวมงานสนับสนุนการเรียนการสอนผานเครือขาย 
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ระบบการการคนคืนเชิงความหมายจากงานวิจัยการจําแนกขอมูลโดยอาศัยวิธีการทาง    
ออนโทโลยี 
A semantic search from Classification Research using an Ontology Technique  
 

วาทินี นุยเพียร1 พยุง มีสัจ2 และ ผุสดี บุญรอด1 

Vatinee Nuipian1, Phayung Meesad2 and Pudsadee Boonrawd1 

 

บทคัดยอ 
 ปจจุบันขอมูลงานวิจัยมีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและมีปริมาณมาก โดยเฉพาะการสืบคนขอมูลจากหลายแหลง

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งทําใหนักวิจัยตองใชเวลานานในการสืบคนเพื่อสรุปหรือเปรียบเทียบทฤษฎีของงานวิจัย  

ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตนเองสนใจ จึงมีนักวิจัยหลายทานไดประยุกตใชออนโทโลยีมาชวยในการคนคืนเชิงความหมาย

เพื่อใหไดขอมูลตรงตามความตองการของผูใชและงายตอการเปรียบเทียบทฤษฎีของงานวิจัยที่เกี่ยวของอีกทั้ง       

ลดเวลาในการทํางาน  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนําเสนอการคนคืนเชิงความหมายจากงานวิจัยการจําแนกขอมูลโดยอาศัย

วิธีการทางออนโทโลยี การพัฒนาใชฐานขอมูล มายเอสคิวแอล ใช OWL อธิบายโครงสรางขอมูลโดยนิยามขอบเขต

ของคําและมีการกําหนดคุณสมบัติของคําที่มีความหมายเหมือนกันซึ่งผลการคนคืนขอมูลมีความถูกตองครบถวน

ตามฐานขอมูลที่สรางขึ้น สวนงานในอนาคตเปนการปรบัในสวนของการปอนคําคน 

คําสําคัญ : ออนโทโลยี การคนคืนเชิงความหมาย เหมืองขอมูล 

 

Abstract 
 Research data is constantly increasing rapidly in large quantities, this leads to difficulties with 

search queries over the Internet. Also, researchers must spend a lot of time summarizing and comparing 

theories referring to related subjects. So, many researchers apply an ontology  technique to help the 

semantic search direct them to related data. Thus, this work proposes a semantic search from 

classification research using an ontology technique. The database was developed using My SQL , OWL 

is used to describe the structure of data by defining the scope of words and determining the synonym 

properties. The information retrieval was found to be accurate from the created database. Although, the 

retrieval in this research can not search numerous terms entered, this requires further development.  

Keywords : Ontology, Semantic search, Data mining 
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คํานําและวัตถุประสงค 
 ปจจุบันขอมูลบนอินเทอรเน็ตมีการเชื่อมโยงขอมูลมากมายเปนฐานขอมูลขนาดใหญซึ่งในการคนหาขอมูล

ที่ตองผานเซิรซเอ็นจินไดผลลัพธจากการคนคืนไมคอยมีประสิทธิภาพเนื่องจากเปนการใชคําสําคัญ [1] อีกทั้งไม

สามารถคนคืนเชิงความหมายได จึงมีนักวิจัยหลายทานใหความสําคัญในการใชความหมายของคําในการสืบคนเพื่อ

ทําใหผูสืบคนสามารถกําหนดรายละเอียดในการคนหาเอกสารไดมากขึ้น อีกทั้งยังใหผลลัพธแมนยํา สอดคลองตอ

ความตองการของผูใชมากกวาคําสําคัญ ส่ิงที่นักวิจัยหลายทานนํามาใชคือการใชออนโทโลยีเขามาชวย เชน [1] ได

นํามาใชในการสืบคนและวิเคราะหขอมูลทางดานชีววิทยาผลลัพธจากงานวิจัยคือระบบสามารถสืบคนขอมูลที่

ซับซอนและใชงานงายเหมาะสําหรับผูใชงาน สวน [2] ใชกับการคนหาเอกสารงานวิจัยเชิงความหมายซึ่งสามารถ

สืบคนเอกสารไดจากการกําหนดหัวขอที่จะใชในการสืบคน และ [3] สรางระบบชวยเลือกซื้อโทรศัพทมือถือโดย       

ใช เว็บเชิงความหมายมาชวยผูใช จะเห็นวาการประยุกตเชิงความหมายถูกนําไปใชงานในดานตางๆ เชน              

เว็บแอพพลิเคชัน การวิเคราะหโรค ธุรกิจธนาคาร การบริหารและจัดการองคความรู เปนตน สําหรับดานการจัดการ

องคความรูนับวาเปนเรื่องที่สําคัญในการรวบรวมความรูที่อยูในตัวบุคคลหรือในรูปแบบเอกสารตางๆ เพื่อใชในการ

แขงขันเชิงธุรกิจและงานดานอื่นและเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุดใน

ปจจุบันที่สามารถกลั่นกรอง วิเคราะหขอมูลที่มีปริมาณมหาศาลเพื่อใหไดขอมูลที่มีประโยชนเหมาะกับสภาวะการ

แขงขันในปจจุบัน [4] ดังนั้นผูวิจัยจึงสรางระบบการคนคืนขอมูลเชิงความหมายจากงานวิจัยโดเมนเหมืองขอมูล   

เพื่อชวยนักวิจัยใหสามารถสรุปขอมูลงานวิจัยไดอยางรวดเร็วและสามารถพัฒนางานวิจัยตอยอดจากงานวิจัยเกา   

ไดอยางมีคุณภาพ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การพัฒนาระบบการคนคืนเชิงความหมายเปนทางเลือกหนึ่งในการประยุกตใชงานเพื่อใหเกิดความสะดวก

ในการสืบคนขอมูลรูปแบบใหมโดยมีการเชื่อมโยงความสัมพันธกันทั้งระบบ การพัฒนาในครั้งนี้ใชฐานขอมูล Mysql 

ใชมาตรฐานเทคโนโลยีของ Extensible Markup Language (XML) [5] เพื่อเก็บขอมูลรูปแบบเอกสารที่มีความ

แตกตางกันใหสามารถใชงานรวมกันได นํา Resource Description Framework (RDF) [5] มาใชอธิบายรูปแบบ

ความสัมพันธของขอมูล และ Web Ontology Language (OWL) [5][6] ใชอธิบายโครงสรางขอมูลโดยนิยาม

ขอบเขตของคําที่เกี่ยวกับโครงสรางของขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาปญหา รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางออนโทโลยี การเก็บขอมูล ประเมิน

โครงสราง  

 เก็บขอมูลโดยใชโปรแกรม zotero ตามโดเมนที่เลือกใชคือการทําเหมืองขอมูลกลุมการจําแนกขอมูล และ

จําแนกหมวดหมูเอกสารตามฐานขอมูลหองสมุดดิจิทัล เอซีเอ็ม (The ACM  Digital Library) [7] ที่เปนฐานขอมูล

บรรณานุกรม  

2. วิเคราะห ออกแบบ และสรางออนโทโลยี 

เมื่อไดบทคัดยอตามโดเมนที่เลือกใช หลังจากนั้นทําการสกัดคําเพื่อนํามาเก็บในฐานขอมูลและสรางออนโทโลยี

ตามโครงสรางของเอซีเอ็ม โดยประกอบดวยคลาส ซับคลาส ความสัมพันธระหวางคลาสและคุณสมบัติของคลาส 

เพื่อนําเสนอออกมาในรูปของโหนดและความสัมพันธแบบลําดับชั้น [8] ซึ่งในสวนของหัวขอเรื่องการจําแนกกลุม

ขอมูลอางอิงจากเทคนิคการทําเหมืองขอมูล [9][10] การสรางออนโทโลยีใชโปรแกรม Hozo เปนการสรางแบบ 
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Taxonomic มีความสัมพันธแบบ IS-A คือมีความสัมพันธจากพอไปสูลูก และความสัมพันธแบบ Part-of คือเปน

ความสัมพันธที่เปนสวนประกอบอยางเชน Abstract ประกอบดวย ผูแตง หัวเรื่อง คําสําคัญ [7] ซึ่งในงานนี้

ความสัมพันธหลักคือผูเขียนกับหัวขอเรื่อง จึงทําใหระบบสามารถสืบคนผูเชี่ยวชาญในเรื่องการทําเหมืองขอมูลได

ตามภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธของออนโทโลยี 

หลังจากที่ไดออนโทโลยีมานั้นตองมีการตรวจสอบความสอดคลองหรือถูกตองของออนโทโลยี โดยเนนที่

การประเมินภายในโครงสรางของออนโทโลยี [8] และการเชื่อมตอแนวคิด 

ออกแบบและสรางฐานขอมูลจาก Mysql ตามภาพที่ 2 และใชมาตรฐานเทคโนโลยี XML [5] เพื่อเก็บขอมูล

รูปแบบเอกสารที่มีความแตกตางกัน นํา RDF [5] มาใชอธิบายรูปแบบความสัมพันธของขอมูล และ OWL [5][6] ใช

อธิบายโครงสรางขอมูลโดยนิยามขอบเขตของคําซึ่งไฟลนามสกุล OWLนี้ไดมาจากโครงสรางออนโทโลยีตามภาพที่ 1 

ทําการจับคูขอมูลระหวางชื่อกลุมในฐานขอมูลกับโครงของออนโทโลยีเพื่อกําหนดคุณสมบัติของคําที่มี

ความหมายเหมือนกัน หลังจากนั้นทําการทดสอบระบบและวัดการคนคืนที่ไดจากฐานขอมูลและโครงของออนโทโลยี 
 

 
 

ภาพที่ 2 ฐานขอมูลในระบบการคนคืนขอมูล 
 

 

ภาพที่ 3 ผลลัพธการคนคืนขอมูลเชิงความหมาย 
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ผลลัพธที่ไดจากการคนคืนขอมูลเชิงความหมายถูกตองครบถวนตามฐานขอมูลและโครงของออนโทโลยี

เนื่องจากในการทดลองนี้ทําการคนคืนตามชื่อกลุมจากฐานขอมูล ซึ่งสามารถคนหาผูเชี่ยวชาญตามเทคนิคยอย ๆ 

ของการทําเหมืองขอมูล ตามภาพที่ 3 

 

สรุป 
การคนคืนเชิงความหมายสามารถคนหาขอมูลไดครบถวนและมีความถูกตองตามโครงสรางของออนโทโลยี

ที่สรางขึ้นและสัมพันธกับฐานขอมูลซึ่งสามารถชวยนักวิจัยในการสรุปขอมูลงานวิจัยและสามารถนําไปพัฒนาใหเกิด

องคความรูใหมโดยเฉพาะเทคนิคการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลใหสามารถอนุมาน (Inference) ความรูใหมได

และลดผลลัพธจากการสืบคนเนื่องจาก Information overload เพื่อใหไดระบบการคืนคนที่มีประสิทธิภาพ 

 

คําขอบคุณ 
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การจัดการกรีนไอทีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟาในสถาบนัอุดมศึกษา 
Green IT Management Model for Electrical Energy Saving for Higher Education 
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Orapim Mongkolkeha1, Panjai Tantasanawong2, Sombat Teekasap3 and Chanvipa Diloksambandh1 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักในการสรางรูปแบบการจัดการกรีนไอที (Green IT) ซึ่งหมายถึงการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมเพื่อใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาในสถาบันอุดมศึกษากลุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยทําการสํารวจการใชพลังงานไฟฟาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาสถานภาพความ

คิดเห็นและพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษากลุมมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏ สัมภาษณนโยบายและความคิดเห็นการจัดการกรีนไอทีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟาในกลุมผูบริหาร

ระดับสูง และผูเชี่ยวชาญ  ทําการจําลองสถานการณการใชกรีนไอทีในหองปฏิบัติการ และศูนยขอมูล ขอมูลที่ไดจะ

ถูกนํามาวิเคราะหและพัฒนารูปแบบการจัดการกรีนไอทีเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟาที่ใชในดานเทคโนโลยี  

สารสนเทศโดยยังคงคุณภาพการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมลดลงไปกวาเดิม จากนั้นจึงนําไปทําการ

ทดสอบ ประเมินผล และปรัปปรุงเปนรูปแบบการจัดการกรีนไอทีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟาในสถาบันอุดม 

ศึกษา  ซึ่งจะมีสวนชวยใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการดานการประหยัดพลังงาน  

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และการใชพลังงานไฟฟาในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีสวนชวยลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุ

หลักของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกไดทางหนึ่ง  

คําสําคัญ : กรีนไอที  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประหยัดพลังงานไฟฟา 

 

Abstract 
This research is aimed to create a management Green IT model, which means suitable 

management technology for saving energy in the higher education of Rajabhat University. Electricity 

status of information technology was surveyed. The behavior of users about power consumption for 

information technology in higher education was interviewed and reviewed of management policies of 

Green IT.  Energy saving policy of the executive and professionals was  analyzed and developed model 

of Green IT management to save energy in technology and was not decrease quality of services. Green 

IT was simulated in computer laboratory rooms and data center.  The results from model assessment and 
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evaluation were used to model adjustment for Green IT management model to save energy in the higher 

education institutions. The developed model will be a guideline for operational planning of power 

consumption for official certification of the Office of Public Sector Development and effectively power 

consumption in information technology. This will significantly reduce carbon emission of greenhouse 

effect, which is a major cause of world climate change. 

Keywords : Green IT, Information Technology Management, Energy Saving 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณกาซเรือนกระจกและผลกระทบ

ที่เกิดตามมานั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการนําเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใชในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อตอบสนองความ

ตองการในการใชพลังงานใหแกทุกภาคสวน โดยรอยละ 2 ของการปลดปลอยปริมาณกาซเรือนกระจกชนิดหลัก ไดแก 

กาซคารบอนไดออกไซดมาจากกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะการใชเครื่องคอมพิวเตอร (Sobotta & G∅tze, 

2010) จึงเปนแรงผลักดันใหผูมีสวนเกี่ยวของนําแนวคิด กรีนไอที (Green IT) มาใชพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะดานการใชประหยัดพลังงาน ในปจจุบันมีหนวยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนในหลายประเทศไดนําไปใชปฏิบัติ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เดนมารก ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปนตน สวนใน

ประเทศไทยไดเริ่มประยุกตใชในองคกรบาง เชน กลุม ปตท. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  ทั้งนี้  ส่ิงที่ปรากฎชัดเจน

จากการนํากรีนไอทีไปใชอยูรูปของการประหยัดพลังงานไฟฟาและชวยลดรายจายคาไฟฟาในหนวยงานลงได นอกจากนี้

หนวยงานราชการในประเทศไทยตองมีการวางมาตรการดานการประหยัดพลังงาน และรายงานระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวซึ่ งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดย

สถาบันอุดมศึกษากลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเปนหนวยงานราชการจึงจําเปนตองใหความสําคัญดานการประหยัด

พลังงานเชนเดียวกัน ถาสถาบันอุดมศึกษามีการจัดการกรีนไอที ซึ่งเปนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมเพื่อใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟามาใชในองคกร จะมีสวนชวยใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางสําหรับ

วางมาตรการดานการประหยัดพลังงานไฟฟา และมีสวนชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอีกดวย  

 ดังนั้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพทั่วไป ความคิดเห็น และพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาใน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนนหนักในประเด็นการจัดการกรีนไอทีในสํานักคอมพิวเตอรซึ่งเปน          

ผูใหบริการหลักดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการกรีนไอทีเพื่อการประหยัด

พลังงานไฟฟาในสถาบันอุดมศึกษา และประเมินรูปแบบการจัดการกรีนไอทีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟาใน

สถาบันอุดมศึกษา  

 

อุปกรณและวิธีการ 
ผูวิจัยทําการศึกษาและเก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสารและสารสนเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ไดแก ความรู      

กรีนไอที ดานนโยบายและแผน วิธีการดําเนินงานและการประยุกตใช รวมถึงแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟาใน

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการวิจัยแบงการดําเนินงานออกเปน  3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ ไดแก  

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันของการใชพลังงานไฟฟาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อใหไดขอมูลเชิง

ปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือ 3 ประเภท ไดแก แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม และ
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เก็บขอมูล 3 สวน ไดแก สวนที่หนึ่งใชแบบสํารวจเพื่อเก็บขอมูลปริมาณการใชไฟฟาและวิธีการบริหารจัดการใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและศูนยขอมูล (Data Center) จากผูรับผิดชอบหลักในการใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในสวนของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและศูนยขอมูล สวนที่สองใชแบบสัมภาษณ

แบบชนิดมีโครงสรางเก็บขอมูลดานนโยบายและแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประหยัดพลังงานไฟฟาจาก

กลุมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และสวนที่ 3 ใชแบบสอบถามความคิดเห็นการใชพลังงานไฟฟาในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศจาก 2 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูรับผิดชอบหลักในการใหบริการและบริหารจัดการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก นิสิตนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดย

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมโดยใชสถิติพรรณาเพื่อดําเนินการขั้นตอนที่ 2 ตอไป  

ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการกรีนไอทีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟาในสถาบันอุดมศึกษา โดย

ผูวิจัยจัดทําตนแบบของรูปแบบการจัดการกรีนไอทีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟา ซึ่งไดจากการรวบรวม วิเคราะห

และสังเคราะหจากขอมูลสถานภาพปจจุบันการใชพลังงานไฟฟาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับทฤษฎีและ

หลักการของกรีนไอทีที่เกี่ยวของกับการประหยัดพลังงานไฟฟา จากนั้นผูวิจัยจะนําเสนอรางตนแบบรูปแบบการ

จัดการกรีนไอทีโดยใหมีการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 4 ดาน ไดแก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสิ่งแวดลอม ดาน

พลังงาน และดานพฤติกรรม ทําการปรับแกใหเหมาะสมจนไดรูปแบบการจัดการกรีนไอทีเพื่อการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาในสถาบันอุดมศกึษา  

ขั้นที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการจัดการกรีนไอทีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟาในสถาบันอุดมศึกษา โดย

นําไปใชกับผูบริหารระดับสูง และผูรับผิดชอบดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา 

 

ผลและวจิารณ 
สําหรับการพัฒนาตนแบบในการสรางรูปแบบการจัดการกรีนไอที ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูล

จากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิเชน แมแบบสําหรับผูบริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อนําไปสูกรีนไอทีของรัฐบาลอังกฤษ 

(Green ICT CIO Roadmap Template)  (Cabinet Office, 2010)  แบบคําถาม 310  คําถามเพื่อนําไปสูการวาง

แผนการปฏิบัติการกรีนไอที (Green ICT Scorecard-310 Questions to get your action plan) (Cabinet Office, 

2010) โมเดลกรีนไอทีของ Monroe Community College’s (MCCs Green IT Campus Model) (Monroe Community 

College, 2010) เปนตน โดยผูวิจัยจะเลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการประหยัดพลังงานไฟฟาที่ใชในดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเทานั้น  ซึ่งจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ พบวา การใชกรีนไอทีในสถาบันอุดมศึกษาควรมุงเนนที่การจัดการ

ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และศูนยขอมูล โดยการจัดการในหองปฏิบัติการพบวาตองมีการปรับเปล่ียนจอภาพจาก

ชนิด CRT เปนจอภาพชนิด LCD สวนในหองศูนยขอมูลควรเริ่มจากการยุบรวมเครื่องแมขายที่ใชงานประเภทเดียวกัน

เขาดวยกัน 

ผลการวิจัยในเบื้องตนของการสถานภาพปจจุบันการใชพลังงานไฟฟาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หองหลักและศูนยขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ใน

หองปฏิบัติการเปดใหบริการ 8 ชั่วโมง 20 วันทําการ เปดภาคเรียน 8 เดือน สวนศูนยขอมูลเครื่องแมขายทํางาน 365 

วัน ผูวิจัยทําการคํานวณจากปริมาณไฟฟาที่ใช และคาไฟฟาตอป (ไมรวมเครื่องปรับอากาศและระบบแสงสวาง) 

(จํานวนหนวย/ป = [แรงดันไฟฟา (โวลท) x กระแสไฟฟา (แอมป)/1000] x ระยะเวลาการใชงาน) ซึ่งเปนการคํานวณ

จากการใชไฟฟาสูงสุดของชุดคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการและเครื่องแมขายในศูนยขอมูล   เปรียบเทียบกับการนํา 
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กรีนไอทีไปใชในหองปฏิบัติการทั้ง 2 หอง ดวยการเปลี่ยนชนิดของจอภาพจาก CRT ไปใชจอภาพชนิด  LCD  จํานวน 

48 จอ และจํานวน 80 จอภาพ โดยยังไมทําการเปลี่ยน CPU เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณนั้น พบวา  จะทําให

ลดคาไฟฟา/ป ไดประมาณ 19,473.08 บาท และ 81,562.62 บาท หรือคิดเปนรอยละ 4.85 และ รอยละ 11.36 

ตามลําดับ สวนเครื่องแมขายมีจํานวน 37 เครื่อง ถาใชวิธีการยุบรวมเครื่องแมขายชนิดที่ใชงานสําหรับเว็บไซตจํานวน 

9 เครื่อง รวมเขาดวยกันเหลือเครื่องแมขายใชงานจริง 26 เครื่อง ซึ่งเปนแนวทางที่ยังไมตองใชการลงทุนใดเมื่อ

เปรียบเทียบเปลี่ยนชนิดของจอภาพในหองปฏิบัติการ จะลดคาไฟฟาไดถึง 611,222.66 บาท หรือคิดเปนรอยละ 35.01 

แสดงผลดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1  

ดังนั้น จากผลการวิจัยเปนการนํากรีนไอทีไปใชบางสวนเทานั้นก็สามารถชวยลดคาไฟฟา/ปจากการใชอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศไดสวนหนึ่ง  ถาหากมหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายการประหยัดพลังงาน หรือการนํากรีนไอทีใน

แนวทางอื่นที่ยังไมตองใชการลงทุนรวมดวย เชน การปดเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไมไดใชงาน 

ทั้งในหองปฏิบัติการ ศูนยขอมูลตลอดจนในสํานักงาน หรือใชวิธีการลงทุนดวยการเลือกใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดประหยัดพลังงานเมื่อถึงคราวปรับเปล่ียน หรือการใชระบบสารสนเทศตาง ๆ มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน จึงมีความเปนไปไดในการลดคาไฟฟาไดเพิ่มมากขึ้น  

 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟาและคาไฟฟากอนและหลังการใชกรีนไอที 

 
หอง ชนิด 

อุปกรณ 
ปริมาณการใชไฟฟา  

(หนวย/ป) 
คาไฟฟา  
(บาท/ป) 

ประหยัด 
(รอยละ) 

แนวทาง 
กรีนไอท ี

  กอนใช 
กรีนไอท ี

หลังใช 
กรีนไอท ี

กอนใช 
กรีนไอท ี

หลังใช 
กรีนไอท ี

  

1051 

(8 ช่ัวโมง) 

คอมพิวเตอร 

(48 เครื่อง) 
110,809.60 105,431.04 401,186.16 381,713.08 4.85 

เปลี่ยนจอภาพ 

เปนชนิด LCD 

1055 

(8 ช่ัวโมง) 

คอมพิวเตอร 

(80 เครื่อง) 
198,246.40 175,718.40 717,751.09 636,188.47 11.36 

เปลี่ยนจอภาพ 

เปนชนิด LCD 

ศูนยขอมูล 

(24 ช่ัวโมง) 

เครื่องแมขาย 

(37 เครื่อง) 482,185.44 313,362.72 1,745,752.39 1,134,529.73 35.01 

ยุบรวมเคร่ืองแม

ขายเหลือ 26 

เครื่อง 

หมายเหตุ:  คาท่ีคํานวณไดใชวิธีการจําลองสถานการณการใชกรีนไอที และเปนคาท่ีคํานวณจากการใชพลังงานสูงสุดของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟา และ ปริมาณการใชไฟฟาที่ลดลงหลังจากใชกรีนไอที 

 

สรุป 
ในการวิจัยนี้ไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญถึงแนวทางการทํากรีนไอทีในสถาบันอุดมศึกษา และทําการ

จําลองสถานการณการนํากรีนไอทีมาใชในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยใชวิธีการปรับเปล่ียนจอภาพจากชนิด CRT 

เปนจอชนิด LCD  และในศูนยขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาโดยใชวิธีการยุบรวมเครื่องแม

ขายที่ใชงานประเภทเวบ็ไซตรวมเขาดวยกันซึ่งสงผลใหมีการประหยัดพลังงานไดมากกวา  

การจัดการกรีนไอทีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟาในสถาบันอุดมศึกษา ตองเริ่มตนจากการศึกษาสถาพ

ภาพปจจุบันของการใชพลังงานไฟฟาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสวนที่เกี่ยวของ ตั้งแต ขอมูลเชิงปริมาณ 

ไดแก ขอมูลอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และปริมาณไฟฟาที่ใชในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลเชิงคุณภาพ 

ไดแก นโยบาย วิธีการบริหารจัดการดานไอทีของผูเกี่ยวของ ตลอดจนความคิดเห็นดานการประหยัดพลังงานไฟฟา

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ          

ที่เนนการประหยัดพลังงาน แลวจึงนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อสรางเปนรูปแบบการจัดการ        

กรีนไอทีเพื่อการประหยัดพลังงานในสถาบันอุดมศึกษาตอไป 
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ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จ ผูเชี่ยวชาญ ที่ตอบ

แบบสอบถามและใหคําแนะนําในการทําวิจัย 
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รูปแบบประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
A  Security Evaluation Model for Information and Communication Technology of  Rajabhat 
University 
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บทคัดยอ   
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานะสภาพและความคิดเห็นตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนํามาพัฒนารูปแบบประเมินความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณและ            

เชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงลึกดานนโยบายการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการ

สัมภาษณผูบริหารระดับสูงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยการใช

เครื่องมือที่เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง 3 ระดับ คือ ผูบริหาร

ระดับกลาง บุคลากร และนักศึกษา  จากนั้นนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหและสรางรูปแบบประเมินความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จากนั้นนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมา

ทดสอบการใชงานและนําผลที่ไดรับมาปรับปรุงรูปแบบ ประโยชนที่ไดรับคือหนวยงานจะสามารถใชรูปแบบประเมินนี้

เพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดภายในองคกรเอง และทราบ

วิธีการปองกันและแกไขกอนที่ภัยคุกคามรายแรงจะทําลายระบบ นอกจากนี้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นยังสามารถใชกับ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นไดดวย อันจะเปนประโยชนอยางกวางขวางในการปองกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ     

แตละสถาบัน 

คําสําคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

Abstract 
This research objective was to study on existing status and comment about security issues and 

develop a security mode for Information and Communication Technology (ICT) of Rajabhat University. 

The quantitative and qualitative approaches were applied in the research. The population was CIO, ICT 

director, ICT technical staff and users Information and Communication Technology in Rajabhat University.  
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Research using quantitative and qualitative research. The researcher collected data in-depth 

policy management system and communication by interviewing senior executives information technology 

and communication tools with the Rajabhat University is an in-depth interviews with users of information 

technology systems and communications and three levels is the middle manager, staff and students, the 

data have been analyzed, and create a security evaluation model for information technology and 

communication of Rajabhat University. Then, the model developed and tested using the results to get the 

updated model. Benefits the organization can use this evaluation form to evaluate the security of 

information technology and communication within the organization itself. And know how to prevent and 

correct a serious threat before the attacks. In addition, the model developed can be applied to other 

institutions with the benefit of extensive protection system of each institution. 

Keywords : Information Technology, Communication, Rajabhat University 
 

คํานํา 
 การเจริญกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา นํามาเปนเครื่องมือในการ

บริหารงาน การเรียนการสอน การคนควาวิจัย มากขึ้น ในขณะที่ภัยคุกคามรายแรงตาง ๆ ที่มีผลเสียหายตอการใช

งานของระบบก็มีมากขึ้นเชนกัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความสามารถในการวิเคราะหและประเมินภัย

คุกคามตางๆ  ที่จะมีผลกระทบตอระบบสารสนเทศทั้งในดานความถูกตองของระบบ และการเสียหายของขอมูล ใน

ปจจุบันมีการนําระบบประเมินการจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบสากลตามมาตราฐาน ISO 27001 ซึ่งประเทศใน

แถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟกหลาย ๆ ประเทศ ไดแก ประเทศสิงคโปร ญี่ปุน ออสเตรเลีย ไตหวัน เกาหลีใต ฯลฯ มีการ

รวมมือกันเพื่อพัฒนามาตรฐานนี้ เปนแนวทางพัฒนาเพื่อใหเกิดความมั่นคงเชนกัน  การบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ ซึ่งองคกรจะตองกําหนดการลงมือปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยใชมาตรฐานกระบวนการ 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
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รูปที่ 1 แสดงกระบวนการจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สําหรับสารสนเทศ 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สําหรับในประเทศไทยมีการเริ่มนําเอามาตรฐาน ISO 27001 มาใชในบางหนวยงานที่มีความพรอม แต

เนื่องจากมีความยุงยากซับซอนและเสียคาใชจายสูงมาก ซึ่งสถาบันการศึกษาสวนใหญรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เอง ไมสามารถทําได รวมทั้งการขาดแคลนบุคคลกรที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานนี้ นอกจากนี้ระบบดังกลาวมี

ขอบเขตที่กวางมาก ซึ่งการนํามาใชสถาบันการศึกษาอาจตองมีการปรับเปล่ียนอยางมากและตองใชงบประมาณ

จํานวนมาก    

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานะภาพและความคิดเห็นตอความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนํามาพัฒนารูปแบบการประเมินความ

ม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเอง และทราบวิธีการ

ปองกันและแกไขกอนที่ภัยคุกคามรายแรงจะทําลายระบบ นอกจากนี้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ยังสามารถใชกับ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นไดดวย อันจะเปนประโยชนอยางกวางขวางในการปองกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของแตละสถาบันตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาสถานะสภาพและความคิดเห็นตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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อุปกรณและวิธีการดําเนนิการวิจัย 
การวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงลึกดานนโยบายการบริหารระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชากรและกลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัย,ผูบริหารสํานัก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูใชงาน เจาหนาที่และ

นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครื่องมือเปนแบบสํารวจเพื่อใชสํารวจขอมูลปจจุบัน และแบบสัมภาษณเชิงลึก

เพื่อใชสัมภาษณผูบริหาร เจาหนาที่และผูใช  การเก็บขอมูลใชแบบสัมภาษณเพื่อใชสัมภาษณผูบริหาร เจาหนาที่ 

และผูใช  การวิเคราะหโดยการนําขอมูลที่ไดมารวบรวมและสังเคราะหและใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ทาน   เพื่อสราง

รูปแบบการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

จากนั้นนํารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาทดสอบการใชงานและนําผลที่ไดรับมาปรับปรุงรูปแบบประเมินฯ ตอไป 

 

ผลและวจิารณ 
ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ปญหาหลักในมหาวิทยาลัยจะถูกคุมคามจาก ไวรัสคอมพิวเตอร ระบบ

เครือขายงานชา ระบบเครือขายหลักหยุดการทํางานจากระบบไฟฟาในอาคาร การไมปฏิบัติตามกฎ  การขาดความรู

ของผูใช ฯลฯ ดังนี้นผูวิจัยจึงเสนอ รูปแบบประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของมหาวิทยาลยัราชภัฏ  เรียกวา “Secure Guard Edu Model”  ประกอบดวย 

1. การควบคุมความปลอดภัยเชิงเทคนิค มีการควบคุมแบบสนันสนุน การบงชี้  การจัดการโดยใชกุญแจเขารหัสลับ 

การบริหารความปลอดภัย การปกปองระบบ และ การควบคุมแบบปองกัน การตรวจสอบชื่อผูใชงานและรหัสผาน 

การตรวจจับและกําจัดไวรัส ฯลฯ  

 2. การควบคุมความปลอดภัยเชิงการจัดการ มีการควบคุมเชิงการจัดการแบบปองกัน มอบหมายความรับผิดชอบ

ดานความปลอดภัย  การพัฒนาและดูแลแผนการรักษาความปลอดภัยระบบ มีการควบคุมดานความปลอดภัยสวน

บุคคล  การแบงหนาที่และการเขาใชและยกเลิกการใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอร มีการจัดอบรมดานเทคนิคเพื่อให

แนใจวาผูใชจะเขาใจและตระหนักถึงกฎกติกาที่เกี่ยวของ  ฯลฯ  

3. การควบคุมความปลอดภัยเชิงปฏิบัติการ มีการควบคุมความปลอดภัยเชิงปฏิบัติการแบบปองกัน ควบคุมการ

เขาถึงและการจัดกลุมการเขาถึง การกระจายขอมูลภายนอกในขอบเขตจํากัด ควบคุมไวรัสซอฟแวร การควบคุม

สินทรัพยเพื่อปองกันความเสียหายจากไฟ ฯลฯ  ตัวบงชี้ปจจัยความเสี่ยง แบงเปนระดับรายแรง สําคัญ ปานกลาง 

เล็กนอย ไมมีผลกระทบ มีการกําหนดสาเหตุที่มาของความเสี่ยง มีการกําหนดกลุมและการจัดการในแตละกลุม  

 

บทสรุป  
การควบคุมใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความมั่นคง ตองเนน 3 

ประเด็น คือการควบคุมความปลอดภัยเชิงเทคนิค  การควบคุมความปลอดภัยเชิงการจัดการ และการควบคุมความ

ปลอดภัยเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นรูปแบบประเมินความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับระบบสําหรับสถาบันการศึกษา ทางเจาของสถาบันการศึกษา

สามารถใชรูปแบบประเมินฯนี้ในการประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตนเองได และมีมาตรการ

ปองกันและแกไข กอนที่ภัยคุกคามรายแรงจะทําลายระบบ 
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วาทศิลปสงคราม : แนวทางการใชวาทศิลปของประธานาธิบดีจอรจ บุช ในการหาขออางเพือ่
การบุกแอฟแกนอิซแทน-อิรัก 
War Rhetoric: How Bush’s Speeches Employ The Artistic Proofs and Devil Terms to Argue 
for The Invasion of Afghanistan and Iraq 
 

ชอน บัวนาเวนทูรา1 

Sean Buenaventura1 

 

บทคัดยอ 
ในประวัติศาสตรประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผานมา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไดมีการแถลงการณกระตุนให

ฝายรัฐบาลประกาศสภาวะสงครามและรองขอใหประชาชนชวยสนับสนุนโครงการนั้น ๆ การคนควานี้จะเนนถึง  2 คํา

แถลงการณในการรณรงคสงครามการกอการรายของประธานาธิบดี จอรจ บุช โดยคําแถลงการณแรกจะกลาวถึงการ

เผชิญหนากลับกลุม อัล กออีดะ และ ตาลีบัน สวนคําแถลงการณที่สอง จะเกี่ยวเนื่องกับการบุกรุกประเทศอิรัก       

วิธีที่ใชในการหาขอมูลคือการรวบรวมเอาสิ่งที่ไดถูกผลิตขึ้นมา นั่นก็คือคําแถลงการณ และใชหลัก Neo-Aristotelian 

ในการวิเคราะห 

ผลจากการศึกษาคนควา ไดคนพบวาขอความที่ประธานาธิบดีบุชกลาวออกไปนั้น กอใหเกิดความ

หวาดกลัวตอผูฟงอยางมาก เขากระตุนใหใชความรุนแรง (กองกําลังทหาร)ในการตอตานกลุม อัล กออีดะ และ 

รัฐบาลของ ซัดดัม ฮุสเซน โดยบุชไดใหขอโตแยงวาการกระทําของเขาเปนเพียงการตอตานผูกอการรายหลังจาก

เหตุการณ 11 กันยายน การเผยแพรขาวการใชความรุนแรงในชวงแรกนั้นไดรับการตอบรับเปนอยางดีเนื่องจาก

ประชาชนยังคงตื่นตระหนกจากเหตุการณ 11 กันยายน อีกทั้งบุชยังคงพยายามอยางมากที่จะชี้ตัวฝายศัตรู โดย    

บุชประณามบิน ลาเดน วาผูกอการราย และกลาวหาวากลุมตาลีบันเปนกลุมการปกครองที่ทารุณ  อีกทั้งยังเรียก

ซัดดัม ฮุสเซน วาทรราชและจอมเผด็จการ 

คําสําคัญ : วาทศิลป 

 

Abstract 
Throughout US history, American Presidents have made speeches urging Congress to declare 

war and asking the American public to support these campaigns. This study looks at two of President 

Bush’s war-on-terror campaign speeches made during his first term: the first speech on confronting al 

Qaeda and the Taliban and the second on invading Iraq. The method of acquiring data was done by 

collecting two artifacts—speeches. For rhetorical criticism of the speeches, Neo-Aristotelian analysis was 

the method of choice. 

The results show that Bush’s messages appealed a great deal to the audience’s sense of fear. 

He urged drastic (military) action against al Qaeda and Saddam Hussein’s regime, arguing that it was the 
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only way to prevent further terrorist attacks on the United States after September 11. The propaganda 

proved effective at the time when the shock of 9-11 was still fresh in people’s minds. Bush also made 

great efforts to identify and demonize the enemy. He repeatedly labeled Osama bin Laden’s al Qaeda as 

terrorists, accused the Taliban as an oppressive regime, and called Saddam Hussein a tyrant and 

dictator.  

Keywords : Propaganda, Rhetoric 

 

Introduction 
Throughout U.S. history, American presidents have made speeches urging Congress to declare 

war and asking the American public to support these campaigns. The administration of George W. Bush 

was no exception with its own series of propaganda employed during the invasion of Afghanistan and 

Iraq. This research is a qualitative study of two of his war-on-terror speeches made during his first term, 

the first speech on confronting al Qaeda and the Taliban and the second on invading Saddam Hussein’s 

Iraq. Both speeches are persuasive and follow a problem-solution pattern. Neo-Aristotelian analysis was 

used for the rhetorical criticism of the speeches.  

The analysis made in this study show that Bush appealed a great deal to the audience’s sense 

of fear. Both speeches portrayed America as a nation in danger of being attacked again. Bush also made 

great efforts to identify and demonize the “enemy”. He repeatedly labeled Osama bin Laden’s al Qaeda 

as terrorists, accused the Taliban as an oppressive regime, and called Saddam Hussein a tyrant and 

dictator.  

 

Literature Background  
In a study of the religious rhetoric of post-Watergate U.S. presidents, Kradel (2004) concluded 

that though Bush “made heavier use of language of good vs evil…” Bush intended to portray America as 

good and its enemies as evil. According to Kradel, Bush’s “use of good vs. evil language is unfortunate 

because it presents a complex clash between a great variety of peoples and groups as if the situation 

could be adequately described as a battle between the righteous and the unrighteous.” 

Docan, Freitas and Holtzman (2003) conducted a cluster criticism of a similar speech given by 

Bush on 13th September, 2001. They found cluster terms used in the speech to justify violent retaliation 

against those who allegedly attacked America. Most important were the themes of “unity, America’s 

responsibility to justice, and God’s justification of specific actions.” Bush drew images in his speech to 

make the case for revenge.  He emphasized that they were the victims, that God was on their side, and 

that it was America’s duty to “rid the world of evil.”  
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Method 
For this study, two of Bush’s war speeches were used as artifacts (see References for the web 

links), the first speech on September 20, 2001 and the other on October 7, 2002. For rhetorical criticism 

of these speeches, the Neo-Aristotelian approach was chosen for its applicability in conducting 

qualitative analysis. Selected phrases, sentences, or paragraphs were extracted from each artifact and 

used as samples. The selected samples contain either elements of emotional appeal or the demonization 

of defined enemies. For instance, any mention from the speaker of potential dangers or threats is meant 

to instill fear in the listeners: “We're not immune from attack.” (Speech 1 Paragraph 14); “The terrorists' 

directive commands them to kill …all Americans (Speech1 Paragraph 6); or “…vast oceans no longer 

protect us from danger (Speech 2 Paragraph 45).”  

These samples were then further analyzed and categorized into one of two Neo-Aristotelian 

artistic proofs or modes, either under logos or pathos. On the other hand, statements that label al Qaeda 

as terrorists or Saddam Hussein as a dictator are meant to demonize them:  “…terrorist organizations 

known as al Qaeda.” (Speech1 Paragraph 5); “…heirs of all the murderous ideologies of the 20th century 

(Speech1 Paragraph 5); “…Saddam Hussein is a threat to peace… the Iraqi dictator (Speech 2 

Paragraph 5).” 

  

Results 
The Neo-Aristotelian analysis includes quotations taken from both artifacts which are listed on 

tables (Table 1 and Table 2). Each table lists eight different phrases. The focus is on the use of the artistic 

proofs or modes of persuasion. 

 

Pathos: the Appeal to Fear  

Fear is a commonly used motivating factor that propagandists often employ.  As far as Bush’s 

speeches were concerned, his use of fear involved continuously telling the audience that the future of 

national security was in imminent danger unless drastic actions were undertaken.  
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Table 1: Statements that appeal to fear  

SPEECH PARAGRAPH PHRASE/SENTENCE 

1 14 “We're not immune from 

attack.” 

1 15 “…terrorism as a threat to our 

way of life” 

1 17 “…in the face of a continuing 

threat.” 

1 21 “…an age of terror” 

2 9 “The danger is already 

significant, and it only grows 

worse with time.” 

2 13 “Iraq possesses ballistic 

missiles… UAVs for missions 

targeting the United States.” 

2 23 “Facing clear evidence of peril, 

we cannot wait for the final 

proof -- the smoking gun -- that 

could come in the form of a 

mushroom cloud.” 

2 37 Failure to act would embolden 

other tyrants… through its 

inaction, the United States 

would resign itself to a future of 

fear.” 

 

Logos: Arguments for Invasion  

Bush stated that he did not wish for a military confrontation. However, a close look at his 

arguments reveals otherwise. He presented military action as necessary and for a good cause. His 

intention to push for war becomes evident in the latter part of the speech when he calls for regime 

change in Iraq.  
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Table 2: Statements that appeal to reason 

SPEECH PARAGRAPH PHRASE/SENTENCE 

1 5 “The evidence we have 

gathered all points to…al 

Qaeda.” 

1 11 “They want to overthrow 

existing governments in many 

Muslim countries…to drive out 

Israel…Christians and Jews…” 

1 11 “These terrorists kill not merely 

to end lives, but to disrupt and 

end a way of life.” 

2 17 “Our security requires that we 

confront both.” 

2 29 “After eleven years during 

which we have tried…the end 

result is that Saddam Hussein 

still has chemical and biological 

weapons and is…closer to 

developing a nuclear weapon.” 

2 34 “…regime change in Iraq is the 

only certain means of removing 

a great danger to our nation.” 

2 36 “Some have argued we should 

wait -- and that's an option. In 

my view, it's the riskiest of all 

options, because the longer we 

wait, the stronger and bolder 

Saddam Hussein will become.” 

2 39 “The lives of Iraqi citizens 

would improve dramatically if 

Saddam Hussein were no 

longer in power.” 
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Discussion 
Table 1 lists some phrases and sentences meant to inspire fear in the listeners. Fear within the 

public leads to dependence on the leaders, which is what Bush’s administration needed in order to 

obtain consent among the American people for his war on terror. Accompanying this sense of fear was 

anger. Such emotional manipulation was effective at that time when the United States was still in trauma 

from the recent September 11 attacks. In the first speech, Bush used the words “threat” and “danger” 

repeatedly to define for his audience the perilous situation that they were in; that their country was a 

target. He defined the plane crashes on the World Trade Center towers as terrorist attacks meant to harm 

American civilization. Phrases such as “act of war against our country” or “a threat to our way of life” are 

ways to impress upon the listeners that there was an enemy out to destroy them. Also, he gave the enemy 

a face in the form of Osama bin Laden.  

In the second speech, Saddam Hussein was the man to hate this time, and Bush attempted to 

justify a similar invasion of Iraq following Afghanistan. His speech uses a similar strategy by portraying 

Saddam Hussein’s regime as evil enemies of the United States and a “grave threat to peace.” He raised 

a sense of urgency by saying that this “danger is already significant, and it only grows worse with time” 

and that they “cannot wait for the final proof -- the smoking gun -- that could come in the form of a 

mushroom cloud.” Bush’s claims of having “clear evidence of peril” later proved to be otherwise, but it 

did provide the necessary rhetoric he needed.    

Table 2 lists selected phrases and sentences that are some of the statements Bush used for his 

logical arguments. In the first speech, he claimed to have “evidence” of the existence of al Qaeda, and 

more importantly, that they were responsible for attacks on the United States. Bush then insisted that 

eleven years of sanctions did not prevent the Iraqi leader from committing atrocities and building nuclear 

weapons. Regime change (which became a catch phrase along with the terms preemptive strike and 

embedded journalist) was the “only certain means of removing a great danger” to America. Furthermore, 

he insisted that the “lives of Iraqi citizens would improve dramatically if Saddam Hussein were no longer 

in power.” Furthermore, waiting was “the riskiest of all options, because the longer (they) wait, the 

stronger and bolder Saddam Hussein will become.”  

 

Conclusion 
The appeal to fear as a persuasion tactic is clearly evident in both speeches. Pratkanis and 

Aronson (2002) suggested that fear appeals are powerful because they “channel our thoughts away from 

careful consideration of the issue at hand and toward plans for ridding ourselves of the fear” (p.209). 

Besides the appeal to fear, demonization of the enemy was also prevalent in Bush’s messages. Bush 

called Saddam Hussein a dictator and “a student of Stalin.” Ian Bremmer (2007) mentions a book written 

by Said Aburish (Saddam Hussein: The Politics of Revenge) that recounts a meeting between Saddam 
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Hussein and a Kurdish politican, Mahmoud Othman. It is said that Othman met Saddam at his office and 

saw a small collection of books about Stalin. (p. 64)  

Docan et al (2003), in their study of a similar speech made by Bush shortly after 9-11, found four 

cluster terms in that artifact: United States of America, God, prayer, and names. These were mentioned 

several times in that speech and were employed to support Bush’s justification of using military force. 

God was on their side and they were the protectors of freedom. Since they were attacked, they were then 

justified to strike back. They even had the moral duty to destroy this evil which threatened freedom and 

democracy throughout the world.  

Bush also used ambiguous language to portray the United States as good and its enemies as 

evil. Kradel (2004) argues that Bush’s good vs. evil rhetoric “promotes an understanding of reality that is 

so simple that it obscures reality rather than describes reality.” Further, “he (Bush) makes heavy use of 

language that frames world conflicts as a battle between unambiguously good and evil forces.” It was to 

the interest of Bush’s war campaigners to oversimplify the September 11 attacks as a conflict between 

good versus evil.  
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโมเดลการวัดผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่มี

การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม

ทางการแขงขัน การสนับสนุนของภาครัฐ  ความสามารถของบุคลากร ความสามารถในการจัดการธุรกิจ 

ความสามารถของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ความสามารถในการทํางานรวมกันของธุรกิจ และผลสําเร็จของ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในมุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต ดานกระบวนการภายใน ดานลูกคา และดาน

การเงิน การวิจัยครั้งนี้ใชทั้งแนวทางวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจาก

ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่ยื่นจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เฉพาะที่เปนนิติบุคคล จํานวน 325 ราย 

และวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหสมการโครงสราง (System Equation Model : SEM) ดวยโปรแกรม LISREL  

ผลการวิจัยพบวา โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี ดวยคาดัชนีวัดความกลมกลืน χ2 =276.594, p-

value=0.22909, RMSEA=0.014, SRMR=0.0297, CN=360.633, GFI=0.943 และ AGFI=0.910 โดยผลสําเร็จ

ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานการเรียนรูและการเจริญเติบโตไดรับอิทธิพลจากความสามารถของบุคลากร(0.509) 

มากที่สุด รองลงมาเปนการสนับสนุนของภาครัฐ (0.362) ผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานกระบวนการ

ภายในไดรับอิทธิพลจากความสามารถในการจัดการธุรกิจ (0.638) มากที่สุด รองลงมาเปนความสามารถของ

บุคลากร (0.414) ผลสําเร็จดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (0.303) และสภาพแวดลอมทางการแขงขัน (0.165) 

ตามลําดับ ผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานลูกคาไดรับอิทธิพลจากผลสําเร็จดานกระบวนการภายใน 

(0.9005) และผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานการเงินไดรับอิทธิพลจากผลสําเร็จดานลูกคา(0.876) โดยตัว

แปรเชิงสาเหตุรวมอธิบายความแปรปรวนของผลสําเร็จดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต ผลสําเร็จดาน

กระบวนการภายใน ผลสําเร็จดานลูกคา และผลสําเร็จดานการเงินไดประมาณรอยละ0.717, 0.916, 0.910 และ

0.767 ตามลําดับ และผลการทดสอบสมมติฐานพบวาสภาพแวดลอมทางการแขงขันมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลสําเร็จ

ดานกระบวนการภายใน การสนับสนุนของภาครัฐมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลสําเร็จดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต 

ความสามารถของบุคลากรและความสามารถในการจัดการธุรกิจ ความสามารถของบุคลากรมีอิทธิพลเชิงบวกตอ
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ผลสําเร็จดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต ผลสําเร็จดานกระบวนการภายใน ความสามารถในการจัดการธุรกิจ 

และความสามารถของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ความสามารถในการจัดการธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลสําเร็จ

ดานกระบวนการภายใน ความสามารถของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และความสามารถในการทํางานรวมกันของ

ธุรกิจ ผลสําเร็จดานการเรียนรูและการเจริญเติบโตมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลสําเร็จดานกระบวนการภายใน ผลสําเร็จ

ดานกระบวนการภายในมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลสําเร็จดานลูกคา  และผลสําเร็จดานลูกคามีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ผลสําเร็จดานการเงิน 

คําสําคัญ : พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ปจจัยความสําเร็จ  ผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การวัดผลองคการแบบ

สมดุล  แบบจําลองสมการโครงสราง  ลิสเรล 

 

Abstract 
The objectives of  this study were to develop the model of measurement of  successes for 

electronic commerce in Thailand which have the test of goodness of fit of model with the empirical data 

and to study the correlations between competitive environments, government supports, personnel 

capabilities, management capabilities, e-commerce system capabilities, collaboration capabilities and 

electronic commerce successes in the perspective of learning and growth, internal process, customer 

and financial. The research applied quantitative methodologies by using the questionnaires to collect 

data from the samples consisted of 325 companies drawn from the electronic commerce registration. The 

statistics used for analysis were System Equation Model (SEM) which performed by LISREL programs.  

The research findings were that the adjusted structural equation model for success factors of 

electronic commerce was fitted with the empirical data which the goodness of fit of model were found to 

be χ2=179.239, p-value=0.10797, GFI=0.968, AGFI=0.944, CN=354.749, RMSEA=0.039 and 

SRMR=0.0329. The electronic commerce successes in learning and growth perspective had  a 

statistically significant total effects from government support (0.783) and personnel capabilities (0.509) 

with respectively and accounted for  0.717 % of variance. The electronic commerce successes in internal 

process perspective had a statistically significant total effects from management capabilities (0.432), 

personnel capabilities (0.414), successes in learning and growth perspective (0.303) and competitive 

environments (0.168) with respectively and accounted for  0.916 % of variance. The electronic commerce 

successes in customer perspective had a statistically significant total effects from successes in internal 

process perspective (0.9005) with respectively and accounted for  0.910 % of variance. The electronic 

commerce successes in financial perspective had a statistically significant total effects from successes in 

customer perspective (0.876) with respectively and accounted for  0.767 % of variance. The model 

accepted the research hypothesis that competitive environments  had positive effect on successes in 

internal process perspective. Government supports had positive effect on successes in learning and 

growth perspective, personnel capabilities and management capabilities. Personnel capabilities had 

positive effect on successes in learning and growth perspective, successes in internal process 
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perspective, management capabilities and e-commerce system capabilities. Management capabilities 

had positive effect on successes in internal process perspective, e-commerce system capabilities and 

collaboration capabilities. Successes in learning and growth perspective had positive effect on 

successes in internal process perspective. Successes in internal process perspective had positive effect 

on successes in customer perspective. Successes in customer perspective had positive effect on 

successes in financial perspective.    

Keywords : electronic commerce, key success factors, electronic commerce success, balanced 

scorecard, structure equation model, LISREL 

 

คํานําและวัตถุประสงค  
ในเศรษฐกิจยุคปจจุบัน พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สงผลให

การปฏิบัติงานของธุรกิจเปนแบบอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ และสรางโอกาสในการแขงขันในระบบการคาโลกได

โดยตรงโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและยอม [11] จึงทําใหการคารูปแบบใหมนี้ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว

ภายในระยะเวลาอันส้ัน อยางไรก็ดี ถึงแมวา การเติบโตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของโลกและประเทศไทย มี

มูลคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตในชวงที่ผานมาพบวาการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีปญหาเกิดขึ้น

มากมาย (Jennex, Amoroso & Olayele, 2003 ; Mora-Monge, 2007)  เชน ความไมนิยมใชบริการของลูกคา ความ

ไมม่ันใจในระบบความปลอดภัยและระบบการชําระเงิน  การลงทุนตองใชเงินลงทุนสูง การขาดกฎหมายที่เกี่ยวของ

มารองรับอยางสมบูรณ และการขาดแคลนบุคลากรดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน จากงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับ

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวามีปจจัยหลายประการ ทั้งปจจัยจากสภาพแวดลอม

ภายนอกองคการ เชน การสนับสนุนของภาครัฐ (ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย, 2545 ; สมเกียรติ  ตั้งกิจวาณิชย, 2542 ; 

Amoroso & Sutton, 2002 ; Jennex, Amoroso & Olayele, 2003) และปจจัยภายในองคการ ไดแก ความรู

ความสามารถและทักษะของบุคลากร (Chan & Swatman, 2002 ; Epstein, 2005 ; Ghandour, 2007) โครงสราง

องคการ ลักษณะการบริหารงาน และกลยุทธที่นํามาใช  (Geisler, 2001 ; Huang, Wang & Zhao, 2005 ; Zimmer, 

2005) กระบวนการทํารายการธุรกรรม การสรางความสัมพันธกับลูกคา และคุณภาพและความนาเชื่อถือของเว็บไซต 

(DeLone & McLean, 2004 ; Hung & McQueen, 2004 ; Turban & Gehrke, 2000 ; Zimmer, 2005) รวมทั้ง การ

สรางความรวมมือกับคูคาที่จะทําใหเกิดการสั่งซื้อ การผลิตสินคา และการขนสงสินคาที่มีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ 

(Mora-Monge, 2007 ; Schoder & Madeja, 2004)   
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโมเดลการวัดผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศ

ไทย ที่มีการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ  และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผล

ตอความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาจากผลสําเร็จใน 4 

มุมมอง ตามแนวคิด Balance Scorecard (Kaplan & Norton, 1992) ไดแก มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา 

มุมมองดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต ผลของการศึกษานี้จะไดแนวทางการ

แกไขปญหาและขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหมีการ

เจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่มีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(content validity) ของมาตรวัดดวยคา IOC  และความเชื่อถือได (reliability)ของมาตรวัดดวยคา Cronbach’s 

alpha แลวนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีสถานประกอบการ

ตั้งอยูในประเทศไทย  และยื่นจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

เฉพาะที่เปนนิติบุคคล จํานวน 325 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน (proportional 

stratified random sampling) กับหมวดหมูของธุรกิจ ตามการจัดหมวดหมูของกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่ไดมีการจัด

หมวดหมูไว 18 หมวดหมู และการสุมหนวยธุรกิจใชวิธีการสุมตัวอยางอยางมีระบบ (systematic random sampling) 

รวมทั้งผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ผูบริหารธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากหมวดหมูของ

ธุรกิจประเภทตาง ๆ จํานวน 10 ราย แลวนํามาวิเคราะหและสรุปเนื้อหา เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนผลการวิเคราะหเชิง

ปริมาณ 

ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวความคิดโมเดลสมการโครงสรางของการวัดผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน

ประเทศไทย ซึ่งเสนอวาปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีขอบเขตของตัวแปรที่

ทําการศึกษา ดังนี้  

1) สภาพแวดลอมทางการแขงขัน (COMFOR) เปนตัวแปรแฝงภายนอกประกอบดวยตัวแปรสังเกตได

อํานาจการตอรองของลูกคา (CUSF) อํานาจการตอรองของผูขาย (SUPF) และสภาพการแขงขันของคูแขงขัน 

(COMF)  

2) การสนับสนุนของภาครัฐ (GOVSUP) เปนตัวแปรแฝงภายนอกประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดการ

สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (INFS) การเพิ่มศักยภาพและความสามารถแกผูประกอบการ 

(POTE) และขอบังคับและกฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (LEGA)  

3) ความสามารถของบุคลากร (PERCAP) เปนตัวแปรแฝงภายในประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดความรู

ความสามารถของพนักงาน (EMPL) ความรูความสามารถของผูบริหาร (MGER) และความเปนผูนําของผูบริหาร 

(LEAD)  

4) ความสามารถในการจัดการธุรกิจ (MGTCAP) เปนตัวแปรแฝงภายในประกอบดวยตัวแปรสังเกตได

ลักษณะการบริหารงาน (ORGS) กลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (STRA) และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ITMA)  

5) ความสามารถของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ECOCAP) เปนตัวแปรแฝงภายในประกอบดวยตัว

แปรสังเกตไดคุณภาพของเว็บไซต (WEBQ) ความสามารถในการดําเนินธุรกรรม (TRNC) และความสามารถในการ

รักษาความปลอดภัย (SECU)  

6) ความสามารถในการทํางานรวมกันของธุรกิจ (COLCAP) เปนตัวแปรแฝงภายในประกอบดวยตัวแปร

สังเกตไดการทํางานรวมกันภายในองคการ (INTR) การสรางความสัมพันธกับลูกคา (CUSR) และการสรางความ

รวมมือกับผูขาย (SUPR)  

7) ผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (SUCCES) เปนตัวแปรแฝงภายในประกอบดวยตัวแปรสังเกต

ไดผลสําเร็จดานการเงิน (FINA) ผลสําเร็จดานลูกคา (CUST) ผลสําเร็จดานกระบวนการภายใน (INPR) และ

ผลสําเร็จดานการเรียนรูและการเจริญเตบิโต (LEGR) 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 325 ราย สวนใหญเปนธุรกิจอยูในหมวดหมู

ธุรกิจคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต มีสถานที่ตั้งของธุรกิจอยูในกรุงเทพมหานคร รูปแบบการดําเนินธุรกิจเปนบริษัท

จํากัด กลุมของสินคาหรือบริการเปนสินคาจับตองได รูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนแบบธุรกิจกับผูบริโภค 

(business to customer : B2C) และลักษณะการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจแบบมีเว็บไซตและมี

หนาราน (click and mortar) ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
ผลการวิเคราะหสมการโครงสราง  
ภายหลังการปรับโมเดล พบวาโมเดลโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสที่เปนโมเดลสมมติฐานมีความสอดคลอง กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และไดคาสถิติแสดง

ความสัมพันธของตัวแปร แสดงดังภาพ 1 โดยมีตัวบงชี้ความกลมกลืน คือ คาสถิติไค-สแควร (chi-square) เทากับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

276.594 ที่องศาอิสระ (degree of freedom) เทากับ 260 คาความนาจะเปน (p-value) เทากับ 0.22909 ซึ่งไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คา RMSEA เทากับ 0.014 คา CN เทากับ 360.633 คา SRMR เทากับ 0.0297 คา 

GFI เทากับ 0.943 คา AGFI เทากับ 0.910 ในภาพรวมแสดงวาโมเดลที่พัฒนาขึ้นในเชิงทฤษฎีมีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานการเรียนรูและการเจริญเติบโตไดรับ

อิทธิพลจากความสามารถของบุคลากร(0.509) มากที่สุด รองลงมาเปนการสนับสนุนของภาครัฐ (0.362) ผลสําเร็จ

ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานกระบวนการภายในไดรับอิทธิพลจากความสามารถในการจัดการธุรกิจ (0.638) มาก

+0.10

+0.036 

+0.609

+0.41

+0.1

+0.35

+0.06-

__________   เสนแสดงความสัมพันธที่มี

ระดับนัยสําคญั 

---------------   เสนแสดงความสัมพันธที่ไมมี

+0.729

+0.87

+0.88+1.005

+0.303** 

0.8
22 
0.7
99 

0.8
43 

0.5
03 

0.6
64 

0.49
10 

0.6
69 

0.5
95 

0.6
78 

0.7
01 

0.8

+1.10

0.41
9 

0.3
03 

0.2
68 

0.2
44 

0.4
00 

0.5
16 

0.2
89 

0.3
61 

0.3
24 

0.3
38 

+0.775** 

+0.36

+0.509

0.77
5 

0.
86

0.6
96 

0.8
35 0.76

2 
0.8
56 

0.7
0.80.80.81

0.4
85 

0.

0.6
06 

0.7
94 

0.8
79 

0.7
19 

+0.2

+0.68

COMF

ECOC

EMP
L 

PERC

MGTC

GOVS

  

COLC

SUCL

LEA
D 

MGE
R 

WEB
Q 

SEC
U 

TRN
C 

ORG
S 

IT
MA 

STR
A 

CU
SR 

SU
PR 

INT
R 

CU
SF 

SU
PF 

CO
MF 

INF
S 

PO
TE 

LE
GR 

LE
GR

FIN
A3 

0.3
69 

0.2
27 

0.4
83 

0.6
33 

0.8
14 

0.7
65 

0.2
50 

0.35
6 

0.3
39 

0.2
64 

0.2
71 

0.4
89 

0.8
LEG
R2 

INP
R1 

SUCI

SUCCU

SUCF

INP
R2 

INP
R3 

FIN
A3 

FIN
A3 

0.7
47 

FIN
A3 

FIN
A3 

0.5
59 

0.5
09 

0.5
40 

0.6
46 

0.5
53 

0.7
59 

SUCC



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-351 

ที่สุด รองลงมาเปนความสามารถของบุคลากร (0.414)  ผลสําเร็จดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (0.303)  และ

สภาพแวดลอมทางการแขงขัน (0.165) ตามลําดับ ผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานลูกคาไดรับอิทธิพลจาก 

ผลสําเร็จดานกระบวนการภายใน (0.9005) และผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานการเงินไดรับอิทธิพลจาก

ผลสําเร็จดานลูกคา(0.876) โดยตัวแปรเชิงสาเหตุรวมอธิบายความแปรปรวนของผลสําเร็จดานการเรียนรูและการ

เจริญเติบโต ผลสําเร็จดานกระบวนการภายใน ผลสําเร็จดานลูกคา และผลสําเร็จดานการเงินไดประมาณรอยละ

0.717, 0.916, 0.910 และ0.767 ตามลําดับ  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน มีคูความสัมพันธของตัวแปรที่ยอมรับสมมติฐาน คือ สภาพแวดลอมทางการ

แขงขันมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลสําเร็จดานกระบวนการภายใน (β=0.065, t=2.392) การสนับสนุนของภาครัฐ

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลสําเร็จดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (β=0.362, t=2.199) การสนับสนุนของ

ภาครัฐมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถของบุคลากร (β=0.729, t=8.854) การสนับสนุนของภาครัฐมี

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถในการจัดการธุรกิจ (β=1.104, t=3.546) ความสามารถของบุคลากรมี

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลสําเร็จดานการเรียนรูและการเจริญเติบโต (β=0.509, t=3.002) ความสามารถของ

บุคลากรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลสําเร็จดานกระบวนการภายใน (β=0.414, t=3.011) ความสามารถของ

บุคลากรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถในการจัดการธุรกิจ (β=0.391, t=3.458) ความสามารถของ

บุคลากรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสามารถของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (β=0.357, t=3.421) 

ความสามารถในการจัดการธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลสําเร็จดานกระบวนการภายใน (β=0.683, 

t=2.464) ความสามารถในการจัดการธุรกิจมีอิทธิพลตอความสามารถของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (β=0.609, 

t=5.698) ความสามารถในการจัดการธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(β=0.775, t=6.585) ผลสําเร็จดานการเรียนรูและการเจริญเติบโตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลสําเร็จดาน

กระบวนการภายใน (β=0.303, t=2.429) ผลสําเร็จดานกระบวนการภายในมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลสําเร็จ

ดานลูกคา (β=1.005, t=9.977) และผลสําเร็จลูกคามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลสําเร็จดานการเงิน (β=0.876, 

t=12.111)  
 

สรุป 
ผลการศึกษาพบวาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสทางทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี และพบวาความสามารถของบุคลากร

มีอิทธิพลตอผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด รองลงมาเปนการสนับสนุนของภาครัฐ ความสามารถใน

การจัดการธุรกิจ และสภาพแวดลอมทางการแขงขัน ตามลําดับ โดยที่ผลสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีอิทธิพล

จากมุมมองดานการเงินมากที่สุด รองลงมาเปนมุมมองดานกระบวนการภายใน ดานลูกคา และดานการเรียนรูและ

การเจริญเติบโต ตามลําดับ จากผลการศึกษา ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสควรมีการพัฒนาความรูและทักษะของ

บุคลากรในหลายดานเพื่อใหสามารถดําเนินการขายสินคาบนอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

ปรับเปล่ียนลักษณะการบริหารงานเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันไดภายในองคการและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 

ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางลูกคาและคูคาของธุรกิจใน
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สภาพแวดลอมที่ยังมีการแขงขันสูง รวมทั้งภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนและชวยเหลือใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น 

ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนดานการเงิน

และกฎหมายที่เกี่ยวของ และการใหความรูความเขาใจและสรางความเชื่อม่ันในพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยแก

ประชาชน 

 

คําขอบคุณ 
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี โดยไดรับโอกาสการศึกษาในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

และไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตลอดจนไดรับความกรุณาเปนอยางยิ่งจากคณาจารยที่

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะ เพื่อใหดุษฎีนิพนธ

ฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น  
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คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น : ทัศนคติและความเชื่อในฮวงจุย 
Better Quality of Life: Attitude and Belief in Feng Shui 
 

อนุชา แพงเกษร1 

Anucha Pangkesorn1 

   

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษา (1) ทัศนคติและความเชื่อในฮวงจุยของหัวหนาครัวเรือน ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจใชศาสตรฮวงจุย (2) ผลลัพธที่คาดหวังของการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยตามศาสตรฮวงจุย       

ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช (ก) การวิจัยเชิงปริมาณ ใหหัวหนาครัวเรือนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน  

535 ราย ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และ (ข) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกหัวหนา 

ครัวเรือนจํานวน 10 ราย ซินแสจํานวน 10 ราย และกลุมวิชาชีพวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากรจํานวน 10 ราย รวม

ทั้งส้ิน 30 ราย   ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยเทคนิคการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (path 

analysis)  

ผลการศึกษาพบวา (1) หัวหนาครัวเรือนที่ปฏิบัติตามศาสตรฮวงจุย เปนผูที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ        

และสังคมอยูในระดับสูง  และความเชื่อและทัศนคติมีผลตอการตัดสินใจใชฮวงจุยของหัวหนาครัวเรือนมาก โดยการ

ใชขอมูลและความคาดหวัง เมื่อมีความเชื่อในดานโชคชะตา และทําเลและธาตุทั้ง 5 ก็จะตัดสินใจใชฮวงจุย

ปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยมากขึ้น (2) การตัดสินใจใชศาสตรฮวงจุยทําใหคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน 4 มิติ คือ 

(ก) ดานสุขภาพ (ข) ดานครอบครัว (ค) ดานความเจริญในการงาน และ (ง) สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยและความ

ปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพยสิน สําหรับขอเสนอแนะมีดังตอไปนี้  

ก) หัวหนาครัวเรือนมีขอเสนอแนะวา ฮวงจุยที่ดีตองสามารถปรับใชกับชีวิตประจําวันได  จะเลือกทําเรื่องที่

ไมยุงยาก ถาเปนเรื่องใหญก็ตองคิดดูกอน แตถาตรงกับในส่ิงที่ชอบก็ทําเลย  

ข) ซินแสผูใหคําปรึกษาเรื่องฮวงจุยมีขอเสนอแนะวา ตองมีความเขาใจเรื่องเหลานี้ใหดี กอนจะปรับเปล่ียน

บานตามฮวงจุย เพราะในดีมีเสียในเสียมีดี ควรตองใชการสังเกตและเรียนรูถึงแกนแทของฮวงจุย และการใชเข็มทิศ

สามารถบอกรายละเอียดไดครอบคลุมมากกวาโหราศาสตร ดวงดาวและราศี  และซินแสมีขอคํานึงคือ ทําเลที่ตั้ง 

ทิศทางแดดและลม ชวยสรางความสมดุลหยินกับหยาง และหากชัยภูมิดีบานก็จะมีธาตุทั้ง5 ครบก็จะไดรับ         

พลังชี่ที่ดี 

ค) กลุมงานวิศวกร มัณฑนากร และสถาปนิกมีความเห็นวา ควรจะมีความรูทางฮวงจุยบาง ควรรับฟงและ

หาประสบการณเรียนรูศาสตรฮวงจุยใหมากขึ้น และมีขอควรคํานึงถึงพื้นที่ใชสอยตองสอดคลองกับพฤติกรรมของ    

ผูอยูอาศัย ความปลอดภัยในบานพักอาศัย รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนปจจัย

สําคัญในการแกไขปญหาและสรางสภาพแวดลอมของที่อยูอาศัยที่ดี  

คําสําคัญ  : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ฮวงจุย 

 

                                                 
1 ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมณัฑนศิลป มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพ ฯ 10200 ประเทศไทย 

  Department of Interior Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand 
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Abstract 
 This research aimed at investigating (1) belief and attitude of households Feng Shui practice based 

on living environmental changed, and (2) the anticipated outcomes of Feng Shui- based living 

environmental change. The 535 household samples in Bangkok Metropolis participated in the survey. They 

were asked to complete the questionnaires. Ten selected households heads, 10 Feng Shui masters, and 10 

engineers, architects, and interior designers were selected for in-depth interview. The methods of data analysis 

was path analysis. 

The results of the analysis showed that: (1)  households that practiced Feng Shui  were high socio-

economic status, decision to change living environment depended on attitude and belief in Feng Shui, and 

Feng Shui information and expectation. (2) Feng Shui practice led to improvement in health, longevity, fame and 

safety. 

Thus it is recommended that to successful implementation Feng Shui of considerations must be given 

attention to the following factors: 

 1.  Households’ heads commented Feng Shui should suit to home and surrounding environment, 

member behavior, and simplicity, 

 2.  Feng Shui masters recommended Feng Shui practicing should be carefully analyzed to meet the 

principle and concept of Feng Shui theory, 

 3.  All professionals that are involved with Feng Shui should acknowledge Feng Shui in order to adapt to 

Functional and behavior, Building code and safety factors, Information and infrastructure, and Technology system 

and ecological environmental  

Keywords : Better Quality of Life,  Feng Shui 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ฮวงจุย (Feng Shui) เปนวิชาที่มีการสืบทอดตอๆกันมานับหลายพันป ความรูที่สามารถนํามาประยุกต ใช

กับชีวิตจริงไดเปนอยางดี บางคนอาจจะมองวาเปนส่ิงที่งมงายไรสาระ แตหลักการพื้นฐานที่ซอนอยูภายในฮวงจุย ก็

อาศัยพื้นฐานความคิดในการอนุรักษธรรมชาติ ซ่ึงการจัดแตงบานสามารถทําไดโดยเนนความสําคัญ ดานความ

สะดวกสบาย และประโยชนใชสอยของสมาชิกภายในบาน ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปนจุดที่คนมองขามและคิดไมถึง (Mak 

& Ng, 2001) บานพักอาศัยที่ความรมเย็นสุขใจมองไปที่ไหนก็รมร่ืนจิตใจก็ยอมผอนคลาย แตหากจิตใจเปนทุกขกลับ

เขามาบานมีแตเสียงดังคอยรบกวนประสาทอยูบอยๆ ก็เกิดความหงุดหงิด และถาภายในบานเต็มไปดวยวัตถุแต

ปราศจากธรรมชาติ ก็จะยิ่งเพิ่มความเครียดมากขึ้น การงานติดขัดเมื่อการงานไมดีการเงินก็มีปญหาไปดวย ชีวิต

ครอบครัวก็คงจะไมมีความสุข (ประกายธรรม ไชยแถน, 2547)  

ขอสรุปของซินแสหลายทาน ตางใหความสําคัญและใหความหมาย ที่มุงเนนความสมดุลทางธรรมชาติใน

การเลือกทิศและทําเลที่ตั้งของที่อยูอาศัย ที่เชื่อวาทุกสรรพสิ่งในโลกนี้จะประกอบดวย ธาตุทั้ง 5 ที่ถูกแสดงดวย

รูปทรง สี สัญลักษณของฮวงจุยที่ดี และโชคชะตาซึ่งมีอิทธิพลตอชะตาชีวิตและครอบครัวทั้งทางดานสุขภาพกายและ

จิตใจ สงผลถึงคุณภาพชีวิตที่มีความสุข ความเจริญความมั่นคงในหนาที่การงาน และเชื่อวาเปนศาสตรที่เกี่ยวของ
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กับวิชาโหราศาสตร  สถิติ  ศิลปะ จิตวิทยา และวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนไดดวยเหตุและผล แตอยางไรก็ดีความ

เชื่อในเรื่องฮวงจุย ที่ยังพิสูจนไมไดก็ยังเปนปริศนาที่นาศึกษาคนหา เพราะความเชื่อเปนเรื่องธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นกับ

มนุษยทุกคนที่มีตอความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีระดับความแตกตางกันของบุคคล ซึ่งเปนปจจัยตอการ

ตัดสินใจของหัวหนาครัวเรือน ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของตนเองและสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น หลังจากที่มีการ

ปรับเปล่ียนที่อยูอาศัยตามหลักฮวงจุยแลว (ภาณุวัฒน  พันธุวิชาติกุล, 2546  มาศ  เคหาสนธรรม, 2550  ประกาย

ธรรม ไชยแถน, 2547) 

            บานที่อยูอาศัย เปนหนึ่งในปจจัยส่ีของมนุษย และเปนส่ิงจําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษย  ซึ่งในการตัดสินใจ

เลือกที่อยูอาศัยที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัว เพื่อใหเปนไปตามความคาดหวัง แตถาสภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัย   

ที่ไมสอดคลองกับพฤติกรรมของครอบครัว จะทําใหสมาชิกภายในบานไมมีความสุขกอใหเกิดความไมสบายกาย    

ไมสบายใจ เจ็บปวย เกิดความรุมรอน มีแตความยุงยากหรืออาจมีเหตุไมคาดคิดเกิดขึ้น เมื่อบานไมนาอยูถูกแวดลอม

ไปดวยสิ่งอัปมงคล เชื่อกันวาสาเหตุสวนหนึ่งนาจะเกิดจากความไมสมดุลทางกายภาพและพฤติกรรมของมนุษยกับ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  อันเนื่องมาจากปจจัยและองคประกอบตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องทิศทาง ที่ตั้ง ขนาดของบาน  

ตําแหนงหนาตาง  ประตู  กําแพง  บันได สภาพแวดลอมของดิน หิน ตนไม บอน้ํา และวัสดุในการกอสราง ตลอดจน 

สีของบาน ส่ิงเหลานี้ลวนมีอิทธิพลและสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูในบาน ดังนั้นการเลือกทําเล 

ที่ตั้งของบานเรือนและตัวบานจําเปนตองมีความสอดคลองสมดุลกลมกลืนกับธรรมชาติและสภาพแวดลอมโดยรวม 

(หยก ตั้งธนาวัฒน, 2546)   

ดังนั้นเรื่องความเชื่อในศาสตรฮวงจุย ซึ่งเจาของบานจะตองมีการปรับเปล่ียนแบบบานที่อยูอาศัยใหเปนไป

ตามคําแนะนําของซินแสทุกประการ เพื่อความผาสุกและความสําเร็จในชีวิตตนเอง และครอบครัวตามความคาดหวัง

ไว โดยถึงขนาดมีการทุบแกไขหรือร้ือทิ้งก็มี ทั้งที่ไดดําเนินการเสร็จไปแลว จึงนับวาเปนการเสียเวลาและเปนการ

ทํางานที่ซ้ําซอนในกระบวนการออกแบบบานที่อยูอาศัย สงผลใหเจาของบานสิ้นเปลืองเงินทองและเวลาเปนอยาง

มาก เนื่องจากความเชื่อในศาสตรฮวงจุย  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ความเชื่อและทัศนคติตอศาสตรฮวงจุยของหัวหนาครัวเรือน ที่มีผลตอการตัดสินใจใชศาสตรฮวงจุย 

(2) ผลลัพธจากการตัดสินใจใชศาสตรฮวงจุย ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
1. แนวทางและวิธีการวิจัย ประกอบไปดวย แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ และแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 

              1.1 แนวทางเชิงคุณภาพ (qualitative approach):  ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (in-depth 

interview) ที่เนนประเด็นเรื่อง สาเหตุและผลลัพธจากการตัดสินใจใชศาสตรฮวงจุย ทัศนคติตอฮวงจุย และความเชื่อ

ใน ฮวงจุยโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวของ 3 กลุม ไดแก (1) หัวหนาครัวเรือน ผูที่อยูอาศัย

ในบานเดี่ยวที่ใชฮวงจุยปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยแลว (2) ซินแสผูเชี่ยวชาญดานฮวงจุย และ (3) กลุม

วิชาชีพวิศวกร สถาปนิก และมัณฑนากร ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  

              1.2 แนวทางเชิงปริมาณ (quantitative approach): ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการ

สัมภาษณดวยแบบสอบถาม จากหัวหนาครัวเรือนผูที่อยูอาศัยในบานเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
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ซึ่งประกอบดวยมาตรวัดตัวแปรหลักที่มีอยูในกรอบแนวความคิดทุกตัว และเมื่อไดขอมูลมาแลวจะนําไปวิเคราะห

เสนทางความสัมพันธ (path analysis)ในดานการวิเคราะหขอมูลไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการหาคาสถิติตางๆ    

ทั้งสถิติเบื้องตนและสถิติวิเคราะห โดยมีการทดสอบความเชื่อถือได (reliability test) ของมาตรวัดของตัวแปรตางๆ 

กอนนําไปใชจริง และไดแปลงขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 
2. ประชากรเปาหมาย  

2.1 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกประชากร

เปาหมาย คือ (ก) ซินแส ผูที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับศาสตรฮวงจุย ซึ่งเปนผูที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ       

การใชฮวงจุยปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย จํานวน 10 ราย (ข) วิศวกร สถาปนิก และมัณฑนากร ผูที่มี

วิชาชีพออกแบบที่อยูอาศัย จํานวน 10 ราย และ (ค) หัวหนาครัวเรือนที่ใชฮวงจุยปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมที่อยู

อาศัยแลว จํานวน 10 ราย รวมทั้งส้ิน 30 ราย 

2.2 ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ:  หัวหนาครัวเรือนเปนหนวยวิเคราะหของการวิจัยครั้งนี้ 

เปนหัวหนาครัวเรือนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อหรือปลูกบาน และผูที่อยูอาศัยในหมูบานจัดสรรหรือบานที่ปลูกแลว ซึ่ง

อาจจะเปนผูที่ใชหรือไมไดใชฮวงจุยปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยก็ได หรือเปนผูที่ใชฮวงจุยปรับเปลี่ยน

สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยแลว โดยใหกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถาม จํานวน 535 ราย 
3. การสุมตัวอยางประชากร 

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ: การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเทคนิควิธีการแบบบอลล

หิมะ (snowball sampling) ใชในกรณีที่หนวยที่จะศึกษายากตอการเขาถึง หรือที่ไมทราบพฤติกรรมของเขาที่ผูวิจัย

สนใจจะศึกษา ซึ่งผูวิจัยตองการใหไดจํานวนอยางนอย 30 คน ซึ่งพอแกการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 การสัมภาษณเจาะลึกประชากรตัวอยางจํานวน 30 คน ซึ่งขอมูลบันทึกไวได ผูวิจัยสัมภาษณประชากรสาม

กลุมคือ (1) หัวหนาครัวเรือน จํานวนสิบคน ประกอบอาชีพเจาของกิจการ พนักงานธนาคาร แมบาน ขาราชการ

บํานาญ นักวิชา การปาไม ผูรับเหมา วิศวกรโรงงาน และลูกจางของรัฐ ประชากรกลุมนี้มีอายุต่ําสุด 29 ป อายุ    

สูงสุด 67 ป (2) ซินแส รวมสิบคน (3) กลุมวิศวกร/มัณฑนากร / สถาปนิก รวมสิบคน ประกอบดวยมัณฑนากรสี่คน 

สถาปนิกส่ีคน และวิศวกรโยธาสองคน 

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ: ผูวิจัยจึงจําเปนตองทําการสุมตัวอยางตัวแทนประชากรเปาหมาย โดยใชการสุม

ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางตามโอกาสทางสถิติ เพื่อใหเปนตัวแทน

ของประชากรเปาหมาย ทําการสุมตัวอยางในระดับหมูบานจัดสรร ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและเขต

ปริมณฑล  

4. การสรางมาตรวัด และการทดสอบความเชื่อถือไดของมาตรวัด: ตัวแปรหลักที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

ประกอบดวย 

4.1 ความเชื่อในฮวงจุย ( ฺBELIEF) จํานวนขอคําถาม 12 รายการ คาความเชื่อถือไดของมาตรวัดอยูใน

ระดับสูงมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s alpha) เทากับ .837  

4.2 ทัศนคติตอฮวงจุย (ATTITUDE) จํานวนขอคําถาม 12 รายการ คาความเชื่อถือไดของมาตรวัดอยูใน

ระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s alpha) เทากับ .726 

                       4.3 การตัดสินใจใชฮวงจุย (DECISION) จํานวนขอคําถาม 12 รายการ คาความเชื่อถือไดของมาตรวัดอยูใน 

                 ระดับสูงมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s alpha) เทากับ .940  
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5. วิธีการวิเคราะหขอมูล: ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics-frequency)

และการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ (path analysis) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชโปรแกรม 

ATLAS.ti มาสรางแบบจําลองความสัมพันธ  

 

ผลการวิจัย 
การทดสอบสมมติฐานที่ 1: การตัดสินใจใชฮวงจุยขึ้นอยูกับปจจัยทางชีวสังคม ทัศนคติตอฮวงจุยและ

ความเชื่อในฮวงจุย ผลปรากฏวา ทัศนคติตอฮวงจุย และความเชื่อในฮวงจุยมีผลตอการตัดสินใจใชฮวงจุยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติมากถึงรอยละ 56 กลาวคือ การตัดสินใจใชฮวงจุยของประชากรที่ตกเปนกลุมตัวอยางมีทัศนคติ   

ที่ดีตอฮวงจุยและความเชื่ออยูในระดับที่ดีมาก แตปจจัยทางชีวสังคมไมมีผลตอการตัดสินใจใชฮวงจุยเลย 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2: ที่กําหนดวา ทัศนคติตอฮวงจุยขึ้นอยูกับความเชื่อในฮวงจุย และปจจัยดาน

ทางชีวสังคม ผลปรากฏวา ความเชื่อในฮวงจุย และเพศ มีผลตอทัศนคติที่ดีตอศาสตรฮวงจุยอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติมากถึงรอยละ 58 กลาวคือ ผูชายมีความเชื่อในฮวงจุยมาก และประชากรที่ตกเปนกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอ 

ฮวงจุยอยูในระดับที่ดีมาก 

การทดสอบสมมติฐานที่ 3: ที่กําหนดวา ความเชื่อในฮวงจุยขึ้นอยูกับปจจัยดานทางชีวสังคม ผลปรากฏ

วาสามารถอธิบายความสัมพันธความเชื่อในฮวงจุยไดนอยมากเพียงรอยละ 5 โดยเพศมีผลตอความเชื่อในฮวงจุย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเปนความสัมพันธในเชิงลบ กลาวคือผูหญิงมีความเชื่อในฮวงจุยมากกวาผูชาย  

การทดสอบสมมติฐานที่ 4: การตัดสินใจใชศาสตรฮวงจุยมีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลจากการวิจัย  

เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเจาะลึกประชากรเปาหมายทั้ง 3 กลุมพบวา ผลลัพทจากการปฏิบัติตามศาสตร     

ฮวงจุยมีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติคือ 1. ดานสุขภาพ 2. ดานครอบครัว 3. ดานหนาที่การงาน 

และ 4. ดานสภาพ แวดลอมที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

สรุป 
 การศึกษาแสดงใหเห็นวาความเชื่อในฮวงจุย ซึ่งประกอบดวยดานโชคชะตา และทําเลและธาตุทั้ง 5  และ

ทัศนคติตอฮวงจุย พบวาเพศชายมีทัศนคติที่ดี และหากมีความเชื่อในดานโชคชะตา และดานทําเลและธาตุทั้ง 5 ดวย

แลวก็จะมีทัศนคติที่ดีตอศาสตรฮวงจุยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สอดคลองกับทัศนะของซินแสภาณุวัฒน  พันธุวิชาติกุล (2546) 

ซึ่งไดกลาวถึงเพศชายวามีการศึกษาศาสตรฮวงจุยมากกวาเพศหญิง  

นอกจากนี้ความเชื่อในฮวงจุย คือดานทําเลและธาตุทั้ง 5  มีมากกวาดานโชคชะตา ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับ

ทําเลและธาตุทั้ง 5 มีผลเกี่ยวเนื่องไปยังการสรางความสมดุลของธาตุทั้ง 5 คือ ธาตุน้ํา ธาตุไม ธาตุไฟ ธาตุดิน และ

ธาตุโลหะรวมเขาดวยกันไวภายในบานแลว  ก็จะสามารถนําความโชคดีและสามารถปกปองภัยอันตรายไดดวย 

(Miller, 2005; Dumfries, 2005; Weber,  2005)  ซึ่งความสมดุลของธาตุทั้ง 5 จะทําใหผูที่อาศัยอยูในบานมีความ

เจริญรุงเรือง ความร่ํารวย สมบูรณพูนสุขดวยทรัพยสินเงินทอง (หยก ตั้งธนาวัฒน, 2546) อยางไรก็ตามเปาหมาย   

ในการปฏิบัติตามศาสตรฮวงจุยก็คือ การปฏิบัติตามศิลปะแหงธรรมชาติอยางแทจริง โดยการประมวลองคความรู

ที่มาจากศาสตรทุกดานเขาดวยกัน (Sagar, 2005; Wijaya, 2005; Witcombe, 2005) 

การนําศาสตรฮวงจุยไปใชเพื่อสรางดุลยภาพแหงชีวิตที่เหมาะสม ทําใหครอบครัวมีความสุขความเจริญ  

กาว หนาความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว อันจะเปนพื้นฐานที่ดีของสังคมไทย จะสามารถสรางความสัมพันธ 
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ระหวางพฤติกรรมกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของที่อยูอาศัยที่ดี กอเกิดความสมดุลกับธรรมชาติมีพลังชี่ที่ดี        

มีดุลยภาพแหงชีวิตของครอบครัว ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ยังเปนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศใหยั่งยืน  

 

คําขอบคุณ 
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จได ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ ประธานที่ปรึกษาโครงการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สุขเกษม ประธานโครงการปรัชญา    

ดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณาจารยที่ปรึกษา และคณาจารยผูทรงคุณวุฒิที่       

ประสิทธิประสาทวิชาความรู ใหคําปรึกษาและตรวจแกไขขอบกพรองดวยดีเสมอมา พรอมทั้งใหคําเสนอแนะสาระ   

ที่เปนประโยชนตอดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานไว ณ ที่นี้ 
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ภาพ1. กรอบแนวคิดและสมมติฐานสําหรบัการวจิัย 
องคความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ เปนทั้งเชิงทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษที่ชี้ใหเห็นวา ทัศนคติตอ  

ฮวงจุย ความเชื่อในฮวงจุย และปจจัยทางชีวสังคม ที่มีผลตอการตัดสินใจใชศาสตรฮวงจุย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น     

ดังภาพ 1 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพ 1 โครงสรางความสัมพันธของตัวที่ใชในการศึกษา 

 

จากกรอบแนวคิดดังกลาวไดมีสมมติฐานของการวิจัย หรือแบบจําลองโครงสราง (structural model) มีดังนี้ 

            สมมติฐานที่ 1: การตัดสินใจใชฮวงจุยขึ้นอยูกับ ปจจัยทางชีวสังคม ความเชื่อใน ฮวงจุย และทัศนคติตอฮ

วงจุย ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

DECISION =   f (BIOSO, BELIEF, ATTITUDE)...................................(1)              

สมมติฐานที่ 2: ทัศนคติตอฮวงจุยขึ้นอยูกับ ปจจัยทางชีวสังคม และความเชื่อในฮวงจุย ซึ่งเขียนสมการได

ดังนี้ 

ATTITUDE =   f (BIOSO, BELIEF)…………….……….…………….....(2)                            

           สมมติฐานที่ 3: ความเชื่อในฮวงจุยขึ้นอยูกับ ปจจัยทางชีวสังคม ซึ่งเขียนเปนสม การไดดังนี้ 

  BELIEF      =   f (BIOSO)        ...………………………………………...(3)  

           สมมติฐานที่ 4: การการตัดสินใจใชศาสตรฮวงจุยมีผลทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

BETERQOL =   f (DECISION) ...……………………………………......(4) 

                                  สมการทดสอบสมมติฐานที่ 4 นี้ จะใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 

ปจจัยทางชีวสังคม (BIOSO) 
- อายุ (AGE) 
- เพศ (GENDER) 
- สถานภาพสมรส (MSTATUS) 
-สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม   
(SES.) 

ความเชื่อในฮวงจุย (BELIEF) 
- โชคชะตา (FORTUNEW) 
- ทําเล/ธาตุทัง้5 (ELEMORIE) 

ทัศนคติตอฮวงจุย (ATTITUDE) 
- กฎธรรมชาติ (NATURE) 
-ความมีเหตุผล  (RATIONAL) 
-การยอมรับศาสตรฮวงจุย (ACCEPT) 

การตัดสินใจใชฮวงจุย
ปรับเปล่ียนสภาพ 
แวดลอมที่อยูอาศัย 

(DECISION) 
- ความคาดหวัง (EXPECT)  
- ขอมูลขาวสาร (INFORM)  

เพ่ือคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น(BETERQOL) 
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ภาพ 2. การวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ(path analysis) 
จากกรอบแนวความคิดตามสมมติฐานที่วา การตัดสินใจใชศาสตรฮวงจุยเพื่อคุณภาพทีดีขึ้น ขึ้นอยูกับทัศนคติตอฮวง

จุย ความเชื่อในฮวงจุย และปจจัยทางชีวสังคมซึ่งประกอบดวย อายุ   เพศ สถานภาพสมรส และสถานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม ดังภาพ 2 

 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ภาพ 2 แบบจําลองการวิเคราะหเสนทางความสัมพนัธระหวางตวัแปรตางๆ 
 

 

ตาราง 1 ผลทางตรงและทางออมของตัวแปรอิสระที่มีผลตอการตัดสินใจใชศาสตรอวงจุย (514 ราย) 

                                  เชิงสาเหตุและผล ตัวแปรที่มีผลตอ 
การตัดสินใจใชศาสตรฮวงจุย 

 ทางตรง ทางออม      รวม 

 

 

- ทัศนคติตอฮวงจุย 

 

- ความเชื่อในฮวงจุย                           

 

 

0.243 

 

0.542 

 

 

0.031 

 

0.092 

 

 

 0.274 

 

0.634 

 

- เพศ 

 

- 

 

-0.004  

 

-0.004   
 

AGE 

STATUS 

SES. 

BELIEF 
SEX 

ATTITUDE 

DECISION 
For 

BETERQOL 
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การศึกษารูปแบบที่อยูอาศัยที่สอดคลองกับพฤติกรรม เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาที่อยู
อาศัย : กรณีศึกษา กลุมอาชีพปนหมอ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
The application of residential development from a study of residential pattern, that relate to 
user’s behavior: A case study Baanmoh community at  Khwao sub-district, Muang district, 
Mahasarakham province  
 

รังสิทธิ์ ตันสุขี1 และ สันทนา ภิรมยเกียรติ1 
Rangsit Tunsukee1 and Santana Piromkeat1 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบที่อยูอาศัย ขนาด ความสัมพันธขององคประกอบเชิงพื้นที่ภายในที่อยู

อาศัยของกลุมอาชีพปนหมอ กรณีศึกษา บานหมอ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ที่ชาวชุมชนประกอบอาชีพ      

ปนหมอ และมีเอกลักษณการขึ้นรูปดวยมือแบบโบราณ รวมทั้งการเผาดวยระบบเปด  กลุมเปาหมายในการทําวิจัย

เปนกลุมสตรีปนหมอ จํานวน 13 หลังคาเรือน เพื่อนําไปใชเปนขอมูล และประยุกตในการจัดทําที่อยูอาศัยของชุมชน  

 ผลการศึกษาพบวา การตั้งถ่ินฐานของชุมชนบานหมอ นําสภาพแวดลอมมาเปนสวนรวมในการตั้ง

ชุมชน และใชทรัพยากรในพื้นที่รวมกับภูมิปญญาการปนหมอแบบดั้งเดิมมาจนถึงปจจุบัน  องคประกอบของ

ชุมชน มีตําแหนงทางโครงสรางของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนที่หนาแนนมาก

ขึ้น  การวางผังอาคาร แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) การวางผังแบบกลุมอาคาร และ 2) การวางผังแบบอาคารเดียว  ซ่ึง

ขึ้นอยูกับขนาดที่ดิน และปจจัยทางเศรษฐกิจ และรูปแบบอาคาร แบงเปน 2 ประเภท ไดแกอาคารชั้นเดียว และ 

อาคารสองชั้น โดยจะเนนสวนปดลอมจากภายนอกมากขึ้นกวาในอดีต และมีการสรางขอบเขตของพื้นที่ใหชัดเจนขึ้น   

ขนาดและรูปรางที่ดิน และที่อยูอาศัย อยูในชวงพื้นที่ตั้งแต  28 ตารางวา ถึง 2 งาน 60 ตารางวา มี

ขนาดพื้นที่ดินเฉลี่ยอยูที่ 80.40 ตารางวา และมีขนาดพื้นที่ใชสอยเฉล่ียที่ 120.20 ตารางเมตร โดยสามารถแบงกลุม

พื้นที่ในการใชสอยภายในที่อยูอาศัย ออกเปน 1) กลุมพื้นที่ใชในการอยูอาศัย ไดแกพื้นที่สวนนอน สวนครัว สวน

หองน้ํา สวนพื้นที่สําหรับกิจกรรมครอบครัว 2) กลุมพื้นที่สําหรับอาชีพเกษตรกรรมสําหรับเก็บผลผลิตจากการทํานา 

คอกสัตว และ 3) กลุมพื้นที่สําหรับการประกอบอาชีพปนหมอ  ไดแกพื้นที่ปนหมอ ตากหมอ เก็บอุปกรณ 

ความสัมพันธระหวางพ้ืนที่ แบงไดเปน ที่อยูอาศัยที่มีการแบงพื้นที่ในแตละสวนอยางชัดเจน และ ที่อยูอาศัยที่มี

ลักษณะการใชพื้นที่ซอนทับกัน ทั้งนี้มีปจจัยเนื่องมาจากขอจํากัดขนาดพื้นที่ดิน และกรอบอาคาร 

ผลการวิจัยดานขนาดพื้นที่และลักษณะของพื้นที่ภายในที่อยูอาศัยกับการประกอบอาชีพ นํามาพิจารณา

รวมกับกิจกรรมแตละขั้นตอนของการปนหมอและอุปกรณประกอบการปนหมอ เพื่อที่จะไดพื้นที่ในการผลิตการ     

ปนหมอและการอยูอาศัยที่สอดคลองกัน  

คําสําคัญ : กลุมอาชีพปนหมอ  การเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ 
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Abstract 
This research is to compare types, sizes and spaces connection of the clay potters’ internal 

accommodations which the space usage and physical characteristic are specifically. The case study was 

in the area of Ban Mor Village, Khwao sub-district, Muang district, MahaSarakham province , where 

pottery is sculpted with an unique of ancient method as well as burnt with the opened air operation 

system. The target group in this research is female clay potters from 13 households which have a 

purpose to use as a data and apply for an efficient production of village accommodations.  

The research result was concluded that the Ban Mor community has brought the surrounding 

environment to be a composition in community settlement and using the existing resources that in the 

area to be coincided with their local wisdom. Social element has the same characteristic as the other 

North-Eastern communities; however the position of social structure has been changed due to congested 

community expansion. The characteristic of floor planning is divided into two groups as following: 1) 

cluster building layout and 2) single building layout which depends on the plot of land sizes and 

economic factors, as well the building type is divided into two types as a single story and double stories 

which emphasizing blockage from outer more than previous times and the area boundaries have been 

specified more clearer. 

The size and shape of plot of lands and current accommodations are approximately in range of 

28 – 260 square two-meters. Mostly residential are in range of 50 – 60 square two-meters which 

averagely at 80.4 square two-meters and the average of area usage is at 120.2 square two-meters which 

can be divided as following: 1) Residential usage area into the group of living spaces such as bed room, 

kitchen, toilet and family room etc. 2) Agriculturist are provided for farming and cattle pen production. 3) 

Area for pottery profession are sculpting pottery area, sun bathing area and stocking area etc. 

The area relationship is divided into a clear functional usages and multi-usages of living space, 

however, the factors are caused from area limitations and building shapes. 

The research result in the area of residential sizes and living characteristics with their 

professions in each household has been considered with pottery activity characteristic in each step and 

the needs of area usages in each activity.  

Keywords : the clay potters ,comparative floor plan 
 

บทนําและวตัถุประสงค 
บานหมอ เปนชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยูในจังหวัดมหาสารคาม อพยพมาจากโคราช เมื่อมาพบแหลงทําเลดิน

เหนียว จึงพากันตั้งรกรากและประกอบอาชีพการปนหมอ โดยมีเอกลักษณการขึ้นรูปดวยมือแบบโบราณ และการเผา

ดวยระบบเปด  ในการวิจัยครั้งนี้จึงมุงศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบที่อยูอาศัย ขนาด  ลักษณะความสัมพันธ

องคประกอบเชิงพื้นที่ภายในที่อยูอาศัยของกลุมปนหมอ รูปแบบการใชพื้นที่ตามลักษณะของกลุมอาชีพ เพื่อนําไปใช
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เปนขอมูล และประยุกตในการจัดทําที่อยูอาศัยของชุมชน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมและการขยายครอบครัว และ

พฤติกรรมการอยูอาศัยที่เปล่ียนไปในปจจุบัน (ภาพประกอบที่ 1) 

 

วิธีการศึกษา 
การเก็บขอมูล ,  ศึกษาจากขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยแบงเปน 

- การศึกษาขอมูลจากเอกสาร โดยศึกษาถึงความเปนมา ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน  รูปแบบการอยูอาศัย  

- การศึกษาขอมูลภาคสนาม โดยศึกษารูปแบบและขนาดการใชพื้นที่ ความสัมพันธในการใชพื้นที่ภายในอาคาร และ

สภาพแวดลอมทางกายภาพ พฤติกรรม และการประกอบอาชีพ ในพื้นที่ของกลุมอาชีพปนหมอ ในชุมชนบานหมอ  จ.

มหาสารคาม จํานวน 13 หลัง และการสัมภาษณ  

การจัดกลุมขอมูล โดยนําขอมูลมา เปรียบเทียบ จัดกลุม เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหโดยแบงเปน  

ขอมูลลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  ขอมูลลักษณะสภาพแวดลอมกายภาพ  ขอมูลขนาด รูปแบบ ของพื้นที่ใช

สอย และ ขอมูลความสัมพันธของพื้นที่ใชสอย ของพื้นที่พักอาศัยและการประกอบอาชีพทองถิ่น และนําไปวิเคราะห

เปรียบเทียบ แตละหมวดหมู แลวจึงนําไปสรุปผล  

 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษารูปแบบการตั้งถิ่น ฐานของชุมชน และสภาพแวดลอมกายภาพที่อยูอาศยั 
 ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชน จากการศึกษาเปรียบเทียบจากรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชาวอีสาน

ในอดีตพบวา ชาวบานหมอไดอพยพยายถิ่นฐานมาจากนครราชสีมา ซึ่งมีอาชีพดั้งเดิมคือการปนดินเผา ดังนั้นในการ

เลือกทําเลที่ตั้งชุมชนจึงตั้งใกลแหลงน้ําที่มีทรัพยากรสําคัญในการประกอบอาชีพ  แสดงถึงลักษณะการเลือกการตั้ง

ถิ่นฐานของชุมชนเกิดจากลักษณะทางภูมิศาสตรที่ประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อประโยชนตอภูมิปญญาการ

ปนหมอ ไดแกหนองน้ําเลิงเบ็ญ  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของธาดา สุทธิธรรม (รูปแบบของที่วางสาธารณะในภาค

อีสาน) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งถิ่นฐานประกอบดวย นา (พื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน ) น้ํา(พื้นที่ในการใชอุปโภค 

และบริโภค รวมถึงการนําทรัพยากรในหนองน้ํามาสรางงานอุตสาหกรรมครัวเรือน การปนหมอ ) และเนิน โดยการตั้ง

ชุมชนอยูบนที่เนิน และ มี รูปรางสัณฐานของชุมชน มีลักษณะเปนผังรูปวงกลม  มีองคประกอบของชมุชนตาม

ลักษณะชุมชนในอดีต แตตําแหนงทางโครงสรางชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง เชน สวนพื้นที่กลางบาน ถูกปรับยายไปอยู

ริมขอบหมูบาน อันเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ดังนั้นการพัฒนาดานพ้ืนที่ที่อยูอาศัยของชุมชน ควรที่จะ

พิจารณาถึงการคงอยูของสภาพแวดลอม และแหลงทรัพยากรที่ใชในการผลิตงานอุตสาหกรรมครัวเรือนเปนหลัก 
และคํานึงถึงผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงที่มีตอโครงสรางของชุมชน 
 รูปแบบ ของพื้นที่และสภาพแวดลอม ของ กรณีศึกษา  จากการเปรียบเทียบการวางผังอาคารของ

กรณีศึกษา สามารถแบง ไดออกเปนสองกลุม ไดแก 1) การวางผังเปนกลุมอาคาร มีการแยกการใชงานแตละพื้นที่

คอนขางชัดเจน โดยใชลานบานเชื่อมตอระหวางพื้นที่  2) การวางผังเรือนแบบเดี่ยว ซึ่งกรอบอาคารจะถูกปรับเปล่ียน

ไปตามขนาดของพื้นที่ที่ดินที่ถูกแบงแยกและการขยายตัวของครัวเรือน แตทั้งนี้ยังสามารถใชพื้นที่วางระหวางอาคาร

ขางเคียงได  ลักษณะและรูปแบบอาคาร  มีการปรับเปล่ียนไปจากรูปแบบที่อยูอาศัยของชาวอีสานในอดีต โดย

แบงเปนสองประเภท ไดแก 1)อาคารชั้นเดียว  คิดเปนรอยละ 23.08  2)อาคารสองชั้น คิดเปนรอยละ 76.92   
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 ขนาดและรูปรางที่ดิน และที่อยูอาศัย ขนาดที่ดินที่ใชในการอยูอาศัยอยูในชวงพื้นที่ตั้งแต 28 ตร.วา 

ถึง 2งาน60 ตร.วา  โดยมากจะมีที่ดินอยูในชวง 50-60 ตร.วา  มีขนาดพื้นที่ดินเฉลี่ยอยูที่ 80.4 ตร.วา และขนาด

พื้นที่ในการอยูอาศัยขึ้นอยูกับกรอบของโครงสราง และขอบเขตของที่ดิน ซึ่งขนาดพื้นที่ที่อยูอาศัยนอยที่สุดมีพื้นที่ใช

สอยรวม 38.44  ตร.ม. และมากที่สุดมีพื้นที่ใชสอย 205.80 ตร.ม. คาเฉลี่ยอยูที่ 120.20 ตร.ม. ซึ่งลักษณะที่อยู

อาศัยในปจจุบัน เนนสวนปดลอมมากขึ้นกวาในอดีต และมีการสรางขอบเขตของพื้นที่ใหชัดเจนมากขึน้ 

แสดงใหเห็นถึงการสะทอนความเปนอยูซึ่งในชุมชนมีลักษณะที่อยูอาศัยเปนเมืองมากขึ้น 

 

ผลการศึกษาองคประกอบเชิงพื้นทีภ่ายในที่อยูอาศยั 
จากการเปรียบเทียบ ตําแหนงและประเภทของการใชงานภายในที่อยูอาศัย แบงกลุมพื้นที่ ออกเปน 

3 กลุม คือ  1.กลุมพื้นที่สําหรับใชในการอยูอาศัย ไดแกพื้นที่สวนนอน สวนครัว สวนหองน้ํา สวนพื้นที่สําหรับกิจกรรม

ครอบครัว เชน ลานบาน เปนตน 2. กลุมพื้นที่สําหรับอาชีพเกษตรกรรมสําหรับเก็บผลผลิตจากการทํานา  ไดแก เลา

ขาว พื้นที่เล้ียงสัตว และ 3 กลุมพื้นที่สําหรับการประกอบอาชีพปนหมอ  พื้นที่สําหรับปนหมอ พื้นที่สําหรับเก็บ

อุปกรณและวัตถุดิบในการปนหมอ  พื้นที่สําหรับเก็บหมอ พื้นที่ตากหมอ  โดยความสัมพันธระหวางพ้ืนที่ที่ใชงาน

ภายในที่อยูอาศัย สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ 

 ก.ลักษณะความสัมพันธโดยการแบงพ้ืนที่การใชงานอยางชัดเจนและเปนสัดสวน โดยสอดคลอง

กับลักษณะที่อยูอาศัยที่มีการจัดผังแบบกลุมอาคาร แบงพื้นที่การใชงานออกเปนสัดสวน และมีการเชื่อมโยงระหวาง

กลุมพื้นที่สวนอยูอาศัย สวนเกษตรกรรม สวนการประกอบอาชีพปนหมอ ดวยลานดินขนาดใหญ  โดยพบลานบาน

เปนอันดับแรกซึ่งอาจจะมีพื้นที่สวนฮานน้ํา สําหรับคอยตอนรับแขก  ทั้งนี้ผูอยูอาศัยยังใชลานบานเปนพื้นที่ในการ

ตากหมอที่ปนแลว และสามารถเชื่อมไปยังพื้นที่สวนอื่น ๆ ภายในที่อยูอาศัย 

ข. ลักษณะความสัมพันธโดยการแบงพ้ืนที่การใชงานซอนทับกันภายในที่อยูอาศัย ซึ่งมีการเขาใช

พื้นที่ภายในที่อยูอาศัย จะสอดคลองกับลักษณะที่อยูอาศัยที่มีการจัดผังแบบอาคารเดียว ซึ่งเกิดขอจํากัดทางพื้นที่

และกรอบอาคาร  และการขยายตัวของครัวเรือน  ผูอยูอาศัยจึงมีการปรับตัว และปรับพื้นที่ใหสามารถใชประกอบ

กิจกรรมได โดยมีพื้นที่ชานบาน / เฉลียงหนาบานเปนทั้งโถงทางเขา นั่งเลน ปนหมอ และเก็บอุปกรณ ไมมีการ

แบงแยกพื้นที่ในการใชงานที่ชัดเจน แตมักจะใชรวมกันเกือบทุกกิจกรรมในที่อยูอาศัยชั้นลาง และแยกเพียงพื้นทีสวน

นอนและการเก็บของมีคาไวชั้นบนเทานั้นและมีการใชพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่สาธารณะของชุมชนเชนถนนใชในการ

ปน และการตากหมอ  

จากการศึกษาขนาดของพื้นที่ใชงาน โดยเปรียบเทียบจากผังเรือนทั้ง 13 หลังพบวา พื้นที่ใชสอยที่

สามารถใชงานไดในปจจุบัน แบงตามกลุมของการใชงานโดยการพิจารณาจากขนาดพื้นที่ของแตละสวนภายในที่อยู

อาศัยที่สามารถใชประกอบกิจกรรมโดยใชพื้นที่นอยที่สุด สามารถสรุปไดดัง    ตารางที่1 

ผลการศึกษารูปแบบกิจกรรมและพฤติกรรมของกลุมอาชีพ 
รูปแบบของกิจกรรมและพฤติกรรมของกลุมอาชีพ พบวา มีกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกับงานประเพณีของการทํา
นา และการปลูกขาว ที่ลดความสําคัญลงจากลักษณะของกิจกรรมของชาวอีสานโดยทั่วไป เนื่องจากสวน
ใหญจะเนนกิจกรรมการปนหมอ จนแทบจะเปนกิจกรรมหลักตลอดทั้งป มักจะเนนการปนหมอในชวงฤดูหนาวให

มากที่สุดเพื่อจะไดเตรียมไวขายชวงฤดูฝน ซึ่งในฤดูฝนมีความชื้นสูงไมสามารถผลิตหมอได 
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รูปแบบกิจกรรมการปนหมอและขั้นตอนกรรมวิธีในการปนหมอ และอุปกรณประกอบ 
แบงลักษณะการทํางานออกเปนสองแบบ ไดแก กรณี การปนหมอเปนกลุม  เนื่องจากสมาชิกในบานมีจํานวนมากจึง

แบงหนาที่กันทํางานในแตละประเภท และมารวมกันทําในสวนการปน  กรณีการปนคนเดียว กิจกรรมจะเปนลักษณะ

ทําคนเดียวทีละขั้นตอน คิดเปนเวลาเฉลี่ยประมาณ 5 นาที ตอ 1 ขั้นตอนในการผลิต  
ดังนั้นในชวงเวลาที่มีการปนหมอ จึงเปนชวงเวลาที่มีการใชพื้นทีและอุปกรณประกอบในการปน ซึ่ง

สรุปลักษณะกิจกรรมตามกระบวนการการปนหมอแบบโบราณ เปน 4 ขั้นตอน ไดแก 
ก) ลักษณะการใชพื้นที่และอุปกรณประกอบในขั้นตอนการเตรียมดินเชื้อ 
ลักษณะพื้นที่โดยรวม, อยูใกลแหลงวัตถุดิบ ไดแกดินโคลนริมหนองน้ําและมีที่โลงกวางอยูใกลพื้นที่เก็บและ

ตากดินเชื้อ สะดวกตอการขนยาย  
ข ).ลักษณะการใชพื้นพื้นที่และอุปกรณประกอบในขั้นตอนการผสมดินดิบ 
ลักษณะพื้นที่โดยรวม ,เปนลานโลง สามารถวางครกไดอยางสะดวกเก็บใตยุงฉาง โดยอาจมีพลาสติกปู เพื่อกัน

ความชื้น อยูบริเวณที่แหง และอากาศถายเทไดสะดวก กองอยูรวมกับอุปกรณในการรอน และ ครกมอง หรือครกตํา

ดินเชื้อ สวนเชื้อที่รอนแลวมักจะเก็บในถุงปุย  
ค ).ลักษณะการใชพื้นที่และอุปกรณประกอบในขั้นตอนการปน 

พ้ืนที่ปนหมอในที่อยูอาศัย  ควรเปนพื้นที่โลง อยูในรม เขาออกและสะดวกในการขนยาย  บังแดดบังฝน

ได และมีแสงแดดสองถึง  แยกเปนพื้นที่ออกเปนสัดสวนจากตัวบาน  ในกรณีที่พื้นที่บานมีนอย อาจใชอุปกรณการปน

โดยมีแทนหมุนไฟฟาจะชวยในการประหยัดการใชพื้นที่  ควรเปนที่รม และไมมีความเปยกชื้น 

การเก็บหมอทีป่นแลว  ควรมีลักษณะอยูในพื้นที่รม ไมเปยกชื้น และสามารถเขาออกไดงาย  ปริมาณการ

เก็บควรมีอยาง 100-400 ใบ  ในชวงฤดูฝนควรเก็บหมอที่ปนแลวไวภายในตัวอาคาร ถาชวงเวลาปกติจะเก็บบริเวณที่

วางหนาบานในลักษณะการวางซอนกัน  การเก็บควรมีผาปูรองพื้นเพื่อกันความชื้น  ถามีพื้นที่ขนาดเล็กอาจใชการ

เก็บรวมกับพื้นที่นั่งเลนโดยมีพื้นเปนปูนผิวเรียบ 

การเก็บอุปกรณในการปนหมอ การเก็บเครื่องมือ อุปกรณในการปนควรเก็บไวบริเวณลานบาน ใตถุนยุง

ฉางเพื่อสะดวกในการใชงาน  เนื่องจากอุปกรณมีขนาดเล็กเก็บไวบริเวณใตยุงฉางได 

การใชพ้ืนที่สวนการตากหมอที่ปนแลว  เปนพื้นที่เรียบที่แสงแดดสามารถสองถึงได  อาจใชพื้นที่ตาก

ตามลานคอนกรีตในหมูบาน ลานกลางบานและบริเวณพื้นที่วาง 
ง.ลักษณะการใชพื้นที่และอุปกรณประกอบในขั้นตอนการเผาหมอแบบโบราณ 
ลักษณะพื้นที่โดยรวม , พื้นที่เปนที่ลานโลงกวางหางไกลจากชุมชน 

 

การเสนอแนะการจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ภายในที่อยูอาศัยทีส่ัมพันธกับอาชีพปนหมอ 
การเปรียบเทียบผังพื้นในแตละหมวดหมูเพื่อทราบถึงลักษณะของการจัดพื้นที่ใชงานจากสภาพการใชงาน

จริงของเจาของเรือน และนํามาพิจารณาการจัดทําผังเชื่อมโยงการอยูอาศัยของชุมชนบานหมอได ทั้งนี้จะพิจารณา

แตเพียงพื้นที่ในสวนของที่อยูอาศัยเพียงอยางเดียวไมได กลุมอาชีพ ไดมีการใชพื้นที่ และสภาพแวดลอมสวนกลาง 

ในการปนหมอจึงจะได ผลิตภัณฑที่สมบูรณตอชิ้นออกมา  สามารถกําหนดลักษณะความสัมพันธไดออกเปนสองสวน  
กลุมที่ 1 สวนพื้นที่ที่อยูอาศัยและพื้นที่การปนหมอภายในที่อยูอาศัย(สวนบุคคล) 
- ขนาดที่ดินที่เหมาะสม ตั้งแต 28 ตร.วา ถึง 2งาน60 ตร.วา  มีขนาดพื้นที่ดินเฉล่ียอยูที่ 80.4 ตร.วา   

- ที่อยูอาศัยมีขนาดพื้นที่ใชสอยรวม 38.44 - 205.80 ตร.ม.และมีขนาดพื้นที่ใชสอยเฉลี่ยอยูที่ 120.20 ตร.ม. 
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กลุมที่2 สวนพื้นที่ที่ใชรวมกันเปนสวนกลางของชุมชน (สวนกลาง)  
ไดแกพื้นที่ใชสอยตามขั้นตอนการผลิตของ 1) การทําดินเชื้อ 2) การหาดินดิบ 3) การเผาหมอ 

จึงนํามากําหนดรูปแบบที่อยูอาศัยได  ( ภาพประกอบ 2 -3 ) 

 

สรุปและอภปิรายผล 
ในการพิจารณาในการจัดทําที่อยูอาศัยของชุมชนจําเปนตอง พิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะของวิถีชีวิต

ของแตละชุมชน โครงสรางของชุมชน รูปแบบกิจกรรม ขนาดพื้นที่ที่สามารถใชประกอบกิจกรรมได โดยเหมาะสมกับ 

บริบทของทองถิ่นของตนเอง  ซึ่งในการออกแบบปรับปรุงที่อยูอาศัยควรมีการผลักดันใหชุมชนเขาใจถึงความสําคัญ

และความสัมพันธของการใชพื้นที่ใหสอดคลองกับกิจกรรมในการอยูอาศัยของตนเองกอน   

การวิจัยในครั้งนี้ สะทอนใหเห็นถึงการปรบัตัวของชาวบานในชุมชนบานหมอ ใหเขากับลักษณะของการ

เปล่ียนแปลงในปจจุบัน โดยแสดงผานทางดานเครื่องมือเครื่องใชในการปนหมอ อุปกรณตางๆ ใหเขากับวัสดุใน

ปจจุบัน เชนการนําพลาสติกมาใชในการสวีปากหมอแทนใบสัปปะรดแตดั้งเดิม การใชแทนหมุนไฟฟาเขามารวมใน

การแกปญหาความแออัดของพื้นที่  การใชเครื่องนวดดินแทนการย่ําดินซึ่งเกิดจากปญหาการขาดแคลน  

ทั้งนี้การปรับการใชพื้นที่ในการอยูอาศัยที่มีการขยายครัวเรือนในพื้นที่ดินที่จํากัด รวมกับความตองการใช

พื้นที่ในการปนหมอที่กลายเปนอาชีพหลักแทนอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีการปรับการใชพื้นที่ในการประกอบหลาย

กิจกรรม ใหมีความยืดหยุนของการใชพื้นที่มากขึ้น เชนการใชพื้นที่ตากหมอรวมกับพื้นที่สาธารณะ  

ผลจากการวิจัยนําไปใชเปนขอพิจารณาในการพัฒนาที่อยูอาศัย ทั้งในดานขนาดการใชงานของแตละพื้นที่ 

ความสัมพันธของการใชพื้นที่ประกอบอาชีพรวมกับการอยูอาศัย  และพื้นที่สาธารณะสวนกลางของชุมชน ไดอยางมี

ระบบ และเขาใจถึงลักษณะการปรับตัวใหเขากับความตองการ และขอจํากัดในการใชพื้นที่ของแตละครอบครัวและ

ชุมชน ซึ่งสามารถนําผลของการวิจัยมาใชไดในชวงระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ของชุมชน

เปล่ียนไปตามระบบสังคม วิถีชีวิต และวัสดุที่เปล่ียนไป  (ภาพประกอบ 2-3) 

 

คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ แด คณาจารยผูมีเมตตาที่ไดชี้แนะทุกทาน ชาวบานชุมชนบานหมอ และ องคความรูภูมิ

ปญญาที่ไดถายทอดจากชุมชนจากรุนสูรุนและยังคงสืบทอดตอไป รวมทั้งผูที่ไดศึกษามากอนหนานี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงขนาดพื้นที่ใชสอยแตละองคประกอบภายในที่อยูอาศัย 

ขนาดพื้นที ่(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ ลักษณะพื้นที่ เฉล่ีย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

สวนที่ 1 กลุมพื้นที่สําหรับการอยูอาศัย 
กลุมพื้นที่สวนภายนอกอาคาร     

ลานบาน   ใชในการเชื่อมตอระหวางกลุมพื้นที่อยูอาศัยและประกอบอาชีพและ

สามารถใชในการตากหมอ 

26.77 8.25 94.67 

ชานบาน ไมมีสวนปดลอม โดยมากเปนพื้นที่นั่งเลน  ในครอบครัว และเพื่อนบาน 

และสามารถนํามาใชในการปนหมอและเก็บอุปกรณในการปนหมอ 

29.58 8.10 71.75 

นั่งเลน ไมมีสวนปดลอมใชสังสรรคระหวางครอบครัว และเพื่อนบาน และสามารถ

นํามาใชในการปนหมอและเก็บอุปกรณในการปนหมอ 

9.01 3.04 18.90 

กลุมพื้นที่กึ่งภายนอกและภายในอาคาร    

สวนครัว ยังคงใชเตาฟน  สวนใหญเปนพื้นที่โลง อยูภายนอกอาคาร สามารถระบาย

อากาศไดดี และสวนครัวที่ใชเตาแกส มักจะอยูภายในอาคาร 

10.40 5.00 26.25 

หองน้ํา/

หองสวม 

โดยมากอยูภายในตัวอาคารเนื่องจากขอจํากัดทางขอบเขตที่ดิน -รูปแบบ

อาคาร ซึ่งจะมีเพียงไมกี่หลังที่อยูภายนอกอาคาร  

4.38 2.30 7.84 

กลุมพื้นที่สวนภายในอาคาร     

โถง

ทางเขา  

เปนพื้นที่ใชในการเชื่อมตอภายในอาคาร กิจกรรมที่เกิดขึ้นแตกตางกันไป

ตามแตละหลัง บางหลังใชในการพักผอน สําหรับดูทีวี นอนเลน ในลักษณะ

อเนกประสงค และบางหลังใชเปนพื้นที่ในการเก็บหมอที่ปนไวเรียบรอย 

27.92 16.20 47 

โถง

บันได 

เปนทางเชื่อมเขาสูหองนอน  มีลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นคลายโถง

อเนกประสงคในชั้นลาง และเปนพื้นที่ที่ใชประกอบกิจกรรมชวงเวลา

กลางคืน ลักษณะของการปดลอมพื้นที่จึงมักใชการกรุผนังดวยสังกะสี 

13.53 7.34 20.65 
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ขนาดพื้นที ่(ตร.ม.) 

พ้ืนที่ ลักษณะพื้นที่ เฉล่ีย นอย

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

สวนนอน  โดยมากจะอยูชั้นที่ 2  การเขาใชพื้นที่มักเกิดขึ้นในชวงเวลากลางคืน ผนัง

ภายนอกนิยมใชสังกะสีเนื่องจากมีราคาถูก และไมรอนในเวลากลางคืน  มี

การแบงพื้นที่โดยใชเครื่องเรือนในการแบงพื้นที่  การนอนสวนใหญนอนบน

พื้นปูดวยเสื่อ กางมุง  ทั้งนี้ปริมาณพื้นที่สวนนอนขึ้นอยูกับปริมาณผูอยู

อาศัย และขอจํากัดของพื้นที่ ซึ่งบางหลังจะมีการใชพื้นที่สวนชั้นลางดวย 

9.44 6.48 12.25 

สวนที่ 2 พ้ืนที่สําหรับอาชีพเกษตรกรรม  

เลาขาว เปนที่เก็บขาวเปลือก หลังคาทรงจั่ว หันหนาไปทางทิศตะวันออก ซึ่ง

ปจจุบันชุมชนหันมาประกอบอาชีพปนหมอเปนอาชีพหลัก จึงใชเลาขาวใน

การเก็บอุปกรณเครื่องมือการเกษตร และ เครื่องมือในการปนหมอ 

7.81 6.00 12.0

0 

คอกสัตว อยูกับพื้นที่เกษตรกรรมของแตละหลังโดยเลี้ยง วัว-ควาย ประมาณ 4-6 ตัว   12.64   

สวนที่3 กลุมพื้นที่สําหรับการประกอบอาชีพปนหมอภายในที่อยูอาศัย 

พื้นที่เก็บ

อุปกรณ 

ประกอบดวย 1)ขอนไมหรือแทนรองปนแปนหมุน  2)ถุงพลาสติกสําหรับใช

ในการสวีปากหมอ 3)วัสดุแทนแทนรองปน 4)หินดุสําหรับดันรองเวลาปน 

5)ฝารองคอหมอหรือหมอเกา 6)ถังน้ํา ไมตีราบ 7)ไมสักคอลาย  

โดยจะเก็บใกลกับพื้นที่ปนหมอ ตามพื้นที่วางภายในอาคาร หรือใตเลาขาว  

2.59 1.21 7.20 

พื้นที่เก็บ

ดินเชื้อ 

เก็บใตเลาขาว มีพลาสติกปู เพื่อกันความชื้น และอากาศถายเทไดสะดวก 

กองอยูรวมกับอุปกรณในการรอน และครกตําดินเชื้อ สวนเชื้อที่รอนแลว

เก็บในถุงปุยวางใกลกับพื้นที่ในการปน ซึ่งจะใชเมื่อตองนํามาผสมดินดิบ   

4.54 1.90 12.00 

พื้นที่เก็บ

ดินดิบ 

สวนใหญจะเก็บในบริเวณใกลพื้นที่ปนหมอ อยูตามบริเวณลานบาน โดย

นําพลาสติกหอดินดิบไวเพื่อกันความชื้น 

2.22 1.25 5.75 

พื้นที่

ผสมดิน

ดิบ 

มักใชพื้นที่วางบริเวณลานบาน  ถนนหนาบาน  ลักษณะเปนพื้นผิวเรียบ 

การย่ําดินหรือผสมดินดิบกับดินเชื้อจะทําทีละมากๆใหเพียงพอตอการปน

ได ประมาณ 200 ใบตอครั้ง  

3.19 1.44 5.28 

พื้นที่

สวนปน

หมอ 

เปนพื้นที่โลงโปรง นั่งปนพรอมกันเปนกลุมตั้งแต 1-3 คน  อาจเปนลาน

กลางแจง แตมีรมเงา  เพื่อสะดวกในทุกกิจกรรมในการปนหมอ กรณีพื้นที่

บานมีนอยอาจใชแปนหมุนไฟฟาเพื่อชวยในการประหยัดพื้นที่ 

5.98 1.44 12.40 

พื้นที่

ตากหมอ 

ใชพื้นที่บริเวณลานบานที่มีแสงแดดสองถึง สามารถวางตากแดดคราวละ 

20-30 ใบ แลวจึงนําไปเก็บบริเวณที่เก็บหมอ แลวจึงนําหมอไปเผา  

8.01 3.00 19.70 

พื้นที่เก็บ

หมอปน

เสร็จแลว  

เก็บบนพื้นคอนกรีตผิวเรียบ ปูผาหรือพลาสติกรองเพื่อกันความชื้นโดยเก็บ

แบบซอนหมอ 5-6 ชั้น แตละครั้งปริมาณหมอจะประมาณ 150 – 200 ใบ 

ตําแหนงที่ตั้งสามารถเขา-ออกไดสะดวก ในการขนยาย 

8.35 3.60 26.60 
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ภาพที่1 แสดงกรอบการเชื่อมโยงแนวคิด 

 
 

ภาพที่ 2  กลุมรูปแบบพื้นที่- ความสัมพันธระหวางกลุมพื้นที่อยูอาศัย และพื้นที่สวนกลางของชุมชน 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงแนวทางการเชือ่มโยงและการใชพ้ืนที่ในการอยูอาศัยที่สอดคลองกับกลุมอาชีพกรณีศึกษา 
กลุมปนหมอ ขั้นตอนการปน ( สวนกลุมพื้นที่ที่พักอาศัย) 
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การแกปญหาการแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ที่มีสถานะเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาโดยไมขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  2550 มาตรา 265 
The problem-solving of the selection of University Council experts Committee who are 
listed as member of the House of Representatives or members of the House of Senate is 
not illegal, The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 Section 265 
  

ปวีณ นราเมธกุล1
   

Paween Naramatkul1 

     

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยนี้ตองการศึกษาหนทางแกไขโดยนิติวิธีตอกรณีการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท

ทรงคุณวุฒิที่มีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ซึ่งอาจเขาขายขัดรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2550    มาตรา  265(1) ประกอบ  มาตรา  106(6)    ผลจากการศึกษาโดยใชการวิจัย

เอกสารพบวา   การปฏิบัติการตามรัฐธรรมนูญฯ  และแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ที่   10/2551  ยอมทําให

มหาวิทยาลัยไมอาจนําสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาบางทานที่สังคมยอมรับวาเปนปูชนียบุคคลที่มี

คุณคาและ มีบทบาทสําคัญในทองถิ่นมารวมในการพัฒนาและจัดการองคกรเพื่อสังคมเหลานั้นได    ดวยอาจเกิด

ประเด็นปญหาผลประโยชนทับซอนหรือผลประโยชนขัดกัน อันอาจทําใหประสบปญหาการผลักดันทรัพยากรตางๆ   

ที่มีผลพัฒนาองคกรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาเหลานั้นได  โดยเปนผลมาจากปจจัยตอความชัดเจนของ

รัฐธรรมนูญ  และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  ผูวิจัยไดเสนอแนะทางแกไขกฎหมายบางมาตรา

ในพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อแกปญหาการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผูทรงคุณวุฒิที่มีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาโดยไมขัดตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช     2550   มาตรา 265   โดยยึดแนวทางสมานประโยชนที่เหมาะสมตอสภาพสังคมไทย

และโปรงใสปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองรวมทั้งปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือผลประโยชนขัดกัน 

คําสําคัญ : กรรมการสภามหาวิทยาลัย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา 

 

Abstract 
              This research study ways to modify the legal Method. The problem-solving of  the selection of 

University Council  experts Committee who are listed as member of the House of Representatives or 

members of the House of Senate is not illegal ,The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 250  
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Section 265. (1)  with  Section 106 (6).  Results from the study by research that documents found  the 

action  under the Constitution and the line that the decision of the Constitutional court 10/2551  Then 

member of the House of Representatives or members of the House of Senate can not be University  

Council  experts Committee, some socially accepted as a good person to participate in the development 

of organizations. Researcher has suggested certain amendments in the Act shall establish organizations 

of higher education to solve the problem of  the selection of University Council  experts Committee who 

are listed as member of the House of Representatives or members of the House of Senate is not illegal 

,The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 250  Section 265 by holding the appropriate ways to 

the healing benefits of Thai society and transparency without an intervene by the political and conflict 

interest. 

Keywords : University Council  Committee, Member of the House of Representatives, Members of the 

House of Senate . 

 

คํานํา  

 ปญหาการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภททรงคุณวุฒิที่มีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งอาจเขาขายขัดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  มาตรา 265(1) ประกอบ 

มาตรา  106(6)  ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ที่  10/2551   อาจเปนอุปสรรคในการพัฒนาองคกรทาง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในการสูญเสียโอกาสที่จะมีบุคคลผูทรงคุณวุฒิและเปนที่ยอมรับในถิ่นฐานนั้นมาเปน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภททรงคุณวุฒิ     จากประเด็นปญหาขางตน  ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิด กระบวนการ

และหลักกฎหมายมหาชนและรัฐธรรมนูญ โดยเปรียบเทียบแนวคิดกระบวนการทางกฎหมายของไทยกับกระบวนการ

ทางกฎหมายของตางประเทศ เพื่อนํามาวิเคราะหการปรับใชกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบัน กับกรณีการแตงตั้ง

กรรมการสภาองคกรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง เพื่อแสดงใหเห็นถึงปญหาในแง

องคประกอบขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวของ และเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง    พัฒนากฎหมายที่

เกี่ยวของกับกฎหมายใหเหมาะสมกับสภาพการณในสังคมปจจุบันตอไป 

 

วัตถุประสงค  

 ผูวิจัยมีแนวคิดวาการศึกษาหนทางแกไขโดยนิติวิธีทางกฎหมายตอกรณี  การแตงตั้งกรรมการสภาองคกร

ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาผูทรงคุณวุฒิ ที่มีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ที่ซึ่งอาจเขา

ขายขัดรัฐธรรมนูญ  แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2550    มาตรา  265(1) ประกอบ  มาตรา  106(6) ยอมยัง

ประโยชนใหกับสังคมการศึกษาอยางยิ่งมากกวาแนวคิดที่วาเปนการมุงหาผลประโยชนหรือแทรกแซงขบวนการทาง

การศึกษาตามแนวคิดการปองกันการทุจริตในเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือผลประโยชนขัดกัน      รวมทั้งผูวิจัยยังมี

แนวคิดวาควรจะการปรับบทกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิในเรื่องดังกลาวของมหาวิทยาลัยเนื่องจากยังมีปญหาทั้งในแง

เนื้อหาองคประกอบ    ขอบเขต    การบังคับใชกฎหมายและปญหาอื่น  ๆ  หลายประการ  โดยที่ยังมิไดมีคําวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญหรือคําพิพากษาของศาลสูงแตอยางใด ทั้งนี้โดยศึกษาแนวคิดและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ  แหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   2550    มาตรา  265(1)  และกฎหมายที่เกี่ยวของเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งกรรมการ
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สภาองคกรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาผูทรงคุณวุฒิ  ที่มีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

ดวยการศึกษาขอกฎหมายของไทยและตางประเทศและมาตรการทางกฎหมายไทย เพื่อที่จะนําไปสูการวิเคราะห  

เพื่อปรับปรุงแกไขกฎหมายใหมีความเหมาะสมกับการปองกันความเสียหายของมหาวิทยาลัยในกรณีการแตงตั้ง

กรรมการสภาองคกรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาผูทรงคุณวุฒิที่มีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ  

สมาชิกวุฒิสภา  เพื่อไมใหขัดรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย 

 พุทธศักราช  2550   

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการศึกษาที่มุงเนนการศึกษากฎหมาย  การตีความและปรับใชกฎหมายจึงเปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ    (Qualitative  Research) โดยทําการศึกษาขอมูลเอกสาร     (Documentary  Research)    จากตัวบท

กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งของประเทศไทยรวมถึงคําพิพากษาศาลฎีกา  ทั้งนี้จะทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

analysis) ของกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวของดังกลาว      โดยมีการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 

analysis)  กระบวนการทางกฎหมายของไทยกับกระบวนการทางกฎหมายของตางประเทศ 

 

ผลการวิจัย  

         จากการวิจัยพบวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง           

บัญญัติวา“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง (๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น 

……..บทบัญญัติที่เปนลักษณะตองหามนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๔๙๒     โดยบัญญัติไวใน มาตรา ๘๐ โดยแสดงเจตนารมณของการหามเอาไวชัดเจนวา มีความมุงหมาย ๒ 

ประการ คือ 

(ก) เพื่อปองกันมิใหคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารซื้อเสียงของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยให

สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับประโยชนบางประการ 

(ข) เพื่อแยกฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหเด็ดขาดจากกัน 

                ฉะนั้น ถาใหสมาชิกของสภานิติบัญญัติ ซึ่งมีหนาที่ควบคุมคณะรัฐมนตรีและเจาหนาที่ของคณะรัฐมนตรี           

มาเปนฝายบริหารเสียเอง โดยรับตําแหนงจากรัฐเชนนี้ ก็ยอมจะปฏิบัติในการควบคุมไมไดดี  เพราะคน ๆเดียวกันจะ

เปนทั้งผูควบคุมและเปนผูบริหารพรอม ๆ กันไมได  ตามเจตนารมณของบทบัญญัตินี้มุงเนนที่จะหามมิให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเขาไปดํารงตําแหนง หรือมีหนาที่ในหนวยงานของรัฐ หรือเขาไปกาว

กายการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ หรือหนวยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไดวางเปนหลักเกณฑไวแนนอนใน

มาตรา ๒๖๕ นี้ อนึ่ง ขอหาม    ในมาตรานี้มีผลสืบเนื่องมาจากหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย โดยไดจําแนก

อํานาจหนาที่ของรัฐออกเปน    ๓  ประการ กลาวคือ 

๑. อํานาจที่ตรากฎหมายใชบังคับแกประชาชน เรียกวา อํานาจนิติบัญญัติ 

๒. อํานาจในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อดําเนินงานของรัฐ เรียกวา อํานาจบริหาร 

๓. อํานาจที่จะวินิจฉัยขอพิพาท เรียกวา อํานาจตุลาการ 
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               อีกทั้งตามคําวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๕๑ ของศาลรัฐธรรมนูญ สรุปหลักการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในสวนการ

กระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนโดยมีความมุงหมายไมใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

โดยทั่วไป  (ไมรวม ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหาร เนื่องจากตามระบบการปกครอง

แบบรัฐสภาที่ประเทศไทยใชอยู ฝายบริหารแตงตั้งจากฝายนิติบัญญัติ) เขาไปมีตําแหนงหรือหนาที่ในฝายบริหาร 

(มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง) ซึ่งจะกอใหเกิดการขัดกันแหงผลประโยชน ขอหามดังกลาวเปนขอหามตัวบุคคลมิใหไป

ดํารงตําแหนงในฐานะสวนตัวอันมีที่มาจากหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย   

             อยางไรก็ดีก็มีขอยกเวนใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการ          

ของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินได  

(มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง) 

๑) “กรรมการที่ไดรับแตงตั้ง” มีความหมายวาอยางไรเห็นวา “กรรมการที่ไดรับแตงตั้ง”มีความหมายรวมทั้งกรรมการ         

ที่ไดรับแตงตั้งโดยผลของกฎหมายหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ (กรรมการโดยตําแหนง) และกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง

โดย         ผูมีอํานาจแตงตั้งตามกฎหมาย 

๒) “การบริหารราชการแผนดิน” มีความหมายครอบคลุมเพียงใด เห็นวา “ราชการแผนดิน” หรืออีกนัยหนึ่งคืองานของ

รัฐมิไดหมายความแตเพียงราชการของฝายบริหารหรือ “ราชการบริหาร”แตประเภทเดียว แตยังหมายความรวมถึง

ราชการของฝายนิติบัญญัติ หรือ “ราชการนิติบัญญัติ”ราชการของฝายตุลาการ หรือ “ราชการตุลาการ” และราชการ

ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ในราชการนิตบิัญญัติก็ดี ราชการตุลาการก็ดีหรือราชการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ

ก็ดี ก็มีงาน   ที่เรียกวา “งานบริหาร” เชน งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ การคลัง การพัสดุ 

เปนตน ของราชการฝายนั้น ๆ และมีหนวยงานในสังกัดเพื่อปฏิบัติหนาที่ดังกลาวดวย อยางไรก็ดี เมื่อคํานึงถึง

หลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยดังไดกลาวมาแลวขางตนและเมื่อพิจารณาถึงถอยคําขอยกเวน ตามที่บัญญัติ

ไวในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญที่มากอนหนา กลาวคือ ยกเวนการรับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของ

รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือ  วุฒิสภา ซึ่งเปนการดํารงตําแหนงในราชการฝายนิติบัญญัติโดยแทแลว ก็จะควรแปล

ความคําวา“ราชการแผนดิน” ในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญใหสอดคลองหรือสอดรับกับจุดประสงคของ

ถอยคําในตัวบทบัญญัติที่มากอนวา ราชการแผนดินในที่นี้ควรหมายถึง ราชการนิติบัญญัติหรือเกี่ยวของโดยตรงกับ

ราชการนิติบัญญัติเทานั้น ไมไดมีความหมายรวมไปถึงราชการบริหาร หรือราชการตุลาการ หรือราชการขององคกร

ตามรัฐธรรมนูญดวย 

            ดังนั้น จึงเห็นวา “กรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน” ตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญ ควรหมายถึง กรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไดรับแตงตั้งโดยผูมีอํานาจแตงตั้งตาม

กฎหมายในการบริหารราชการนิติบัญญัติหรือเกี่ยวของโดยตรงกับราชการนิติบัญญัติและคําพิพากษาดังกลาวมิใช

เปน บทบังคับเด็ดขาด เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๕ วรรคสองไดบัญญัติขอยกเวนไวใหในกรณีที่

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภาสภาผูแทนราษฎรหรือ

วุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับ          การแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้นหากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน ก็จะไดรับการ

ยกเวนตามมาตรา ๒๖๕  วรรคสอง  และการตัดขอความวา “กรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย” และขอความวา “ในกรณีที่ดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรี” ออก

คงเหลือไวแตถอยคําที่วา “กรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน” ทําใหเห็นไดวารัฐธรรมนูญไดขยาย
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ขอยกเวนออกไปใหมากขึ้นกวาเดิม กลาวคือ ถาเปนการแตงตั้งใหเปนกรรมการในการบริหารราชการแผนดินแลว   

แมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็ไดรับแตงตั้งได   ทั้ง ๆ ที่ไมใชขาราชการการเมืองในสังกัด   

ฝายบริหาร เพราะตัดคําวา “ในกรณีที่ดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรี” ที่รัฐธรรมนูญฉบับกอน

หนานั้นอนุญาตไวเฉพาะผูเปนขาราชการการเมืองในสังกัดฝายบริหารออก และเมื่อตัดขอความที่วา “กรรมการที่

ไดรับแตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิ    ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” ออกไปดวย ก็ยิ่งทําใหขอยกเวนกวางขึ้นกวาเดิม 

เมื่อเปนเชนนี้ก็ตองแปลความวา เมื่อคําส่ังแตงตั้งของฝายบริหารสามารถแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภาใหเปนกรรมการในการบริหารราชการแผนดินในสังกัดฝายบริหาร ทั้งที่ไมไดมีตําแหนงใดในฝาย

บริหารเลยไดแลว ยิ่งกฎหมายบังคับใหบุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติแหงกฎหมายในฝายนิติบัญญัติ 

ที่กํากับดูแลหนวยงานนั้นอยู ยิ่งไมตองหามตามหลักการตีความแบบตรรกะที่วา “ยิ่งตองเปนไปเชนนั้น” 

เมื่อคํานึงถึงหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยตามมาตรา  3 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ  ประกอบกับ

เมื่อพิจารณาถึงถอยคําของขอยกเวน  ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  265 วรรคสองของรัฐธรรมนูญที่มากอน

นา  กลาวคือ  ยกเวนการรับหรือคํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร  หรือวุฒิสภา  ซึ่งเปนการ

ดํารงตําแหนงในราชการฝายนิติบัญญัติโดยแทแลว  ก็ควรจะแปลความคําวา “ราชการแผนดิน” ในมาตรา  265 วรรค

สอง  ของรัฐธรรมนูญ    ใหสอดคลองหรือสอดรับกับจุดประสงคของถอยคําในตัวบทบัญญัติที่มากอนวา  ราชการ

แผนดิน  ในที่นี้หมายถึง  ราชการบริหารในฝายนิติบัญญัติเทานั้น  ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหการปฏิบัติหนาที่ของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีหนาที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารไป

ดํารงตําแหนงในฝายบริหารหรือฝายตุลาการ หรือในองคกรตามรัฐธรรมนูญ   ที่ทําใหผูควบคุมและผูถูกควบคุมเปน

บุคคลคนเดียวกัน  อันจะทําใหเปนการกระทําที่เปน     การขัดกันแหงผลประโยชน  เวนแตจะไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 บัญญัติไว

โดยเฉพาะ ตามหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยแมจะมี    การตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจซึ่งกันและ

กันแลว  แตองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยก็ยังมีความเปนอิสระตอกันอยู  โดยเฉพาะความเปนอิสระในการดําเนินกิจการ

ภายในตามภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกรนั้นเองซึ่งแตละองคกรจะมีหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบหรือ

กํากับดูแล  ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ขององคกรนั้นบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว  เชน  ฝายบริหาร

หรือคณะรัฐมนตรี  มีกระทรวง  ทบวง  กรม  ซึ่งเปนหนวยราชการ หรือมีรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนที่มิใช

หนวยงานราชการอยูในความรับผิดชอบและกํากับดูแล  โดยมีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการนํานโยบายพื้นฐานแหง

รัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภาไปปฏิบัติใหบรรลุผล    หนวยงานดังกลาวจึงเปนสวนหนึ่งของการ

บริหารราชการของคณะรัฐมนตรี     ในขณะที่ฝายตุลาการหรือศาลมีสํานักงานศาล ยุติธรรม  สํานักงานศาล

รัฐธรรมนูญ และสํานักงานศาลปกครองเปนหนวยงานที่อยูในความรบัผิดชอบและกํากับดูแลของศาล   

ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีแนววินิจฉัยวาการแตงตั้งใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเปน

สมาชิกของฝายนิติบัญญัติ  เปนกรรมการในหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบหรือกํากับดูแลเฉพาะของฝายนิติ

บัญญัติ เปนการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนแหงการบริหารราชการของฝายนิติบัญญัติ ทั้งมิไดเปนการกระทําที่เปน

การขัดกัน        แหงผลประโยชนในตําแหนงที่ตนดํารงอยู  จึงอยูในความหมายและขอบเขตของการเปนกรรมการ    

ที่ไดรับแตงตั้งใน       การบริหารราชการแผนดินโดยไมรวมถึงกรรมการในฝายบริหารหรือฝายตุลาการแตอยางใด   

จึงตีความไดวา “กรรมการ      ที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน” ตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญ   นั้นหมายถึง กรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไดรับแตงตั้งโดยผูมีอํานาจแตงตั้งตาม
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กฎหมายในการบริหารราชการนิติบัญญัติหรือเกี่ยวของโดยตรงกับราชการนิติบัญญัติเทานั้นเพื่อปองกันไมให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใชอํานาจในการหาประโยชนหรือทําการใดๆตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๖ ซึ่งบัญญัติวา  “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซง   

เพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้  

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น  

(๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

และมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐ         

ถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น  

(๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจางของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง 

               โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ ไดบัญญัติการกระทําอันตองหามมิใหสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไปกาวกาย

หรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมืองไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการปฏิบัติ

ราชการหรือ การดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการพนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือราชการสวนทองถิ่น ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง 

เล่ือนเงินเดือน และการพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง

บทบัญญัติของมาตรา ๒๖๖ เปนเรื่องของการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนของสมาชิกฝายนิติบัญญัติ  

โดยหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกเขาไปกาวกายหรือ

แทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น  หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม กระทําการตามที่

บัญญัติไวใน (๑) ถึง (๓)  ดังกลาวเปนการหามกระทําการเฉพาะตนและการกระทําแตละอยางตาม (๑) ถึง (๓) ไมมี

กฎหมายใหอํานาจสมาชิกแตละคนกระทําได  แตกรณีที่สมาชิกคนใดเขาไปเกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน

โดยไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในการบริหารราชการแผนดินขององคกรบริหารตามขอยกเวนในรัฐธรรมนูญ มาตรา 

๒๖๕ วรรคสอง หากมีการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน ตาม (๑) ถึง (๓) ซึ่งมีลักษณะเปนการบริหารงาน

บุคคล และการบริหารงานบุคคลนี้อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเพราะเหตุกฎหมายบัญญัติใหมี

อํานาจกระทําไวดวย การกระทําดังกลาวของสมาชิกที่เปนกรรมการยอมไมเขาลักษณะการกาวกาย   หรือแทรกแซง 

แตเปนการใชอํานาจบริหารงานองคกรของกรรมการในรูปคณะกรรมการเพื่อใหการบริหารงานบุคคลบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สภาพบังคับของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือเปนเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี  ศาล  และ

องคกรอื่นของรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น มีทั้งสวนที่เปนการวินิจฉัยวากฎหมายขัดหรือ    

แยงตอรัฐธรรมนูญ จึงตองใหมีผลผูกพันทั้งตอรัฐสภา  ที่มีหนาที่ในการตราและแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ผูกพันตอ

คณะรัฐมนตรีและองคกรอื่นของรัฐที่จะเปนผูใชกฎหมาย ผูกพันตอศาลที่จะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาตามกฎหมาย 

คําวินิจฉัยที่เปนการชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งองคกรที่เกี่ยวของ  จะตองถือวา

เปนที่ยุติตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคําวินิจฉัยที่เปนการชี้ขาดถึงสถานะหรือการดํารงตําแหนงของ
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บุคคลผูใชอํานาจรัฐระดับสูง ซึ่งจะตองผูกพันตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาสถานะหรือการดํารงตําแหนงของ

บุคคลที่เปนปญหานั้นชอบหรือไมเพียงใด  

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะผูกพันตอศาลรัฐธรรมนูญเอง ในแงที่วาศาลรัฐธรรมนูญจะไมสามารถ

แกไขเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยที่ไดวินิจฉัยไปแลวได เนื่องจากถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนอิสระจากศาล เมื่อศาลไดมี      

คําวินิจฉัยไปแลวศาลยอมหมดอํานาจเหนือคําวินิจฉัยนั้นอีกตอไป  แตมิไดหมายความรวมถึงกรณีที่ศาลจะตอง

วินิจฉัยกรณีอื่นใดใหเปนไปตาม ดังนั้นในคดีอื่นๆ ศาลรัฐธรรมนูญยอมชอบที่จะวินิจฉัยแตกตางจากแนวทางการ

พิจารณาวินิจฉัยในเรื่องกอนๆได   ในระบบของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้นถือวา แมศาลรัฐธรรมนูญจะเคยมีคํา

วินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแหงกฎหมายประการใดไปแลว หากตอมามีศาลอื่นสงคํารองเพื่อตรวจสอบความชอบ 

ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่เคยมีคําวินิจฉัยแลวเขามาอีก ในกรณีนี้ทางวิชาการถือวาความผูกพันทางเนื้อหาของ

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นยอมส้ินสุดลง หากขอเท็จจริงที่มีผลอยางสําคัญตอการวินิจฉัยคดีไดเปล่ียนแปลง

ไป ซึ่งหมายความวาศาลอื่นอาจขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ไดเคย

วินิจฉัยไปแลวอีกครั้งหนึ่งก็ได ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีเองก็มีความเห็นทํานองเดียวกัน  เหตุผลประการสําคัญ

คือ การที่ยอมใหศาลอื่นสามารถสงปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญเคย

วินิจฉัยไปแลววาไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาใหศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณานั้น ยอมทําใหศาลรัฐธรรมนูญมี

โอกาสที่จะทบทวนคําวินิจฉัยของตนได เมื่อมีขอเท็จจริงที่เปล่ียนแปลงไปมากแลว ซึ่งในทางปฏิบัติศาลรัฐธรรมนูญ

ของเยอรมนีก็สามารถกลับคําวินิจฉัย   ดวยความเคารพผูวิจัยพิเคราะหแลวเห็นวา  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

ที่ ๑๐/๒๕๕๑   ขางตนนั้น อาจตีความปรับบทเปลี่ยนแปลงแกไขคําวินิจฉัยใหกวางขึ้นอันจะเปนคุณและยังประโยชน

กับมหาชนยิ่งกวาไดตามสภาพกาลแหงสังคม                        

 

สรุป 
         ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางตอผลการวิจัยวา  มาตรา ๒๖๕  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

๒๕๕๐ ไปตัดทอนขอความ มาตรา ๑๑๐ 2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ที่วา บทตองหาม

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับหรือดํารงตําแหนง กรรมการ     

ที่ไดรับแตงตั้งในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงเสมือนเปนการจํากัดสิทธิของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่จะไดรับการสรรหาในตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิและ

                                          
2มาตรา ๑๑๐  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง  
(1) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิก สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิน่ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ทั้งนี ้นอกจากขาราชการการเมืองอืน่ซ่ึงมิใชรัฐมนตร ี 
(2) ไมรับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรฐั หนวย ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมี

ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบรษิัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  
(3) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานตามปกต ิ 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรบัเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรม วงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิ
ใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับหรือดํารงตาํแหนง กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะ
เปนผูทรงคุณวุฒิตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการที่ไดรับแตงตัง้ในการบรหิารราชการแผนดิน ในกรณีที่ดํารงตําแหนงขาราชการ การเมืองอื่นซ่ึงมิใช
รัฐมนตร ี 
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กรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน    ที่บัญญัติไวใน  มาตรา ๒๖๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช  2550  มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๑  ใหคําจํากัดความหมายถึงเฉพาะการบริหาร

ราชการฝายนิติบัญญัติเทานั้น   ผูวิจัยไดศึกษาหนทางแกไขโดยนิติวิธีตอกรณี  การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภททรงคุณวุฒิที่มีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาโดยแบงเปน   2   แนวทาง 

 แนวทางแรก  ใชนิติวิธีตีความกฎหมาย โดยเจตนารมณของกฎหมายตาม   บันทึกเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญโดย สภารางรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวา บทบัญญัติในมาตรา  ๒๖๕ ประกอบ มาตรา  ๒๖๖ มุงปองกันเรื่อง

ความทับซอนกันของผลประโยชน ( Conflict of Interests ) จึงหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามา

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นถามีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ใหจํากัดอํานาจหนาที่

กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิที่มาจากสายการเมืองใหมีหนาที่เพียงสังเกตการณและใหคําปรึกษาแนะนําอันเปน

ประโยชนตอสังคมการศึกษาโดยไมมีอํานาจในทางบริหารใหคุณใหโทษแตอยางใดก็ยอมสอดคลองตอเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญที่ไดรางขึ้น ทวาวิธีดังกลาวแมจะวินิจฉัยไดในทางวิชาการสากลแตในแนวปฏิบัติของไทยนั้นสุมเส่ียง

กับการถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในแนวทางของ คํานิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๑      และใชหลักการ

ตีความตามตัวอักษรอยางเครงครัด ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยได 

แนวทางที่สอง    การเปลี่ยนรูปองคกรจัดตั้งกลุมทางสังคม  อาทิเชน  คลังสมองของมหาวิทยาลัยหรือ                  

สภามหาวิทยาลัยภาคสังคม  เปนตน    โดยตัวแทนของกลุมดังกลาวสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยไดโดย

เปน      ผูสังเกตการณและใหคําปรึกษาแนะนําเทานั้น โดยไมใหมีอํานาจในทางการบริหารจัดการ ใหคุณใหโทษ

เหมือนกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  การกระทําดังกลาวของตัวแทนของกลุมทางสังคมนี้ ยอมไมเขาลักษณะ

การกาวกายหรือแทรกแซงการใชอํานาจบริหารงานองคกรของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตมีสวนชวยใหคําปรึกษา

แนะนําในการบริหารงานมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคตามที่กฎหมายบัญญัตินั้นก็หมายความวา   

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาสามารถชอบดวยกฎหมายทีจะเปนสมาชิกของหนวยทางสังคมดังกลาว   

ในสวนของประเทศอื่นในยุโรป  พบวา  เยอรมนี   ฟนแลนด  อังกฤษและไอรแลนด ไมมีกฎหมายกําหนดหามสมาชิก

รัฐสภาเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปพรอมๆกัน สวนเดนมารก  และสวีเดน      

ใหเปนอํานาจของพรรคการเมืองเองในการกําหนดขอหาม  สเปน หามเฉพาะกรณีสมาชิก ส.ส. ไปดํารงตําแหนง

สมาชิกสภาแควนปกครองตนเองแตไมไดหาม  ส .ว.ที่จะดํารงตําแหนงดังกลาว แตทั้ง ส .ส .และ ส .ว .สามารถเปน

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นได  โดยรับเงินเดือนไดตําแหนงเดียว  โปรตุเกส  หามสมาชิกรัฐสภาเปน

สมาชิกสภายุโรป สมาชิกสภาแควนปกครองตนเอง  สมาชิกสภาเทศบาล  สวนตําแหนงๆอื่นไมตองหาม    อิตาลี   

หามสมาชิกรัฐสภาเปนสมาชิกสภาแควน  สมาชิกสภาจังหวัด และนายกเทศมนตรีในเทศบาลที่มีประชากรเกิน 

๒๐,๐๐๐  คน  นอกจากตําแหนงเหลานี้แลว สมาชิกรัฐสภาสามารถดํารงตําแหนงไปพรอมกันได ในกรณีที่บุคคลใด

เปนสมาชิกรัฐสภาและเปนสมาชิกสภายุโรปดวย บุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินเดือนไดทั้งสองตําแหนง   กรีซ หามเฉพาะ

กรณีส .ส .ไปเปนนายกเทศมนตรีหรือประธานสภาเทศบาล  เบลเยียมหามเฉพาะตําแหนงระดับแควนและระดับ

จังหวัด สวนสมาชิกรัฐสภายังสามารถดํารงตําแหนงทางการเมืองในระดับเทศบาลได     ลักเซมเบิรก หามแค ส .ส .เปน

รัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาแหงรัฐไปพรอมๆกัน กลาวโดยสรุปแลวประเทศตนแบบกฎหมายมหาชนในยุโรปนั้นมี

แนวทางเดียวกันคือไมตองหามฝายนิติบัญญัติไปทํางานในฝายบริหาร 
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การสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร : กรณีความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับ
เจาหนาที่ของรัฐ ในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา     
Building-up a Harmonious Society by Multidisciplinary approach: A Case Study on 
Misunderstanding between Citizens and the State Officers in Raman District, Yala 
 

อัญชลี จันทาโภ1  

Anchalee jantapo1  

    

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง  การสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร : กรณีความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับ

เจาหนาที่ของรัฐ ในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา    มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับ

เจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  จากปจจัยดานรัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยา  และ

เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางสังคมสมานฉันท  ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย      

เชิงปริมาณ   เก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่วิจัยคือ อําเภอรามัน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณ  

การสนทนากลุม และการประชุมสัมมนาในพื้นที่ กลุมตัวอยางจํานวน 154  คน   สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ  เครื่องมือ

ที่ใชเปนแบบสอบถาม  เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 669 คน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห

เนื้อหา  สวนของขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหคาความถี่และรอยละ     

ผลการวิจัยพบวา ความไมเขาใจกันจากปจจัยดานรัฐศาสตร  ตั้งแตประวัติศาสตรการสรางบานเมืองใน

อดีตของรัฐปตตานี จากที่เคยเปนรัฐอิสระ ปกครองโดยระบบกษัตริย นับถือศาสนาอิสลาม เชื่อในอํานาจของพระเจา

คือ องคอัลลอฮและมีคัมภีรศักดิ์สิทธิ์คือ อัลกุรอาน ที่มุสลิมทุกคนตองศึกษา  ตอมารัฐปตตานีไดอยูภายใตการ

ปกครองของประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งคนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธที่มีวิถีชีวิตแตกตางกับการปฏิบัติ

ตามหลักศาสนาอิสลาม   จังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีลักษณะที่เรียกวาเปน “คนชายขอบ” ที่แปลกแยกจากคน    

สวนใหญของประเทศ  ดานการขัดเกลาทางสังคมและการดํารงชีวิตในอดีต  มุงไปที่การเรียนรู การปฏิบัติตาม

หลักการศาสนาอิสลาม มีโตะครู ซึ่งเปรียบเสมือนเปนบุคคลศักดิ์สิทธิ์ ทําหนาที่อบรมส่ังสอนตามหลักศาสนา ตั้งแต

ในวัยเด็กจนถึงผูใหญ  และมีมัสยิดเปนศูนยกลาง  ในขณะที่ทางดานเศรษฐศาสตรและสังคมวิทยา ประชาชนมีการ

ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม  การเลี้ยงสัตว และการประมง  จากลักษณะภูมิประเทศที่เปนปา เขา มีแหลงน้ํา  

ทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการเพาะปลูก  ดําเนินชีวิตในวิถีพอเพียงและพึ่งพิงธรรมชาติ  ความเปนอยูในสังคมของ

สามจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนการอยูรวมกันอยางบูรณาการของคนหลายชาติพันธุ  สวนใหญเปนมลายูมุสลิม  

นับถือศาสนาอิสลาม  ใชภาษายาวีในการสื่อสาร ไดรับการศึกษาที่เนนการเรียนรูตามหลักศาสนา  มีมัสยิดเปน

ศูนยกลางการปฏิบัติทางศาสนา  สวนนอยเปนไทยพุทธ และคนจีนที่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดและศาลเจาเปนที่     

ยึดเหนี่ยวจิตใจ และไดรับการศึกษาตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   

                                          
1 บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัสยาม 38 ถนนเพชรเกษม  กรุงเทพ ฯ 10160  ประเทศไทย 
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จากประวัติศาสตร รัฐอิสระ ดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใตไดมีการเปล่ียนแปลงมาอยูภายใตการปกครอง

ของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   อํานาจมาจากประชาชน  มีรัฐธรรมนูญ

เปนกฎหมายสูงสุด   มีการพัฒนาประเทศที่ขาราชการเปนผูดําเนินการตามนโยบาย   ประชาชนมีสิทธิ หนาที่ และ

ปฏิบัติตามทิศทางการพัฒนาประเทศ   ประชาชนสวนใหญของประเทศนับถือศาสนาพุทธ  มีภาษาไทยเปนภาษา

ประจําชาติ   การศึกษาเนนวิชาสามัญทั่วไป   การเปลี่ยนแปลงนี้กอใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางขาราชการ       

ซึ่งสวนใหญมาจากนอกพื้นที่กับประชาชนในพื้นที่    

ทั้งนี้จากการสอบถามกลุมตัวอยางในอําเภอรามันมีความเห็นวา เจาหนาที่รัฐเขาถึงประชาชน  ปฏิบัติ 

อยางเสมอภาคกับประชาชน  รับฟงและเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งพึงพอใจตอการบริการ

ของเจาหนาที่ในระดับปานกลางเทานั้น โดยสวนหนึ่งเห็นวา  เจาหนาที่ไมเขาใจวิถีชีวิตของประชาชน  ศาสนา 

ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่  ในดานการประกอบอาชีพ  สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  มีที่ดินเปนของ

ตนเองและ มีทุนที่เพียงพอ โดยที่ไมไดรับการอบรมดานอาชีพจากหนวยงานของรัฐ   ความพอใจในอาชีพปจจุบันอยู

ในระดับ      ปานกลาง และตองการความชวยเหลือในการประกอบอาชีพในเรื่องตาง ๆ อาทิ การเกษตร   การทํานา 

การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสัตว การตัดเย็บเส้ือผา  สวนใหญเห็นวาการพัฒนาของรัฐตรงกับความตองการในระดับ   

ปานกลาง  ในดานการขัดเกลาทางสังคม ประชาชนสวนหนึ่งไมเขาใจวารัฐตองการใหรับรูอะไร ภาษาเปนอุปสรรค  

ในการสื่อสาร และตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อที่วา         

เมื่อเรียนจบจะไดมีงานทํา      

แนวทางการสรางสังคมสมานฉันท   ตองใหความสําคัญกับประวัติศาสตรทองถิ่นของมลายูมุสลิม  ใหไดรับ

การยอมรับในความจริงของอัตลักษณและประวัติศาสตรที่เปนความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองไทยที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม รวมทั้งเสริมสรางความเขาใจดานวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการปฏิบัติตนของประชาชนในพื้นที่ ตาม

หลักของศาสนาที่แตกตางกัน การใชอํานาจรัฐเขาไปดําเนินการในพื้นที่  การพัฒนาอาชีพ  การศึกษา และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตองใหความสําคัญและคํานึงถึงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อเดิม    พรอมๆ กับการ

ใชกระบวนการแบบมีสวนรวม ใหชุมชนมีสวนในการพัฒนาบนพื้นฐานประสบการณที่มีอยู  การปฏิบัติตามนโยบาย

ของเจาหนาที่รัฐตองใหสามารถ  “เขาใจ”  “เขาถึง” ประชาชนเพื่อนําไปสู “การพัฒนา” อยางมีสวนรวม ซึ่งเปนการ

สรางความสมานฉันทในสังคมใหอยูรวมกันอยางสันต ิ

คําสําคัญ : สังคมสมานฉันท  สหศาสตร  ความไมเขาใจกัน   

 

Abstract 
The research entitled “Building-up a Harmonious Society by Multidisciplinary approach : A Case 

Study on Misunderstanding between Citizens and the State Officers in Raman District, Yala” is aimed to 

study misunderstanding between citizens and the state officers with respect to factors in relation to 

political science, economics, and sociology, and to study means to build a harmony community in Raman 

district, Yala province. The research employed  both quantitative and qualitative approaches. The data 

were collected in Raman district. The research techniques were open – ended interviewing, focus group 

discussion, a seminar of 154 participants, and quantitative data were collected from 669 respondents. 
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The qualitative data were analyzed by using content analysis techniques. The statistics employed were 

frequency and percentage for the quantitative data. 

The findings: Misunderstanding, with regard to factors in political science – since the inhabitants 

built their first homes in Pattani, this township was an independent city state and ruled by a monarchy 

system. Its rulers were Islamic and had their faith in the power of God, i.e. Allah. Their holy scripts were 

Kura – an which all Muslims have to study. Later on, Pattani fell under Ayudhya’s rule whose majority 

citizens were Buddhists. The people in this bordering areas of the south eventually became 

“marginalized”; thus, being alienated from the people at large. Their socialization and earning a living, in 

the past, were oriented towards strictly learning and practicing the Islamic principles. They have had “Toh 

Kru” as their sacred persons acting as preachers from their childhood to adulthood. All of their daily 

activities and lives evolve around the mosque as the centre of their lives. In the matter of economy, most 

of them had careers in agriculture, raised livestock and fishery. Upon the geographical factors, they had 

forests, mountains and water supplies from rivers, ponds and lagoons in addition to the sea. Their 

resources thus were plentiful and well supportive to plant farming. They relied on sufficiency way of life; 

and relied on nature. The people’s livelihood in the three southern most provinces was a truly integration 

among people of all ethnic origins. However, the majority of them have been Islamic Malays. Their faith is 

Islam and their spoken language is Yawee which is the local Malay dialect. Their education has put a 

stress on religious studies, and they have their mosque as centre of their religious practices. The minority 

of the residents have been Buddhist Thais and Chinese. They have their monasteries and shrines as their 

religious and are educated according to the system provided by the Ministry of Education.  

Learned from the history, the three independent city states in present southern Thailand have 

undergone tremendous changes. They are ruled within Thailand, in the constitutional monarchy system. 

The people have power which is used through their representatives and have the constitution law as their 

supreme law. The nation’s development is conducted by the state officers, according to the policies. The 

people have rights, duties and act according to the development path of a nation. The majority of the 

population have Buddhist faiths. They speak and write Thai as their national language. Their education 

stresses the studying of general subjects. The situation has caused misunderstanding between official – 

who mainly come from the outside, and the inhabitants of the southern bordering provinces.  

In interviewing, the people in Raman district – who were the samples, think that the state officers 

have reached out to them; treat them as equal ones; listen to them and gives opportunities to speak out; 

and are satisfied with the officers’ conduct merely at a fair level. This may be attributed to the fact that the 

officers do not yet understand the people’s way of life; their religion; tradition; and culture. In the matter of 

career taking, most of them are farmers or engages in some forms of agriculture; They own their land, 

and have sufficient capital. They do not have vocational training from any state agency. They are satisfied 

with their present careers at a fair level.  They want to be assisted  in rice – farming, fish farming, livestock 
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farming, dress – making. The majority of them feel that governmental organizations are right in carrying 

out development tasks at a fair level. In the matter of socialization. They do not understand as to what the 

government wants them to know or perceive. They contend that the language is the communication 

barrier. They also want their children to study in public schools so they can  have jobs upon completing 

their education later.  

Means to inculcate harmany. The government officers  and everyone who works with and for the 

people living in the southern borders have to give a high priority of the local Malay people’s history. We 

must accept the truth regarding their identity and history of which they are proud in a way that they are 

Thai citizens but have their faith in Islam.  This is should be coupled with efforts to build understanding in 

the culture, way of life and how they act according to the religious principles which are totally different 

from the rest of us. The use of state authority to be enforced in the areas; vocational development; 

education; and management of resources have to take into consideration of their way of life, culture, 

mentality and the faith they have long held together with a use of participatory process. This is to ensure 

that the community will take part in development tasks which are based on their experiences. Likewise, 

the state officers must be able to “understand” and “reach out” or gain access to the people so this stage 

will  lead to participatory “development”, which inculcates the society’s  harmonious.    

Keywords : Harmonious  Society, Multidiscipline, Misunderstanding   

 

คํานําและวัตถุประสงค 
โครงการวิจัย “ความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ ในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา”นี้  

เปน 1 ใน 3 โครงการยอยของโครงการวิจัยการสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร  ซึ่งประกอบดวยอีก 2 โครงการ

คือ  โครงการ “ความขัดแยงระหวางประมงพื้นบานกับประมงพาณิชย และระหวางประมงพื้นบานกับเจาหนาที่ของรัฐ

ในบริเวณพื้นที่รอบอาว จังหวัดปตตานี”   และโครงการ  “ความขัดแยงในสังคมที่มีพื้นฐานมาจากการแพรระบาดของ

ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดน กรณีศึกษาเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในจังหวัด

ปตตานี“   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความไมเขาใจกันในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จากปจจัยดาน

รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยา  และเพื่อศึกษาแนวทางในการสรางสังคมสมานฉันทในพื้นที่อําเภอรามัน   

จังหวัดยะลา   ใชแนวคิดทางสังคมศาสตรในการอธิบายความขัดแยง  กําหนดขอบเขตการศึกษาในประเด็น

รัฐศาสตร เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยา  โดยวิเคราะหจากสถานการณดานประวัติศาสตร  การขัดเกลาทางสังคม

และการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ศึกษา    

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ระเบียบวิธีในการวิจัยเชิงปริมาณเปนดังนี้ 

ประชากรที่ใชในการตอบแบบสอบถาม เปนประชากรในอําเภอรามัน จังหวัดยะลา  ครอบคลุมพื้นที่ 16 

ตําบล   กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง Yamane’  ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ความคลาดเคลื่อนของขนาด
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กลุมตัวอยาง ± 4% (Yamane, Taro.  1973) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 621 คน แตเมื่อเก็บขอมูลจริง ได

แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 669 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยาง 669 คน   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความไมเขาใจกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน 

และแนวทางการสรางสังคมสมานฉันท ตามแนวคิดสหศาสตร โดยกําหนดขอคําถามตามประเด็นความขัดแยงและ

ความสมานฉันท ตามแนวคิด รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยา ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย

ผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ เก็บรวบรวมขอมูลโดยมีผูชวยวิจัย ซึ่งเปนคนในพื้นที่

ประสานการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด   

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  สถิติที่ใชคือ คาความถี่และ

รอยละ สําหรับขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ การสนทนากลุมและการ

ประชุมสัมมนาในพื้นที่ จากผูมีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ฝายเจาหนาที่ของรัฐทั้งขาราชการประจําและขาราชการ

การเมือง ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา และประชาชน    วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (content 

analysis) 

 

ผลการวิจัย 
1. ความไมเขาใจกันจากปจจัยดานรัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยาในประเด็นประวัติศาสตร  การ

ขัดเกลาทางสังคมและการดําเนินชีวิต 

 จากประวัติศาสตรการตั้งบานเรือน อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีความเปนมาเชนเดียวกับสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต  คือการเปนรัฐปตตานีอิสระท่ีมีความรุงเรืองในอดีต  มีสภาพภูมิศาสตรที่อุดมสมบูรณ   มีเทือกเขา

สันกาลาคีรีเปนแหลงตนน้ํา  มีปาไม  แมน้ํา ลําธารที่ใหความชุมช้ืนตลอดป  เปนเมืองทาสําคัญของการขนสงทาง

ทะเล   ผูคนจากจีน อินเดีย  ไทย และอื่น ๆ  เขามาตั้งถิ่นฐาน  จากรองรอยทางประวัติศาสตรแสดงวา มีการนับถือ

ศาสนาพุทธมหายานในยุคสมัยเดียวกับอาณาจักรศรีวิชัย มีการนับถือศาสนาฮินดู และศาสนาอิสลามที่ปกครองโดย

กษัตริย ขุนนางและเจาเมืองเชื้อสายอิสลาม   ดวยลักษณะภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณจังหวัดชายแดนภาคใต ในลุม

น้ําสายบุรี ไดชื่อวาเปนแมน้ําทองคํา เปนแหลงกําเนิดของแมน้ําลําธารหลายสายที่ไหลมารวมกันเปนพรุ   ทําหนาที่

เก็บน้ําในหนาฝนและระบายน้ําออกในหนาแลง สรางความอุดมสมบูรณเอื้อตอการประกอบอาชีพ ผูคนในลุมสายบุรี

จึงมีความเปนอยูที่อาศัยธรรมชาติดํารงชีวิตแบบพอเพียง ทําการเกษตร ทํานารอบพรุ  สวนผลไมแบบผสมผสาน 

เล้ียงสัตวในทุงหญา รวมทั้งการจับสัตวน้ํา   การขัดเกลาทางสังคมในชุมชนมลายูมุสลิม เนนการศึกษาและปฏิบัติ

ตามแนวทางศาสนาอิสลามอยางเครงครัด  ใชภาษายาวีหรือมลายูทองถิ่นเปนหลัก  เรียนรูการประกอบอาชีพจาก

บรรพบุรุษ และมีความเปนอยูตามวิถีพอเพียงที่พึ่งพิงธรรมชาติ    

ตอมารัฐปตตานีไดมาเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยตั้งแตสมัยอยุธยา   มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญหลาย

ประการที่กอเปนความขัดแยง  เชนการแบงรัฐปตตานีเปน 7 หัวเมือง มีขาราชการเขาไปดูแลตามนโยบายการบริหาร

และพัฒนาประเทศ  แทนการใหเจาเมืองเดิมปกครองกันเอง  ชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต  สวนใหญ

นับถือศาสนาอิสลาม  เนนการเรียนรูศาสนาผานโรงเรียนปอเนาะ มีมัสยิดเปนศูนยกลางปฏิบัติกิจทางศาสนา      

ตางจากคนสวนใหญของประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ  ไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนที่เปนการศึกษาวิชาสามัญ    

จังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีลักษณะที่เรียกวาเปน “คนชายขอบ” ซึ่งหมายถึงกลุมที่ถูกแยกออกจากสังคมกลุมอื่นๆ 
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เพราะลักษณะทางกายภาพหรือวัฒนธรรม มีความเปนอยูและถูกปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกัน   และหมายถึงความ

สัมพันธทางอํานาจของกลุมคนในสังคมที่ประชาชนยังคงมีความภาคภูมิใจและยึดมั่นในระบอบการปกครองเดิม   

การพัฒนาที่ผานมา  สงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตในชุมชน เชนการสรางเขื่อนสายบุรี  ทําใหสมดุล

ธรรมชาติที่เคยมีของลุมน้ําสายบุรีเสียไป   ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลง  มีการแยงชิงทรัพยาการหลายรูปแบบ 

เชน  เอาที่นาไปปลูกปาลม  ชาวบานไมมีสวนรวมในการพัฒนา แตเกิดผลกับชุมชนจากที่เคยอุดมสมบูรณ  น้ําในพรุ

แหงหายไป  ทุงหญาหมดไป   วิถีชีวิตชุมชนเปล่ียนไป  ชาวบานไดรับการกระตุนใหลงทุน  กูเงินมาทําสวนปาลมที่ไม

เคยทํามากอน ทําใหมีหนี้สินเพิ่ม  ตองขายที่ดินใหกับนายทุน นารางมีมากขึ้น ปาลดลง นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาที่

สงผลตอความรูสึกของชาวบาน ดังกรณีการสรางปายชื่อหมูบานเดิม “บานกือเม็ง” เปนชื่อของวีรสตรีมุสลิมผูนํา

ชุมชนที่ชาวบานภาคภูมิใจ แตทางราชการไดตั้งชื่อใหมเปน “บานกาเม็ง” ซึ่งแปลวาแพะเพราะเห็นวาหมูบานนี้มีแพะ

จํานวนมาก  เหลานี้เปนความไมเขาใจกันระหวางรัฐกับประชาชน  และจากการสอบถามกลุมตัวอยางมีความเห็นวา 

เจาหนาที่รัฐส่ือสารและเขาถึงประชาชน ปฏิบัติอยางเสมอภาคกับประชาชน  รับฟงและ เปดโอกาศใหประชาชน

แสดงความคิดเห็น รวมทั้งความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาที่ในระดับปานกลางเทานั้น โดยเจาหนาที่รัฐไม

เขาใจวิถีชีวิตของประชาชน  ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่  

 2.    แนวทางการสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร 

      ทางดานรัฐศาสตรควรใหความสําคัญกับประวัติศาสตรทองถิ่นมลายูมุสลิม  อัตลักษณและประวัติ

ศาสตรที่เคยเปนความภาคภูมิใจ   ใหชุมชนมีสวนรวมในการปกครองที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น   เจาหนาที่รัฐตองใหความสําคัญกับการสื่อสาร สรางความเขาใจกับประชาชนในทองถิ่นเกี่ยวกับ

สิทธิหนาที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามกฏหมาย  ความเปนพลเมืองไทยในศาสนาอิสลามตามทิศทางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  พรอมๆ กับการใชกระบวนการแบบมีสวนรวมในการปกครอง  เพื่อนําไปสูการ

ดํารงชีวิตตามแนวทางประชาธิปไตยที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธาของประชาชนอยางกลมกลืนใน

สังคมตอไป  สําหรับดานเศรษฐศาสตร  ควรเปนแนวทางการสรางอาชีพในชุมชนบนพื้นฐานวิถีชีวิต ภูมิปญญา 

ประสบการณที่ไดรับการส่ังสมถายทอดมาจากบรรพบุรุษ  รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยทองถิ่นและ

ชุมชน  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหฐานเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเขมแข็งและ        

เปนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนที่สําคัญทั้งในพื้นที่ประมงชายฝง และที่ราบลุม เขตปาพรุ ใหชุมชนมีสวนรวมและ 

ฟนฟูทรัพยากรโดยองคกรชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น  เจาหนาที่รัฐมุงเนนการใหความรู สงเสริมใหประชาชนมี

ความสามารถในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พรอมกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู  ให

ชาวบานมีอาชีพเสริมในชวงที่ไมสามารถทําอาชีพหลักได  รวมทั้งสงเสริมใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น  สวนแนวทาง

สมานฉันทดานสังคมวิทยานั้น  ขาราชการตอง “เขาใจ”  ประวัติศาสตร วัฒนธรรมความเปนอยูของชาวมลายูมุสลิม

ในพื้นที่เปนอันดับแรก  และตองสามารถ “เขาถึง”  วิถีชีวิตการปฏิบัติของมลายูมุสลิม เพื่อใหทุกคนอยูรวมกัน  

ยอมรับในความแตกตางที่มีอยู  รวมทั้งมีการถายทอดความรูในชุมชน เพื่อใหเกิด  “การพัฒนา” ที่สอดคลองกับวิถี

ชีวิต โดยเฉพาะดานการศึกษาที่บูรณาการระบบการศึกษาในโรงเรียนใหมีทั้งสายสามัญและสายศาสนาควบคูกัน

อยางกลมกลืน      สงเสริมใหโรงเรียนจัดทําหลักสูตรทองถิ่นผสมผสานหลักสูตรอิสลามศึกษากับการเรียนการสอน 

เนนเนื้อหาสาระของศาสนา คุณธรรม จริยธรรมตามหลักการทางศาสนาอิสลามใหมากขึ้น    นอกจากนี้ควรสงเสริม

ใหมลายูมุสลิมในพื้นที่เปนบุคลากรครูเพิ่มมากขึ้น   ยอมรับฐานะของครูสอนศาสนาใหสอนควบคูกับครูในโรงเรียน 

และควรใหมีการเรียนการสอนในระบบ 2 ภาษาคือภาษามลายูทองถิ่นหรือภาษายาวีและภาษาไทย    ตลอดจนให
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ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  รวมรับทราบผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา รวมทั้งรวมนําเสนอขอมูลจาก

พื้นที่  และรวมปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ ใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันในสังคม 
 

สรุป 
การสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร : กรณีความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ ใน

พื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา    มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐใน

พื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  จากปจจัยดานรัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยา  และเพื่อศึกษาแนวทางใน

การสรางสังคมสมานฉันท  เปนการศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดดานรัฐศาสตร  เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยา ใน

ประเด็นประวัติศาสตร  การขัดเกลาทางสังคมและการดํารงชีวิต  ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

และการวิจัยเชิงปริมาณ   โดยการสัมภาษณ  การสนทนากลุม และการประชุมสัมมนาในพื้นที่ รวมทั้งเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม   ผลการวิจัยพบวา มีความไมเขาใจกันจากปจจัยทั้ง  3  ดาน ซึ่งนําไปสูขอเสนอแนะการ

สรางสังคมสมานฉันท ที่ตองใหความสําคัญกับประวัติศาสตรทองถิ่น อัตลักษณและประวัติศาสตร รวมทั้งความเปน 

พลเมืองไทยที่เจาหนาที่รัฐตอง  “เขาใจ”  “เขาถึง” ประชาชนเพื่อนําไปสู “การพัฒนา” อยางมีสวนรวม ซึ่งเปนการ

สรางความสมานฉันทในสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติ 
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อิทธิพลของการมุงเนนการตลาดตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
The Influence of Marketing Orientation on Thai Small and Medium Enterprises Performance 
in Bangkok and Perimeter 
 

ปูริดา กลาประเสริฐ1 

Purida Klaprasert1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไป ปญหาและอุปสรรคของการมุงเนนการตลาด และ

ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ (2) อิทธิพลของการมุงเนน

การตลาด และปจจัยอื่นตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สําหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

ใชโปรแกรม ATLAS.ti ชวยในการจัดระเบียบขอมูล และเชิงปริมาณใชเทคนิคการวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) เก็บ

ขอมูลจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 500 ราย   

 ผลการศึกษาพบวาปญหาดานเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ พฤติกรรมผูบริโภค และการแขงขันมี

อิทธิพลตอผลการประกอบการ โดยผูประกอบการมีคุณลักษณะพึงประสงคที่จะประสบความสําเร็จดานธุรกิจในอนาคต 

สวนคุณลักษณะของธุรกิจ ประกอบดวย ขนาดของกิจการ ประเภทสินคาและระยะเวลาประกอบการไมมีความสัมพันธ

กับปจจัยใด และไมไดเปนเครื่องรับประกันความสําเร็จของธุรกิจ การสนับสนุนจากรัฐบาลที่ไมทั่วถึงและไมตอเนื่องทําให

ผูประกอบการตองพยายามชวยเหลือตัวเองดวยการนําแนวคิด กิจกรรมและกลยุทธทางการตลาดมาประยุกตใชในการ

บริหารจัดการเพื่อใหธุรกิจอยูรอดและเติบโต สวนการพัฒนาสินคาและการสงเสริมการตลาดเปนกิจกรรมสรางความ

แข็งแกรงใหกับธุรกิจ การสนับสนุนดานการเงิน การตลาด และเทคโนโลยี มีอิทธิพลโดยตรงตอผลการดําเนินงานของ

ธุรกิจสูงกวาปจจัยอื่น ซึ่งไดแก คุณลักษณะของผูประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด และการ

มุงเนนการตลาด 

จากขอคนพบดังกลาวหากธุรกิจตองการมีผลการดําเนินงานที่ดีตองใหความสําคัญกับ (1) การพัฒนา

ศักยภาพในการทําธุรกิจของผูประกอบการ และ (2) การพัฒนาสินคาใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาและแสดงจุดยืนทางการตลาด สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความชวยเหลือธุรกิจ  SMEs    

อยางเทาเทียมกัน ตอเนื่องและใหทุกธุรกิจเขาถึงความชวยเหลือทั้งดานการเงิน การตลาดและเทคโนโลยี  

คําสําคัญ : ธุรกิจ SMEs  การมุงเนนการตลาด 

 
Abstract 

The research objective of this paper is to investigate to (1) precondition, difficulties, and obstructions 

in marketing orientation and (2) the influence of marketing orientation and other factors on business 

performance of the small and medium enterprises.  ATLAS.ti program was used in qualitative data analysis 

                                                 
1 ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร 47000 ประเทศไทย 

  Department of Marketing, Faculty of Management Science, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon 47000, Thailand  
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and used in quantitative analysis structural equation modeling (SEM) was 500 entrepreneurs of small and 

medium enterprises in the Bangkok metropolitan area were interviewed.  

 The study discovered that the internal local economic, political crisis, consumer behavior, and 

business competition effected business performance; whereas, the entrepreneurs still hold desirable 

qualifications to succeed in the future. Insufficient and inconsistent encouragement from the government 

affected the entrepreneurs so that they have to keep self sustained and developed by applying marketing 

activities and strategies in the business management. The financial, marketing and technological support from 

both public and private sectors has direct impact on the business performance more than entrepreneur 

qualifications, product development, market orientation, and market promotion.  

Thus, in order to manage business with success and sustainability, entrepreneurs should pay 

particular attention to (1) the development of potentiality in business performance, and (2) the development of 

the individual identity of the product to fulfill the customer requirements and to represent the marketing position 

The relevant organizations both from public and private sectors need to continuously aid SMEs and give equal 

opportunity to all business types to be reach the support. 

Keywords : SMEs, Marketing Orientation 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (small and medium enterprises, SMEs) เปนกิจการที่มีการผลิตสินคา

และบริการครอบคลุมกิจการ 3 กลุมใหญ ไดแก (ก) กลุมการผลิต (ข) กลุมการคา และ (ค) กลุมการบริการ (สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) สําหรับเกณฑการจําแนกขนาดธุรกิจ SMEs ของประเทศไทยขึ้นอยู

กับจํานวนแรงงานและมูลคาขั้นสูงของสินทรัพยถาวร กลาวคือธุรกิจขนาดยอม (small) มีสินทรัพยไมเกิน 50 ลานบาท 

ขนาดกลาง (medium) ไมเกิน 200 ลานบาท และแรงงานธุรกิจขนาดยอมไมเกิน 50 คน ขนาดกลางไมเกิน 200 คน   

ธุรกิจ SMEs มีความคลองตัวและสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ใชเงินลงทุนนอย

กวาธุรกิจขนาดใหญ สามารถรองรับแรงงานอพยพที่เขามาทํางานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การกระจายตัวของ

ผูประกอบการและธุรกิจทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค นอกจากนั้นยังสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและ     

ลดการนําเขาจากตางประเทศไดอีกดวย อยางไรก็ตามแมวาธุรกิจ SMEs จะมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตก็ประสบปญหาอีกมากมายหลายประการซึ่งสรุป         

พอสังเขปได 3 ดานดวยกัน คือ (1) ผูประกอบการที่มักจะพึ่งพาปจจัยภายนอก ขาดความรูและความเขาใจดานการ

จัดการสมัยใหม (2) พนักงานที่ขาดความกระตือรือรนในการเรียนรูและมีอัตราการเขา/ออกบอย และ (3) การสนับสนุน

จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนดานการตลาด การเงิน การปกปองธุรกิจจากรานคาขามชาติ ความยุติธรรม     

ความเทาเทียม และการเขาถึงบริการ (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย,  2549 ;     

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550)  

สําหรับปญหาของธุรกิจ SMEs ดังกลาวขางตนไดถูกนํามาสะทอนใหกับหนวยงานและองคกรตางๆ ที่มีหนาที่

รับผิดชอบทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนใหไดรับทราบอยูเปนประจํา แตก็ยังไมมีหนวยงานใดสามารถแกไขใหลุลวงไป

ไดทั้งหมด จึงทําใหปญหาสวนใหญยังคงเรื้อรังและตองตามแกไขไมมีวันจบส้ิน ผลของความยืดเยื้อดังกลาวกระทบถึง
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พัฒนาการของธุรกิจ SMEs ที่ไมมีความกาวหนา และบางแหงถึงกับตองลมเหลวไปในระยะเวลาอันส้ัน ซึ่งเปนการ      

ตัดทอนฐานรากของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวม เนื่องจากในปจจุบันมีผูประกอบการธุรกิจ SMEs มากกวา

รอยละ 90 ของผูประกอบการทั้งหมดของประเทศ และมีการจางงานในระบบธุรกิจดังกลาวกวารอยละ 70 (ธนาคารเพื่อ

การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, 2543) ดังนั้นแนวคิดการมุงเนนการตลาดจึงถูกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการใหสามารถอยูรอด และเติบโตตอไปได ทั้งนี้เพราะ

การมุงเนนการตลาดเปนแนวทางการบริหารธุรกิจที่ใหความสําคัญกับการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยการ

ประสานความรวมมือจากบุคลากรในฝายตางๆ ของธุรกิจ รวมถึงการติดตามความเคลื่อนไหวในดานตางๆ ของคูแขง

เพื่อให “รูเขา รูเรา” แลวนําไปสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Narver & Slater, 1990) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้    จึงได     

ตั้งวัตถุประสงคสําหรับการวิจัยไว 2 ประการ คือเพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไป ปญหาและอุปสรรคของการมุงเนนการตลาด 

และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ (2) อิทธิพลของการมุงเนน

การตลาด และปจจัยอื่นตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ผูวิจัยใชแนวทางเชิงปริมาณเพื่อเก็บขอมูลและวิเคราะหสถิติ และใชแนวทางเชิงคุณภาพเสริมเพื่อใหไดขอมูล

ที่มีสมบูรณและสามารถอธิบายความหมายของผลการวิเคราะหเชิงปริมาณใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

1. แนวทางเชิงปริมาณ ใชแบบสัมภาษณที่ประกอบไปดวยคําถามปดและเปด ซึ่งครอบคลุม 

ทั้งการวัดแบบวัตถุวิสัย และจิตวิสัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ SMEs ประเภทการผลิตซึ่งมีสถาน

ประกอบการอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

  1.1 ประชากรเปาหมายและการสุมตัวอยาง: ประชากรคือผูประกอบการธุรกิจ SMEs ประเภทการ

ผลิต ประมาณ 23,379 คน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑขั้นต่ํา

ของจํานวนตัวอยางในขอจํากัดการสรางโมเดล (SEM) (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ และคณะ, 2551) จึงไดกําหนดกลุม

ตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลจํานวน 500 ราย โดยจํานวนสถานประกอบการ และกลุมตัวอยางที่จะทําการจัดเก็บขอมูลใชการ

กระจายตัวอยางตามจํานวนมากนอยของประชากรแตละจังหวัด สวนสถานประกอบการใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ

เนื่องจากการเก็บขอมูลไมสามารถระบุประเภทการผลิตสินคาของสถานประกอบการไดลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ

สมัครใจในการใหขอมูลของผูประกอบการ 
  1.2 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล ใชเทคนิคการวิเคราะหแบบจําลองโครงสราง (structural 

equation modeling, SEM) ดวยโปรแกรมลิสเรล (linear structural relation, LISREL) 

1.3 การวัดความถูกตองและการทดสอบความเชื่อถือไดของมาตรวัด: การวัดความถูกตองของ 

มาตรวัดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยของนักวิชาการ (Lages & Montgomery, 2004; 

Khamwon & Speece, 2005) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในวงการศึกษาทางดานบริหารธุรกิจมาประยุกตใชในการสรางแบบ

สัมภาษณในแตละตัวแปร ซึ่งเชื่อไดวาการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการศึกษาของนักวิจัยในศาสตร

เดียวกันเปนการยืนยันความถูกตองใน สวนการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสัมภาษณใชการทดสอบความสอดคลอง

ภายใน ของรายการขอคําถามดวยวิธีการหาคาครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s alpha) พบวามีคาอัลฟาอยูระหวาง .60-

.90 ถือไดวามีความเชื่อถือไดปานกลาง-สูง (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2550) 

2. แนวทางเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเจาะลึกบุคลากรขององคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
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ที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบริบท สภาพปญหาและอุปสรรค รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs 

   2.1 ผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวยบุคคล 4 กลุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ และความเกี่ยวของกับตัว

แปรที่ใชศึกษาเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ (ก) ผูประกอบการ 18 คน (ข) ผูบริหารอุตสาหกรรมจังหวัด 4 

คน (ค) ประธานสภาอุตสาหกรรม 3 คน และ (ง) ผูบริหารที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายแกธุรกิจ SMEs 3 คน  

2.2 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรม ATLAS.ti ชวยในการจัดระเบียบขอมูล 

ใหเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการวิเคราะหเนื้อหาสาระของขอมูล  
   

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 1 พบวาผูประกอบการบางสวนใชวิธีการบริหารจัดการตามแนวทางเดิมของ

บรรพบุรุษและมักใชเวลาสวนใหญอยูในสถานประกอบการทําใหไมมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอันเปน

สาเหตุหนึ่งที่ทําใหขาดคุณสมบัติที่จะไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ อนึ่งผูประกอบการบางสวนเริ่มตระหนัก

ถึงการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยการเปลี่ยนแนวคิดในการประกอบธุรกิจจาก “ขายตามผลิต” ไปเปน “ผลิต

ตามขาย” โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพและตรายี่หอของสินคา หากแตยังมีผูประกอบการบางสวนที่มีการ

ผลิตสินคาเลียนแบบเพื่อเกาะกระแสตลาดในการสรางความนิยม อยางไรก็ตามกิจกรรมการสงเสริมการตลาดยังสามารถ

สรางจุดยืนใหสินคามีความแตกตางและโดดเดนกวาคูแขงขันไดแมวาจะมีคาใชจายคอนขางสูงทั้งนี้ผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจอยูในภาวะชะลอตัวอันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและสถานการณการเมืองภายในประเทศ 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 2 พบวาการไดรับการสนับสนุนจากองคกรมีอิทธิพลโดยตรงตอความสําเร็จ

ของธุรกิจทางดานการเงิน การตลาดและเทคโนโลยีสูงมาก (รูปภาพ 1) ซึ่งขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับการกําหนดให

มีพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 นโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) (สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหพบวายังมีอีกหลายปจจัย ไดแก การพัฒนา

ผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด และการมุงเนนการตลาด ที่สงผลตอการดําเนินงานของธุรกิจทั้งโดยทางตรงและ

ทางออมนั้น แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยดังกลาวขางตนที่ถือเปนองคประกอบซึ่งจะนําพาธุรกิจไปสูเปาหมาย

ที่มุงหวัง โดยในสวนของผูประกอบการเองก็ตองตระหนักถึงองคประกอบของปจจัยดังกลาวที่มีผลตอความสําเร็จของ

ธุรกิจ สวนคุณลักษณะของธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย ขนาดของกิจการ ประเภทของสินคาที่ผลิต และระยะเวลาประกอบการ

ไมมีความสัมพันธกับปจจัยใดๆ (ตาราง 1)  

ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ SMEs อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมควรใหการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภทเพื่อใหสามารถเขาถึงบริการไดอยาง

เทาเทียมกัน และไมควรใชเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดของธุรกิจ ประเภทของสินคาที่ผลิต และระยะเวลาประกอบการมาเปน

เกณฑในการพิจารณาใหความชวยเหลือ 
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รูปภาพ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรในลักษณะของคาปรับมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากคาดัชนีที่ใชเปนเกณฑในการพิจารณาถึงความพอเหมาะพอดีของโมเดลในภาพรวมสรุปไดวาขอมูลเชิง

ประจักษสอดคลองหรือกลมกลืนกับโมเดลอยูในระดับดี 
 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง ทางออม และผลรวมของแบบจําลองสมการโครงสราง 
ตัวแปรแฝงภายนอก ตัวแปรแฝงภายใน 

ตั ว แ ป ร
แ ฝ ง
ภายใน 

ทิศทาง
อิทธิพล 

คุณลักษณะของ

ผูประกอบการ 

คุณลักษณะ

ของธุรกิจ 
 

ก า ร ไ ด รั บ ก า ร

ส นั บ ส นุ น จ า ก

องคกรฯ 

การมุงเนน

การตลาด 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

การสงเสริม

การตลาด 

ทางตรง 0.11 0.01 0.26 0.07 0.15 0.22 

ทางออม 0.18 -0.12 0.12 0.07 0.08 -- 

ผ ล ก า ร

ดําเนินงาน

ของธุรกิจ รวม 0.29 -0.11 0.38 0.14 0.23 0.22 

ทางตรง 0.33 -0.06 0.01 0.15 0.36 -- 

ทางออม 0.18 0.06 0.18 0.05 -- -- 

การสงเสริม

การตลาด 

รวม 0.51 0.00 0.19 0.20 0.36 -- 

ทางตรง 0.35 -0.02 0.15 0.14 -- -- 

ทางออม 0.08 0.01 0.09 -- -- -- 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ 
รวม 0.43 -0.01 0.24 0.14 -- -- 

ทางตรง 0.16 0.04 0.62 -- -- -- 

ทางออม 0.16 0.00 -- -- -- -- 

การมุงเนน

การตลาด 
รวม 0.32 0.04 0.62 -- -- -- 

ทางตรง 0.26 0.00 -- -- -- -- 

ทางออม 0.00 -- -- -- -- -- 

การไดรับการ

ส นั บ ส นุ น

จากองคกร รวม 0.26 0.00 -- -- -- -- 
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สรุป 
ผูประกอบการมีคุณลักษณะที่มีแนวโนมจะประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจในอนาคตแตก็ยัง

ตองการที่จะไดรับการสนับสนุนจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของในดานการเงิน การตลาด และ

เทคโนโลยี (Nadas, Nordtvedt & Vinturella, 2004) อยางไรก็ตามผูประกอบการรุนใหมซึ่งอยูในวัยกลางคนมีความ

พยายามที่จะนําเอาหลักวิชาการทางดานการจัดการสมัยใหมมาประยุกตใชในการทําธุรกิจ ทั้งในดานการพัฒนา

สินคา การปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหม ทันสมัย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการโฆษณา 

การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรงและการลด แลก แจก แถม (Verhees, 2005) ซึ่งปจจัยดังกลาวขางตนมีอิทธิพล

ตอผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิจัยอยางนอยสองกลุม (Kirca, Jayachandran 

& Bearden, 2005) 
   
คําขอบคุณ 
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ลุลวงไปดวยดี ขอกราบขอบพระคุณทุกทานทั้งที่เอยนามและมิไดเอยนามมา ณ ที่นี้ 
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รูปภาพ 2 กรอบแนวความคิดและสมมติฐานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกรอบแนวความคิด สามารถนําไปตั้งสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้ 

1) ผลการดําเนินงานของธุรกิจ ขึ้นอยูกับ (ก) การสงเสริมการตลาด (ข) การพัฒนาผลิตภัณฑ (ค) การ

มุงเนนการตลาด (ง) การไดรับการสนับสนุนจากองคกร (จ) คุณลักษณะของธุรกิจ และ (ฉ) คุณลักษณะของ

ผูประกอบการ ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานการวิจัยที่ มีลักษณะเปนสมการของแบบจําลองโครงสราง

ความสัมพันธ ดังนี้  

BUSIPERF = ƒ (PROMOTI, PRODUDEV, MARKOR, ORGASUPP, BUSICHAR, ENTRECHA).…. (1) 
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2) การสงเสริมการตลาด ขึ้นอยูกับ (ก) การพัฒนาผลิตภัณฑ (ข) การมุงเนนการตลาด (ค) การไดรับการ

สนับสนุนจากองคกร (ง) คุณลักษณะของธุรกิจ และ (จ) คุณลักษณะของผูประกอบการ สามารถเขียนเปนสมมติฐานการ

วิจัยที่มีลักษณะเปนสมการของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ ดังนี้ 

PROMOTI = ƒ (PRODUDEV, MARKOR, ORGASUPP, BUSICHAR, ENTRECHA)…….…………...(2) 

3) การพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นอยูกับ (ก) การมุงเนนการตลาด (ข) การไดรับการสนับสนุนจากองคกร (ค) 

คุณลักษณะของธุรกิจ และ (ง) คุณลักษณะของผูประกอบการ สามารถเขียนเปนสมมติฐานการวิจัยที่มีลักษณะเปน

สมการของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ ดังนี้ 

PRODUDEV = ƒ (MARKOR, ORGASUPP, BUSICHAR, ENTRECHA)…………………………….….(3) 

4) การมุงเนนการตลาด ขึ้นอยูกับ (ก) การไดรับการสนบัสนุนจากองคกร (ข) คุณลักษณะของธุรกิจ และ (ค) 

คุณลักษณะของผูประกอบการ สามารถเขียนเปนสมมติฐานการวิจัยที่มีลักษณะเปนสมการของแบบจําลอง

โครงสรางความสัมพันธ ดังนี้ 

MARKOR = ƒ (ORGASUPP, BUSICHAR, ENTRECHA)..………………………………….….....…...(4) 

5) การไดรับการสนับสนุนจากองคกร ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของธุรกิจ และคุณลักษณะของผูประกอบการ 

เขียนเปนสมมติฐานการวิจัยที่มีลักษณะเปนสมการของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ ดังนี้ 

ORGASUPP = ƒ (BUSICHAR, ENTRECHA)………………………………..………….……………...(5) 
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พื้นที่เสี่ยงและเฝาระวังตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง : กรณีศึกษา อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม  
Risking and Monitoring Areas of Avian Influenza: A Virus (H5N1) Spreading in Free 
Grazing Ducks: A Case Study in Banglane District, Nakornpathom Province 
 

ศศิพงศ โออินทร1 ภัทรกุล ศิลปรัตน1 และ แพรพรรณ เหมวรรณ1 

Sasipong O-in1, Phattharakul Silparat1 and Phreapan Hemwan1 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไล

ทุง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อวิเคราะหหาพื้นที่เส่ียงตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง 

และ 3) เพื่อศึกษาการเฝาระวังติดตามการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง ผลการศึกษาทําใหทราบถึง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง คือ ปจจัยดานสภาพการใชที่ดิน อันประกอบดวย 

พื้นที่นาขาว และพื้นที่แหลงน้ํา ปจจัยดานเสนทางคมนาคม และปจจัยดานพื้นที่ที่เคยเกิดการแพรระบาดของโรค  

การวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดไขหวัดนกโดยใชวิธีการซอนทับขอมูลจากหลายปจจัย 

โดยมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดไขหวัดนกในระดับสูงจํานวน 108,538.36 ไร คิดเปนรอยละ 33.62 ของพื้นที่

ทั้งหมด พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดในระดับปานกลางจํานวน 129,577.14 ไร คิดเปนรอยละ 40.14 ของพื้นที่

ทั้งหมด พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดในระดับต่ําจํานวน 84,700.38 ไร คิดเปนรอยละ 26.24 ของพื้นที่ทั้งหมด 

สวนความเสี่ยงตอการแพรระบาดโรคไขหวัดนกในกลุมผูเล้ียงเปดถูกจําแนกใน 3 ระดับ คือ กลุมผูเล้ียงที่มีความเสี่ยง

ระดับสูง มีจํานวน 12 ฝูง จากผูเล้ียง 7 ราย ความเสี่ยงในระดับปานกลาง จํานวน 12 ฝูง จากผูเล้ียง 6 ราย และ

ความเสี่ยงในระดับต่ํา จํานวน 6 ฝูง จากผูเล้ียง 4 ราย อีกทั้งควรเฝาระวังการแพรระบาดโรคไขหวัดนกในชวงเดือน

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ ในพื้นที่ตําบลนิลเพชร ตาํบลบางภาษี ตําบลบางไทรปา ตําบลไทรงาม และตําบลบางเลน  

คําสําคัญ : พื้นที่เส่ียง โรคไขหวัดนก เปดไลทุง 

 

Abstract 
This Study has three objectives as follows; 1) to study factors influencing avian influenza: a virus 

(H5N1) spreading in free grazing ducks, Banglane District, Nakorn Pathom Province, 2) to analyze risking 

areas for the spread of avian influenza, and 3) to study the monitoring for the spread of avian influenza. 

The study results are that: the factors influencing the spread of avian influenza: a virus are the land use 

factor, such as paddy fields and waterbody areas, the transportation factor, and the areas that used to 

spread the avian influenza. 

 The methodology for analyzing the risking area is which could occur the spread of avian 

influenza is the overlay method by using the data from multiple criteria. The results of the analysis are 

                                                 
1 ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Geography, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000, Thailand 
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composed of 3 levels as follows; 1) the high level is 108,538.36 rais or 33.62%, 2) the middle level is 

129,577.14 rais or 40.14%, and 3) the low level is 84,700.38 rais or 26.24%. The risk for avian influenza 

spreading in farmer groups are classified in 3 levels; 1) the high level is 12 crowd from 7 farmers, 2) the 

middle level is 12 crowd from 6 farmers, and 3) the low level is 6 crowd from 4 farmers. The monitoring for 

avian influenza spreading should be scanned annually on November – February in Ninpet, Bangpasri, 

Bangsaipa, Saingam, and Banglane Sub-districts. 

Keywords : Risking Area, Avian Influenza, Free Grazing Duck 

 

คํานํา  

สถานการณการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกเปนการแพรระบาดที่สรางความเสียหายไปทั่วโลก จาก

รายงานขององคการอนามัยโลกระบุวานับตั้งแตป พ.ศ. 2546 มีผูติดเชื้อจากทั่วโลกนับลานคน (ศูนยควบคุมไขหวัด

นก, 2552) สวนในประเทศไทย โรคไขหวัดนกไดกอใหเกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข     

จะเห็นไดจากการบริโภคเนื้อสัตวและผลิตภัณฑที่มาจากสัตวปกลดลง เนื่องจากเกิดความวิตกกังวลและจํานวน       

ผูติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นจากการระบาดของโรคไขหวัดนกโดยเฉพาะสายพันธุ H5N1 ที่ระบาดมากในประเทศไทย 

การระบาดของโรคไขหวัดนก (Highly pathogenic avian influenza; HPAI) ชนิด H5N1 มีการรายงาน  

ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2547 (ศูนยควบคุมไขหวัดนก, 2552) การระบาดรอบที่ 1 เริ่ม

ตั้งแตเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 รอบที่ 2 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 - เดือนเมษายน      

พ.ศ.2548 เปนการระบาดครั้งใหญที่สุดรวม 1,323 ครั้ง รอบที่ 3 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 - เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2548 และรอบที่ 4 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอ

อุตสาหกรรมการสงออกสัตวปกในประเทศไทยเปนอยางมาก  

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งที่ถูกประกาศใหเปนเขตที่มีการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกตั้งแตวันที่    

28 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการแพรระบาดของโรคมากที่สุดซึ่งอยูในอําเภอบางเลน เพราะเปนพื้นที่ 

ที่มีการเลี้ยงเปดไลทุงจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สรุปวาการเลี้ยงเปดไลทุงเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ

แพรระบาดไขหวัดนกมากที่สุด ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอมที่ประกอบไปดวยแหลงทําการเกษตร มีแหลงน้ําที่อุดม

สมบูรณจึงทําใหมีการเลี้ยงเปดไลทุงในจังหวัดนครปฐมมีมากถึง 492,967 ตัว (สํานักงานปศุสัตว จังหวัดนครปฐม, 

2552)   

จากขอมูลดังกลาว จึงทําใหผูศึกษามีความสนใจในการศึกษาในพื้นที่อําเภอบางเลน เนื่องจากเปนพื้นที่    

ที่มีการเลี้ยงเปดไลทุงมากที่สุดซึ่งมีรูปแบบในการเลี้ยงเปดแบบเปด ทําใหมีโอกาสเสี่ยงที่พบกับนกอพยพที่เปนพาหะ

ของเชื้อไขหวัดนกไดงายที่สุด โดยศึกษาในประเด็นการวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการแพรระบาดของโรคไขหวัด

นก อันนําไปสูการวิเคราะหหาพื้นที่เส่ียงตอการแพรระบาดไขหวัดนกในเปดไลทุงและพื้นที่ที่เฝาระวังการแพรระบาด

ของโรคไขหวัดนกโดยเฉพาะที่มีสาเหตุมาจากการเลี้ยงเปดไลทุงในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม 
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     2.2 เพื่อวิเคราะหหาพื้นที่เส่ียงตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง 

  2.3 เพื่อศึกษาพื้นที่เฝาระวังติดตามการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง 

 

ขอบเขตการศึกษา 
ผูวิจัยศึกษาขอมูลสาเหตุการเกิดโรคไขหวัดนก และพื้นที่การแพรระบาดของโรคไขหวัดนกตั้งแต ป พ.ศ. 

2547 ซึ่งเปนปที่มีการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในพื้นที่เปนครั้งแรก แลวนําปจจัยที่ทําใหเกิดโรคไขหวัดนกมา

วิเคราะหหาพื้นที่เส่ียงตอการแพรระบาดของไขหวัดนกในปจจุบัน โดยผูวิจัยไดเนนปจจัยในเรื่องนกอพยพมาทําการ

วิเคราะหขอมูลหาพื้นที่เส่ียงตอการแพรระบาดของโรค เพราะนกอพยพเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดการแพรระบาดของ

ไขหวัดนกในเปดไลทุง  

 

ขอมูลและวิธีการศึกษา 
 4.1 ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
 1) แผนที่ภูมิประเทศ ลําดับชุด L 7018 มาตราสวน 1 : 50,000 อางอิงหลักฐานทางราบแบบ WGS 84 

จํานวน 4 ระวาง ที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา คือ หมายเลขระวาง 5036 I, 5036 IV, 5037 II และ 5037 III โดยกรมแผนที่

ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อนํามาสรางฐานขอมูลถนนและแมน้ํา 

 2) ขอมูลขอบเขตการปกครองจังหวัดนครปฐมแบบเชิงเสน (Vector) โดยกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย เพื่อนํามาสรางฐานขอมูลขอบเขตการศึกษา 

 3)  ขอมูลดาวเทียม Landsat 7 ETM+ เดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2551 P129-R50 โดย Earth Resources 

Observation and Science center (EROS) ดาวนโหลดจาก http://glovis.usgs.gov เพื่อนํามาใชวิเคราะหการใช

ที่ดินในอําเภอบางเลน 
 

 4.2 วิธีการศึกษา 
 1) ศึกษาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก 

 2) ศึกษาแผนที่อําเภอบางเลนเพื่อใหเขาใจภาพรวมของลักษณะภูมิประเทศและการใชที่ดิน 

 3) ใชสถิติการวิเคราะหสหสัมพันธมาวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกโดย

ศึกษาจากปที่มีการแพรระบาดโรคไขหวัดนกในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปพ.ศ. 2547 แลวนํามาวิเคราะห

หาปจจัยที่มีผลตอการแพรระบาดโรค ป พ.ศ. 2552 

 4)  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของนกอพยพจากรายงานการวิจัยของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ

พันธุพืช เพื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่คาดวาจะเปนแหลงอาศัยของนกอพยพ รวมไปถึงชวงเวลาของการอพยพเพื่อระบุ

ชวงเวลาที่เส่ียงตอการระบาดของไขหวัดนก แลวลงไปสํารวจสภาพพื้นที่จริงที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลของนก

อพยพ 

 5)  สอบถามขอมูลจํานวนผูเล้ียงเปด จํานวนประชากรเปดในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จากกรมปศุ

สัตว จังหวัดนครปฐม เพื่อนํามาระบุพื้นที่ที่ตองลงสํารวจ 

 6)  เก็บขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณและศึกษาเสนทางการขนยายของเปดไลทุงในเขตอําเภอบาง

เลน จังหวัดนครปฐม โดยเก็บขอมูลจากผูเล้ียงเปดทั้งหมดในอําเภอบางเลน ซึ่งมี 9 ราย จํานวน 30 ฝูง ซึ่งผูวิจัยไดทํา

การสัมภาษณเกี่ยวกับเสนทางการเลี้ยงเปดไลทุง พฤติกรรมการเลี้ยงเปดไลทุง เปนตน 
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 7)  ประมวลผลขอมูลดาวเทียม Landsat 7 ETM+ ป พ.ศ. 2551 บริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อวิเคราะหหาสภาพ

การใชที่ดินในพื้นที่ศึกษา เชน พื้นที่แหลงน้ํา พื้นที่ทําการเกษตรกรรม ที่อยูอาศัย และแมน้ํา เปนตน 

 8)  นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาใชวิเคราะหหาพื้นที่เส่ียงตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปด

ไลทุง โดยการนําขอมูลที่ไดเขาสูระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) วิเคราะหดวยวิธีการซอนทับขอมูล 

(Overlay) หาพื้นที่ทับซอนจากปจจัยตางๆ เพื่อระบุพื้นที่เส่ียงตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก  
 

ผลการศึกษา 
 5.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแพรระบาดไขหวัดนกในเปดไลทุง 
 5.1.1 สภาพการใชที่ดิน 

 1) พื้นที่นาขาว มีพื้นที่จํานวน 274,235.81 ไร คิดเปนรอยละ 84.96 ของพื้นที่ทั้งหมด ระบบการทํานาใน

พื้นที่นี้จะมีทั้งแบบนาป และนาปรัง เนื่องจากพื้นที่เกือบทั้งหมดอยูในเขตชลประทานที่มีระบบน้ําสนับสนุนตอการทํา

นาทั้งป โดยมีรอบของการทํานา ประมาณ 5 ครั้งตอ 2 ป พื้นที่นาขาวถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการแพรระบาด

ของโรคไขหวัดนก เนื่องจากเปนแหลงอาหารของทั้งเปดไลทุงและนกอพยพที่เปนพาหะนําโรค ดังนั้น พื้นที่ดังกลาวจึง

มีโอกาสการแพรระบาดโรคจากนกอพยพสูเปดไลทุงสูง  

 2) พื้นที่นากุง ในอําเภอบางเลนถือวาเปนพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงกุงอยูมาก โดยมีพื้นที่จํานวน 6,201.44 ไร 

คิดเปนรอยละ 1.92 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่นากุงถือวาเปนแหลงน้ําที่นกอพยพที่เปนพาหะนําโรคไมสามารถอาศัยอยู

ได เนื่องจากผูเล้ียงกุงจะมีการปองกันไมใหนกตางๆ ลงไปกินกุงในนากุงได จึงมีการกั้นตาขายไวเพื่อปองกันไมใหนก

อพยพที่เปนพาหะลงไปกินกุงในนา 

 3) พื้นที่แหลงน้ํา มีพื้นที่จํานวน 14,257.34 ไร คิดเปนรอยละ 4.41 ของพื้นที่ทั้งหมด อันประกอบดวย บอ

น้ําที่ขุดขึ้นเพื่อเปนแหลงน้ําทางการเกษตร และหนองน้ําตามธรรมชาติ โดยพื้นที่เหลานี้มักจะเปนแหลงที่อยูอาศัย

สําหรับนกอพยพที่เปนพาหะนําโรค จึงทําใหมีผลตอการแพรระบาดโรคไขหวัดนกได 

 4) พื้นที่ที่อยูอาศัย ประกอบดวย อาคาร ส่ิงกอสราง และบานเรือนของประชาชนในพื้นที่ มีพื้นที่จํานวน 

27,851.29 ไร คิดเปนรอยละ 8.62 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ดังกลาวนี้นกอพยพจะไมอาศัยอยูใกล เนื่องจากมีความ

พลุกพลานของการคมนาคมจึงทําใหรบกวนการอยูอาศัยของนกอพยพ โดยมีการศึกษาไววา นกอพยพจะอาศัยอยู

หางจากแหลงชุมชนและที่อยูอาศัยอยางนอย 500 เมตร (จารุจินต นภีตะภัฎและคณะ, 2550) ดังแผนที่ 2 

 5.1.2 แหลงที่อยูอาศัยของนกอพยพที่เปนพาหะนําโรค  

 จากการศึกษาพบวาแหลงที่อยูอาศัยของนกอพยพจะอยูตามแหลงน้ําทั้งที่เปนแหลงน้ําทางการเกษตรและ

แหลงน้ําทางธรรมชาติ ซึ่งหากนกอพยพที่เปนพาหะนําโรคไดเขาไปอาศัยเพื่อหากินในพื้นที่นี้จะทําใหมีเชื้อโรค H5N1 

อยูในพื้นที่ได 105 วันหรือประมาณ 3 เดือน (สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว, 2547) หากพื้นที่ดังกลาวนี้อยู

ใกลเคียงกับพื้นที่นาขาวซึ่งเปนบริเวณที่ใชเล้ียงเปดไลทุงก็จะสงผลทําใหเปดไลทุงมีโอกาสไดรับเชื้อโรคไขหวัดนก

จากนกอพยพที่เปนพาหะนําโรคไขหวัดนก ดังแผนที่ 1 
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  แผนที่ 1 สภาพการใชที่ดิน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 5.1.3 เสนทางคมนาคม  

 ในอําเภอบางเลนมีถนนสายหลักที่ผานตัวอําเภอทั้งหมด 6 สาย คือ ถนนหมายเลข 346 ถนนหมายเลข 

3351 ถนนหมายเลข 3296 ถนนหมายเลข 3351 ถนนหมายเลข 3231 และถนนหมายเลข 3422 ซึ่งใชเปนเสนทางใน

การเชื่อมโยงการเขาถึงจากอําเภอหรือพื้นที่ใกลเคียงสูอําเภอบางเลน อีกทั้งยังมีถนนสายยอยแยกออกไปจํานวนมาก

ครอบคลุมทั้งอําเภอบางเลน เพื่อใชในการขนสงและเขาถึงพื้นที่การเกษตรทั้งพื้นที่นาขาวและพื้นที่นากุง ดังนั้น ถนน

จึงมีอิทธิพลตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก เนื่องจากการเลี้ยงเปดไลทุงนั้นจําเปนตองเล้ียงในบริเวณที่มีถนน

เขาถึงและอยูในเสนทางคมนาคม โดยมักจะอยูหางจากถนนไมเกิน 500 เมตร เพราะทําใหสะดวกตอการขนยายเปด

ไลทุงจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งใชรถบรรทุกในการเคลื่อนยายเปดไปยังพื้นที่นาขาวแหงใหม ดังแผนที่ 2 

 5.1.4 จุดที่พบการแพรระบาดโรคไขหวัดนกในเปดไลทุงในปแพรระบาด พ.ศ. 2547  

 ป พ.ศ. 2547 เปนปที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดนกในสัตวปกครั้งแรกในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

โดยการสํารวจจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐม ซึ่งพบวา พื้นที่ที่มีการติดเชื้อไขหวัดนกในอําเภอบางเลน 

จํานวน 12 หมูบาน คือ หมู 2, 6 ต.ไผหูชาง หมู 9, 10 ต.นิลเพชร หมู 15 ต.บางระกํา หมู 3, 10 ต.บางเลน หมู 10    

ต.บางไทรปา หมู 10, 11 ต.ไทรงาม หมู8 ต.ลําพญา และหมู 12 ต.บางภาษ ีดังแผนที่ 2 
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  แผนที ่2 จุดพบการแพรระบาดไขหวัดนกในป พ.ศ. 2547 
  

 5.2 พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง 
 การวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุงหาไดจากการวิเคราะหตัว

แปรจากหลายปจจัย โดยทําการวิเคราะหขอมูลในโมเดลเชิงกริด (Raster) ซึ่งสนับสนุนตอการวิเคราะหเชิงพื้นที่ได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจะใชวิธีการถวงน้ําหนัก (Weight) ของแตละปจจัย 

ดวยวิธี Pearson’s ranking correlation ดังสมการ )
55

(....)33()22()11( WRWRWRWRS ×++×+×+×=

โดย S เทากับระดับความเสี่ยง R เทากับคาคะแนนของแตละปจจัย และ W เทากับคาถวงน้ําหนักแตละปจจัย 

เนื่องจากปจจัยตางๆ ที่นํามาวิเคราะหนั้นมีอิทธิพลตอการแพรระบาดไขหวัดนกในเปดไลทุงไมเทากัน ผลจากการ
วิเคราะหจะทําใหทราบถึงพื้นที่เส่ียงตอการแพรระบาดในระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา โดยใชคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) จากคาเฉลี่ยของขอมูล ในการจัดกลุมคาระดับโอกาสเกิดการแพรระบาดตอไขหวัดนกในเปดไลทุง

ทั้ง 3 ระดับ ดังแผนที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับแหลงที่พบการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในป พ.ศ.2547  

แผนที ่3 แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดไขหวัดนกในเปดไลทุง 
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 จากการวิเคราะหทําใหทราบถึงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดไขหวัดนกในเปดไลทุงในอําเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม พบวามีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดระดับสูง เปนจํานวน 108,538.36 ไร คิดเปนรอยละ 33.62 ของพื้นที่

ทั้งหมด พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดระดับปานกลางเปนจํานวน 129,577.14 ไร คิดเปนรอยละ 40.14 ของพื้นที่ทั้งหมด และ

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดระดับต่ําเปนจํานวน 84,700.38 ไร คิดเปนรอยละ 26.24 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังตารางที่ 1 
  

ตารางที1่ พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง อําเภอบางเลน  
พื้นทีท่ี่มโีอกาสเกิดการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง (ไร) 

ตําบล 
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํ่า พื้นทีท่ั้งหมด 

1. บางไทรปา 15,139.09 7,560.42 3,882.43 26,581.94 

2. บางเลน 13,317.31 4,443.16 3,893.02 21,653.49 

3. ไผหูชาง 12,487.37 6,975.65 374.53 19,837.55 

4. ไทรงาม 9,609.43 9,580.81 6,748.02 25,938.26 

5. นิลเพชร 9,134.10 17,154.95 1,664.51 27,953.56 

6. บางภาษี 8,661.46 17,301.48 765.93 26,728.87 

7. บางปลา 8,327.04 5,661.54 3,828.03 17,816.61 

8. บางระกํา 7,927.91 6,761.80 8,662.22 23,351.93 

9. บางหลวง 5,187.61 16,095.14 16,632.50 37,915.25 

10. คลองนกกระทุง 4,949.44 828.21 74.34 5,851.99 

11. ดอนตูม 3,960.05 5,899.26 6,464.44 16,323.75 

12. หินมูล 3,708.92 10,333.89 6,665.66 20,708.47 

13. บัวปากทา 3,327.14 12,508.65 5,370.42 21,206.21 

14. ลําพญา 2,022.63 5,736.50 3,312.12 11,071.25 

15. นราภริมย 778.86 2,735.68 16,362.21 19,876.75 

รวม 108,538.36 129,577.14 84,700.38 322,815.88 
  

 5.3 พ้ืนที่เส่ียงของการแพรระบาดไขหวัดตอผูเล้ียงเปดไลทุงในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 จากการวิเคราะหการซอนทับดวยตําแหนงของผูเล้ียงเปดไลทุงในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กับขอมูล

พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดโรคไขหวัดนกที่ไดจากการวิเคราะห ทําใหทราบถึงระดับความเสี่ยงตอการเกิดโรค

ไขหวัดนกในเปดไลทุง คือ กลุมผูเล้ียงที่เส่ียงระดับสูงมีจํานวน 7 ราย หรือ 12 ฝูง กลุมผูเล้ียงที่เส่ียงระดับปานกลางมี

จํานวน 6 ราย หรือ 12 ฝูง และกลุมผูเล้ียงที่เส่ียงระดับต่ําจํานวน 4 ราย หรือ 6 ฝูง  
 5.4 พ้ืนที่เฝาระวังติดตามแพรระบาดโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง 
 จากการวิเคราะหพื้นที่เส่ียงการแพรระบาดไขหวัดนกในเปดไลทุงของอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทําให

ทราบถึงพื้นที่ที่ควรทําการเฝาระวังติดตามการเกิดไขหวัดนกในเปดไลทุงในชวงเวลาที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดสูง 

คือ ในฤดูหนาว หรือประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธของทุกป (สมภพ ศิริมงคลรัตน และพรพิรุณ ชินสอน, 

2549) เนื่องจากเปนชวงเวลาที่นกอพยพซึ่งเปนพาหะนําโรคไดเขามาหากินในพื้นที่ จึงทําใหมีโอกาสแพรระบาดเชื้อ

ไขหวัดไปสูเปดไลทุงได ดังนั้น ในชวงเวลานี้จึงจําเปนที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐมควรจะตองมีการเฝาระวัง

ติดตามในพื้นที่ที่มีการเสี่ยงตอการแพรระบาดในพื้นที่ 3 ระดับ ไดแก 

1) ผูเล้ียงที่อยูในพื้นที่เส่ียงระดับสูง จํานวน 4 ตําบล คือ 1) ตําบลบางเลน 2) ตําบลนิลเพชร 3) ตําบลไทร

งาม และ 4) ตําบลบางไทรปา โดยมีผูเล้ียงเปดไลทุงเปนจํานวน 12 ฝูง  

2) ผูเล้ียงที่อยูในพื้นที่เส่ียงระดับปานกลาง จํานวน 4 ตําบล คือ 1) ตําบลบางภาษี 2) ตําบลลําพญา 3) 

ตําบลหินมูล และ 4) ตําบลไผหูชาง โดยมีผูเล้ียงเปดไลทุงเปนจาํนวน 12 ฝูง  



 

บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-403 

3) ผูเล้ียงที่อยูในพื้นที่เส่ียงระดับต่ํา จํานวน 7 ตําบล คือ 1) ตําบลบัวปากทา 2) ตําบลบางหลวง 3) ตําบล

ดอนตูม 4) ตําบลบางปลา 5) ตําบลคลองนกกระทุง 6) ตําบลบางระกํา และ 7) ตําบลนราภิรมย โดยมีผูเล้ียงเปดไล

ทุงเปนจํานวน 6 ฝูง 

  ซึ่งจากผลการวิเคราะหขางตนทําใหทราบวาฝูงเปดที่ควรรับการเฝาระวังติดตามอยางใกลชิดเนื่องจากมี

ความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคมากที่สุด ไดแก ฝูงที่เล้ียงที่หมูที่ 10 ตําบลนิลเพชร หมูที่ 2, 7 และ 10 ตําบลบาง

เลน หมูที่ 2 ตําบลไผหูชาง หมูที่ 7 และ 9 ตําบลบางไทรปา และหมูที่ 9 ตําบลไทรงาม ดังแผนที่ 4 

  แผนที่ 4 พื้นที่เส่ียงตอการแพรระบาดโรคไขหวัดนก อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 

สรุปผลการศกึษา 
  ผลจากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง คือ สภาพการใช

ที่ดิน ประกอบดวย พื้นที่นา  เสนทางคมนาคม แหลงที่อยูอาศัย และแหลงน้ํา ซึ่งไดแก บอขุด หนองน้ําธรรมชาติ และ

นกอพยพ ซึ่งนกอพยพถือเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลที่ทําใหเกิดการแพรระบาดโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง เนื่องจาก

การติดเชื้อของโรคไขหวัดนกจะติดไดจากสารคัดหลั่งที่อยูในมูลของนกอพยพที่เปนพาหะ ถาพื้นที่เล้ียงเปดไลทุงอยู

ในบริเวณที่ใกลกับแหลงที่อยูอาศัยของนกอพยพที่เปนพาหะ จะทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขหวัดนก จากการ

วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทําใหทราบวาพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการแพรระบาดระดับสูง เปนจํานวน 

108,538.36 ไร คิดเปน 33.62% ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดระดับปานกลางจํานวน 129,577.14 ไร คิดเปน 

40.14% ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดระดับต่ําเปนจํานวน 84,700.38 ไร คิดเปน 26.24% ของพื้นที่

ทั้งหมด และเมื่อนําไปวิเคราะหกับพื้นที่เล้ียงเปดพบวาพื้นที่ที่ตองเฝาระวังตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกมาก

ที่สุด คือ 1)ตําบลบางเลน 2) ตําบลนิลเพชร 3) ตําบลไทรงาม และ 4) ตําบลบางไทรปา ตามลําดับ 

 

คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเจาหนาที่จากศูนยควบคุมโรคไขหวัดนก สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐมที่ไดใหความ

อนุเคราะหดานขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนอยางดี และเกษตรกรผูเล้ียงเปดที่ไดใหความอนุเคราะหจากการสัมภาษณ 
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การศึกษารังสีอินฟราเรดจากดวงอาทติยในภูมิภาคหลักของประเทศไทย 
An Investigation of Infrared Solar Radiation in the Main Regions of Thailand 
 

เสริม จันทรฉาย1 และ รุงนภา รสภิรมย1 

Serm Janjai1 and Rungnapa Rospirom1 

 

บทคัดยอ 
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดติดตั้งเครื่องวัดรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยที่จังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี 

นครปฐม และสงขลา  จากนั้นไดทําการวัดและเก็บขอมูลเปนเวลาประมาณ 1 ป (มกราคม-ธันวาคม, 2009) ใน

งานวิจัยผูวิจัยไดนําขอมูลรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยซึ่งวัดที่จังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานีและนครปฐมมา ทํา

การสรางแบบจําลองซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางความเขมรังสีอินฟราเรดกับความเขมรังสีรวมจากดวงอาทิตย    

ซึ่งวัดที่สถานีเดียวกัน จากนั้นทําการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองที่สรางขึ้นโดยใชขอมูลจากสถานีสงขลา  

พบวาแบบจําลองสามารถทํานายคาความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย โดยมีความแตกตางในรูป Root    

Mean Square Difference (RMSD) ในสภาพทองฟาปราศจากเมฆเทากับ 5.9% ทองฟาที่มีเมฆบางสวนเทากับ 

8.8% และสภาพทองฟาที่มีเมฆปกคลุมทั้งหมดเทากับ 12.8%  

คําสําคัญ : รังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย  รังสีรวม  แบบจําลอง 
 

Abstract 
In this study, solar infrared radiation was measured at Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Nakhon 

Pathom and Songkhla. A one-year period (January-December, 2009) of solar infrared radiation data from 

these provinces were used to formulate a model for estimating solar infrared radiation from global solar 

radiation. To validations its performance, the model was used to calculate solar infrared radiation at 

Songkhla. It was found that measured and calculated solar infrared radiation was in good agreement, 

with root mean square differences (RMSD) of 5.9%, 8.8% and 12.8% for clear sky, partly cloudy and 

overcast , respectively.  

Keywords : Solar Infrared radiation, global solar radiation, model  

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ดวงอาทิตยแผรังสีมาถึงโลกในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึ่งสวนใหญอยูในชวงความยาวคลื่นแสงสวาง 

(0.4-0.7 mμ ) และรังสีอินฟราเรด(0.7-3.0 mμ ) โดยรังสีอินฟราเรดจะเปนรังสีความรอน โดยทั่วไปขอมูลของ

ความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยมีความสําคัญตอการศึกษาสมดุลของพลังงานในบรรยากาศของโลก และ

งานดานฟสิกสบรรยากาศ  นอกจากนี้รังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยยังเปนองคประกอบสําคัญของรังสีดวงอาทิตยที่

นําไปใชในงานดานพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอน  อยางไรก็ตามการศึกษาความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวง

                                                 
1 หองปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย  ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย  

  Solar Energy Research Laboratory, Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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อาทิตยยังมีคอนขางนอย (João et. al.,2008, João et. al.,2010) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงไดทําการวัดรังสี

อินฟราเรดจากดวงอาทิตย ในภูมิภาคตางๆของประเทศไทยและนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อสราง

แบบจําลองสําหรับคํานวณความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ผูวิจัยไดทําการติดตั้งเครื่องวัดรังสีอินฟราเรดในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย  ไดแก ภาคเหนือที่ศูนย

อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดอุบลราชธานี  ภาคกลางที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม และภาคใตที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝง

ตะวันออก จังหวัดสงขลา (รูปที่ 1) โดยทําการวัดเปนเวลา 1 ป (มกราคม-ธันวาคม,2009) นอกจากนี้ผูวิจัยยังได

รวบรวมขอมูลความเขมรังสีรวม (global solar radiation) และขอมูลภาพถายทองฟาที่ไดจากเครื่อง sky view ซึ่งวัด

ที่สถานที่เดียวกับการวัดรังสีอินฟราเรด  จากนั้นจะนําขอมูลรังสีอินฟราเรดและรังสีรวมมาทําการวิเคราะหเพื่อสราง

แบบจําลองสําหรับคํานวณรังสีอินฟราเรดจากรังสีรวม 

 ผูวิจัยไดทําการสรางแบบจําลองสําหรับการคํานวณหาคาความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยโดยเริ่ม

จากการแบงสภาพทองฟาออกเปน 3 แบบไดแก สภาพทองฟาปราศจากเมฆ (clear sky) สภาพทองฟามีเมฆ

บางสวน (partly cloudy sky) และสภาพทองฟามีเมฆปกคลุมทั้งหมด (overcast sky) แลวทําการหาความสัมพันธ

ระหวางความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยและความเขมรังสีรวม ตามสภาพทองฟาแบบตางๆ  โดยใชขอมูล

จากสถานีเชียงใหม อุบลราชธานี และนครปฐม หลังจากนั้นทําการทดสอบความถูกตองของแบบจําลองที่คํานวณได

กับขอมูลวัดจากสถานีสงขลา  ซึ่งจะแสดงผลในรูปของ root mean square differences (RMSD) และ mean bias 

difference (MBD)  

Chaing Mai

Nakhon Pathom

Songkhla

Ubon Ratchathani

 
รูปที่ 1 อุปกรณวัดความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยที่ติดตั้งที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 

ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก 

จังหวัดสงขลา และอาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
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ผลและวจิารณ 
จากความสัมพันธระหวางความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยและความเขมรังสีรวมในสภาพทองฟา

ปราศจากเมฆ สภาพทองฟามีเมฆเปนบางสวน และสภาพทองฟามีเมฆปกคลุมทั้งหมดแสดงไดในรูปที่ 2 ซึ่งสามารถ

เขียนในรูปสมการไดดังตารางที่ 1 โดย NIRI คือ ความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตย (MJ/m2) และ GI คือ ความ

เขมรังสีรวม (MJ/m2)  

 

ตารางที่ 1 แบบจําลองสําหรับคํานวณความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 

3 สถานี (เชียงใหม อุบลราชธานี และสงขลา) 

สภาพทองฟา แบบจําลอง 

สภาพทองฟาปราศจากเมฆ NIR GI  = 0.5052I  - 0.0213  

สภาพทองฟามีเมฆบางสวน NIR GI  = 0.4994I  - 0.0032  

สภาพทองฟาที่มีเมฆปกคลุมทั้งหมด NIR GI  = 0.4799I  - 0.0125  
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รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธระหวางความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยและความเขมรังสีรวมใน  สภาพ

ทองฟา a) ปราศจากเมฆ b) มีเมฆบางสวน และ c) สภาพทองฟาที่มีเมฆปกคลุมทั้งหมด 
 

จากนั้นผูวิจัยไดทําการทดสอบแบบจําลอง  โดยใชขอมูลความเขมรังสีรวมจากสถานีสงขลามาคํานวณคา

ความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยแลวเปรียบเทียบคาที่ไดดวยคารังสีอินฟราเรด จากผลการทดสอบพบวาคาที่

คํานวณไดจากแบบจําลองที่สรางขึ้นแตกตางจากคาที่วัดจริงในรูป RMSD ในสภาพทองฟาปราศจากเมฆเทากับ 

5.9% ทองฟาที่มีเมฆบางสวนเทากับ 8.8% และในสภาพทองฟาที่มีเมฆปกคลุมทั้งหมดเทากับ 12.8% สวนผลที่ได

จากการคํานวณแตกตางจากคาวัดจริงในรูปของ MBD ในสภาพทองฟาปราศจากเมฆเทากับ 2.7% ทองฟาที่มีเมฆ

บางสวนเทากับ 4.7% และสภาพทองฟาที่มีเมฆปกคลุมทั้งหมดเทากับ 2.3%   

 

สรุป 
 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการวัดความเขมรังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยที่ติดตั้งที่ศูนยอุตุนิยมวิทยา

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม และศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา โดยผูวิจัยไดนําขอมูลจากสถานีเชียงใหม 

นครปฐม และอุบลราชธานี ที่ทําการวัดในป 2009 มาวิเคราะหหาแบบจําลองสําหรับคํานวณหาคาความเขมรังสี

อินฟราเรดจากดวงอาทิตย   โดยแบงสภาพทองฟาออกเปน 3 แบบ ไดแกสภาพทองฟาปราศจากเมฆ  สภาพทองฟา

มีเมฆบางสวน และสภาพทองฟาเต็มไปดวยเมฆ  จากนั้นไดทําการทดสอบแบบจําลองที่สรางขึ้นดวยขอมูลวัดจาก

สถานีสงขลาในปเดียวกัน พบวาคารังสีอินฟราเรดจากดวงอาทิตยที่ไดจากการคํานวณจากแบบจําลองมีความ

แตกตางที่ไดจากการวัดในรูปของ RMSD ในสภาพทองฟาปราศจากเมฆเทากับ 5.9% ทองฟาที่มีเมฆบางสวนเทากับ 

8.8% และสภาพทองฟาที่มีเมฆปกคลุมทั้งหมดเทากับ 12.8%  
 

คําขอบคุณ 
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เครื่องมือวัดและบันทึกขอมูล ตลอดจนชวยดูแลเครื่องมอืใหผูวิจัยดวยดีตลอดมา 
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A study of  solar ultraviolet radiation at Nakhon Pathom 
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บทคัดยอ 
รังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยเปนรังสีคล่ืนส้ัน (280-400 nm) ซึ่งมีความเขมต่ํา แตมีคาพลังงานโฟ

ตอนสูง ถาไดรับเกินขนาดจะทําใหเกิดอัตรายตอสุขภาพของมนุษยได ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษารังสีอุลตรา

ไวโอเลตที่จังหวัดนครปฐม โดยผูวิจัยไดทําการติดตั้งเครื่องวัดความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตแบบหลายชองสัญญาณ 

(Ground-based Ultraviolet Radiometer, GUV) ที่ดาดฟาอาคารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จังหวัดนครปฐม จากนั้นไดทําการวัดความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตเปนเวลา 1 ป และนําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลงความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตในรอบวันและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในรอบป ผล

การศึกษา การแปรคาตามเวลาในรอบวันจะพบวา ความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตจะคอยๆเพิ่มขึ้นในชวงเชาจนถึง

คาสูงสุดตอนเที่ยงวันและจะคอยๆลดลงจนถึงชวงเย็น สําหรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลพบวา ความเขมรังสี     

อุลตราไวโอเลตมีคาสูงสุดในเดือนเมษายนและต่ําสุดในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ยังไดทําการหาความสัมพันธ

ระหวางความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตและความเขมรังสีรวม ซึ่งสามารถนําไปใชคํานวณความเขมรังสีอุลตรา           

ไวโอเลตจากรังสีรวมได 

คําสําคัญ : รังสีอุลตราไวโอเลต   เครื่องวัดรังสีอุลตราไวโอเลตแบบหลายชองสัญญาณ     

 

Abstract 
 Solar ultraviolet radiation is a short wave radiation (280-400 nm). Although, its intensity is low, its 

photon energy is high. Therefore, overexposure to UV may cause severe health effects in human. In this 

work, solar ultraviolet radiation in Nakhon Pathom has been studied. The ground-based ultraviolet 

radiometer (GUV) was installed on the roof of science building, Faculty of science, Silpakorn University. A 

one-year period of data was analyzed to investigate the diurnal and seasonal variations. The diurnal 

variation reveal that ultraviolet radiation increases from the morning to reach the maximum at noon and 

decreases to the minimum in the evening. For the seasonal variation ultraviolet radiation is highest in April 

and lowest in December. In addition, the correlations between solar ultraviolet radiation and global 

radiation  were formulated. These correlations can be used to estimate ultraviolet radiation from global 

radiation. 

Keywords : Ultraviolet radiation, Ground-based ultraviolet radiometer (GUV)  
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คํานําและวัตถุประสงค 
 รังสีอุลตราไวโอเลตเปนสวนหนึ่งของสเปกตรัมของรังสีดวงอาทิตย ซึ่งอยูในชวงความยาวคลื่น 100-400 

nm รังสีดังกลาวสามารถแบงไดเปน 3 สวน ไดแก รังสีอุลตราไวโอเลตเอ (315-400 nm) รังสีอุลตราไวโอเลตบี (280-

315 nm) และรังสีอุลตราไวโอเลตซี (100-280 nm) โดยทั่วไปรังสีอุลตราไวโอเลตซีจะถูกชั้นบรรยากาศของโลก

ดูดกลืนหมดจึงไมสามารถผานลงถึงพื้นผิวโลกได จะมีเฉพาะรังสีอุตราไวโอเลตเอและรังสีอุลตราไวโอเลตบีบางสวน

เทานั้นที่ผานชั้นบรรยากาศมายังพิ้นผิวโลก  รังสีอุลตราไวโอเลตบีถึงจะมีความเขมนอยกวารังสีอุลตราไวโอเลตเอ  

แตก็มีพลังงานโฟตอนที่สูงกวา ถาไดรับในปริมาณมากจะกอใหเกิดความเสียหายในระดับ DNA ทั้งในพืชและสัตว  

ซึ่งสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือเกิดโรคตางๆได (WHO,1979)  

 จากการรายงานการลดลงของโอโซน  ทําใหมีการศึกษาถึงธรรมชาติของรังสีอุลตราไวโอเลตและผลของ  

รังสีอุลตราไวโอเลตที่มีตอส่ิงมีชีวิต (Diaz, et.al,2001;WMO,2003)  ซึ่งการไดรับปริมาณรังสีอุลตราไวโอเลตมาก

เกินไปจะทําใหผิวหนังไหม ซึ่งเปนสาเหตุของมะเร็งผิวหนัง นอกจากนี้หากดวงตาไดรับโดยตรงโดยที่ไมมีการปองกัน 

จะสงผลทําใหเกิดการอักเสบ และอาจกอใหเกิด โรคตอกระจก ตอลม และตอเนื้อในระยะยาวได  โดยปกติแลวรังสี

อัลตราไวโอเลตที่พื้นผิวโลกขึ้นกับหลายปจจัย เชน คุณสมบัติเชิงแสงของบรรยากาศ  ตําแหนงของดวงอาทิตย  

ระยะหางระหวางโลกกับดวงอาทิตย และคุณสมบัติการสะทอนของพื้นผิวโลก (Madronnich, 1993; Janjai, et.al, 

2009) 

 จุดประสงคของการวิจัยนี้เพื่อ ศึกษาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่งทําการวัดที่จังหวัดนครปฐม 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ผูวิจัยไดติดตั้งเครื่องวัดความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตแบบหลายชองสัญญาณ (Ground-based Ultraviolet 

Radiometer, GUV) ซึ่งผลิตโดยบริษัท Biospherical instrument Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อาคารวิทยาศาสตร 1 

คณะวิทยาศาตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยที่เครื่องวัดนี้สามารถวัดรังสีอุลตรา  

ไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 305, 313, 320, 340, 380 และ 395 nm ผูวิจัยไดทําการวัดรังสีอุลตราไวโอเลตเปนเวลา    

1 ป (มกราคม 2009 ถึง ธันวาคม 2009) และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อหาลักษณะทางสถิติของรังสีอุลตรา       

ไวดฮเลตที่ทําการวัดได   

 

     
 

รูปที่ 1 ลักษณะเครื่องวัดรังสีอุลตราไวโอเลตที่ติดตั้งที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

          จังหวัดนครปฐม 
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 เครื่องวัดรังสีอุลตราไวโอเลต (GUV) จะทําการวัดรังสีอุลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่นตางๆ จํานวน 6ความ

ยาวคลื่น ผูวิจัยจะทําการแปลงคาที่วัดไดใหเปนรังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่งรวมพลังงานทุกความยาวคลื่นที่มีผลกระทบ

ตอผิวหนังมนุษย (erythemally – weighted ultraviolet radiation) ในการแปลงดังกลาวผูวิจัยจะนําเครื่องวัด GUV 

ไปสอบเทียบกับเครื่องวัดสเปกตรัมรังสีอุลตราไวโอเลต (spectroradiometer) โดยอาศัยวิธีของ Dahlback (1996) 

ซึ่งจะไดคาสัมประสิทธิ์สําหรับใชแปลงคาที่วัดไดจากเครื่อง GUV ใหเปนความเขมรังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่งมีผลตอ

ผิวหนังมนุษย และนําขอมูลที่ไดจํานวน 1 ป (มกราคม – ธันวาคม 2009) ไปทําการวิเคราะห 

 

ผลและวจิารณ  
1. การแปรคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตตามเวลาในรอบวัน (diurnal variation) 

 กรณีทองฟาปราศจากเมฆ (clear sky) 
ผูวิจัยจะทําการศึกษาการแปรคาตามเวลาในรอบวันของความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตในวันที่ทองฟา

ปราศจากเมฆ  โดยผูวิจัยจะทําการคัดเลือกวันที่ทองฟาปราศจากเมฆของแตละเดือน โดยสังเกตจากภาพถาย

ทองฟา  จากนั้นนําคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตที่ไดมาเขียนกราฟกับเวลาในรอบวัน   ดังแสดงตัวอยางไวใน รูปที่ 

2  จะเห็นวาในวันที่ทองฟาปราศจากเมฆ คาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตจะเพิ่มขึ้นจากชวงเชาจนถึงคาสูงสุดตอน

เที่ยงวัน และจะคอยๆ ลดลงจนถึงชวงเย็น โดยมีลักษณะการแปรคาในชวงเชาและชวงบายคอนขางสมมาตร โดยคา

ตอนเที่ยงวันสูงสุดจะอยูในเดือนมีนาคม (302 mW/m2) และคาต่ําสุดอยูในเดือนธันวาคม (158 mW/m2)        
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        รูปที่ 2 การแปรคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตตามเวลาในรอบวัน ในวันที่ทองฟาปราศจากเมฆ 

กรณีทองฟาทัว่ไป (general sky) 
 ผูวิจัยทําการศึกษาการแปรคาตามเวลาในรอบวันสําหรับกรณีทองฟาทั่วไป ซึ่งลักษณะการแปรคาตามเวลา

ในรอบวันจะคลายกับกรณีวันที่ทองฟาปราศจากเมฆแตเนื่องจากสภาพอากาศของแตละวันมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น

ผูวิจัยจึงทําการคํานวณหาคาเฉล่ียของความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตที่แตละชั่วโมงในแตละเดือน จากนั้นนําคาเฉลี่ย

มาเขียนกราฟกับเวลาในรอบวันดังแสดงตัวอยางใน รูปที่ 3 
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            รูปที่ 3 การแปรคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตรายชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือนตามเวลาในรอบวัน 

  [error bar หมายถึง ± 1  standard deviation, SD] 
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จากกราฟจะเห็นวาการแปรคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตที่รายชั่วโมงเฉลี่ยตอเดือนจะคอยๆ เพิ่มขึ้นจาก

ชวงเชาจนถึงคาสูงสุดตอนเที่ยงวัน และจะคอยๆ ลดลงจนถึงชวงเย็น  กราฟของชวงเชากับชวงบายจะมีลักษณะ

สมมาตร  โดยคาสูงสุดจะเปลี่ยนแปลงไปตามเดือนตางๆ ตามฤดูกาล โดยในชวงฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม)การ

เปล่ียนแปลงในรอบวันจะมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงเนื่องจากอิทธิพลของเมฆที่มีตอรังสีอุลตราไวโอเลต 
2. การแปรคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตตามฤดูการในรอบป (seasonal variation)  
การแปรคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตตามเวลาในรอบปมีความสําคัญคือ จะทําใหทราบถึงแนวโนมของ

การเปลี่ยนแปลงความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตของเดือนตางๆ ในรอบป  ผูวิจัยจึงทําการศึกษาคาความเขมรังสีอุลตรา

ไวโอเลตตามฤดูกาลในรอบป โดยไดคํานวณคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตรายวันเฉลี่ยตอเดือนในรูปของพลังงาน

ที่ไดรับในหนวย kJ/m2-day  
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 รูปที่ 4 การแปรคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตที่มีผลตอผิวหนังมนุษยตามฤดูการในรอบป 

   [error bar หมายถึง ± 1  standard deviation, SD] 

 

จากกราฟ รูปที่ 4 จะเห็นวา คาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตที่ไดรับรายวันเฉลี่ยตอเดือนจะมีคาเพิ่มขึ้นจาก

เดือนมกราคม จนถึงคาสูงสุดในเดือนเมษายน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 kJ/m2 –day จากนั้นลดลงอยางตอเนื่อง

จนถึงเดือนพฤษาภาคม และเพิ่มขึ้นเล็กนอยจนถึงเดือนกันยายน  หลังจากนั้นคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตจะ

ลดลงอยางตอเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.06 kJ/m2 –day 
3. การหาความสัมพันธระหวางความเขมรงัสีอุลตราไวโอเลตกับความเขมรังสีรวม  
กรณีทองฟาปราศจากเมฆ (clear sky) 
จากการที่จํานวนสถานีที่ทําการเก็บวัดรังสีอุลตราไวโอเลตมีจํากัด ทําใหมีขอมูลของรังสีอุลตราไวโอเลต

จํากัดไปดวย แตสถานีวัดความเขมรังรวมของดวงอาทิตยมีจํานวนสถานีที่มากกวา  ผูวิจัยจึงไดทําการหา

ความสัมพันธระหวางความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตและความเขมรังสีรวมของดวงอาทิตย  ทั้งในกรณีของทองฟา

ปราศเมฆ  (clear sky) และกรณีทองฟามีเมฆ (cloudy sky)  โดยดูจากภาพถายทองฟาในการแยกประเภททองฟา 

จากนั้นจะนําคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตมาเขียนกราฟกับความเขมรังสีรวม โดยกรณีของทองฟาปราศจากเมฆ

แสดงดังรูปที่ 5 
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y = 4E-07x2 - 0.0002x + 0.016
R2 = 0.9674
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     รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตกับความเขมรังสีรวมในกรณีทองฟา 

ปราศจากเมฆ 
จากกราฟพบวาสําหรับกรณีวันที่ทองฟาปราศจากเมฆคาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตมีความสัมพันธกับ

ความเขมรังสีรวม ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการไดดังนี้   

UV = 0.0000004G2 - 0.0002G +0.016  ,  R2 = 0.97 

 เมื่อ UV เปนความเขมรังสีอุลตราไวโอเลต (W/m2) G เปนความเขมรังสีรวม (W/m2) และ R เปนสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 
กรณีทองฟามีเมฆ (cloudy sky)   
ผูวิจัยไดดําเนินการคลายกับกรณีวันที่ทองฟาปราศจากเมฆ คือ ทําการคัดเลือกขอมูลความเขมรังสีอุลตรา

ไวโอเลตและขอมูลความเขมรังสีรวมของวันที่ทองฟามีเมฆ  มาเขียนกราฟความสัมพันธระหวางรังสีทั้งสอง ผลที่ได

แสดงในรูปที่ 6 
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        รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตกับความเขมรังสีรวมในกรณีที่ทองฟามีเมฆ 

 จากกราฟในรูปที่ 6 ถึงแมวากราฟจะกระจายคอนขางมาก แตสามารถสังเกตเห็นแนวโนมของกราฟซึ่งแทน

ไดดวยสมการ   

UV = 0.0000007G2 + 0.0001G - 0.0011 , R2 = 0.66 

 

สรุป 
 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการวัดความเขมรังสีอุลตราไวโอเลต ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

หลังจากนั้นไดนําขอมูลจํานวน 1 ป มาวิเคราะหลักษณะทางสถิติ  โดยกรณีการแปรคาตามเวลาในรอบวันจะพบวา 
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ความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตจะคอยๆเพิ่มขึ้นในชวงเชาจนถึงคาสูงสุดตอนเที่ยงวันและจะคอยๆลดลงจนถึงชวงเย็น 

โดยคาสูงสุดตอนเที่ยงวันจะแตกตางกันตามเดือนตางๆ  ในดานของการแปรคาตามเวลาในรอบปพบวาความเขม 

รังสีอุลตราไวโอเลต มีคาสูงสุดในเดือนเมษายน และต่ําสุดในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ผูวิจัยไดสรางแบบจําลอง

แสดงความสัมพันธของความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตกับความเขมรังสีรวม ทั้งกรณีทองฟาปราศจากเมฆ และ  

ทองฟามีเมฆ เพื่อใชประโยชนในการคํานวณความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตในบริเวณตางๆ ของประเทศที่มีการวัด  
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การเปรยีบเทียบแบบจาํลองรังสีคลื่นยาวที่แผจากบรรยากาศในสภาพทองฟาปราศจากเมฆ
โดยใชขอมลูจากการวัดในประเทศไทย 
A Comparison of Clear Sky Long-wave Irradiance Models Using Data from Measurements 
in Thailand 
 

รัตติยา วงศสวัสดิ์1 และ เสริม จันทรฉาย1 

Rattiya Wongsawat1 and Serm Janjai1   

 

บทคัดยอ 
 โดยทั่วไปบรรยากาศของโลกจะแผรังสีคล่ืนยาวมายังพื้นผิวโลก  ขอมูลความเขมรังสีดังกลาวมีความสําคัญ

ตองานดานอุตุนิยมวิทยาและการศึกษาสภาพภูมิอากาศ  ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการวัดความเขมรังสีคล่ืนยาว       

ที่แผจากบรรยากาศในชวงความยาวคลื่น 4.5 – 42.0 mμ ดวยเครื่อง prygeometer ที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม (18.78oN , 98.98oE) ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี 

(15.25oN ,104.87oE)   มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (13.82oN ,100.04oE)  และศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใต

ฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา (7.20oN ,100.60oE)  จากนั้น ทําการรวบรวมขอมูลความเขมรังสีคล่ืนยาวที่แผจาก

บรรยากาศเปนเวลา 1 ป (ส.ค.2008-ก.ค.2009) และนํามาคัดเลือกเฉพาะขอมูลในวันที่ทองฟาปราศจากเมฆ  

หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองรังสีคล่ืนยาวที่แผจากบรรยากาศของนักวิจัยอื่นๆ 

จํานวน 7 แบบจําลอง  ซึ่งแตละแบบจําลองใชตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา ไดแก ความชื้นสัมพัทธ และ อุณหภูมิ

ส่ิงแวดลอมเปนอินพุท(inputs)  จากการทดสอบสมรรถนะ พบวาแบบจําลองที่ใหผลการคํานวณใกลเคียงกับการวัด

มากที่สุด คือ  แบบจําลอง Brutsaert (1975) โดยมีคา root mean square difference (RMSD) เทากับ11.3% และ 

คาmean bias differrnce (MBD) เทากับ -1.7%.   

คําสําคัญ : ความเขมรังสีคล่ืนยาวที่แผจากบรรยากาศ   ทองฟาปราศจากเมฆ   แบบจําลองรังสีคล่ืนยาวที่แผจาก

บรรยากาศ  

 

Abstract 
The earth atmosphere radiates long-wave radiation to the surface. Long-wave irradiance data  is 

important for meteorology and climate studies. In this work, long-wave irradiance (4.5-42.0 mμ ) was 

measured at four meteorological stations, namely Chiang Mai (17.78 oN, 98.98 oE) , Ubon Ratchathani 

(15.25oN,104.87oE), Nakhon Pathom  (13.82 oN, 100.04 oE), and Songkhla (7.20oN, 100.60 oE)  using 

pyrgeometers. A one-year period (August,2008-July,2009) of long-wave irradiance data were collected 

from these station. Long-wave irradiance of clear sky days was extracted from these data.Then the clear 

sky irradiance was used to examine the performance of seven long-wave clear sky model.  

                                                 
1 หองปฏิบัติการวิจัยพลงังานแสงอาทติย ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
    Solar Energy Research Laboratory, Department of Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand  



 

บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-417 

Meteorological variables,namely relative humidity and ambient air temperature were used as 

inputs of all models.It was found that among these models, the long-wave irradiance calculated from 

Brutsaert (1975) model agreed best with the measurements, with the root mean square difference 

(RMSD) of 11.3 % and mean bias differrnce (MBD) of -1.7%.   

Keywords : Long-wave irradiance , Clear sky days , Clear sky long-wave irradiance models 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
สเปกตรัมของรังสีที่แผออกมาจากบรรยากาศของโลกสวนใหญอยูในชวงความยาวคลื่น 4-40 ไมโครเมตร  

ซึ่งเปนความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรด โดยที่รังสีดังกลาวมีความสําคัญตองานดานพลังงานแสงอาทิตย  การทํา

ความเย็นโดยการแผรังสีในชวงกลางคืน (radiant cooling) การศึกษาสมดุลของพลังงานในบรรยากาศของโลก    

และงานดานอุตุนิยมวิทยา  ในงานดานพลังงานแสงอาทิตย ความเขมรังสีอินฟราเรดจากบรรยากาศจะใชในการ

คํานวณการถายเทความรอนโดยการแผรังสีระหวางแผงรับรังสีดวงอาทิตย(solar collector )กับทองฟา   สําหรับใน

งานดานการทําความเย็นโดยการแผรังสีจําเปนตองทราบอุณหภูมิของทองฟาซึ่งสามารถคํานวณไดจากรังสี

อินฟราเรดที่แผจากบรรยากาศ   

   จากความสําคัญของขอมูลความเขมรังสีอินฟราเรดดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดทําการวัดรังสีคล่ืนยาวที่แผจาก

บรรยากาศในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย  โดยผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาทดสอบแบบจําลองสําหรับคํานวณรังสี

คล่ืนยาวเพื่อหาแบบจําลองที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการวัดความเขมรังสีคล่ืนยาวที่แผจากบรรยากาศดวยเครื่อง prygeometer  ซึ่ง

ผลิตโดยบริษัท Kipp & zonen  เครื่องมือดังกลาวสามารถวัดรังสีคล่ืนยาวที่แผจากบรรยากาศไดในชวงความยาว

คล่ืน 4.5–42 ไมครอน  ซึ่งผูวิจัยไดนําไปติดตั้งในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย  โดยภาคเหนือที่ศูนยอุตุนิยมวิทยา

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

อุบลราชธานี   ภาคกลางที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  และภาคใตที่ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใต             

ฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา และบันทึกขอมูลการวัดดวยเครื่อง data logger  โดยสัญญาณที่ไดจากการวัดจะอยู   

ในรูปศักยไฟฟา ตองทําการแปลงขอมูลใหอยูในหนวย 2m/w กอนนําไปใชงาน 

 ผูวิจัยได ทําการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการวัดเปนเวลา 1 ป (ส.ค.2008-ก.ค.2009) และนํามาคัดเลือกเอา

เฉพาะขอมูลในวันที่ทองฟาปราศจากเมฆโดยพิจารณาจากกราฟรังสีรวมที่ไดจากขอมูลวัดของเครื่องpyranometer 

และขอมูลภาพถายทองฟา  จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองรังสีคล่ืนยาวที่แผจาก

บรรยากาศของนักวิจัยอื่นๆ จํานวน 7 แบบจําลอง  ซึ่งแตละแบบจําลองใชตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาไดแก ความดัน 

ไอน้ํา (water vapour pressure, ae )และ อุณหภูมิส่ิงแวดลอม (air temperature, aT ) โดยแบบจําลองที่จะนํามา

เปรียบเทียบมีดังนี้   
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1.แบบจําลองของ Anderson (1954) 
4

aaio T)e10BA(L σ+=    A=0.68 , B=0.036  (1) 

2.แบบจําลองของ Swinbank (1963) 
4

a
2

aio T)AT(L σ=     6102.9A −×=    (2) 

3.แบบจําลองของ Idso and Jackson (1969) 
4

a
2

aio T)))T273(Bexp(A1(L σ−−=  A=0.261 , B= -0.000777  (3) 

4.แบบจําลองของ Brutsaert (1975) 
4

a
7/1

a

a
io T)

T

e
(AL σ=    A=1.24    (4) 

5.แบบจําลองของ Satterlund (1979) 
4

a
B/aT

aio T))eexp(1(AL σ−−=   A=1.08 , B=2016   (5) 

6.แบบจําลองของ Idso (1981) 

 ( 4
aaio T

T

1500
expBeAL σ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛+=   A=0.7 , B=0.000595  

 (6) 

7.แบบจําลองของ Iziomon et al (2003) 

4
a

a

a
io T

T

Be
expA1L σ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=      A=0.35 , B=10.0   (7) 

โดยที่ ae คือ  ความดันไอน้ํา (water vapour pressure) (hPa) 

 aT  คือ  อุณหภูมิส่ิงแวดลอม (air temperature) ( Ko ) 

อุณหภูมิส่ิงแวดลอม สามารถวัดไดโดยตรง แตความดันไอน้ําจะตองคํานวณจากความชื้นสัมพัทธและ

อุณหภูมิส่ิงแวดลอมซ่ึงสามารถคํานวณไดจากสูตรของ Allen et al (Allen et al ,1998.) ดังนี้ 

( )sa e01.0RHe ××=         (8) 

โดยที่ se  คือ ความดันไอน้ําอิ่มตัว (hPa) 

 RH คือ ความชื้นสัมพัทธ (%) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
3.237T

T27.17
exp6108.0e

c

c
s       (9) 

โดยที่ cT คือ อุณหภูมิส่ิงแวดลอม ( Co ) 
 

ผูวิจัยไดดําเนินการเปรียบเทียบสมรรถนะของแบบจําลองดังกลาว โดยทําการเปรียบเทียบระหวางคารังสี

คล่ืนยาวที่แผจากบรรยากาศที่คํานวณไดจากแบบจําลองกับคาที่ไดจากการวัดจริงโดยใชพารามิเตอรทางสถิติ 2 ตัว 

คือ Mean Bias Difference (MBD) และ Root Mean Square Difference (RMSD) ดังสมการ 10 ,11 

                                         
( )

100
L

LL
N

1

MBD
meas,D

N

1i
meas,Delmod,D

×
∑ −

= = %                               (10)             
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( )

100
L

LL
N

1

RMSD
meas,D

N

1i

2
meas,Delmod,D

×
∑ −

= = %                          (11)            

โดยที่ elmod,DL  คือ คารังสีคล่ืนยาวที่แผจากบรรยากาศที่คํานวณจากแบบจําลอง (W/m2) 

  meas,DL  คือ คารังสีคล่ืนยาวที่แผจากบรรยากาศที่ไดจากการวัด (W/m2) 

  meas,DL  คือ คาเฉลี่ยของรังสีคล่ืนยาวที่แผจากบรรยากาศที่ไดจากการวัด (W/m2) 

  N  คือ จํานวนขอมูล  

 

ผลและวจิารณ 
 ผลการทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองแสดงไดดังตารางที่ 1 

 ตารางที่ 1 คา RMSD (%) และ MBD(%) ของแตละแบบจําลอง 

 

จากผลการทดสอบแบบจําลองพบวาแบบจําลอง Brutsaert (1975) ใหผลใกลเคียงกับการวัดมากที่สุดโดย

มีคา root mean square difference (RMSD) เทากับ11.3% และคาmean bias differrnce (MBD) เทากับ -1.7% 

และสังเกตวา สําหรับสถานีสงขลาแบบจําลองสวนใหญมีแนวโนมที่ใหผลการคํานวณใกลเคียงกับการวัดมากที่สุด 

เม่ือเปรียบเทียบกับสถานีเชียงใหม อุบลราชธานี และนครปฐม 

 

 

สรุป 
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการวัดคาความเขมรังสีคล่ืนยาวที่แผจากบรรยากาศดวยเครื่อง pyrgeometer ซ่ึง

ติดตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี นครปฐม และสงขลา แลวนําขอมูลที่ไดมาคัดเลือกเฉพาะขอมูลชวงที่

ทองฟาปราศจากเมฆ จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทดสอบสมรรถนะของแบบจําลองที่สรางขึ้นโดยนักวิจัยตางๆ และ

 
Chiang Mai 

 
Ubon Ratchathani 

 
Nakhon 
Pathom 

 
Songkhla 

 
Total 

 

 
Model 

RMSD 
(%) 

MBD 
(%) 

RMSD 
(%) 

MBD 
(%) 

RMSD 
(%) 

MBD 
(%) 

RMSD 
(%) 

MBD 
(%) 

RMSD 
(%) 

MBD 
(%) 

1.Anderson (1954) 37.1 35.1 32.4 30.5 61.0 58.7 37.1 36.3 43.7 41.2 

2.Swinbank (1963) 13.7 -7.6 15.3 -11.0 14.0 4.9 13.4 -11.3 13.9 -5.7 

3.Idso and 

Jackson (1969) 

12.8 -4.9 13.9 -8.6 15.2 7.9 11.4 -8.6 13.3 -2.9 

4.Brutsaert (1975) 10.4 -5.1 11.3 -7.9 14.8 9.9 8.7 -6.3 11.3 -1.7 

5.Satterlund 

(1979) 

10.5 -4.5 11.3 -7.3 14.2 9.2 9.8 -7.6 11.4 -2.0 

6.Idso(1981) 8.7 -0.3 7.9 -2.9 19.9 16.9 5.6 0.02 11.8 4.0 

7.Iziomon et al 

(2003) 

11.7 -7.5 12.9 -10.2 12.9 7.2 10.4 -8.6 11.9 -4.2 
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พบวาแบบจําลองที่ใหผลการคํานวณใกลเคียงกับการวัดมากที่สุด คือ  แบบจําลอง Brutsaert (1975) โดยมีคา root 

mean square difference (RMSD) เทากับ11.3% และคาmean bias differrnce (MBD) เทากับ -1.7%  
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ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของบานที่ออกแบบโดยใชผนังโฟมสําเร็จรูปที่ใชเปน
แบบหลอคอนกรีตไดในตัว ที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย 
Energy Performance of Insulating Concrete Form Houses Developed in Thailand 

 

ปรีชญา มหัทธนทวี1 จรัญพัฒน ภูวนันท1 จันทรฉาย ทองปน 2 ขวัญชัย โรจนกนันท 1 ดรุณี มงคลสวัสดิ์1 และ  

องอาจ หุดากร1 

Prechaya Mahattanatawe1, Charunpat Puvanant1, Chanchai Thongpin2, Kwanchai Rojanakanan1,  

Darunee Mongkolsawat1 and Ongart Hudakorn1 

    

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของบานที่ออกแบบโดยใชผนังโฟม

สําเร็จรูปที่ใชเปนแบบหลอคอนกรีตไดในตัว (Insulating Concrete Forms, ICF)  เมื่อเปรียบเทียบกับบานทั่วไปที่ใช

โครงสรางเสา-คานคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังกออิฐ และศึกษาถึงความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร โดยพิจารณาจาก

ราคาคากอสรางของบานและคาไฟฟาที่ประหยัดได บานที่ศึกษามีสองแบบคือบานชั้นเดียว และ บานสองชั้น โดย

การใชโปรแกรม EnergyPlus จําลองการใชพลังงานของบานที่มีการใชเครื่องปรับอากาศสองแบบ คือ กรณีที่เปด

เครื่องปรับอากาศสวนใหญในชวงเวลากลางคืน และ กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งวัน จากการศึกษาพบวา

บานแบบ ICF นั้น มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาที่ต่ํากวาบานทั่วไป กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศสวนใหญในชวงเวลา

กลางคืน บาน ICF ชั้นเดียวลดการใชพลังงานไฟฟาได 7.4% สวนบาน ICF สองชั้น ลดพลังงานไฟฟาได 5.9% สวน

กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งวัน บาน ICF สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากกวากรณีที่ใช

เครื่องปรับอากาศสวนใหญในชวงเวลากลางคืน แตเนื่องจากคาไฟฟาที่ประหยัดไดของบาน ICF นั้นไมมากเมื่อเทียบ

กับราคาคากอสรางที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาคากอสรางบานทั่วไป จึงทําใหมีระยะเวลาในการคืนทุนที่นาน แตระยะเวลา

ในการคืนทุนนั้นจะส้ันลงในกรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตลอด 

คําสําคัญ :  พลังงาน  โฟม  EnergyPlus 

 

Abstract 
The objectives of this research are to compare energy performance of insulating concrete form 

(ICF) houses with typical concrete-frame houses, and to evaluate economical value of the houses based 

on their construction costs and electrical costs. Two types of houses were studied, one-storey house and 

two-storey house. The EnergyPlus software was utilized to simulate the energy consumption of the houses 

with two types of operating air conditioners: 1) operating air conditioners mainly at night and 2) operating 
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air conditioners 24 hours. The results show that the ICF houses consume less energy than the concrete-

frame houses. In case of operating air conditioners mainly at night, the ICF one-storey and two-storey 

houses decrease the energy consumption by 7.4% and 5.9%, respectively. The ICF houses using air 

conditioners 24 hours can save more energy than those operating air conditioners mainly at night. 

However, the pay back periods of ICF houses are fairly long due to the small amount of their electrical 

cost savings compared to their high construction costs. The pay back periods are shortened for ICF 

houses operating air conditioners all day. 

Keywords :  energy,  foam,  EnergyPlus 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
Insulating Concrete Forms (ICF) เปนแบบหลอผนังหรือบล็อกที่ผลิตขึ้นจากโฟม  โฟมดานนอกทําหนาที่

เปนฉนวนและแบบหลอถาวร โดยมีคอนกรีตภายในหรือแกนใชรับแรงทางโครงสราง โครงสรางคอนกรีตภายใน

สามารถออกแบบใหเปนผนังรับน้ําหนักหรือระบบเสาและคาน  ในตางประเทศไดมีการกอสรางบานโดยใช ICF แทน

การกอสรางดวยระบบที่มีอยูเดิม เชน ระบบโครงสรางไม (Wood Frame) และไดศึกษาเปรียบเทียบการใชพลังงาน

ของบานที่ใชระบบ ICF กับบานที่ใชระบบอื่นๆ โดยการวัดปริมาณการใชพลังงานจากบานที่กอสรางจริง และการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร เชน DOE-2 จําลองการใชพลังงานของบาน (Chasar et. al., 2002) ผลการศึกษาใน

ตางประเทศพบวาบาน ICF ใชพลังงานนอยกวาบานโครงสรางไม (Wood Frame) โดยประสิทธิภาพในการประหยัด

พลังงานของบาน ICF จะแตกตางกันไปในแตละสภาพภูมิอากาศ  เนื่องจากบาน ICF เปนระบบการกอสราง          

กึ่งอุตสาหกรรมที่มีขอดีในแงลดระยะเวลาในการกอสราง จึงมีความเปนไปไดที่จะนํามาประยุกตใชสําหรับการ

กอสรางบานในประเทศไทย โดยวัตถุประสงคของการศึกษามีดงันี้ 

1) เพื่อศึกษาวาบานที่ออกแบบโดยใชผนังโฟมสําเร็จรูปที่ใชเปนแบบหลอคอนกรีตไดในตัว (ICF) จะ

สามารถประหยัดพลังงานหรือคาไฟฟาไดมากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับบานโครงสรางคอนกรีตผนังกออิฐ

โดยทั่วไป  และมีระยะเวลาการคืนทุนนานเทาใด 

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของบาน ICF กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศ

ตามปกติ  และ กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง  

 

อุปกรณและวิธีการ 
1.  บานที่ทําการศึกษา   งานวิจัยที่นําเสนอในบทความนี้เปนสวนหนึ่งของผลงานวิจัย โดย จรัญพัฒน 

และ คณะ (2552) โดยบาน ICF ที่ศึกษาเปนประกอบดวยบานชั้นเดียว และ บานสองชั้น ซึ่งมีพื้นที่ใชสอยทั้ง

ภายนอกและภายใน รวม 174  และ 248 ตารางเมตร  ตามลําดับ ผนัง ICF ที่ใชสําหรับบาน ICF มีขนาดแผน

มาตรฐาน 1.20x1.20x1.8 เมตร (กวาง x สูง x หนา) มีชองกลวงอยูภายใน ขนาด 0.12x0.12 เมตร ระยะหาง 0.30 

เมตร โดยสามารถเทคอนกรีตในชองกลวงนี้ไดทุกระยะ 0.60 เมตร เพื่อทําหนาที่เปนโครงคราวผนังรับน้ําหนัก และ

มีโฟม EPS หนา 3 เซนติเมตร หุมคอนกรีต สวนวัสดุผิวนอกบุดวยแผนกระเบื้องซีเมนตเสนใยแผนเรียบทั้งสองดาน  

2. วิธีการจําลองการใชพลังงานของอาคาร  การศึกษานี้ใชโปรแกรม EnergyPlus  จําลองการใช

พลังงานของอาคาร ผนัง ICF ที่ศึกษาประกอบดวยชั้นของวัสดุที่ไมไดเหมือนกันตลอดผนังทั้งผืน กลาวคือ ชั้นวัสดุที่
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อยูระหวางโฟมที่ประกบอยูของผนัง ICF นั้น ประกอบดวย คอนกรีต โฟม และชองอากาศ  ผนังสวนที่มีวัสดุคอนกรีต

อยูนั้นจะมีคาการตานทานความรอนต่ํากวาผนังสวนเปนโฟม จึงเปนสะพานความรอนที่กอใหเกิดการถายเทความ

รอนในหลายทิศทาง เนื่องจากโปรแกรม EnergyPlus จําลองการถายเทความรอนของผนังในลักษณะทิศทางเดียว 

เพื่อใหสามารถจําลองลักษณะการถายเทความรอนของผนัง ICF ได ในงานวิจัยนี้ไดใชวิธีการ “Equivalent Wall”    

ซึ่งเปนผลการศึกษาวิจัยในตางประเทศ ที่ไดเสนอตอ ASHRAE (Enermodal et. al., 2001) 

3. ขอมูลที่ใชในการจําลองการใชพลังงานของอาคาร  บานที่ศึกษากําหนดใหตั้งอยูที่ชานเมืองของ

กรุงเทพฯ  หนาบานหันไปทางดานทิศใต วัสดุที่ใชในองคประกอบอาคารของบานทั่วไป และ บาน ICF นั้น จะ

แตกตางกันเฉพาะสวนที่เปนผนังของอาคาร โดยบานทั่วไปใชผนังกออิฐฉาบปูน สวนบาน ICF ใชผนัง ICF  บานชั้น

เดียวและบานสองชั้น มีผูใชสอย 4 และ 6 คน ตามลําดับ คาการรั่วซึมของอากาศ (Infiltration Rate) ของทุกโซน 

กําหนดใหเทากับ 0.5 ACH พื้นที่ใชสอยสวนที่มีการปรับอากาศ ไดแก หองรับแขก และ หองนอน ตั้งคาอุณหภูมิของ

หองที่ 25 oC อุปกรณการทําความเย็นที่เลือกใชในการจําลอง คือ Purchased Air  กําหนดใหคา COP ของ

เครื่องปรับอากาศเทากับ 2.5  ใชไฟลขอมูลสภาพอากาศของกรุงเทพฯ “THA_Bangkok_IWEC.epw”   

4. การคิดคาใชจายและระยะเวลาคืนทุน  ราคาคากอสรางของบาน ICF ชั้นเดียวและบานสองชั้น      

ไดจากการประมาณราคาคากอสรางบานตามแบบกอสราง สวนราคาคากอสรางของบานทั่วไป (โครงสรางคอนกรีต

และผนังกอดวยปูน) ประมาณจากราคากลางของบานที่มีระดับคุณภาพปานกลาง การคํานวณคาไฟฟาคิดตาม

โครงสรางอัตราคาไฟฟาของการไฟฟานครหลวงแหงประเทศไทย โดยใชอัตราปกติสําหรับบานอยูอาศัยที่มีปริมาณ

การใชไฟฟาเกินกวา 150 หนวยตอเดือน การคิดระยะเวลาคืนทุนของบาน ICF คํานวณไดจากผลตางของราคา      

คากอสรางของบานทั่วไปและบาน ICF หารดวยคาไฟฟาที่บาน ICF สามารถประหยัดไดในแตละป 

 

ผลและวิจารณ 
1.  ราคาคากอสราง  บาน ICF ชั้นเดียว มีคากอสรางรวม 1,950,350 บาท คิดเปนคากอสรางเฉลี่ย 

11,213 บาท/ตารางเมตร (รวมพื้นที่ใชสอยภายนอก) สวนบาน ICF สองชั้น มีคากอสรางรวม 2,936,380 บาท       

คิดเปนคากอสรางเฉลี่ย 11,837 บาทตอตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบราคาคากอสรางเฉลี่ยของบาน ICF กับราคา  

คากอสรางของบานทั่วไป (โครงสรางคอนกรีตและผนังกออิฐ) ระดับคุณภาพปานกลาง ซึ่งประมาณ 11,000 บาท/

ตารางเมตร  พบวาบาน ICF ชั้นเดียว และสองชั้น มีราคาสูงกวาบานทั่วไป รอยละ 1.94  และ 7.6 ตามลําดับ 

 2.  การใชพลังงานไฟฟาและระยะเวลาในการคืนทุน (กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตามปกติ) กรณี

ที่ใชเครื่องปรับอากาศตามปกติ คือ ใชเครื่องปรับอากาศสวนใหญในชวงเวลากลางคืน  พบวา บานทั่วไป และ บาน 

ICF ชั้นเดียวใชพลังงานรวม 8,207 และ 7,603 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ตามลําดับ โดยบาน ICF ลดการใชพลังงานตอป

ลงได 603 กิโลวัตตชั่วโมง (7.4 %)  บานทั่วไป และ บาน ICF มีคาไฟฟารวมตลอดทั้งปเทากับ  29,831 บาท และ 

27,463 บาท  ตามลําดับ  โดยบาน ICF สามารถประหยัดคาไฟฟาตอปไดประมาณ 2,368 บาท (7.9%) เนื่องจาก

บาน ICF มีราคาคากอสรางสูงกวาบานทั่วไป 37,119 บาท  จึงมีระยะเวลาคืนทุนนาน 16 ป   บานทั่วไป และ บาน 

ICF สองชั้น ใชพลังงานรวม 10,133  และ 9,534 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ตามลําดับ โดยบาน ICF สองชั้นลดการใช

พลังงานตอปลงได 599 กิโลวัตตชั่วโมง (5.9%)  บานทั่วไป และ บาน ICF สองชั้นมีคาไฟฟารวมตลอดทั้งปเทากับ 

37,388 บาท และ 35,037 บาท  ตามลําดับ  โดยบาน ICF สองชั้นประหยัดคาไฟฟาตอปไดประมาณ 2,351 บาท 

(6.3%) เนื่องจากบาน ICF มีราคาคากอสรางสูงกวาบานทั่วไป 207,721 บาท จึงมีระยะเวลาในการคืนทุนนาน 88 ป 
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3.  การใชพลังงานไฟฟาและระยะเวลาในการคืนทุน (กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศ 24 ช่ัวโมง)  
กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศ 24 ชั่วโมง พบวาบานทั่วไปและบาน ICF ชั้นเดียว ใชพลังงานรวม 13,543  และ 12,438 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป ตามลําดับ โดยบาน ICF ลดการใชพลังงานตอปลงได 1,104 กิโลวัตตชั่วโมง (8.2%) บานทั่วไป 

และ บาน ICF มีคาไฟฟารวมตลอดทั้งปเทากับ  50,763 บาท และ 46,432 บาท  ตามลําดับ  โดยบาน ICF ประหยัด

คาไฟฟาตอปไดประมาณ 4,332 บาท (8.5%)  และมีระยะเวลาคืนทุน 9 ป    สวนบานทั่วไป และ บาน ICF สองชั้น 

ใชพลังงานรวม 16,363 และ 14,892 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ตามลําดับ บาน ICF ลดการใชพลังงานตอปลงได 1,471 

กิโลวัตตชั่วโมง (9.0%) บานทั่วไป และ บาน ICF สองชั้นมีคาไฟฟารวมตลอดทั้งป  61,829 บาท และ 56,058 บาท  

ตามลําดับ  โดยบาน ICF สองชั้นประหยัดคาไฟฟาตอปได 5,771 บาท (9.3%) และมีระยะเวลาการคืนทุน 36 ป 

 

สรุป 
จากผลการศึกษาการใชพลังงานของบานชั้นเดียวและบานสองชั้น เปรียบเทียบระหวางบานทั่วไป และ บาน 

ICF สรุปไดวา กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตามปกติ เมื่อเทียบกับบานทั่วไป บานชั้นเดียวและบานสองชั้นที่เปนบาน

แบบ ICF ชวยประหยัดพลังงานไฟฟาตอป 7.4% และ 5.9% ตามลําดับ โดยบานชั้นเดียว และบานสองชั้น               

มีระยะเวลาในการคืนทุน 16 ป และ 88 ป ตามลําดับ กรณีที่ใชเครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับบาน

ทั่วไป บานชั้นเดียวและบานสองชั้นที่เปนบานแบบ ICF ชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดเพิ่มมากขึ้นคือ 8.2% และ 

9.0% ตามลําดับ ซึ่งสงผลใหมีระยะเวลาในการคืนทุนที่เร็วขึ้น โดยบานชั้นเดียวและบานสองชั้น มีระยะเวลาในการ

คืนทุนลดลงเหลือ 9 ป และ 36 ป ตามลําดับ 
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การศึกษาการประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศแบบแยกสวนโดยใชสารทําความเย็น
ทางเลือก 
A study of Energy Saving in Split Type Air Conditioning System Using Alternative 
Refrigerant 
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บทคัดยอ    

งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ระบบ

ประกอบดวยคอมเพรสเซอรแบบอัดไอขนาดทําความเย็น  18000 บีทียูตอชั่วโมง  คอนเดนเซอรระบายความรอน  

ดวยอากาศ  ใชสารทําความเย็นทางเลือกใหม Cold 22  และสารทําความเย็น  R 22  เปนสารทํางานในระบบ  การ

ทดลองเพื่อเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ (COP) ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา  และอัตราสวน

ประสิทธิภาพพลังงาน  โดยทําการศึกษาตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอสมรรถนะของระบบ รวมถึงผลของอุณหภูมิหอง  

ปรับอากาศและภาระการทําความเย็น การทดลองปรับตั้งอุณหภูมิหองปรับอากาศที่  24 o C  25 o C และ 26 o C และ

ปรับตั้งความเร็วลม 3 ระดับ จากผลการทดลองพบวาสารทําความเย็น Cold 22  มีคาสัมประสิทธิของสมรรถนะ  

อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน สูงกวาสารทําความเย็น  R 22 และสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณ   

25.0 % เมื่อเทียบกับสารทําความเย็น R-22 

คําสําคัญ : การประหยัดพลังงาน  ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน  สารทําความเย็นทางเลือก  สัมประสิทธิ์ของ

สมรรถนะ 

 

Abstract 
The objective of this study is to evaluate Coefficient of Performance (COP) and energy 

consumption in split type air conditioning system. The system consist of vapour compression refrigeration 

system of 1.5 TR, air cold condenser, working fluid using R-22 and Cold 22. The effect of several 

parameters associated on the system are investigated, including adjusting room temperature at 24 o C  

25 o C  and 26 o C .  A varying air velocity in the evaporator at 3 levels. Experimental results show that the 

maximum absolute deviations of energy consumption are increase about 25.0% in Cold 22 Which are 

comparable with those of the system with R-22 refrigerant. 

Keywords : Energy saving, Split type air conditioning system, Alternative refrigerant, Coefficient of Performance 
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บทนํา 
 สารทําความเย็น CFC และ HCFC ที่ใชสําหรับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ โดยที่สารทําความเย็นดังกลาว

เปนสาเหตุหนึ่งของการทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ และโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นจึงถูกนํามาใชงานในวงจํากัด 

สารทําความเย็นประเภท HFC (Hydrofluorocarbon) ซึ่งมีคา OBP เทากับศูนย การใชสารทําความเย็นชนิดใหม 

บางประเภท ระบบปรับอากาศตองปรับปรุงหรือออกแบบใหม เนื่องจากคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรของสารทํา

ความระบบ ปรับอากาศตองปรับปรุงหรือออกแบบใหมเนื่องจากคุณสมบัติอุณหพลศาสตรของสารทําความเย็น 

ทางเลือกใหมนี้แตกตางจากสารทําความเย็นปกติ 

 S. G Kim et.al [1] ไดศึกษาสมรรถนะของ R-22, R407C และ R410A กรณีใช capillary tube หลาย ๆ 

ขนาด ควบคุมอุณหภูมิของคอนเดนเซอรที่ 40, 45 และ 50 o C และปรับลดอุณหภูมิสําหรับการ subcooling 1.5, 5 

และ 10 o C พบวาที่ขนาด capillary tube เดียวกัน อัตราการไหลของ R407C มากกวา 4% และ R410A มากกวา 

23% เมื่อเทียบกับ R-22 

 Y. S LEE  และ C. C SU [2] ไดทดลองศึกษาการใชสารทําความเย็น R600A สําหรับระบบทําความเย็น

ภายในอาคารที่พักอาศัย การทดลองสามารถปรับกําลังงานของคอมเพรสเซอรระหวาง 230 ถึง 300 วัตต และปรับ

อุณหภูมิการทําความเย็นระหวาง  4 o C  ถึง -10 o C  Capillary tube 2 ทอวางขนานกันเสนผาศูนยกลางภายใน 0.7 

mm ความยาว 4 และ 4.5 เมตร จากผลการทดลองพบวาระบบมีคาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะอยูระหวาง 1.2 – 4.5 

ตามลําดับ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประหยัดพลังงานและคาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะในระบบปรับ

อากาศสําหรับรถยนต โดยการสารทําความเย็นทางเลือกใหม Cold 22  ที่มีการปรับตั้งคาภาระการทําความเย็น   

และปรับอากาศ 
การวิเคราะหระบบทําความเย็นแบบอัดไอ 
 

 Kiatsiriroat.et al [3]ไดพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับอุปกรณหลักในระบบทําความเย็น คือ 

แบบจําลองคอมเพรสเซอร ดังสมการที่(1) และงานคอมเพรสเซอรสามารถพิจารณาไดจาก สมการที่ (2)  
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               โดยที่ icpP ,  คือ ความดันทางเขาคอมเพรสเซอร (MPa). ocpP ,  คือความดันทางออกคอมเพรสเซอร 

(MPa),  N คือความเร็วรอบคอมเพรสเซอร, rM  คืออัตราการไหลสารทําความเย็น(kg/s) และ ocpT , คืออุณหภูมิ

ทางออกคอมเพรสเซอร (K)  

compW  คืองานคอมเพรสเซอร (kW), icph ,  คือ เอนทาลปทางเขาคอมเพรสเซอร (kJ/kg) และ ocph , คือเอนทาลป

ทางออกคอมเพรสเซอร (kJ/kg)   สําหรับแบบจําลองคอนเดนเซอร และแบบจําลองอิวาปเปอเรเตอร หาไดจาก

สมการที่(3)และ(4) คือ 

    condQ  ( )oediedpr TTCm ,, −=          ( )oediedr hhm ,, −=                                     

(3) 

   evapQ   ( )ievoevpr TTCm ,, −=          ( )ievoevr hhm ,, −=                                     

(4) 
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                    เมื่อ Cond คืออัตราการถายเทความรอนของคอนเดนเซอร(kW), iedT , และ oedT , คืออุณหภูมิเขาและ

ออกคอนเดนเซอร(°C) ตามลําดับ iedh , และ oedh ,  คือเอนทาลปทางเขาและออกคอนเดนเซอร (kJ/kg)  evapQ คือ

อัตราความรอนอิวาปเปอเรเตอร  oeviev TT ,, , คืออุณหภูมิเขาและออกของอิวาปเปอเรเตอร และ oeviev hh ,, , คือ

เอนทาลปทางเขาและออกจากอิวาปเปอเรเตอรตามลําดับ สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของระบบ (COP)สามารถ

คํานวณไดจากสมการ 

                                                  
comp

evap

W
Q

COP =                          (5)                                       

 

อุปกรณและวิธีการวิจัย 
         การวิจัยเพื่อศึกษาการประหยัดพลังงานและคาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะระบบปรับอากาศสําหรับ

รถยนต โดยใชสารทําความเย็นR-22 และสารทําความเย็นCold-22 อุปกรณการทดลองดังแสดงในรูปที่ 1 

ประกอบดวยคอมเพรสเซอรแบบเฮอมาติกส ขนาด 1.5 TR คอนเดนเซอรชนิดระบายความรอนดวยอากาศ อิวาเปอร

เรเตอรชนิดแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศ ติดตั้งภายในแบบหองปรับอากาศขนาด  5X5 ตารางเมตร บันทึกผล

ความดันดวยเกจความดันแบบบูดรองส อุณหภูมิดวยเทอรโมคับเปลชนิด K และคาการใชพลังงานไฟฟาของ

คอมเพรสเซอร เพาเวอรแฟคเตอรโดยเครื่องวัด Power meter อัตราการไหลของสารทําความเย็น ขั้นตอนการทดลอง

โดยการปรับตั้งอุณหภูมิภายในหองปรับอากาศที่  24 o C  25 o C  26 o C และ 27 o C  

 
รูปที่ 1 ระบบปรับอากาศแบบแยกสวนใชสารทําความเย็น R-22 และสารทําความเย็น Cold 22 

 
 

ผลการวิจัย 
             จากรูปที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ (COP) สําหรับ cold 22 ที่อุณหภูมิปรับอากาศ  24  25 และ 26 

°C  พบวา มีคา COP เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีภาระการทําความเย็นเพิ่มขึ้นทั้งสองความเร็วลม 
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รูปที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ เทียบกับเวลาการทํางานที่ความเร็วลม  2.4 m/s และ 1.9 m/s 

               จากรูปที่ 3 แสดงอัตราการกลั่นตัวของน้ําที่อิวาพอเรเตอรสําหรับ cold 22 ที่อุณหภูมิปรับอากาศ  24  25 

และ 26 °C  พบวา มีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลงเนื่องจากมีระบบมีอุณหภูมิน้ําคางอุปกรณเพิ่มขึ้นทั้งสองความเร็ว

ลม 

               และจากรูปที่ 4 แสดงคาใชจายพลังงานไฟฟา สําหรับ cold 22 ที่อุณหภูมิปรับอากาศ  24  25 และ 26 °C  
พบวา มีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลงเนื่องจากมีระบบมีภาระการปรับอากาศเพิ่มขึ้นทั้งสองความเร็วลม  และจากผล

การทดลองเปรียบเทียบกับสารทําความเย็น R-22  ทั้งสามกรณีคือ คาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ อัตราการกลั่นตัว

ของน้ําที่อิวาพอเรเตอร  

 
 

รูปที่ 3  อัตราการกลั่นตัวของน้ําที่อิวาพอเรเตอรเทียบกับเวลาการทํางานที่ความเร็วลม  2.4 m/s และ 1.9 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ความเร็วลม  2.4 m/s ข.ความเร็วลม  1.9  

ก.ความเร็วลม  2.4 m/s ข.ความเร็วลม  1.9 m/s 

ก.ความเร็วลม  2.4 m/s 
ข.ความเร็วลม  1.9 m/s 
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รูปที่ 4 คาใชจายพลังงานไฟฟาเทียบกับเวลาการทํางานที่ความเร็วลม  2.4 m/s และ 1.9 m/s 
 

และคาใชจายพลังงานไฟฟา พบวา R-22 มีคาสูงกวา Cold 22 เฉล่ีย 25 เปอรเซนต 

สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาการประหยัดพลังงานสําหรับระบบปรับอากาศแบบแยกสวน กรณีใชสารทําความเย็น R-22 และ

สารทําความเย็น Cold 22  กับระบบขนาด 1.5 ตันความเย็น พบวาสารทําความเย็น Cold 22   มีคา COP สูงสุด มี

คาใชจายพลังงานต่ําวา R-22 สามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณ 25.0 % เมื่อเทียบกับสารทําความเย็น R-

22 
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การประยุกตใชฮีทไปปแบบเทอรโมไซฟอนเพื่อควบคุมอุณหภมูิถานหิน 
The Application of Thermosyphon Heat Pipe for Coal Pile Temperature Control 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประยุกตใชฮีทไปปแบบเทอรโมไซฟอน ควบคุมอุณหภูมิถานหินบิทู

มินัท  ฮีทไปปแบบเทอรโมไซฟอนประกอบดวยทอทองแดงที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.0159  m หนา 0.0012 m 

ความยาวทั้งหมด 1.25 m และอะเดียเบติกยาว 0.27 m  จํานวน  9  แทง จัดวางเรียงกันในลักษณะกลุมทอ  โดยให

สวนระเหยของฮีทไปปยาว 0.53 m ฝงในกองถานหินบิทูมินัท ที่มีอุณหภูมิที่สูง  และสวนควบแนนยาว 0.45 m จะถูก

ระบายความรอนดวยอากาศที่อุณหภูมิ 30 o C  สารทํางานที่ใชคือสารทําความเย็น R134a   ปรับตั้งความเร็วอากาศ

ไหลผานสวนระบายความรอนฮีทไปปคือ  2 m/s   3.5 m/s และ 5 m/s  โดยมีชุดเพิ่มอุณหภูมิถานหินบิทูมินัท ขนาด 

90 กิโลกรัม มีอุณหภูมิที่ 70 o C กอนเริ่มการทดลอง จากผลการทดลองพบวาสภาวะที่เกิดการถายเทความรอน   

ของฮีทไปปที่มีประสิทธิผลสูงสุดคือ ที่ความเร็วอากาศ 5 m/s ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิกองถานหินบิทูมินัทไมให

เกินตําแหนงติดไฟ คือ 50 o C  โดยใชเวลา  64  นาที    ความเร็วอากาศ  3.5 m/s ใชเวลา 98 นาที  และความเร็ว

อากาศ 2 m/s ใชเวลา 137 นาที  ตามลําดับ   

คําสําคัญ : ฮีทไปป  เทอรโมไซฟอน  ถานหิน  การควบคุมอุณหภูมิ  สารทําความเย็น  R134a   

 

Abstract 
        The  objectives of this research is to study and apply  the control temperature in coal pile by  

using thermosyphon heat pipe system. The heat pipe system consist of  0.0159 m of diameter, 0.0012 m 

of thickness,1.25 m of total length  and nine tubes inline bank tube system. The evaporator zone about 

0.53 m install inside the high temperature coal,0.27 m of adiabatic zone and 0.45 m of condenser zone in 

ambient  temperature at 30 o C . System using R-134a of working fluid and subituminus coal pile about 90 

kg. Experiments adjust air velocity at 2 m/s, 3.5 m/s and 5 m/s. The initial temperature of evaporator zone 

at 70 o C . The Results shown that the  coal pile temperature steady at 50 o C  using time about 64 minutes,  

air cooling  velocity of  5.0 m/s,using time about  98  minutes, air cooling  velocity of  3.5 m/s and using 

time about  137 minutes, air cooling  velocity of  2.0 m/s.   

Keywords : Heat pipe, thermosyphon, Coal pile, Temperature Control, Refrigerant 134 a 
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คํานําและวัตถุประสงค 
               ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมไดหาแนวทางตางๆในการแกไขปญหาราคาเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง เพื่อลด

ภาระคาใชจายที่สูงขึ้น  โดยแนวทางในการแกไขปญหาราคาเชื้อเพลิงจากปโตรเลียมที่มีราคาสูง มีอยูดวยกันหลาย

วิธี โดยการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงจากปโตรเลียม เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา กาซLPG ที่มีราคาที่สูงในปจจุบัน มาใช

เชื้อเพลิงแข็งเชน ถานหิน ที่มีราคาที่ถูกกวา เปนวิธีหนึ่งที่กําลังไดรับความนิยม เนื่องจากสถานประกอบการหลาย

แหงภายในประเทศเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และใหญที่ใชไอน้ําในกระบวนการผลิต โดยโรงงานสวนใหญ

จะใชหมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงปโตรเลียม   การเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงจะทําใหสถานประกอบการไดสวนตางของ

ราคาเชื้อเพลิงทําใหสามารถลดตนทุนในการผลิตได  การใชถานหินเปนเชื้อเพลิงนั้นจะตองมีพื้นที่สําหรับกองถานหิน

ใหเปนกอง โดยปกติแลวโรงงานอุตสาหกรรม จะจัดเก็บเปนกองสูงทั้งนี้เนื่องจากเปนการประหยัดเนื้อที่ในการ  

จัดเก็บ และใหงายตอการนําไปปอนสูหมอไอน้ํา  ซึ่งลักษณะการจัดเก็บดังกลาวจะสงผลใหถานหินมีการอัดตัวกัน

แนนเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้น  เส่ียงตอการเกิดการลุกไหมดังรูปที่ 1ก  โดยปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมตางๆจะใชน้ําพรม

บนกองถานหินในกรณีที่เกิดการลุกไหม  หรือในกรณีที่กองถานหินมีอุณหภูมิสูงจนเสี่ยงตอการเกิดการลุกไหม        

ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาวจะสงผลใหถานหินเกิดความชื้นขึ้น  สงผลตอประสิทธิภาพในการเผาไหมที่ลดลง  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําฮีทไปปแบบเทอรโมไซฟอนมาใชควบคุมอุณหภูมิของ 

ถานหินกอนปอนเขาสูหองเผาไหม  

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

          
                               (ก)                                                      (ข) 

 รูปที่ 1 (ก) ถานหินชนิดหินบิทูมินัท                          (ข) ฮีทไปปแบบเทอรโมไซฟอนบรรจุ R 134 a  
 

อุปกรณการทดลองประกอบดวยฮีทไปปแบบเทอรโมไซฟอนดังรูปที่ 1ข โดยใชทอทองแดงที่มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.0159  m หนา 0.0012 m ความยาวทั้งหมด 1.25 m โดยชวงการระเหยยาว 0.53 m สวนควบแนนยาว 

0.45 m และอะเดียเบติกยาว 0.27 m  จํานวน  9  แทง จัดวางเรียงกันในลักษณะกลุมทอ  โดยใหสวนระเหยของฮที

ไปป ฝงในกองถานหินบิทูมินัท ที่มีอุณหภูมิที่สูง  และสวนควบแนนจะถูกระบายความรอนออกดวยอากาศที่อุณหภูมิ 

30 o C สารทํางานที่ใชคือสารทําความเย็น R134a   ปรับตั้งความเร็วอากาศไหลผานสวนระบายความรอนฮีทไปปคือ  

2 m/s   3.5 m/s และ 5 m/s  โดยมีชุดเพิ่มอุณหภูมิถานหินบิทูมินัท โดยใหถานหินบิทูมินัท ขนาด 90 kg มีอุณหภูมิที่ 

70 o C ดังรูปที่ 2 อัตราการถายเทความรอนความรอนของทอความรอน  การหาปริมาณความรอนชวงการระเหย CQ  

พิจารณาไดจากสมการ 
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                       C

o
Q = mC (T - T )p a,out a,in                                                             (1) 

เมื่อ 
o
m คืออัตราการไหลของอากาศ(kg/s) Cp คือ คาความจุความรอนของอากาศ (kJ/kg.C) Ta,in  คือ อุณหภูมิ

อากาศเขา ( o C ) Ta,out  คืออุณหภูมิอากาศออก( o C  ) 

 
 

รูปที่  2 ชุดทดสอบการควบคุมอุณหภูมิกองถานหินโดยใชฮีทไปปแบบเทอรโมไซฟอน 

 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 
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Experiment Simulation
 

                              (ก)                                                              (ข) 
รูปที่ 3       การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิถานหินเทียบกับเวลา        รูปที่ 4   อัตราความรอนของฮีทไปปแบบเทอรโมไซ 

                 ที่ความเร็วลมตางๆ                                                             ฟอนเทียบกับเวลาที่ความเร็วลม 2 m/s 

                  

            รูปที่ 3  แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิถานหินจากการถายเทความรอนใหกับฮีตไปป มีคาลงตามเวลา

การทํางาน เนื่องจากผลของปริมาณความรอนสะสมของถานหินลดลง และที่ความเร็วลม 5 m/s มีคาดีสุดเนื่องจาก

ผลของพฤติกรรมการไหลของอากาศทําใหเกิดการไหลแบบปนปวน    สําหรับรูปที่  4   แสดงการถายเทความรอนของ

ฮีตไปปใหกับส่ิงแวดลอมที่ความเร็วลม 2m/s  3.5 m/s และ  5.0 m/s พบวามีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วลมที่ไหลผานฮีต
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ไปปมีคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลของพฤติกรรมการไหลของอากาศทําใหเกิดการไหลแบบปนปวน  โดยความเร็วลม 5.0 

m/s ใชเวลาในการควบคุมอุณหภูมินอยสุดเทากับ  64 นาที   
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                                                                                                                           (ข) 

   รูปที่ 5 อัตราความรอนของฮีทไปปแบบเทอรโมไซ                รูปที่ 6 อัตราความรอนของฮีทไปปแบบเทอรโมไซ 

              ฟอนเทียบกับเวลาที่ความเร็วลม 3.5 m/s                              ฟอนเทียบกับเวลาที่ความเร็วลม ลม 5 m/s 

                

                  จากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงการถายเทความรอนของฮีตไปปใหกับส่ิงแวดลอมที่ความเร็วลม 3.5 m/s 

และ 5.0 m/s ระหวางการทดลองและแบบจําลองทางคณิตศาสตร พบวามีคาลงเมื่อความเร็วอากาศมีคาเพิ่มขึ้นทั้ง

ผลที่ไดจากการทดลองและแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยมีคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไมเกินรอยละ 3.5 

 

สรุปผลการวจิัยการวิจยั 
  การควบคุมอุณหภูมิถานหินจากอุณหภูมิเริ่มตนที่70 o C พบวาการถายเทความรอนของฮีทไปปที่มีประสิทธิ 

ผลสูงสุดที่ความเร็วอากาศ 5 m/s ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิกองถานหินบิทูมินัทไมใหเกิน 50 C  โดยใชเวลา  64  

นาที    ความเร็วอากาศ  3.5 m/s ใชเวลา 98 นาที  และความเร็วอากาศ 2 m/s ใชเวลา 137 นาที  ตามลําดับ  
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การออกแบบหมอไอน้ําประหยัดพลังงานขนาดเล็ก 
A Design of Energy Saving Small Boiler  
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางหมอไอน้ําประหยัดพลังงานขนาดเล็กความดันต่ํา ชนิดทอ

ไฟ ผลิตไอน้ําแรงดันไมเกิน 1.0 บารเกจ   โดยออกแบบพื้นที่การถายเทความรอนระหวางแก็สรอนและน้ําเทากับ  

4.30  ตารางเมตร  ทอไฟแสตนเลสขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.54 เซนติเมตร  จํานวน 16 ทอ ความยาว 1.50 เมตร 

ติดตั้งอยูภายใน Shell แสตนเลสขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร ความยาว 1.80 เมตร ความหนา 2 มิลลิเมตร 

และหองเผาไหมมีพื้นที่ขนาด 0.15 ตารางเมตร  มีระบบหุมฉนวนปองกันความรอนประเภทใยหินอยางดีความหนา  

5.0 เซนติเมตร และ ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอและเปลือกที่ปลองไอเสียเพื่อนําความรอนทิ้งจาก     

ไอเสียมาเพิ่มอุณหภูมิน้ําปอน  กระบวนการเผาไหมใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง  การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของ

หมอไอน้ําที่ความดัน  0.5 0.75 และ 1.0 บารเกจ ที่อัตราการไหลน้ําปอน 10 15 และ 20 ลิตรตอชั่วโมง  ผลการ

ทดลองพบวาประสิทธิภาพของหมอไอน้ําที่ความดัน 1.0 บาร  อัตราน้ําปอน 20 ลิตรตอชั่วโมง เทากับรอยละ  95.0  

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 0.75 ลิตรตอชั่วโมง   

คําสําคัญ : การออกแบบ ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  อัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิง  แรงดันไอน้ํา  

 

Abstract   
           The objective of this research is to design a small low-pressured Boiler (fire tube –typed)which can 

produce  2 bar gauge of steam pressure. The designed boiler had an area  has also calculated for value 

of a heat transfer ,between combustion gas and water, providing an area of 4.30 2m .This had to be use 

a number of 16 stainless steel fire tube (2.54 cm of diameter and 1.50 m of length), installed inside a 

stainless steel shell (0.40 m of diameter,1.80 m of length, and 2 mm of thickness). The boiler had a 

combustion chamber with an area of 0.15 2m with used high quality insulator of 5 cm in thickness and 

installed shell and tube heat exchanger at exhaust stack for increase feed water temperature from 

exhaust gas. The study examine an efficiency of the small boiler at pressure of 0.5,0.75 and 1 bar gauge 

at   water flow rate at 10,15 and 20 l/h.  The result shown that the efficiency of small  boiler at pressure 1.0                         

 

bar gauge and water rate at  20 l/h at 95 % rate of the consumption of fuel at 0.75 l/h.  

Keywords : Design, Efficiency of  Boiler, Fuel consumption rate,  Vapour  pressure  
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บทนํา 
  จากรายงานพลังงานของประเทศไทยซึ่งจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

กระทรวงพลังงาน  ในป พ.ศ. 2550  [1]  พบวา  ประเทศไทยใชพลังงาน  ปริมาณรวมทั้งส้ิน  62,397  พันตัน  

เทียบเทาน้ํามันดิบ  เพิ่มขึ้นจากป  2547  ในอัตรารอยละ  1.9  โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่ม

จากปที่ผานมารอยละ  4.5  และใชพลังงานไฟฟารวมทั้งส้ิน  121,229  ลานกิโลวัตตชั่วโมง  เพิ่มขึ้นจากป  2547  

รอยละ  5.4    สวนการใชน้ํามันเชื้อเพลิงสําเร็จรูปปริมาณรวม  41,750  ลานลิตร (262,595  พันบารเรล)  เพิ่มขึ้น

จากป 2547  รอยละ  0.1  จากที่กลาวขางตนทําใหประเทศไทยสูญเสียเงินตราตางประเทศเปนจํานวนมหาศาลใน

การจัดซื้อพลังงานในแตละปดังนั้นการออกแบบและวิเคราะหหาสมรรถนะของหมอไอน้ําขนาดเล็กความดันต่ํา       

ซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรมครัวเรือนไดเปนอยางดี โดยหมอไอน้ําขนาดเล็กใชพลังงานและตนทุนต่ํา สามารถ

ประยุกตใชเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กได   

 

ทฤษฎีการออกแบบและการวิเคราะหสมรรถนะหมอไอน้ําขนาดเล็กความดันตํ่าสําหรับ
อุตสาหกรรม  

การออกแบบหมอไอน้ําขนาดเล็กความดันต่ําสําหรับอุตสาหกรรม SME  จะทําการวิเคราะหประสิทธิภาพ

หมอไอน้ํา ที่ความดันไมเกิน 2 barg และวิเคราะหพลังงานความรอนที่เขาสูระบบหมอไอน้ํา และพลังงานที่ออกจาก

ระบบหมอไอน้ํา แลวทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา [1,2]  
 

 
 
รูปที่ 1 (ก) การถายพลังงานและมวลของปริมาตรควบคุม            (ข) หมอไอน้ําแบบทอไฟขนาดเล็กที่ประดิษฐขึ้น 

 

           ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา  (n b  ) พิจารณาสมการที่ (1)  ประสิทธการถายเทความรอนรวม (U o ) พิจารณา

สมการที่ (2)  พลังงานความรอนหมอไอน้ําพิจารณาสมการที่ (3) และการคํานวณหาพลังงานที่สูญเสียในรูปของการ

แผรังสี พิจารณาจากพลังงานของเชื้อเพลิงพลังงานของไอน้ํา  พลังงานของแกสไอเสีย และ พลังงานโบลวดาวน 

พิจารณาสมการที่ (4) คือ 

   n b           =m s  (h s  - h w ) / (m f  HHV)    (1)   U o       = {(1/ ((1/hn 1b ) + (1/h b ) + (1/h i ) + (x m /k m ) + (R fb )))}  (2) 

  Q steam    = m s  (h s  - h o )           (3)   Q loss    = {(Q fuel  ) – (Q steam  + Q fluegas  + Q blowdown )}   (4) 

            โดยที่  m s   คือปริมาณไอน้ํา [kg/hr ]  m f    คือปริมาณเชื้อเพลิง kJ/hr     h s   คือเอนทัลปของไอน้ํา 

[kJ/kg]  h w   คือเอนทัลปของน้ําปอน [kJ/kg ]   HHV คือคาความรอนสูงของเชื้อเพลิง [kJ/kg] hn 1b  คือสัมประสิทธิ์
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การถายเทความรอนการเดือดแบบนิวคลีเอทที่เกิดกับทอเดียว [W/m2k]  h b   คือสัมประสิทธิ์การถายโอนความรอน

ของกลุมทอ [W/m2k]     h i   คือสัมประสิทธิ์การพาความรอนเฉลี่ยในทอ [W/m2k.]    x m    คือความหนาของทอโลหะ

 [m].  k m   คือคาสภาพการนําความรอนของโลหะ [W/m k]. และ R fb    คือความตานทานของเขมาและ

ตะกรัน [m2k/W]m s  คือ  ปริมาณไอน้ํา[kg/hr]   h s  คือ เอนทาลปไอน้ํา [kJ/kg]    h o คือเอนทาลปของน้ํา [kJ/kg]  

Q fuel  คือพลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิง [kJ/hr] Qsteam  คือพลังงานที่ไดจากไอน้ํา [kJ/hr] Q fluegas  คือพลังงานสูญเสีย

ไปกับไอเสีย[kJ/hr] Q blowdown   คือพลังงานสูญเสียไปกับน้ําโบลวดาวน [kJ/hr] 

 

อุปกรณและวิธีวิจัย 
 หมอไอน้ําขนาดเล็กความดันต่ําแบบทอไฟขนาด 30 กิโลกรัม/ชั่วโมง  ดังรูปที่ 1(ข) ซึ่งติดตั้งที่คณะ          

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี โดยใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงหลัก  ตรวจวัด

คาดวยเครื่องมือวัดเพื่อหาประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา ไดแกการใชกาซ LPG ตอชั่วโมง อุณหภูมิไอเสีย ประสิทธิภาพ

การเผาไหม และปริมาณความรอนของเชื้อเพลิง โดยกําหนดอัตราน้ําปอนที่  10 15 และ 20 ลิตรตอชั่วโมง โดยให  

น้ําปอนมีอุณหภูมิอยูที่ 30 องศา-เซลเซียส  แรงดันไอน้ํากําหนดที่ 0.5  0.75 และ 1 บาร   โดยบันทึกคาดังตอไปนี้ 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทุก ๆ   1   ชั่วโมง  อัตราการจายน้ําปอนที่อุณหภูมิ   30 C   เปนทุก ๆ  1   ชั่วโมง บันทึก

คาอุณหภูมิไอน้ําที่ทางออกหลังวาลวจายไอน้ํา ปริมาณอากาศสวนเกิน อุณหภูมิไอเสียและความเร็วของ             

กาซไอเสีย  ทกุๆ 1 ชั่วโมง  

  
 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

การทดสอบของหมอไอน้ํา ขนาด 30 กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยปอนน้ําที่อัตราการไหล 10 15  และ 20 ลิตร/ชม.  

และปรับแรงดันไอน้ําที่ 0.5  0.75 และ 1  บาร   พบวามีคาประสิทธิภาพหมอไอน้ํา ดังรูปที่ 2(ก) ประสิทธิภาพสูงสุด

ของระบบเทากับรอยละ 98 และที่อัตราการไหล 20 ลิตร/ชม.  มีคาใชจายพลังงานสูงสุดที่ความดัน 1.0 บาร (ดังรูป   

ที่ 2 ข)  เนื่องจากระบบมีอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุด ทําใหตองใชความรอนแฝงในการเปลี่ยนสถานะของน้ําให

กลายเปนไอน้ําสูงสุด   

  
 

รูปที่  2 (ก) ประสิทธิภาพของหมอไอน้ําเทียบกับอัตราน้ําปอน        รูปที่  2  (ข) คาใชจายพลังงานเทียบกับอัตราน้ําปอน 

               จากรูปที่ 3 (ก) แสดงประมาณความรอนของไอน้ําสูงสุดของระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 12 kW ที่อัตราการไหล 

20 ลิตร/ชม.  ความดัน 1.0 บาร    เนื่องจากระบบมีอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุด และรูปที่ 3 (ข)แสดงสัมประสิทธิการ

ถายเทความรอนสูงสุดของระบบมีคาเทากับ 1.6 Cm
w

2 ที่อัตราการไหล 20 ลิตร/ชม.  ความดัน 1.0  บาร              

บาท คาใชจาย 
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         รูปที่  3 (ก) พลังงานไอน้ําเทียบกับอัตราน้ําปอน              (ข) สัมประสิทธิการถายเทความรอนเทียบกับอัตราน้ําปอน   

มีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการน้ําปอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเร็ว ของน้ําปอนทําใหเกินการไหลแบบปนปวนภายในหมอไอน้ํา 

      
  

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4 (ก) ปริมาณความรอนเชื้อเพลิงเทียบกับอัตราน้ําปอน    รูปที่ 4 (ข) ประสิทธิภาพการเผาไหมเทียบกับอัตราน้ําปอน 

              จากรูปที่ 4 (ก) แสดงประมาณความรอนของเชื้อเพลิงสูงสุดของระบบมีคาเฉลี่ยเทากับ 19 kW 

ที่อัตราการไหล 20 ลิตร/ชม.  ความดัน 1.0 บาร เนื่องจากระบบมีอัตราการผลิตไอน้ําสูงทําใหตองการเชื้อเพลิงมาก

ขึ้นตามลําดับ และรูปที่ 4 (ข)แสดงประสิทธิภาพการเผาไหมมีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการน้ําปอนเพิ่มขึ้น  

 

สรุปผลการวิจัย 
    การออกแบบและการวิเคราะหสมรรถนะหมอไอน้ําขนาดเล็กความดันต่ําสําหรับอุตสาหกรรม SME นั้น

พบวา ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าอยูระหวางรอยละ 72.68 – 98  คาใชจายเชื้อเพลิงตอปเมื่อคิดการทํางาน  2,920 

ชั่วโมงตอป อยูที่   45,162.67  บาท/ป  อัตราแรงดัน  1.0 บาร ที่ปริมาณน้ําปอน   20 ลิตร/ชม.   

 

เอกสารอางอิง 
 1.   Sam G. dukelow.  (1992). The control of  boiler instrument socient of America  

 2.  A.M. Papadopoulos *, S. Oxizidis, G. Papandritsas, Energy, economic and environmental 

 performance of  heating systems in Greek buildings Energy and Buildings Vol.40 (2008) 224–230 
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เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ํารวมกับอากาศในการพาความรอนแบบบังคับ 
A Solar Dryer using Water with Air in a Forced Convection Heat Transfer 

 

เชาวโชค ทองเรือง1 ทวีวัฒน สุภารส2 ทเนจ นาคปนคํา2 และ ณัฐพล รุนประแสง3 

Chowachok Tongreug1, Taveewat Suparos 2, Thanate Nakponkum2 and Natthaphon Roonprasang3 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ํารวมกับอากาศ

ใน การพาความรอนแบบบังคับ โดยใชน้ําไหลเวียนในแผงรับรังสีอาทิตย ทําจากทอทองแดงขนาดเสนผาศูนยกลาง 

15 มม. จํานวน 13 ทอ และอากาศไหลเวียนในแผงรับรังสีแสงอาทิตย  ติดตั้งครีบภายในแผง ขนาด 30 ×1,200 มม. 

จํานวน 12 แถว ทั้งสองระบบขนาด 1,000 × 1,500 × 100 มม. ตูอบแหงมีขนาด 450 × 600 × 600 มม. โดยทําการ

ทดลอง  3  สภาวะคือ สภาวะที่ 1 ใชน้ํา สภาวะที่ 2 ใชอากาศ และสภาวะที่ 3 ใชน้ํารวมกับอากาศ  ทดลองการ

ปรับตั้งอัตราการไหลของน้ําคือ  2, 4, และ 6 ลิตรตอนาที  และปรับตั้งความเร็วของลมเทากับ  2  2.5 และ 3 เมตร/

วินาที         ชวงระยะเวลาในการอบแหงระหวาง 09.00 – 18.00 นาฬิกา  ผลทดลองพบวาสภาวะที่ 3 มีประสิทธิภาพ

เชิงความรอนของเครื่องอบแหงสูงสุดเทากับ 34.83 % ที่อัตราการไหลของน้ํา 6 ลิตรตอนาที และความเร็วลม 3 เมตร/

วินาที โดยที่อุณหภูมิเฉล่ียในตูอบเทากับ 61 องศาเซลเซียส จากน้ําหนักของกุงกอนอบแหง  1500  กรัม มีความชื้น

เริ่มตน 80% wb.  น้ําหนักของกุงหลังอบแหงลดลงเหลือ 320 กรัม มีความชื้นสุดทาย 6.25% wb. ใชเวลาในการ

อบแหง  9 ชั่วโมง จากการวิเคราะหเศรษฐศาสตรของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ํารวมกับอากาศใน

การพาความรอนแบบบังคับ ในการอบแหงกุงจะสามารถคืนทุนในระยะเวลา 2.9 ป 

คําสําคัญ : เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย/สมรรถนะ/ประสิทธิภาพ/การพาความรอนแบบบังคับ/ กุงแหง 

 

Abstract 
                 The objective of this work is to experimentally investigate the performance of a forced-

convection solar dryer system using solar collector panels with a water-based absorber consisting of 13 

horizontally parallel 15-mm copper tubes and an air-based absorber consisting of 12-row horizontally 

inclined strips. The panels have a similar dimension of 1,000 × 1,500 ×100 mm where as the dimension of 

the dryer is 450 × 600 × 600 mm. To investigate the performance of the system, three conditions are 

examined: 1) running only the water-based system, 2) running only the air-based system and 3) running 

both systems simultaneously. Fluid flow and heat transfer in the collector panels are studied by means of 
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experimental calculations. Water flow rate is 2, 4, and 6 LPM whereas the inlet air velocity into the cabinet 

is 2, 2.5, and 3 m/s. The data measurements are recorded hourly from 9:00 am. to 6:00 pm. Results show 

that the last condition gives the maximum thermal efficiency of 34.83 % at 6 LPM water flow rate and 3 

m/s inlet air velocity. The averaged temperature in the cabinet is 61˚C. With drying time of 9 hours at such 

averaged temperature, 1500 g  with 80 % wb moisture content, shrimp becomes 320 g dried shrimp with 

6.25% wb moisture content. And economic analysis, found that the payback period of this system is 2.9 

year. 

Keywords : Solar dryer / Performance / Efficiency / Force convection / Dried shrimp 

 

บทนํา 
           แสงอาทิตยเปนพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใชแลวไมมีวันหมด เปนพลังงานสะอาดปราศจาก

มลพิษ และเปนพลังงานที่มีศักยภาพสูง ดังนั้นการพัฒนาอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงาน

แสงอาทิตยใหเปนพลังงานที่สามารถใชประโยชนไดจึงมีความสําคัญมาก ตัวรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบเปน

อุปกรณที่เปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานความรอน ที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศา

เซลเซียส  งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะทางความรอนของตัวรับรังสีอาทิตยที่แบบใชนํ้า            

ในการพาความรอนแบบบังคับ โดยติดครีบระหวางทอ  และตัวรับรังสีดวงอาทิตยแบบใชอากาศในการพาความรอน

แบบบังคับ  โดยติดครีบบนแผงตัวรับรังสี   และตัวรับรังสีอาทิตยที่แบบใชน้ํารวมกับอากาศในการพาความรอนแบบ

บังคับ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเลือกใชและเปนขอมูลในการพัฒนาและออกแบบเครื่องอบแหงพลังงาน

แสงอาทิตยใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สวนในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนําไปใชในการอบแหงเพื่อเพิ่มมูลคา 

ของผลผลิตนั้นและพัฒนาเปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑตอไป  

 
ทฤษฎี สําหรับการวิจัย[1,2,3] 
 คาความรอนที่ไดจากตัวรับรังสีแสงอาทิตย  สามารถหาไดจากสมการ  uQ  =   )T(TCm fifop −&  และ 

ค า พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร อ น ที่ ไ ด จ า ก แ ผ ง รั บ รั ง สี  ส า ม า ร ถ คํ า น ว ณ ห า ไ ด จ า ก ส ม ก า ร                        

uQ = ( ) )]T(TU[I'FA afmLeTC −−τα  และในทางปฏิบัติคา fmT  สามารถหาไดจากสมการ                  

fmT ≅   
2

)T (T fifo +    การสมดุลยพลังงานสําหรับการอบแหง จากสมการไดดังนี้      )T(TCmhm fiipfgw −= &   

และประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหง สามารถคํานวณไดจากสมการ sysη   = 
100
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fgw ×
−
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ปริมาณความชื้นมาตรฐานเปยก คืออัตราสวนน้ําหนักของน้ําในวัสดุตอน้ําหนักวัสดุชื้น  พิจารณาได ดังนี้คือ 

100
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d)(w
wM ×

−
=

และปริมาณความชื้นมาตรฐานแหง คืออัตราสวนน้ําหนักของน้ําในวัสดุตอน้ําหนักวัสดุแหง 

สามารถหาคาไดดังนี้ คือ 100
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อุปกรณและวิธีการวิจัย 
            เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ํารวมกับอากาศในการพาความรอนแบบบังคับ ดังรูปที่ 1  

ประกอบดวยแผงรับแสงอาทิตยโดยใชอากาศหมุนเวียนขนาดพื้นที่รวม 1.5 2m  และแผงรับรังสีอาทิตยโดยใชน้ํา

หมุนเวียนขนาดขนาดพื้นที่รวม 1.5 2m ตูอบแหงขนาดความจุ 0.15 3m หุมฉนวนปองกันความรอนอยางดี ควบคุม
อัตราการไหลของน้ําดวยเกทวาลว  วัดอุณหภูมิอากาศ น้ํา ตูอบ ดวยเทอรโมคับเปล  ชนิด  K  
   
               

 

 
      
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยโดยใชน้ํารวมกับอากาศในการพาความรอนแบบบังคับ 

 

ผลการวิจัย 
 

                   จากรูปที่ 2 อัตราการไหลของน้ํารอนในระบบมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ   เนื่องมาจากอัตราการ

ถายเทความรอนของแผงรับรังสีแสงอาทิตย ที่ถายเทใหกับน้ํารอนในระบบโดยในชวงเวลา 09.00 – 10.00 นาฬิกา  

คาความเขมของรังสีแสงอาทิตยมีคาสูงขึ้น  ทําใหอัตราการถายเทความรอนของแผงรับรังสีแสงอาทิตยที่ถายเท 

ใหกับน้ํารอนในระบบมีคาสูง  โดยอุณหภูมิทางออกของแผงรับรังสีแสงอาทิตยโดยใชน้ําในการพา ความรอนแบบ

บังคับ  จะแตกตางกันโดยเฉลี่ย  4.9  องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตูอบแหงเทียบกับอัตราการไหล

ของอากาศ  กรณีใชอากาศในการพาความรอนแบบบังคับ  มีผลการทดลองไปในแนวทางเดียวกันกับกรณีใชน้ํา     

ดังรูปที่ 3 โดยมีคาแตกตางกันโดยเฉลี่ย 8.7  องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตูอบแหงกรณีใชน้ํา      รูปที่ 3   การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตูอบแหงกรณีใชอากาศ 
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 รูปที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้นมาตรฐานเปยก  และรูปที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงความชื้น

มาตรฐานแหงซึ่งมีคาลดลงตามเวลาในการอบแหงเนื่องจากปริมาณที่ลดลงของน้ําในผลิตภัณฑและความเปนฉนวน

ของผิวผลิตภัณฑ 

              รูปที่ 5 แสดงประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 34.83%  และรูปที่ 6 

แสดงระยะเวลาคืนทุนของเครื่องอบแหงกรณีใชน้ํารวมกับอากาศมีระยะเวลาคืนทุนนอยสุดเทากับ 2.9 ป โดย

พิจารณา  เงินลงทุน 30,000  บาท  อายุการใชงาน 10  ป  คาเสื่อมราคารายป  3,000  ตอป  การทํางานใชไฟฟา

ขนาด 330  วัตต จํานวน 7 ชั่วโมงตอวัน     

    
         
 
 
 
 
 
 
รูปที่  4  การเปลี่ยนแปลงความชื้นมาตรฐานเปยก                 รูปที่  5  การเปลี่ยนแปลงความชื้นมาตรฐานแหง 
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         รูปที่  6    ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหง                   รูปที่  7ระยะเวลาในการคืนทุน 

 

                         
 

รูปที่ 8 ผลิตภัณฑกุงจากการอบแหง 

 

สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องอบแหงสูงสุดเทากับ 34.83 % ที่อัตราการไหลของน้ํา       

6 LPM และความเร็วลม 3 m/s โดยที่อุณหภูมิตูอบ 61 C  น้ําหนักกุงกอนอบแหง  1500  กรัม มีความชื้นเริ่มตน  
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80% wb.  หลังอบแหงลดลงเหลือ 320 กรัม มีความชื้นสุดทาย 6.25% wb. ใชเวลา 9 ชั่วโมง สามารถคืนทุนใน

ระยะเวลา 2.9 ป 
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วงจรกําเนิดสัญญาณซายนแบบควอเดรเจอรโหมดกระแสที่ใช CCCCTA จํานวนหนึ่งตัวโดย
ปราศจากตัวตานทาน 
Resistor-less Current-Mode Sinusoidal Quadrature Oscillator Using Single CCCCTA 

 

ภูวเมศวร สิงหทอง1 เกศศักดิ์ จันทะฟอง2 และ วินัย ใจกลา3  

Puwamet Singthong1, Katesak Jantafong2 and Winai Jaikla3  

    

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้นําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณซายนแบบควอเดรเจอรโหมดกระแสที่ใช CCCCTA เปน

อุปกรณแอกทีฟเพียงตัวเดียวรวมกับตัวเก็บประจุที่ตอลงกราวนดโดยปราศจากตัวตานทาน จุดเดนของวงจร            

ที่นําเสนอคือ สามารถปรับความถี่และเงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส โครงสรางของ 

วงจรไมซับซอน ประกอบไปดวย CCCCTA จํานวน 1 ตัวและตัวเก็บประจุที่ตอลงกราวนดอีก 2 ตัว วงจรที่นําเสนอใช

เพียงอุปกรณพาสซีฟที่ตอลงกราวนด จึงเหมาะที่จะนําไปพัฒนาเปนวงจรรวม นอกจากนี้แลวดวยความตานทาน     

ที่เอาตพุตของวงจรมีคาสูง วงจรที่นําเสนอจึงสามารถนําไปตอคาสเคดในโหมดกระแสหรือขับโหลดไดโดยตรง       

ผลการจําลองดวยโปรแกรม PSPICE พบวาวงจรทํางานไดสอดคลองตามที่คาดการณไวในทางทฤษฎี วงจรมี    

อัตราดึงกําลังงานไฟฟาเฉลี่ย 2.36mW ที่แหลงจายแรงดันไฟเลี้ยงวงจร ±2.5 โวลต 

คําสําคัญ : วงจรกําเนิดสัญญาณซายน  โหมดกระแส  วงจรรวม  CCCCTA 

 

Abstract 
This article presents current-mode quadrature sinusoidal oscillators employing current controlled 

current conveyor transconductance amplifier (CCCCTA) as active element. The features of the proposed 

circuit are that: the circuit topologies are very simple consisting of single CCCCTA and two grounded 

capacitors, the proposed circuits are easy to fabricate in chip, the oscillation condition and oscillation 

frequency can be electrically tuned. Moreover, the proposed circuit due to high output impedances 

enable easy cascading in current-mode circuit. The PSpice simulation results are depicted, and the given 

results agree well with the theoretical anticipation. The power consumption is approximately 2.36mW at 

±2.5V power supply voltages.  

Keywords : Sinusoidal oscillator Active device Quadrature CCCCTA Integrated circuit 
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บทนํา 
สัญญาณรูปคล่ืนซายนแบบควอเดรเจอร ไดถูกนํามาใชงานอยางกวางขวาง ทั้งในงานดานการวัด ระบบ

เครื่องมือวัด การประมวลผลสัญญาณ ตลอดจนระบบอิเล็กทรอนิกสและระบบสื่อสาร โดยทั่วไปแลววงจรที่สามารถ

ใหกําเนิดรูปคล่ืนซายน จะมีสวนประกอบ 2 สวนหลักคือ โครงขายเลือกความถี่ (Frequency-selective network)   

ซึ่งโดยพื้นฐานแลวประกอบไปดวยอุปกรณพาสซีฟคือ ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ หรือตัวเหนี่ยวนํา อีกสวนคือ

วงจรขยายสัญญาณ (Khan and Khawaja 2000) ที่ผานมานั้น มีการนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณซายนที่มีความ 

สามารถตางๆ มากมาย เชน ใชจํานวนอุปกรณนอยลง สามารถควบคุมคาความถี่ (Oscillation frequency) และ

เงื่อนไขการกําเนิดสัญญาณ (Oscillation condition) ไดโดยกระแสหรือแรงดัน อยางเปนอิสระตอกัน ทํางานโดย

บริโภคกําลังและแรงดันไฟเลี้ยงต่ํา สัญญาณมีความถูกตองสูง (Bayard, 2004; Abuelma’atti and Al-qahtani, 

1998; Barthelemy et al., 2002; Chang and Liao, 2002) เปนตน แตโดยทั่วไปแลว ทั้งหมดนั้น ยังมีการใชอุปกรณ

ทั้งพาสซีฟและแอคทีฟอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลใหเมื่อนําไปสรางเปนวงจรรวมแลว วงจรมีขนาดของชิปที่ใหญ 

(Tsukutani et al., 2000; Tsukutani et al., 2003) อีกทั้งยังตองการความสมพงษ (Match) ของอุปกรณเหลานั้นอีก

ดวย ประกอบกับในปจจุบันการออกแบบวงจรแอนะลอกตางๆ อาทิเชน วงจรกรองความถี่ วงจรคูณสัญญาณ          

ที่สามารถควบคุมคาตางๆ ดวยกระแส กําลังไดรับความสนใจอยางมาก เนื่องจากมีลักษณะเดนคือ สามารถควบคุม

คาไดในยานกวา การควบคุมที่อุปกรณพาสซีฟ เชน ตัวตานทาน หรือตัวเก็บประจุ มีความสะดวกตอการนําไป    

สรางเปนวงจรรวม สามารถควบคุมการทํางานไดแมนยํา และสามารถนําไปประยุกตใชงานรวมกับระบบควบคุม

อัตโนมัติ หรือไมโครคอนโทรลเลอรไดงายกวาอีกดวย (Singh and Senani, 1998) 

ในทศวรรษที่ผานมามีความพยายามที่จะลดแรงดันไฟเลี้ยงในวงจรอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากความตองการ  

ที่จะนํามาใชกับอุปกรณแบบพกพา หรืออุปกรณส่ือสารแบบไรสายที่ใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายกําลังงาน  ดังนั้น     

จึงมีการใชเทคนิคการทํางานในโหมดกระแส (Current-mode) ซึ่งมีขอดีหลายประการ ไดแก มีชวงพิสัยพลวัติกวาง  

มีแบนดวิธกวาง ทํางานที่แรงดันต่ําไดดีและบริโภคกําลังงานต่ํา (Toumarzou et al., 1990) 

เมื่อเร็วๆ นี้ไดมีผูนําเสนออุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งสามารถทํางานไดในโหมดกระแสที่มีชื่อวา Current 

conveyor transconductance amplifier (CCTA) ที่เหมาะจะนําไปออกแบบวงจรประมวลสัญญาณแอนะลอก 

(Prokop and Musil, 2005) โดย CCTA สามารถทํางานได ทั้งโหมดแรงดันและโหมดกระแส นอกจากนี้ยังมีขอดี    

อีกหลายประการเชน อัตราสรูวสูง แบนดวิธกวาง โครงสรางวงจรที่ออกแบบโดย CCTA ไมซับซอน แตเนื่องจาก 

CCTA ไมสามารถควบคุมความตานทานแฝงที่ขั้วอินพุตไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นเมื่อนํา CCTA ไป

ออกแบบวงจรจึงไมสามารถควบคุมการทํางาน ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส บางวงจรตองใชตัวตานทานจํานวน    

หลายตัว ซึ่งไมเหมาะที่จะนําไปสรางเปนวงจรรวม ตอมาจึงมีผูนําเสนอ CCTA ที่สามารถควบคุมความตานทานแฝง         

ที่อินพุตดวยกระแสไบอัส  และมีชื่อเรียกใหมวา Current controlled current conveyor transconductance 

amplifier (CCCCTA) (Siripruchyanun and Jaikla, 2008) 

จากหลักการที่ไดกลาวมาขางตน บทความวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อนําเสนอ โครงสรางวงจรกําเนิดสัญญาณ

รูปคล่ืนซายนแบบใหม ซึ่งวงจรที่นําเสนอนี้มีขอดีคือ สามารถใหกําเนิดสัญญาณซายนชนิดควอเดรเจอร อันเปน

สัญญาณหนึ่งที่มีการใชกันอยางแพรหลาย สามารถควบคุมคาความถี่และเงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณไดดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส อีกทั้งใชจํานวนอุปกรณนอย โดยประกอบไปดวยเพียง CCCCTA จํานวน 1 ตัว รวมกับ   

ตัวเก็บประจุที่ตอลงกราวนดอีก 2 ตัว ดวยลักษณะเดนดังกลาว ประกอบกับการใชจํานวนอุปกรณแอคทีฟจํานวน
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นอย และไมตองการอุปกรณใดที่สมพงษกัน วงจรที่นําเสนอจึงมีความเหมาะสมในการนําไปใชงาน หรือพัฒนา      

ใหอยูในรูปแบบวงจรรวม ผลการจําลองการทํางานของวงจรโดย PSpice แสดงถึงความสอดคลองกับทฤษฎี ที่ไดมี

การวิเคราะหไวเปนอยางดี 

 

หลักการทาํงานของวงจร 
 หลักการพื้นฐานของ CCCCTA 

เนื่องจากวงจรที่นําเสนอประกอบไปดวยอุปกรณหลักคือ CCCCTA หัวขอนี้จึงขอกลาวถึง CCCCTA       

พอสังเขป CCCCTA เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโหมดกระแสที่มี 6 ขั้ว โดย CCCCTA ไดพัฒนามาจาก CCTA        

แต CCCCTA จะมีคุณสมบัติพิเศษกวา CCTA ที่สามารถควบคุมความตานทานแฝงที่ขั้วอินพุตทั้งสองไดดวยกระแส

ไบอัสจากภายนอก ซึ่งจะไดอธิบายรายละเอียดในลําดับตอไป ในจํานวน 6 ขั้วของ CCCCTA สามารถแบงออกได

เปนสามกลุมคือ ขั้วกระแสอินพุต 2 ขั้ว (y กับ x) ขั้วกระแสเอาตพุต 2 ขั้ว (o กับ z) และขั้วกระแสควบคุม 2 ขั้ว      

(IB1 และ IB2) ซึ่งสัญลักษณ วงจรสมมูลและโครงสรางภายในของ CCCCTA แสดงดังภาพที่ 1(ก) (ข) และ (ค) 

ตามลําดับ 
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(ก)   (ข)    (ค)    

ภาพที่ 1 CCCCTA (ก) สัญลักษณ (ข) วงจรสมมูล (ค) โครงสรางภายใน 
 

 ซึ่งความสัมพันธของกระแสและแรงดันของ CCCCTA แสดงดวยสมการในเชิงเมตริกซไดดังนี้ 
 

  0; ; ;y x x x y z x o m zI V I R V I I I g V= = + = =  (1) 
 

โดยที่ความตานทานแฝงที่ขั้ว x และคาความนําถายโอนสามารถแสดงไดเปน 
 

  
12

T
x

B

V
R

I
=  และ 2

2
B

m
T

I
g

V
=  (2) 

 

เมื่อ TV  คือ คาศักดาความรอน (Thermal voltage) มีคาประมาณ 26mV ที่อุณหภมิูหอง สวน BI  คือ กระแสไบแอส

ภายนอก จากสมการที่ (2) พบวาทั้งคาความตานทานแฝง และคาความนําถายโอนสามารถควบคุมดวยกระแสไบอัส

หรือที่เรียกวาการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส โดยทั่วไปนั้นกระแสที่ขั้ว z และขั้ว o สามารถมีหลายขั้วไดโดยการเพิ่ม

วงจรสะทอนกระแสเขาไปในวงจรขางใน ซึ่งบางครั้งจะเรียกขั้ว z ที่เพิ่มเขามาวาขั้ว Copy z (zC) 

 

หลักการของวงจรกําเนิดสัญญาณที่นาํเสนอ 
หลักการทํางานของวงจรประกอบไปดวย วงจรกรองผานทุกความถี่ลําดับหนึ่ง (First-order allpass filter) 

ตอรวมกับวงจรอินทิเกรเตอรที่ไมมีการสูญเสีย (Lossless integrator) แสดงแผนผังการทํางานในภาพที่ 2(ก)       

จากแผนผังในภาพที่ 2(ข) จะไดวงจรกําเนิดสัญญาณโดยใช CCCCTA เปนอุปกรณหลัก ดังภาพที่ 2(ข) 
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จากวงจรในภาพที่ 2(ข) จะไดสมการลักษณะสมบัติ (Characteristic equation) ของวงจรดังนี้ 
 

  ( )2
1 2 2 1 0x m x ms C C R s C C g R g+ − + =  (3) 

 

จากสมการที่ (3) จะไดความถี่ในการกําเนิดสัญญาณและเงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณเปน 
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ภาพที่ 2 (ก) แผนผังการกําเนิดสัญญาณ (ข) วงจรกําเนิดสัญญาณรูปคล่ืนซายนที่นําเสนอ 

 

เมื่อแทนคา 1/ 2x T BR V I=    , 2 / 2m B Tg I V=  และกําหนดให 1 2C C C= =  จะไดความถี่และเงื่อนไขในการกําเนิด

สัญญาณเปน 

  1 2
1

osc B B
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I I
V C

ω =  และ 1 24 B BI I=  (5) 

 

ซึ่งจากสมการที่ (5) พบวาสามารถปรับความถี่และเงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

1BI  และ 2BI  เมื่อพิจารณาวงจรในรูปที่ 2 จะไดฟงกชันโอนยายของ 1OI  และ 2OI  เปน 

 

  ( )
( )

2

1 2

O m
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I s g
I s sC

=  (6) 
 

เมื่อพิจารณาในชวงอยูตัวของสัญญาณซายนจากสมการที่ (6) จะพบไดวา 1OI  และ 2OI  จะมีเฟสตางกัน 

 

ผลการจําลองการทาํงาน 
เพื่อเปนการยืนยันและทดสอบสมรรถนะของวงจรกําเนิดสัญญาณในภาพที่ 2(ข) จึงไดมีการจําลองการ

ทํางานของวงจรดวยโปรแกรม PSpice สําหรับทรานซิสเตอร PNP และ NPN ที่ใชในการจําลองการทํางานของวงจร 

ไดใชพารามิเตอรของทรานซิสเตอรเบอร PR200N และ NR200N ตามลําดับ ซึ่งเปนทรานซิสเตอรอารเรย ALA 400 

ของ AT&T (Frey, 1993)  ที่สามารถทํางานไดจนถึงยานความถี่สูงมาก (Ultra High Frequency) โดยกําหนดให 

CCCCTA ทํางานที่แรงดัน ±2.5V และมีโครงสรางภายในดังภาพที่ 1(ค)  



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

O-447  

 

I O
(µ

A
)

 
(ก)    (ข) 

ภาพที่ 3(ก) กระแสเอาตพุตในสภาวะอยูตัว (ข) สเปกตรัมของสัญญาณ 

 

 ลําดับแรกปรับกระแสไบแอส 1 50BI Aμ= , 2 222BI Aμ= โดยแหลงจายกระแสทั้งหมดเปนแหลงจายกระแส

ในอุดมคติ ตัวเก็บประจุ C1=C2=1nF ตามลําดับ ผลการจําลองการทํางานในภาพที่ 3(ก) เปนกระแสเอาตพุตใน

สภาวะอยูตัวจะพบวาสัญญาณทั้งสองมีเฟสตางกัน 90° ซึ่งก็คือสัญญาณซายนแบบควอเดรเจอรนั่นเอง สวนในภาพ

ที่ 3(ข) แสดงสเปกตรัมของสัญญาณที่ความถี่ 597kHz ซึ่งมีคาผิดเพี้ยนทางฮารมอนิกสรวม (THD) เทากับ 2 .94% 

สําหรับคาความถี่ที่ไดจากการคํานวณในสมการที่ (6) จะมีคาเทากับ 644kHz โดยความถี่ที่ไดจากการจําลอง

เบี่ยงเบนไปจากคาในทางทฤษฏีประมาณ 7.29% ซึ่งคาดวานาจะเกิดจากคาความจุและความตานทานแฝงที่อยู

ภายใน CCCCTA 

 

สรุป 
บทความวิจัยนี้ไดนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณซายนแบบควอเดรเจอรโหมดกระแส โดยใช CCCCTA โดย

ความถี่และเงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณสามารถควบคุมไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ผลการจําลองการทํางานดวย

โปรแกรม PSpice พบวาวงจรทํางานไดสอดคลองกับที่คาดการณไว ดวยโครงสรางของวงจรที่ประกอบไปดวยเพียง

CCCCTA จํานวน 1 ตัว รวมกับตัวเก็บประจุที่ตอลงกราวนดอีก 2 ตัว วงจรที่นําเสนอจึงมีความเหมาะสมในการ

พัฒนาไปสูวงจรรวม เพื่อนําไปใชระบบส่ือสารแบบไรสายที่ใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายกําลัง ตลอดจนนําไปตอใชงาน

จริงเนื่องจากโครงสรางวงจรไมซับซอน 
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วงจรคณูสัญญาณแอนะลอกโหมดกระแส 4 ควอดแดรนทและหาร 2 ควอดแดรนท โดยใช 
CCCCTA 
Current-mode 4-Quadrant Analog Multiplier and 2-Quadrant Divider Using CCCCTAs 

 

สุริยา อดิเรก1 อิสรี ศรีคุณ2 และ วินัย ใจกลา3  

Suriya Adirek1, Isaree Srikun2  and Winai Jaikla3  

    

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้นําเสนอ วงจรที่สามารถคูณและหารสัญญาณแอนะลอกโหมดกระแส โดยใช Current 

Controlled Current Conveyor Transconductance Amplifier (CCCCTA) ซึ่งมีลักษณะเดนคือ สามารถคูณ

สัญญาณได 4 ควอดแดรนดและหารสัญญาณได 2 ควอดแดรนด โดยที่ไมตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางวงจร วงจร

ประกอบไปดวยเพียง CCCCTA จํานวน 2 ตัว โดยปราศจากอุปกรณพาสซีพภายนอก วงจรที่นําเสนอจึงมีความ

เหมาะสมสําหรับการพัฒนาไปสูวงจรรวม นอกจากนี้แลวกระแสเอาตพุตเปนอิสระตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ     

ผลการจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม PSpice โดยใช CCCCTA ที่มีโครงสรางเปนทรานซิสเตอรไบโพลาร 

ที่แหลงจายไฟ ±2.5โวลต พบวาวงจรทํางานไดสอดคลองกับที่คาดการณไวในทางทฤษฎี วงจรมีอัตราดึงกําลังงาน

ไฟฟาเฉลี่ย 5.32mW 

คําสําคัญ : วงจรคูณ วงจรหาร โหมดกระแส วงจรรวม  CCCCTA 

 

Abstract 
This paper reviews a circuit which is analog multiplier/divider using Current Controlled Current 

Conveyor Transconductance Amplifiers (CCCCTAs). The proposed circuit can function as four-quadrant 

multiplier and two-quadrant divider without changing a circuit topology. A constant value of multiplication 

and division can be controlled via an input bias current. Without any external passive element 

requirements and using 2 CCCCTAs, the proposed circuit is suitable to fabricate in IC. Moreover, 

proposed circuit is insensitive to ambient temperature variations. The circuit performances are depicted 

trough PSPICE simulations, they show good agreement to theoretical analysis. The power consumption is 

approximately 5.32mW at ±2.5V supply voltages 

Keywords : Multiplier, Divider, Current-mode, Integrated circuit, CCCCTA 
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บทนํา 
ในระบบงานวิศวกรรมไฟฟา ไดนําวงจรคูณและหารสัญญาณแอนะลอกไปประยุกตใชงานอยางมากมาย

เชน ระบบส่ือสาร ระบบเครื่องมือวัด ระบบเครื่องเสียง เปนตน (Abou El-Atta et al., 2002) ตัวอยางการใชงานวงจร

คูณในระบบสื่อสารไดแก การสรางสัญญาณไซดแบนดคูในระบบ AM (Double sideband amplitude modulation) 

ที่จะนําสัญญาณขอมูลขาวสารและสัญญาณพาหมาคูณกัน ดังนั้นจึงไดมีความพยายามพัฒนาและออกแบบ     

วงจรคูณและหารสัญญาณแอนะลอกอยางตอเนื่องโดยที่จะมุงเนนในเรื่อง แหลงจายไฟเลี้ยงที่ต่ําลง ประหยัด

กําลังไฟฟา โครางวงจรที่ไมซับซอน ตอบสนองยานอินพุตที่กวาง เนื่องจากตองการนําไปประยุกตใชในอุปกรณ    

แบบพกพา หรืออุปกรณส่ือสารแบบไรสาย ที่ใชแบตเตอรี่เปนแหลงจายกําลังงาน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดมี       

ผูนําเสนอวงจรคูณและหารสัญญาณแอนะลอกที่ถูกแบบดวยเทคนิคโหมดกระแส เนื่องดวยเทคนิคการนี้สามารถ

ตอบสนองความตองการไดดีกวาเทคนิคโหมดแรงดัน (Toumarzou et al., 1990) แตอยางไรจากการศึกษาพบวา

วงจรคูณและหารสัญญาณเหลานี้มีขอดอยหลายประการดังนี้ 

• ไมสามารถทําหนาที่เปนวงจรคูณสัญญาณแอนะลอกแบบ 4 ควอแดรนต (Siripruchyanun and 

Jaikla, 2008; Tangsrirat et al., 2010; Premont et al., 1998; Premont et al., 1999) 

• มีเงื่อนไขที่เพื่อใหสามารถทํางานเปนวงจรคูณสัญญาณแอนะลอกแบบ 4 ควอแดรนต (Hidayat et al., 

2003; Yuce, 2008)  

• ใชอุปกรณพาสซีฟหรือแอคทีฟจํานวนมากสงผลใหเมื่อนําไปพัฒนาเปนวงจรรวมจะทําใหชิปมีขนาด

ใหญและส้ินเปลืองกําลังไฟฟา (Kaewdang et al., 2003) 

• ไมสามารถควบคุมไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ทําใหยากเมื่อนําไปประยุกตในระบบอัตโนมัติ 

(Hidayat et al., 2003; Kesking, 2004) 

• ขนาดของสัญญาณเอาตพุตมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Premont et al., 1998) 

เมื่อเร็วๆ นี้ไดมีผูนําเสนออุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งสามารถทํางานไดในโหมดกระแสที่มีชื่อวา Current 

conveyor transconductance amplifier (CCTA) ที่เหมาะจะนําไปออกแบบวงจรประมวลสัญญาณแอนะลอก 

(Prokop and Musil, 2005) โดย CCTA สามารถทํางานได ทั้งโหมดแรงดันและโหมดกระแส นอกจากนี้ยังมีขอดีอีก

หลายประการเชน อัตราสรูวสูง แบนดวิธกวาง โครงสรางวงจรที่ออกแบบโดย CCTA ไมซับซอน แตเนื่องจาก CCTA 

ไมสามารถควบคุมความตานทานแฝงที่ขั้วอินพุตไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นเมื่อนํา CCTA ไปออกแบบวงจร

จึงไมสามารถควบคุมการทํางาน ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส บางวงจรตองใชตัวตานทานจํานวนหลายตัว ซึ่งไมเหมาะ

ที่จะนําไปสรางเปนวงจรรวม ตอมาจึงมีผูนําเสนอ CCTA ที่สามารถควบคุมความตานทานแฝงที่อินพุต ดวยกระแส

ไบอัส  และมีชื่อเรียกใหมวา Current controlled current conveyor transconductance amplifier (CCCCTA) 

(Siripruchyanun and Jaikla, 2008) 

ดวยเหตุผลดังกลาว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอวงจรคูณและหารสัญญาณแอนะลอกในโหมด

กระแสที่สังเคราะหไดจาก CCCCTA โดยมีลักษณะเดนดังนี้ มีโครงสรางที่ไมซับซอนที่ประกอบดวยอุปกรณแอคทีฟ

จํานวนนอยและปราศจากอุปกรณพาสซีฟใดๆ และมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิเพียงเล็กนอย อีกทั้ง

สามารถเปนวงจรคูณสัญญาณแอนะลอก 4 ควอแดรนตและหารสัญญาณได 2 ควอแดรนตในวงจรเดียวกัน จึงมี

ความสะดวกในการนําไปตอใชงานหรือพัฒนาเปนวงจรรวม และนําไปประยุกตในระบบอัตโนมัติ ผลการจําลองการ

ทํางานของวงจรโดย PSpice แสดงถึงความสอดคลองกับทฤษฎี ที่ไดมีการวิเคราะหไวเปนอยางดี 
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หลักการทาํงานของวงจร 
 หลักการพื้นฐานของ CCCCTA 

เนื่องจากวงจรที่นําเสนอประกอบไปดวยอุปกรณหลักคือ CCCCTA หัวขอนี้จึงขอกลาวถึง CCCCTA      

พอสังเขป CCCCTA เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโหมดกระแสที่มี 6 ขั้ว โดย CCCCTA ไดพัฒนามาจาก CCTA แต 

CCCCTA จะมีคุณสมบัติพิเศษกวา CCTA ที่สามารถควบคุมความตานทานแฝงที่ขั้วอินพุตทั้งสองไดดวยกระแส

ไบอัสจากภายนอก ซึ่งจะไดอธิบายรายละเอียดในลําดับตอไป ในจํานวน 6 ขั้วของ CCCCTA สามารถแบงออกได

เปนสามกลุมคือ ขั้วกระแสอินพุต 2 ขั้ว ขั้วกระแสเอาตพุต 2 ขั้วและขั้วกระแสควบคุม 2 ขั้ว โดยสัญลักษณ วงจร

สมมูลและโครงสรางภายในของ CCCCTA แสดงไดดังภาพที่ 1(ก) (ข) และ (ค) ตามลําดับ 
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ภาพที่ 1 CCCCTA (ก) สัญลักษณ (ข) วงจรสมมูล (ค) โครงสรางภายใน 
 

 ซึ่งความสัมพันธของกระแสและแรงดันของ CCCCTA แสดงดวยสมการในเชิงเมตริกซไดดังนี้ 
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โดยที่ความตานทานที่ขั้ว x และคาความนําถายโอน สามารถแสดงไดเปน 
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เมื่อ TV  คือ คาศักดาความรอน (Thermal voltage) มีคาประมาณ 26mV ที่อุณหภมิูหอง สวน BI  คือ กระแสไบแอส

ภายนอก จากสมการที่ (2) และ (3) พบวาทั้งคาความตานทานแฝงและคาความนําถายโอนสามารถควบคุมดวย

กระแสไบอัสหรือที่เรียกวาการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส 
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ภาพที่ 2 วงจรคูณและหารสัญญาณโหมดกระแสที่นําเสนอ 

 

 หลักการของวงจรคณูและหารสัญญาณแอนะลอกโหมดกระแสที่นําเสนอ 
โครงสรางของวงจรคูณและหารสัญญาณโหมดกระแสที่นําเสนอแสดงไดดังรูปที่ 2 เมื่อพิจารณาวงจรใน

ภาพที่ 2 และอาศัยคุณสมบัติของ CCCCTA ตามที่ไดกลาวถึงในหัวขอที่ผานมาจะไดกระแสเอาตพุตดังนี้ 
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จากสมการที่ (3) เห็นไดอยางชัดเจนวา หาก Iin1 และ Iin2 เปนสัญญาณอินพุต วงจรจะทําหนาที่เปนวงจรคูณ

สัญญาณโหมดกระแสสี่ควอดแดรนดได เนื่องจากเมื่อพิจารณาวงจรที่นําเสนอในรูปที่ 2 พบวา Iin1 และ Iin2 สามารถ
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เปนไดทั้งคาบวกและลบ นอกจากนี้แลวยังพบวา ในอุดมคติวงจรยังทํางานเปนอิสระตออุณหภูมิ เนื่องจากสมการ

กระแสเอาตพุตไมมีเทอมของคาศักดาความรอน (VT) และพิจารณาสมการเดิมเห็นไดเชนเดียวกันวา วงจรสามารถทํา

หนาที่หารสัญญาณไดดวย หากกําหนด Iin1 หรือ Iin2 และ IB3 เปนสัญญาณอินพุต แตอยางไรก็ตาม IB3 ไมสามารถมี

คาเปนลบได ดังนั้นวงจรในรูปที่ 2 นี้จึงทําหนาที่เปนวงจรหารสัญญาณไดเพียงสองควอดแดรนด 

 

ผลการจําลองการทาํงาน 
เพื่อเปนการยืนยันและทดสอบสมรรถนะของวงจรคูณและหารสัญญาณในภาพที่ 2 จึงไดมีการจําลองการ

ทํางานของวงจรดวยโปรแกรม PSpice สําหรับทรานซิสเตอร PNP และ NPN ที่ใชในการจําลองการทํางานของวงจร 

ไดใชพารามิเตอรของทรานซิสเตอรเบอร PR200N และ NR200N ตามลําดับ ซึ่งเปนทรานซิสเตอรอารเรย ALA400 

ของ AT&T (Frey, 1993) โดยกําหนดให CCCCTA ทํางานที่แรงดัน ±2.5V และมีโครงสรางภายในดงัภาพที่ 1(ค)  
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ภาพที่ 3 คุณสมบัติการตอบสนองตอกระแสไฟตรงของ (ก) การคูณสัญญาณ (ข) การหารสัญญาณ 
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)

  
(ก)      (ข) 

ภาพที่ 4 (ก) ผลการคูณสัญญาณซายนความถี่ 1MHz กับ 100kHz (ข) สเปกตรัมของสัญญาณ 
 

 คุณสมบัติการตอบสนองตอกระแสไฟตรงของการคูณและหารสัญญาณแสดงดังภาพที 3(ก) และ (ข) ซึ่ง

พบวาสามารถคูณสัญญาณได 4 ควอแดรนตและหารสัญญาณได 2 ควอแดรนตตามที่ไดวิเคราะหไวในสมการที่ (8) 

ภาพที่ 4(ก) เปนการคูณกันของสัญญาณซายน Iin1 ขนาด 100µA ความถี่ 1MHz และ Iin2 ขนาด 50µA ความถี่ 

100kHz ซึ่งพบวาวงจรทํางานคูณสัญญาณไดตามความคาดหวัง สวนภาพที่ 5(ข) สเปกตรัมของสัญญาณ เมื่อ

อุณหภูมิของวงจรเปลี่ยนแปลงตั้งแต -100 ถึง 100 องศาเซลเซียส โดยปรับกระแสทุกตัวเทากับ 100µA พบวา คา

เบี่ยงเบนความถี่ของกระแสเอาตพุตของวงจรมีคานอยกวา 10% ดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลการเบี่ยงเบนกระแสเอาตพุตของวงจรเมื่อเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 
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สรุป 
บทความวิจัยนี้ไดนําเสนอวงจรคูณและหารสัญญาณแอนะลอกโหมดกระแสโดยใชเพียง CCCCTA  

จํานวน 2 ตัว กระแสเอาตพุตปนอิสระตออุณหภูมิ และสามารถควบคุมขนาดของสัญญาณไดไดดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส วงจรมีอัตราการบริโภคพลังงานเทากับ 5.32mW ที่แรงดันไฟเลี้ยง ±2.5V นอกเหนือจากนี้แลว       

ดวยโครงสรางที่ประกอบดวยอุปกรณแอคทีฟจํานวนนอยและไมตองการความสมพงษกันของอุปกรณ จึงมีความ

สะดวกในการพัฒนาเปนวงจรรวม เนื่องจากจะใชพื้นที่ในชิปนอยกวา เพื่อใชในงานประมวลผลสัญญาณของ 

อุปกรณและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่พกพาได (Portable electronic equipment) 
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การใชหลกัการจูงใจในภาพถายสําหรบัมูลนธิิเพื่อเด็ก 
The use of persuasion principles in photographic images for Children’s foundation 
 

วัชราธร เพ็ญศศิธร1 
Watcharatorn Pensasitorn1 

 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาและวิเคราะหการใชภาพถายเพื่อการจูงใจเปนสําคัญ เนื่องจาก

ภาพถายนั้นสามารถสื่อสารขอมูลไดกวางไกล และรวดเร็วกวาคําพูดนับพัน ทําใหผูรับสารนั้นซึมซับและเขาถึง  

ขอมูลไดงายดายและรวดเร็ว การจูงใจ (Persuasion) เปนการใชเทคนิคในการสื่อสารเพื่อโนมนาวกระตุนใหเกิด 

ความตองการขึ้น การเลือกใชรูปแบบของจุดจับใจในงานโฆษณา (Advertising Appeals) ที่เหมาะสม สามารถ     

ชักจูงใหผูบริโภคเกิดการตอบสนองตามที่ตองการ 

นักออกแบบเรขศิลป (Graphic Designer) บรรณาธิการภาพถาย (Photo Editor) และผูอํานวยการฝาย

ศิลป (Art Director) จําเปนตองเรียนรูถึงการนําภาพถายมาใชอยางไรจึงเหมาะสม ทั้งงานบรรณาธิการหรือเพื่อการ

โนมนาวใจผูบริโภค หากตองการที่จะเลือกภาพถายที่มีอยูจํานวนมากใหนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น     

ส่ิงแรกที่ควรตองพิจารณา คือ การจัดองคประกอบในภาพถาย (Photographic Composition) เปนการใชหลัก       

ในการออกแบบมาเปนแนวทางในการจัดองคประกอบภาพ เพื่อสรางสรรคภาพใหสามารถสื่อสารและถายทอด

ความรูสึกออกมาไดดี และตองเหมาะกับเนื้อหาที่ตองการสื่อสารออกไปดวย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยโดยการคัดเลือกผลงานภาพถายที่เปนภาพถายโฆษณา (Advertising 

Photography) ภาพขาว (Photojournalism) และภาพถายสารคดี (Documentary Photography) ซึ่งมีเนื้อหา

เกี่ยวกับสถานการณปญหาเด็ก ตั้งแตป ค.ศ.2000 ถึง ค.ศ.2007 จาก 8 แหลงขอมูล ไดแก การประกวดสิ่งพิมพ

โฆษณาของ (1) British Design & Art Direction (D&AD), (2) Europe’s Premier Creative Awards (EPICA 

Awards), (3) New York Festival International Advertising Awards และ (4) Luerzer’s Int’l ARCHIVE การ

ประกวดภาพถายของ (5) World Press Photo Contest, (6) International Photography Awards, (7) 

Photography Master Cup และ (8) Black and White Spider Awards รวมทั้งส้ิน 220 ภาพ จากนั้นนําไปสรางเปน

แบบสอบถาม สงใหผูเชี่ยวชาญดานการสรางสรรคภาพและการออกแบบ จํานวน 5 ทาน ทําการวิเคราะหแนวคิด 

จากภาพถาย แลวนําขอมูลที่ไดกลับมาวิเคราะหและสรุปผล โดยแสดงในรูปจํานวนของรอยละ จากนั้นนํามาจัดเรียง

ตามลําดับคะแนนสูงต่ํา 

 จากผลสรุปงานวิจัย สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสรางสรรคส่ิงพิมพเพื่อประชาสัมพันธโครงการ

ตางๆ สําหรับมูลนิธิเพื่อเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดจุดจับใจไวกอนนั้นทําใหชวยลดกระบวนการคิด 

และสามารถดําเนินการในขั้นตอนการสรางสรรคภาพไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ในเรื่องของการจัดองคประกอบใน

ภาพถายนั้น พบวา มักจะมีการใชรวมกันหลายรูปแบบในภาพหนึ่งภาพ เชน การใชภาพระดับสีมืดทึบ พรอมกับการ

                                          
1 สาขาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดยี คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย 
  Division of Graphic Design and Multimedia, Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, Dusit, Bangkok 10300, Thailand 
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เนนจุดสนใจดวยระยะภาพแบบชัดตื้น ทําใหผูดูมุงความสนใจไปสูเรื่องที่ตองการสื่อสารไดทันที เชนเดียวกับการ

เลือกใชมุมภาพที่แปลกตาก็ทําใหภาพนั้น สะดุดตาและนาจดจํายิ่งขึ้น 

คําสําคัญ  : หลักการจูงใจ  ภาพถาย  มูลนิธิเพื่อเด็ก  จุดจับใจในงานโฆษณา  ภาพถายโฆษณา  ภาพขาว  ภาพถาย

สารคดี  องคประกอบภาพถาย 

 

Abstract 
 The objective of this research is to study and analyze the use of persuasion principles in 

photographic images. Persuasion is a communication technique to convince consumer to have demand. 

By selecting an advertising appeal can persuade consumer to respond to supplier need.  

 Graphic Designer, Photo Editor and Art Directors should all learn how to properly use images in 

their editorials or persuading consumer’s mind. The Photographic Composition is the first thing to 

consider to selecting the effectiveness photography. Photographic Composition principle is to compose 

images by using design principles to create well communicating and expressing images, which should 

be properly matched to the information needed.  

 The research was studied base on relevant Concept, Theory and Researches. Selected 220 

sample images using in advertisements and documentaries from 8 different sources those related to 

Children’s problems in 2000 to 2007. Those sources are: (1) British Design & Art Direction (D&AD, (2) 

Europe’s Premier Creative Awards (EPICA Awards), (3) New York Festival International Advertising 

Awards, (4) Luerzer’s Int’l ACHIVE, (5) World Press-Photo Contest, (6) International Photography Awards, 

(7) Photography Master Cup, and (8) Black and White Spider Awards. Created and submitted the 

questionnaire from selected images to 5 experts in creative and design field to analyze the concept of 

each selected images. The data was summarized and presented in terms of percentage and point 

orders. 

 In conclusion, this research was summarized for using persuasion photography to create 

promotional prints for children’s foundation. Determining impact target can help reducing design process 

time, but increasing efficiency in communication. Moreover, Photographic Compositing most likely is 

using various formats in one images .e.g. using the low-key effect image together with the shallow depth 

of field can immediately lead people to the main point of image. Also using the different angle viewpoint 

can make the image stand out and memorable. 

Keywords : Persuasion Principles, Photographic Images, Children’s Foundation, Advertising Appeals, 

Advertising Photography, Photojournalism, Documentary Photography, Photographic Composition 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ส่ือทางภาพ เขามามีบทบาทตอการรับรูของสังคมมีอิทธิพลตอโลกทัศนของประชาชน นั่นหมายถึง ส่ือทาง

ภาพ เขามาเปนสวนสําคัญของความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมคืออํานาจ เมื่อวัฒนธรรมคือตัวกําหนด
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ความคิดและการกระทําของสังคม ส่ังสมจากประสบการณ ผานการอบรมในครอบครัว ผานการศึกษา ผานศาสนา 

ผานสื่อมวลชน บมเพาะจนเปนแนวคิดและพฤติกรรมรวมกันในสังคมเดียวกัน  

กระแสโลกาภิวัตน เปนอิทธิพลและแรงบีบบังคับของสภาพแวดลอมภายนอก กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในสังคมไทยทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เปนทั้งโอกาสและ

ภัยอันตรายตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน จากการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติพบวา   

เด็กอยูในภาวะหิวโหยถึง 3.7 ลานคน เด็กมีระดับเชาวปญญาต่ํากวาเกณฑเฉล่ียปกติถึงรอยละ 44.2 โดยที่ระดับ

เชาวปญญาของเด็กมีความสัมพันธกับรายไดของครอบครัว อยางมีนัยสําคัญ วิกฤตเศรษฐกิจไทยไดเกิดขึ้นตั้งแต    

ป 2540 เปนผลทําใหมาตรฐานการดํารงชีวิตของครอบครัวเด็กและเยาวชนลดลง ทั้งนี้ เพราะมีจํานวนครัวเรือน

ยากจนเพิ่มขึ้น เมื่อมีครัวเรือนใดยากจนก็ถือวาสมาชิกทุกคนใน ครอบครัวนั้นยากจนดวยเชนกัน ดังนั้น ความยากจน

ในกลุมเด็กจึงสูงกวาผูใหญ โดยในป 2541 มีเด็กและเยาวชนอายุต่ํากวา 17 ป อยูในภาวะยากจนถึง 3.1 ลานคน 

เทียบกับจํานวนคนจนทั้งประเทศ 7.9 ลานคน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2542) 

ปจจุบัน ปญหาเด็กไทยไดรับการเยียวยาจากหลายสวนงาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในรูปแบบของมูลนิธิ ซึ่งเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร (Nonprofit Organization) ในประเทศไทยนั้นมีมูลนิธิกวา 

50 แหง ที่มีบทบาทในการชวยเหลือเด็กเหลานี้ ประสบปญหาเรื่องของการกระจายขาวสารขององคกร เนื่องจาก  

ผูรับสารขาดความสนใจสื่อส่ิงพิมพ ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ตองการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและ

กิจกรรมขององคกรสูสาธารณะ ทั้งชักชวนใหทุกคนในสังคมไดตระหนัก และใหการสนับสนุน ตลอดจนเขามามี สวน

รวมในการดําเนินกิจกรรมขององคกร  

ภาพถาย เปนส่ือทางภาพอันเปนกลไกสําคัญทางวัฒนธรรม ไมไดเปนเพียงเครื่องมือสําหรับการบอกเลา

เรื่องราวหรือความบันเทิงเทานั้น แตภาพถายคือเครื่องมือในการกระตุนเราความคิดและอารมณของสังคม ประกอบ

กับความเชื่อถือที่วาภาพถายไมโกหก ยิ่งทําใหภาพถายมีอิทธิพลมากขึ้น ภาพถายหนึ่งภาพสามารถทําลายชีวิตคน

ใหยอยยับไดทั้งชีวิต สามารถสรางกําลังใจแกสังคมที่กําลังออนลา หรือจะทําใหคนในสังคมหันมาฆากันเองในเรื่องที่

ไมเปนจริงก็ไดทั้งนั้น ขึ้นอยูที่องคกรนั้นใชภาพถายเปนหรือไม หรือใชไดดีเพียงใด ผูกุมอํานาจรัฐในอดีตเขาใจ

ศักยภาพของสื่อชนิดนี้เปนอยางดี และใชภาพถายเพื่อประโยชนทางการเมืองมาแลวนับครั้งไมถวน ในแงของการ

สรางสรรคงาน ส่ือทางภาพสามารถนําไปใชประโยชนไดมากมายในหลากหลายสาขาอาชีพ ไมวาจะเปนเชิงการคา 

การศึกษา การสื่อสารมวลชน และศิลปะ งานที่ออกมาจึงมีมากมาย หลายประเภทตามแตวัตถุประสงคของเนื้องาน 

นอกจากนั้นยังมีวิธีการดู หรือวิธีการทําความเขาใจที่แตกตางกันไปอีกดวย เชน ภาพที่ใชในงานโฆษณาสินคา     

ตองเนนสินคาชนิดนั้นๆ เปนสําคัญ คนดูจึงไมจําเปนตองคิดถึงแนวคิดเชิงปรัชญาอันลึกลํ้า งานภาพเพื่อการศึกษา

และคนควา เนนการบันทึกขอมูล จึงตองมีความคมชัด และเหมือนจริงมากเปนพิเศษ (ภูมิกมล ผดุงรัตน, 2548) 

ในทางจิตวิทยา การจูงใจ (Motivation) เปนกระบวนการทางความคิด (Cognitive Process) และ

กระบวนการตัดสินใจ (Decision-making Process) ของแตละบุคคลเพื่อใหเกิดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

โดยทั่วไปพฤติกรรมของมนุษยมักถูกจูงใจ (Motivated) อยางมากโดยอารมณ (Emotion) มากกวาเหตุผล (Reason 

and Logic) โดยมีแรงจูงใจเปนตัวกําหนดทิศทางของการกระทํา (Actions) เพื่อตอบสนองความตองการนั้น ในงาน

โฆษณาทางสื่อส่ิงพิมพนั้น ภาพจะเปนองคประกอบสําคัญที่กระตุนใหเกิดการรับรูและจดจํา จากงานวิจัยของ 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-4 

Moriarty (1987) ไดทําการวิเคราะหเนื้อหาภาพโฆษณาในสื่อส่ิงพิมพ พบวา มีการใชภาพถายถึง 93 % ของ

องคประกอบทั้งหมด ดังคํากลาวที่วา “ภาพหนึ่งภาพ แทนคําลานคํา”  

การสื่อสารดวยภาพ (Nonverbal / Visual Communications) สามารถทําหนาที่เราอารมณของผูรับสารได

เปนอยางดี  นอกจากนี้ภาพที่ปรากฏอยูในส่ิงพิมพนั้น  ยังมีหนาที่ดึงดูดความสนใจใหมองหรืออาน เลือก

กลุมเปาหมาย และส่ือสารกับผูอาน ภาพถาย เปนส่ือที่ใชภาพแสดงความหมาย สามารถสื่อสารขอมูลไดกวางไกล 

และรวดเร็วกวาคําพูดนับพัน อีกทั้งสามารถทําใหผูรับสารนั้นซึมซับ และเขาถึงขอมูลไดงายดายและรวดเร็ว การ

ส่ือสารเพื่อการจูงใจ มีการใชเทคนิคในการสื่อสาร โดยการเลือกใชรูปแบบของจุดจับใจในงานโฆษณา (Advertising 

Appeals) เปนการสรางความนาสนใจ และสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคเกิดความชอบและตองการสินคานั้นๆได จุดจับ

ใจในงานโฆษณาเกิดขึ้นไดจากความตองการพื้นฐาน และสัญชาตญาณของมนุษย และการจูงใจหรือการโนมนาวใจ

ในงานโฆษณาก็ขึ้นอยูกับการเลือกใชจุดจับใจที่เหมาะสมเพื่อชักจูงใหผูบริโภคเกิดการตอบสนองตามที่ตองการ    

(พรทิพย สัมปตตะวนิช, 2546: 87, 130-131) 

จากเหตุผลที่วา ส่ือทางภาพ มีบทบาทตอการรับรูของสังคมมีอิทธิพลตอโลกทัศนของประชาชน และเปน

สวนสําคัญของความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม เปนไปไดวา สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือเพื่อส่ือสารถึงวิถีชีวิต 

ความเปนไป และเรื่องราวของสถานการณปญหาเด็กที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยอาจจะยกประเด็นเรงดวนที่เปน

ปญหาในขณะนั้น ขึ้นมานําเสนอตอสังคม เพื่อโนมนาวใหเกิดการรับรู ตระหนักถึงปญหา และรวมกันระวังปองกัน   

มิใหปญหานั้นเกิดขึ้นเรื้อรัง หรือเกิดขึ้นใหมในสังคมไทย เพื่อใหเด็กเหลานั้นไดมีโอกาส และเติบโตอยางมีคุณภาพ     

ที่ดีในอนาคต  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. รวบรวมขอมูล 

   1.1 ขอมูลเรื่องสถานการณปญหาเกี่ยวกับเด็ก 

1.2 แนวความคิดและทฤษฎีเรื่องจุดจับใจในงานโฆษณา (Advertising Appeals)  

1.3 แนวความคิดและทฤษฎีเรื่องการจัดองคประกอบภาพถาย (Photographic Composition) 

 2. การสรางเครื่องมือวิจัยและแบบสอบถาม 

  2.1 คัดเลือกผลงานภาพถายจากแหลงขอมูล 

 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกตัวอยางผลงานภาพถายที่เปนภาพถาย

โฆษณา ภาพขาว และภาพสารคดี ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณปญหาดานเด็ก ตั้งแตป 

ค.ศ.2000 ถึง ค.ศ.2007  

2.2 สรางแบบสอบถามเพื่อหาคําตอบ  

2.2.1 การใชจุดจับใจในงานโฆษณา (Advertising Appeals) ในภาพถาย แยกตาม

สถานการณปญหาเกี่ยวกับเด็กในแตละดาน 

2.2.2 การจัดองคประกอบในภาพถาย (Photographic Compositionแยกตามสถานการณ

ปญหาเกี่ยวกับเด็กในแตละดาน 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญดานการสรางสรรคภาพและการ 
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ออกแบบ จํานวน 5 ทาน ทํางานอยูในบริษัทโฆษณาที่อยูในเกณฑจากการจัดอันดับบริษัทโฆษณาชั้นนํา

ของนิตยสาร Campaign Brief Asia ซึ่งเปนนิตยสารที่มีการรวบรวมและจัดอันดับบริษัทโฆษณาใน

ระดับสากล เพื่อทําการวิเคราะหแนวคิดจากภาพถาย และลงรหัสแบบสอบถาม  

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 แบบสอบถามมีลักษณะเปนใหเลือกตอบ (Check List) จะคํานวณหาคาอํานาจจําแนก 

(Discrimination) ดวยวิธีวิเคราะหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) ปรากฏไดคา

อยูระหวาง 0.000-2.315 ซึ่งเปนคาความเชื่อม่ันถึงเกณฑที่ยอมรับได แลวจึงนําขอมูลที่ไดไปคํานวณคา

ทางสถิติในลักษณะ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) 

คารอยละ (Percentage) สรุปผลออกมาเปนลําดับ 

 5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัย 
จากรายงานสถานการณปญหาเด็กของสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอย  

โอกาส และผูสูงอายุ ป พ.ศ. 2549 จําแนกสถานการณปญหาเด็กไทยไว 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานครอบครัว นันทนาการ 

และการมีสวนรวม 2) ดานการจัดการศึกษา 3) ดานการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ 4) ดานการปกปอง

คุมครอง 

 1) การวิเคราะหภาพถายประเภทสถานการณปญหาดานครอบครัว นันทนาการ และการมีสวนรวม พบวา 

มีการใชจุดจับใจที่เนนเรื่องที่ทําใหตกใจ/สะเทือนใจ (Shock Appeal) มากที่สุด คิดเปน 47.8% รองลงมาคือจุดจับใจ

ดานความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy Appeal) 17.4% จุดจับใจดานขาวสาร / ขอมูลที่เปนจริง (News Appeal) และ

จุดจับใจที่เนนเรื่องความคิดถึง/ระลึกถึง วันเกาๆ ที่มีความสุข (Nostalgia Appeal) 13% และจุดจับใจดานความ  

รูสึกผิด (Guilt Appeal) 8.7% ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหการจัดองคประกอบในภาพถาย พบวา การจัดองคประกอบที่พบมากที่สุด คือหลักการ 

เรื่องจุดเดน/จุดสนใจ (Point) คิดเปน 28.6% รองลงมาคือเรื่องอารมณของสี (Color) 20.4% ตามดวยเรื่องมุมมอง

ภาพ (Viewpoint) 14.3% การใชภาพระดับสีมืดทึบ (Low-key effects) และเปนภาพขาว-ดํา (Black and White) 

6.1% การใชหลักการเรื่องพื้นผิว (Texture) ทัศนมิติ (Perspective) และการใชภาพหยุดเวลา (Moment in Time)  

คิดเปน 4.1% ตามลําดับ 

 2) การวิเคราะหภาพถายประเภทสถานการณปญหาดาน การจัดการศึกษา พบวา มีการใชจุดจับใจดาน

ขาวสาร / ขอมูลที่เปนจริง (News Appeal) มากที่สุด คิดเปน 66.7% และรองลงมาคือจุดจับใจดานความเห็นอกเห็น

ใจ (Sympathy Appeal) คิดเปน 33.3% ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหการจัดองคประกอบในภาพถาย พบวา การจัดองคประกอบที่พบมากที่สุด คือ การใช

อารมณของสี (Color Moods) คิดเปน 19% รองลงมาเปนการใชหลักการเรื่องจุดเดน/จุดสนใจ (Point) การใชกรอบ

ในกรอบ (Frame within Frame) และใชภาพขาว-ดํา (Black and White) คิดเปน 14.3% ตามดวยการใชความ

เปรียบตางของน้ําหนักสี (Contrast) ใชภาพระดับสีมืดทึบ (Low-key effects) และการเนนระยะชัดภาพ (Depth of 

Field) คิดเปน 9.5% ตามลําดับ 
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3) การวิเคราะหภาพถายประเภทสถานการณปญหาดาน การสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต พบวา มี

การใชจุดจับใจท่ีเนนเรื่องที่ทําใหตกใจ/สะเทือนใจ (Shock Appeal) มากที่สุด คิดเปน 55.3% รองลงมาคือจุดจับใจ

ดานความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy Appeal) คิดเปน 19.1% ตามดวย จุดจับใจดานขาวสาร / ขอมูลที่เปนจริง 

(News Appeal) จุดจับใจดานอารมณขัน (Humor Appeal) และจุดจับใจดานความรูสึกกลัว (Fear Appeal) คิดเปน 

6.4% และการใชจุดจับใจดานสุขภาพอนามัย (Health Appeal) 4.3% ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหการจัดองคประกอบในภาพถาย พบวา การจัดองคประกอบที่พบมากที่สุด คือการใช

หลักการเรื่องจุดเดน/จุดสนใจ (Point) คิดเปน 23.9% รองลงมาเปนเรื่องอารมณของสี (Color Moods) 21.7% ตาม

ดวยการใชภาพขาว-ดํา (Black and White) 12% การจัดมุมมองภาพ (Viewpoint) 9.8% การใชภาพระดับสีมืดทึบ 

(Low-key effects) 7.6% การเนนระยะชัดภาพ (Depth of Field) 4.3% การเนนลักษณะพื้นผิว (Texture) และการใช

กรอบในกรอบ (Frame within Frame) คิดเปน 3.3% และอันดับสุดทายคือ การใชหลักการเรื่องรูปราง (Shape) 

ความเปรียบตางของน้ําหนักสี (Contrast) และสมดุลที่ไมเทากัน (Asymmetrical Balance) คิดเปน 2.2% ตามลําดับ 

4) การวิเคราะหภาพถายประเภทสถานการณปญหาดาน การปกปองคุมครอง พบวา มีการใชจุดจับใจ  

ดานความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy Appeal) มากที่สุด คิดเปน 45.1% รองลงมาคือ จุดจับใจที่เนนเรื่องที่ทําให

ตกใจ/สะเทือนใจ (Shock Appeal) คิดเปน 31.4% ตามดวย จุดจับใจดานขาวสาร / ขอมูลที่เปนจริง (News Appeal) 

7.8% จุดจับใจดานดานความแปลกใหม (Novelty Appeal) 6.9% จุดจับใจดานความรูสึกผิด (Guilt Appeal) 3.9% 

และจุดจับใจดานความรัก (Love Appeal) 2.9% ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหการจัดองคประกอบในภาพถาย พบวา การจัดองคประกอบที่พบมากที่สุด คือ เรื่องอารมณ

ของสี (Color Moods) คิดเปน 23% รองลงมาคือการใชหลักการเรื่องจุดเดน/จุดสนใจ (Point) 16.8% ตามดวยการใช

ภาพขาว-ดํา (Black and White) 14.1% การใชภาพระดับสีมืดทึบ (Low-key effects) 11% การจัดมุมมองภาพ 

(Viewpoint) 7.3% การสรางความเปรียบตางของน้ําหนักสี (Contrast) และการเนนระยะชัดภาพ (Depth of Field) 

5.2% การใชกรอบในกรอบ (Frame within Frame) 4.7% การสรางรูปแบบและการซ้ํา (Pattern and Repetition) 

3.7% การจัดภาพดวยสมดุลที่ไมเทากัน (Asymmetrical Balance) 2.1% การใชทัศนมิติ (Perspective) 1.6% และ

อันดับสุดทายเรื่องลักษณะพื้นผิว (Texture) และการจัดภาพดวยสมดุลที่เทากัน (Symmetrical Balance) 1% 

ตามลําดับ 

 

ตารางแสดงผลการวิเคราะหภาพถายแยกตามสถานการณปญหาเด็กไทย 4 ดาน เรื่องการใชจุดจับใจในงานโฆษณา 

 การปกปองคุมครอง 
การสงเสริมสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 
ครอบครัว นันทนาการ และการมี

สวนรวม 
การจัดการศึกษา 

Ap
pe

al 

1. Sympathy 

2. Shock 

3. News 

4. Novelty 

1. Shock 

2. Sympathy 

1. Shock 

2. Sympathy 

1. News 

2. Sympathy 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหภาพถายแยกตามสถานการณปญหาเด็กไทย 4 ดาน เรื่องการจัดองคประกอบภาพถาย 
 การปกปองคุมครอง 

การสงเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

ครอบครัว นันทนาการ และการมี
สวนรวม 

การจัดการศึกษา 
Ph

ot
og

ra
ph

ic 
Co

m
po

sit
ion

 1. Color Moods 

2. Point 

3. Black & White 

4. Low-key effects 

5. Viewpoint 

6. Contrast  

7. Depth of Field 

1. Point 

2. Color Moods 

3. Black & White 

4. Viewpoint 

5. Low-key effects 

6. Depth of Field 

7. Texture 

1. Point 

2. Color Moods 

3. Viewpoint 

4. Low-key effects  

5. Black & White  

6. Depth of Field  

7. Texture 

1. Color Moods 

2. Point  

3. Frame within 

Frame  

4. Black & White 

5. Contrast  

6. Low-key 

effects  

7. Depth of Field 

 

สรุป 

 จากผลการวิจัยทั้งหมดที่กลาวมาสามารถสรุปผลเพื่อนําไปใชในโครงการออกแบบ ตามแนวทางดังตอไปนี้ 

 1. ในการสรางสรรคส่ิงพิมพสําหรับมูลนิธิเพื่อเด็ก โดยใชภาพถายในการจูงใจ เพื่อประชาสัมพันธโครงการ

ตางๆ นั้น เมื่อสามารถระบุไดวาโครงการนั้นดําเนินการอยูในสถานการณปญหาเด็กดานใดแลว นําผลไปเปรียบเทียบ

กับผลการวิจัยที่ได เราจะทราบทันทีวาโครงการนั้นควรโนมนาวดวยจุดจับใจรูปแบบใด เชน โครงการเกี่ยวกับเด็ก

เรรอน ควรใชจุดจับใจดานความเห็นอกเห็นใจ โครงการเกี่ยวกับสุขภาพ ควรใชจุดจับใจที่เนนเรื่องที่ทําใหตกใจ/

สะเทือนใจ สวนโครงการดานการศึกษา ควรใชจุดจับใจดานขาวสารและขอมูลที่เปนจริง เปนตน การกําหนดจุด     

จับใจไวกอนนั้นทําใหชวยลดกระบวนการคิด และสามารถดําเนินการในขั้นตอนการสรางสรรคภาพไดอยางรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 

 2. การจัดองคประกอบในภาพถายนั้น สามารถใชรวมกันหลายรูปแบบในภาพหนึ่งภาพ เชน การใชภาพ

ระดับสีมืดทึบ พรอมกับการเนนจุดสนใจดวยระยะภาพแบบชัดตื้น ทําใหผูดูมุงความสนใจไปสูเรื่องที่ตองการสื่อสาร

ไดทันที นอกจากนี้การเลือกใชมุมภาพที่แปลกตาก็ทําใหภาพนั้น สะดุดตาและนาจดจํายิ่งขึ้น 

   
   

ภาพที่ 1 ตัวอยางการใชจุดจับใจความเห็น

อกเห็นใจ จัดองคประกอบภาพถายโดย

หลักการ เนนจุดสนใจดวยการใชภาพ

ระดับสีมืดทึบ 

ที่มา : www.unicef-against-labour.de 

ภาพที่ 2 ตัวอยางการใชจุดจับใจเรื่องที่ทําให

ตกใจ/สะเทือนใจ จัดองคประกอบภาพถาย

โดยหลักการ เนนจุดสนใจดวยการสราง

รูปแบบ การซํ้า และอารมณสี 

ที่มา : www.amnesty.org 

ภาพที่ 3 ตัวอยางการใชจุดจับใจดาน

ขาวสารและขอมูลที่เปนจริง จัด

องคประกอบภาพถายโดยหลักการ เนน

จุดสนใจดวยอารมณสี และมุมมองภาพ 

ที่มา : www.savethechildren.org 
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การปรับเปลี่ยนผังพื้นหองพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา กรณี : หอพักนักศึกษาในพื้นที่
เขตชุมชนคลองหก ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
A Flexible Floor Plan for Off-campus housing Case: Off-campus housing in Moo 1 Tambon 
Klonghok, Klongluang, Pathumthani 
 

ปรีชญะ โรจนฤดากร1 ธนพร วรฉัตร2 และ พรรณิภา ปณฑวณิช3 

Preechaya Rojruedakorn1, Tanapon Worachat2 and Pannipa Pindavanija3 

    

บทคัดยอ 
 การศึกษาการปรับเปล่ียนผังพื้นหองพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา  บริเวณเขตพื้นที่ชุมชนคลองหกรอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่นักศึกษาจํานวนทั้ง 10 คณะที่ตองพักอาศัยรวมกัน  ซึ่งมีประเด็นปญหา 

คือ การใชสอยรวมกันภายในแตละรูปแบบของหองพัก, ขนาดพื้นที่ที่มีอยู และกิจกรรมทางการศึกษาที่แตกตางกันมี

ผลตอการปรับเปล่ียนวิธีการใชพื้นที่ทํากิจกรรมอยางไร  โดยใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบผังพื้น และการจัด

องคประกอบเชิงพื้นที่จากผังหองแบบเดิมที่หอพักจัดให กับ ผังหองภายหลังการเขาใชของนักศึกษา  จากนั้นจึงใชวิธี

ประเมินอาคารภายหลังการเขาครอบครองพื้นที่ (Post Occupancy Evaluation) เพื่อประเมินผลความสามารถ และ

ทัศนคติจากการปรับเปลี่ยนการใชพื้นที่  ซึ่งจะเปนปจจัยตอการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการปรับเปล่ียนผังพื้น 

(Flexible floor plan) และองคประกอบเชิงพื้นที่  สําหรับนักศึกษาที่ตองพักอาศัยรวมกันตอไป 

 ผลของการศึกษา  พบวา แบบผังพื้นของหองพักมีทั้งหมด 4 แบบตามการเขาถึงหองน้ําภายในหองพัก       

มีขนาดของพื้นที่หองพักเฉลี่ย 23.195 ตารางเมตร  ประกอบดวยพื้นที่หลักไดแก พื้นที่พักอาศัยอเนกประสงค, 

หองน้ําและระเบียง สําหรับผูพัก 2 คน  กลุมของผูพักที่มีความตองการอยูอาศัยรวมกันแบงได 2 กลุม คือ กลุมแรก 

ประกอบดวย บริหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร, วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีการเกษตร และครุศาสตรอุตสาหกรรม  กลุมที่

สอง ประกอบดวย เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน, ศิลปกรรมศาสตร, เทคโนโลยีคหกรรม, ศิลปศาสตร และสถาปตยกรรม

ศาสตร  พฤติกรรมและกิจกรรมของผูพักมักทําการบานในชวง 20.00-22.00 น.และนอนในชวง 24.00-6.00 น. โดย

กลุมที่มีแนวโนมทําการบานตั้งแต 24.00-2.00น. คือ วิทยาศาสตร, วิศวกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมศาสตร และ

ศิลปกรรมศาสตร  สําหรับผลสรุปจากการจัดความสัมพันธของพื้นที่ใชสอย และองคประกอบเชิงพื้นที่  พบวาผูพัก

อาศัยมีแนวโนมตอการปรับเปล่ียนตําแหนงเฟอรนิเจอรภายหลังเขาใช  มักมีความตองการแยกเปนสวนตัวบริเวณโตะ

อานหนังสือ, พื้นที่แตงตัว, พื้นที่อาบน้ํา  สวนบริเวณเตียงมีความตองการทั้งแยกเปนสวนตัวหรือรวมพอ ๆ กัน  

สําหรับความตองการเฟอรนิเจอร  พบวาผูพักมีความตองการเฟอรนิเจอรที่เคลื่อนยายได  โดยมีความตองการ

เฟอรนิเจอรพื้นฐานคือ เตียง, ตูเส้ือผา, โตะอานหนังสือ (ตามรูปแบบในบทวิเคราะห) และเฟอรนิเจอรที่การใชงานได

หลากหลายคือ เตียง, โตะอานหนังสือ, ตูเส้ือผา, โตะคอมพิวเตอร, โตะเตี้ย ตามลําดับ  สําหรับนักศึกษาที่ตองการใช

                                          
1 สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 

  Department of Interior Design, Faculty of Arts, Bangkok University, Prathumthani 12120, Thailand 
2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร นครปฐม 73120 ประเทศไทย 

  Faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Nakhon Pathom 73170, Thailand 
3 สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ 10900 ประเทศไทย 

  Department of Interior Design, Faculty of  Architecture, Sripatum University, Bangkok 10900, Thailand 
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พื้นที่การศึกษามากกวาปกติ ควรมีพื้นที่ใกลระเบียงและใชโตะที่สามารถปรับเปล่ียนขนาดและการใชงานได  

 ผลสรุปดังกลาว นําไปสูขอเสนอแนวทางการออกแบบองคประกอบเชิงพื้นที่ที่ปรับเปล่ียนได ในแตละแบบ

ผังของหองพัก จํานวนแบบละ 4 ทางเลือก โดยนําเสนอการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบของการจัดผังพื้น และ

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการใชงานของเฟอรนิเจอรในตําแหนงตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูพัก

อาศัยในแตละชวงเวลา อันกอใหเกิดการใชงานพื้นที่จํากัดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ : หอพักนักศึกษา ชุมชนคลองหก  คลองหลวง ปทุมธานี 

 

Abstract 
 The Study of  A Flexible Floor Plan for Off-campus housing in the area of Klong6 district around 

Rajamangala University of Technology Thanyaburi which the students of 10 faculties of this university 

living together. The problem is how activities in each room type, size of room, and different study 

activities have affected to using area adjustment. It is used the floor plan to compare and analyze it or 

components of area spatial between the room under original model and after used. By using Post-

Occupancy Evaluation(POE) in order to evaluate the ability and viewpoint of students from using area 

adjustment which will be the important factors for development, innovation and flexibility of floor plan and 

components of area spatial for student dormitory. 

 The result of research is found that there are 4 types with 23.195 m2 of the original model floor 

plan, which consist of multi-purpose living area, bathroom, and balcony for 2 residents. There are 2 

groups of residents as follows, the first group is students in Faculty of Business Administration, Science, 

Engineering, Agricultural Technology, and Technical Education, and the second group is students in 

Faculty of Mass Communication Technology, Fine and Applied Arts, Home Economics Technology, 

Liberal Arts, and Architecture prefer living together. Almost students do their homework at 8.00-10.00 pm. 

And sleep at 0.00-6.00 am. whereas the students in faculty of Science, Engineering, Architecture, and 

Fine and Applied Arts do their homework at 0.00-2.00 am. From analyses of functional relationship and its 

components of area spatial, they need privacy in study area, dressing area, and bathroom, meanwhile 

they could use bed area together. They satisfied both basic and adjustable furnitures in order to bed, 

study table, closet, computer table, and cutty table. For the students who need more study area than 

usual, they need area near balcony with size and usage adjustable table. According to the result, the 

researchers suggest 4 alternatives design of the flexibility components of area spatial in each type of floor 

plan. The designs include furniture lay-out adjustable and flexibility of furniture usage in each unit, which 

follow residents requirement satisfaction. 

Keywords : Off-campus housing, Klonghok, Klongluang, Pathumthani 
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คํานํา 
ในปการศึกษา 2549  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีจํานวนนักศึกษาทั้งส้ิน 23,120 คน     

จากทั้งหมด 10 คณะ  โดยมีนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุกป  จากสภาพปจจุบันชุมชนคลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

เปนชุมชนหนึ่งซึ่งไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มจํานวนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยดังกลาว  

ชุมชนที่แตเดิมเปนหมูบานถูกปรับเปล่ียนการใชประโยชนของพื้นที่ใชสอยจากพื้นที่ที่ใชอยูอาศัยแตเพียงอยางเดียว

ใหกลายเปนสวนหนึ่งของอาคารในยานธุรกรรมชุมชน เชน รานอาหาร ,รานอินเตอรเนท ,รานคาปลีกตางๆ ,บานเชา

พักอาศัยฯลฯ  และจากการปรับเปล่ียนประโยชนใชสอยเดิมนั้น  สงผลถึงพฤติกรรมการอยูอาศัยของผูคนในชุมชน   

ที่เปล่ียนไปดวย  นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนจากพื้นที่อาศัยเดิมเปนพื้นที่เชาแลว  การเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนที่ดิน (Land Use) ที่เห็นไดชัดในประเภทอาคารพักอาศัยอันเปนสวนสําคัญของพื้นที่ก็คือ การลงทุนใน

กิจการประเภทหอพักนักศึกษา  ซึ่งผูประกอบการสวนใหญยังคงใหความสําคัญกับตนทุนในการกอสรางมากกวา

สภาพแวดลอมของผูอาศัย  รวมทั้งมีแนวโนมของจํานวนผูประกอบการประเภทหอพักนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามจํานวน

ของนักศึกษาอยางตอเนื่องเชนกัน 

ในปการศึกษาที่ผานมา  ทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดเตรียมสถานที่รองรับทั้งในเรื่องอาคารเรียน  อุปกรณ  

เครื่องมือเครื่องใชเพื่อการศึกษา  รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่พักอาศัยของนักศึกษา  นักศึกษามหาวิทยาลัยสวน

ใหญที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดจะยังคงนิยมใชบริการหอพักนักศึกษา  ซึ่งการจัดการรองรับในอาคารหอพักของ

มหาวิทยาลัยยังไมสามารถรองรับไดทั้งหมด  มีผลใหที่ผานมานักศึกษาดังกลาวจําเปนตองใชบริการหอพักเอกชน

ภายในบริเวณชุมชนคลองหก เขตหมู 1ต.คลองหก อ.คลองหลวงมาโดยตลอด  รวมถึงปญหาในเรื่องความพอเพียง

ตอการใชพื้นที่ภายในหองพัก และสวัสดิการของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงใหความใสใจกับปญหาในสภาพแวดลอม

ดังกลาว  ทั้งที่เปนหอพักภายในมหาวิทยาลัย และหอพักในภาคเอกชน  ไมเพียงแตการใหความสะดวกสบายตอ

สภาพรางกายเทานั้นแตควรมีความสอดคลองตอกิจกรรมพักอาศัย และเปนสวนชวยสนับสนุนทางการศึกษาอีกดวย 

สภาพแวดลอมดังกลาวขางตนสรางทางเลือกที่จะเขาพักอาศัยใหกับกลุมนักศึกษาไดไมมากนัก  การฝาก

แนวทางการพัฒนาหอพักมุงไปสูประเด็นของ “ศูนยศึกษาและอาศัย” ใหกับกลุมผูประกอบการหอพักเอกชน (Off-

campus housing)นั้น  ลักษณะทางกายภาพของการอยูอาศัยภายในหองพักของหอพักนักศึกษา  จึงเปนสวนสําคัญ

อันเปนสวนสนับสนุนตอกิจกรรมทางวิชาการ  ในเบื้องตนสภาพแวดลอมภายในหองพักจึงกลายเปนสวนที่นักศึกษา 

ผูอยูอาศัยมีความจําเปนตองปรับเปล่ียน  ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุตอกิจกรรม ทั้งความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ,การมีสวน

รวมในกลุม ,การพัฒนาทักษะทางสังคม ,การมีสุขนิสัยที่ดี และการสามารถปรับตนเองใหเขากับปญหาใน

ชีวิตประจําวันได (มนตรี แยมกสิกร,2542) 

อยางไรก็ตาม  แมวาจะมีการเตรียมการจัดสถานที่พักอาศัยประเภทหอพักนักศึกษา เพื่อรองรับนักศึกษา   

ที่เพิ่มขึ้น  แตปญหาของการใชพื้นที่ใชสอยภายในหองพักก็ยังคงไมไดรับการแกไข  อันเนื่องดวยปจจัยหลายสวนเชน 

เพศ ,อายุ ,ความเปนสวนตัว ,ทัศนคติ ฯลฯ โดยเฉพาะปจจัยในการทํากิจกรรมเสริมหรือการศึกษานอกเวลาซึ่งมี

ความแตกตางกันตามแตละสาขาวิชา  มีผลใหเกิดพฤติกรรมการใชพื้นที่ที่แตกตางกัน  และจะกลายเปนสวนสําคัญ 

ที่นํามาสูความไมสมดุลตอการจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ในที่สุด (นรินทร สรวิทยศิรกุล,2546 )   ดังนั้น  การประเมิน

คาความสัมพันธและความแตกตางอันเกิดขึ้นจากปจจัยดังกลาว  ที่เปนปญหาภายหลังการเขาพักอาศัยนี้  จึงจะเปน

สวนชวยใหเกิดรูปแบบของการปรับเปล่ียนผังพื้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามลักษณะของกิจกรรมทางการศึกษา และ

พฤติกรรมในแตละชวงเวลา  อันจะเปนผลประโยชนตอประสิทธิภาพการศึกษาของนักศึกษา ตอไปในอนาคต 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-12 

วัตถุประสงค 
1. ศึกษาพฤติกรรม   กิจกรรม  ความตองการพื้นที่ และลักษณะการใชสอยเชิงพื้นที่ในการพักอาศัยรวมกัน

ภายในหองพัก   

2. ศึกษาความสัมพันธของพื้นที่ที่เหมาะสมตอการใชสอยในแตละประเภทของกิจกรรมภายในหองพักอาศัย 

และ เปรียบเทียบรูปแบบผังพื้นและองคประกอบเครื่องเรือนภายใตกรอบกลุมตัวอยาง 

3. เสนอแนะการปรับเปล่ียนผังเครื่องเรือน และรูปแบบการจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ภายในหองพักอาศัย

ของหอพักนักศึกษา (Typical plan) ที่มีความสอดคลองกับกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในคณะเดียวกันและตางคณะกัน   

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การเก็บขอมูล  ประชากรตัวอยาง 

  ในโครงการนี้การศึกษาจะแยกเปนสองประเด็นหลักคือ การศึกษาความสัมพันธและความแตกตางใน

พฤติกรรม  กิจกรรม และความตองการพื้นที่ในหองพักอาศัยของนักศึกษาที่อยูตางคณะกัน และ ขอมูลทางกายภาพ

ของการปรับเปล่ียนผังพื้นจากรูปแบบที่กําหนดไวเดิมกับสภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบัน  ดังนั้นจากประเด็นดังกลาวจึง

สามารถกําหนดวิธีการเก็บขอมูลในแตละสวนไดดังนี้ 

ขอมูลจากการสัมภาษณและแบบสอบถาม 

  ศึกษาขอมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวของกับความเปนมา  นโยบาย วัตถุประสงคของหอพัก  ระเบียบมหาวิทยาลัย

วาดวยเรื่องหอพัก  กฎหมายตางๆ 

  1.  การเก็บรวบรวมขอมูลดานพฤติกรรม  กิจกรรมในแตละชวงเวลา(จันทร-ศุกรและวันหยุดเสาร-อาทิตย) 

และปญหาจากการใชพื้นที่พักอาศัยของนักศึกษาในหอพักรอบชุมชนธัญบุรีภายใตพื้นที่เขตหมู 1 ต.คลองหก          

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โดยมีนักศึกษาเปนผูตอบแบบสอบถามจากคณะจํานวนทั้งหมด 10 คณะ  และใชจํานวน

ตัวอยางทั้งนักศึกษาชายและหญิง รวมทั้งหมด 500 ตัวอยาง  โดยสุมตามสัดสวนจํานวนนักศึกษาแตละคณะใน

มหาวิทยาลัย 

  2.  การเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากเจาหนาที่และผูดูแลอาคารหอพัก 

  3. นําขอมูลเบื้องตนจัดทําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  โดยผานกระบวนการปรับปรุงแกไข 

ขอมูลจากการสํารวจทางกายภาพ 

  1.  สํารวจทางกายภาพจากหองพักอาศัย  ภาพถาย  วัดระยะ และรางภาพรายละเอียดตางๆ 

   2.  ประมวลกลุมขอมูลจากการสํารวจทางกายภาพ แผนผัง และแบบสถาปตยกรรม ซึ่งแสดงรายละเอียด 

ผังพื้น เครื่องเรือน  โครงสรางและวัสดุ เปนตน 

ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหขอมูล 

  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ กลุมพฤติกรรม (เชนกิจกรรมชวงวันธรรมดา ,กิจกรรมวันหยุด 

เปนตน)  กลุมกายภาพ (เชน สภาพอาคาร การใชพื้นที่อาคาร เปนตน) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ 

กลุมทัศนคติ (เชน ความคิดเห็นตางๆ ขอเสนอแนะ) ซึ่งแตละกลุมจะมีวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ตางกัน คือ   

  ขอมูลกลุมพฤติกรรม  ใชวิธีวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (ไดแก โปรแกรม SPSS-Statistical 

Package for Social Science) ในที่นี้จะใชสถิติในการหาคาความสัมพันธและความแตกตางของนักศึกษารวม 10 

คณะ  ใช ANOVA และการเปรียบเทียบระหวางกลุมนักศึกษา โดยใชการทดสอบที T-TEST 
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 ขอมูลกลุมกายภาพ   จะใชวิธีการพรรณนา และการวิเคราะหทางสถาปตยกรรม ซึ่งแสดงผลโดย รูปภาพ 

รูปถาย การเขียนแบบสถาปตยกรรม และขอมูลที่วิเคราะหโดยการพรรณนาทางสถิติ 

 ขอมูลกลุมทัศนคติ (คาความพึงพอใจ) ใชวิธีพรรณนาและสถิติหาคาความสัมพันธของความพึงพอใจที่มีตอ

องคประกอบเชิงพื้นที่  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เปรียบเทียบ 

 

ผลการวิจัย 
การศึกษาพฤติกรรม  กิจกรรมและความเหมาะสมในการพักอาศัยรวมกันระหวางคณะ 

 การทํากิจกรรมในชวงเวลาตลอดวันของนักศึกษาที่พักรวมกันในหองพักอาศัย 

 วันจันทร-วันศุกร พบวากิจกรรมสนับสนุนดานการศึกษาในวันจันทร – ศุกรมีความคลายคลึงกัน คือ เวลา

ในชวง 18.00 – 24.00น. (สวนใหญชวง 20.00 – 22.00น.)  ในการอานหนังสือและทํางานการบาน  ซึ่งเมื่อพิจารณา

กลุมที่มีแนวโนมทําการบานตั้งแต 24.00 – 2.00น. พบวามี คณะวิทยาศาสตรฯ ,วิศวกรรมศาสตร ,สถาปตยกรรม

ศาสตร และศิลปกรรมศาสตร 

 สําหรับวันเสาร –อาทิตยและวันหยุด พบวากิจกรรมสนับสนุนดานการศึกษาในวันเสาร – อาทิตยมีความ

คลายคลึงกัน คือ เวลาในชวง 18.00 – 24.00น. (สวนใหญชวง 20.00 – 22.00น.)  ในการอานหนังสือและทํางาน

การบาน  มีเพียง 2 คณะคือบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตรที่ภายหลัง 24.00 น.ยังคงทําการบาน 

 ลักษณะทางสังคมศาสตรของนักศึกษาผูพักอาศัย 

 กลุมประชากรตัวอยางจากแบบสอบถามมีจํานวนทั้งหมด 500 คน  เพศชาย 190 คน  เพศหญิง 308 คน  

(มีผูไมตอบเรื่องเพศ 2คน)  แยกกลุมประชากรออกเปนคณะตามสัดสวนดังนี้คือ คณะบริหารธุรกิจ 197 คน (39.4%) 

,คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 38 คน (7.6%) ,คณะวิศวกรรมศาสตร 105 คน (21%) ,คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  

30 คน (6%) ,คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27 คน (5.4%) ,คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 23 คน (4.6%) ,            

คณะศิลปกรรมศาสตร 17 คน (3.4%) ,คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 38 คน (7.6%) ,คณะศิลปะศาสตร 13 คน 

(2.6%)และคณะสถาปตยกรรมศาสตร 12 คน (2.4%)   

 เมื่อพิจารณาความตองการคณะของเพื่อนรวมหองเปรียบเทียบกับการทํากิจกรรมในชวงเวลาตลอดวันแลว  

จึงสามารถจัดเปน 2 กลุมของการเขาพักอาศัยรวมกันไดดังนี้ คือ  

กลุม 1  บริหารธุรกิจ ,วิทยาศาสตร ,วิศวกรรมศาสตร ,เทคโนโลยีการเกษตร และครุศาสตรอุตสาหกรรม  

กลุม 2  เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ,ศิลปกรรมศาสตร ,เทคโนโลยีคหกรรม ,ศิลปศาสตร ,สถาปตยกรรมศาสตร  

 ในกรณีการทํากิจกรรมการศึกษาในชวงวันจันทร –ศุกรภายหลัง 24.00 น.มีจํานวน 4 คณะ  โดยสามารถ 

จัดกลุมไดคือ คณะวิทยาศาสตร กับคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร กับคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

ภายหลังการจับคูพักภายในกลุมแลว  เมื่อตองการจับคูระหวางคณะที่มีความตองการคูพักอยูในกลุมที่ตางกัน เชน 

กลุม 1 ตองการจับคูกับกลุม 2 ใหพิจารณา 4 คณะนี้กอนเปนลําดับความสําคัญแรก 
 การศึกษาเปรียบเทียบการใชพ้ืนที่ใชสอย และลักษณะการใชเครื่องเรือนรวมกัน 
 เปรียบเทียบรูปแบบผังพื้นหองพักอาศัยของหอพักนักศึกษา ในเขตหมู 1 ต.คลองหก  จ.ปทุมธานี  พบวา

รูปแบบของผังหองพักมีทั้งหมด 4 แบบจาก 24หอพัก และมีการกอสรางที่แตกตางตามการเขาถึงพื้นที่ใชสอย  

ดังนี้คือ 
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 ผังแบบที่ 1 เปนรูปแบบที่สรางกันมากเนื่องจากเปนรูปแบบโดยทั่วไปที่สามารถกอสรางไดงาย และประหยัด

งบประมาณกอสราง  สามารถเขาถึงหองน้ําและระเบียงไดสะดวก (เขาถึงหองน้ําจากพื้นที่พักอาศัย) 

 ผังแบบที่ 2  เปนรูปแบบที่สรางกันมากเปนลําดับรองลงมา  เนื่องจากเปนรูปแบบที่สามารถเขาถึงพื้นที่

หองน้ําและระเบียงไดสะดวก การจัดองคประกอบเชิงพื้นที่ภายในสามารถทําไดงายเนื่องจากมีพื้นที่ผนังมาก  

 ผังแบบที่ 3  เปนรูปแบบที่สรางกันไมมาก  แบงแยกพื้นที่สวนเปยก และสวนแหง (พื้นที่พัก) ชัดเจน  

 ผังแบบที่ 4  เปนรูปแบบที่สรางกันไมมาก  มีพื้นที่สวนระเบียง และชองเปดมาก  เพิ่มพื้นที่ผนังมากขึ้นทําให

สามารถจัดสรรพื้นที่สวนพักอาศัยไดงาย  ตองมีการระบายอากาศจากหองน้ําได (เขาถึงหองน้ําบริเวณทางเขาหอง)   

รูปแบบการจัดผังพื้น 4 แบบ และการใชพื้นที่ในหอพักนักศึกษาในพื้นที่ศึกษา 24 แหง 

 

แบบที่ 1           แบบที่ 2 

 

 

 

แบบที่ 3           แบบที่ 4 

 

 

 
 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการเฟอรนิเจอรที่สามารถเคลื่อนยายได  เนื่องจากสามารถจัดหองไดตาม

ตองการ และสะดวกตอการใชงาน  บางสวนมีความตองการเฟอรนิเจอรทั้งเคลื่อนยายไดและไมไดปนกัน  เนื่องจาก

เปนความเหมาะสมของเฟอรนิเจอรแตละตัว ,สะดวกตอการใชงาน และสวยงามทันสมัย  

 เฟอรนิเจอรพื้นฐานเพื่อการพักอาศัยภายในหองพัก  พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตามลําดับดังนี้    

คือ เตียงนอน ,ตูเส้ือผา ,โตะอานหนังสือ ,เกาอี้ และชั้นวางของ 

 เฟอรนิเจอรที่สามารถใชรวมกับเพื่อนรวมหองไดตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ตูเส้ือผา ,เตียง และ โตะ

อานหนังสือ 

 เฟอรนิเจอรที่รองรับการทํากิจกรรมไดหลายประเภท  จากการทดลองใชงานของกลุมตัวอยาง  เมื่อลําดับ

ความสามารถไดดังนี้ คือ เตียงนอน ,โตะอานหนังสือ และ ตูเส้ือผา  โดยจําแนกความหลากหลายในการใชงาน

เฟอรนิเจอรแตละประเภทไดดังนี้  (ตัวอยาง 3 จาก 7 ลําดับ) 

 1. เตียงนอน  : นอน ,อานหนังสือ ,พักผอน - นั่งเลน ,เก็บของ - วางของหรือหนังสือ ,ดูทีวี ,ทําการบาน ,

ทานอาหาร ,รีดผา ,ตั้งคอมพิวเตอร 

 2. โตะอานหนังสือ : อานหนังสือ ,ทําการบาน - งาน ,เก็บของ - วางหนังสือ ,ตั้งคอมพิวเตอร ,ทานอาหาร ,

พักผอน - นั่งเลน ,แตงตัว 

 3. ตูเส้ือผา : แขวน – เก็บเส้ือผา ,เก็บของ - วางหนังสือ ,แตงตัว 

เฟอรนิเจอรที่รองรับกิจกรรมหลายประเภทลําดับตอมาคือ โตะคอมพิวเตอร ,โตะเตี้ย ,ชั้นวางของ-หนังสือ และโตะ

เครื่องแปง 

นอน 

ศึกษา แตงตัว 

ตากผา ตากผา 

แตงตัว นอน 

แตงตั

ว 

นอน 
ตากผา นอน 

ตากผา 
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 ลักษณะการจัดผังพื้น และความยืดหยุนตอการใชพื้นที่ภายในหองพัก  กลุมตัวอยางผูพักอาศัยใหลําดับ

ความพึงพอใจกับผังหองพักอาศัยดังนี้ คือ ผังแบบที่ 2 ,ผังแบบที่ 1 ,ผังแบบที่ 3 และผังแบบที่ 4   

 ความตองการสภาพแวดลอมในการเลือกที่พัก และขอเสนอตอการใหบริการ 

 กลุมตัวอยาง  ใหความสําคัญตอการพิจารณาตามลําดับดังนี้ คือ ขนาดพื้นที่ และปริมาตรหองพัก ,รูปแบบ

และจํานวนเฟอรนิเจอร ,ชองเปดแสงสวางภายนอก  ทิวทัศน และการระบายอากาศ ,ขนาดพื้นที่  รูปแบบและจํานวน

สุขภัณฑในหองน้ํา ,ลักษณะการจัดวางผังหองน้ํา  

สรุป (ขอเสนอแนะความสามารถในการปรับเปล่ียนแตละผัง) 

การพัฒนารูปแบบองคประกอบการพักอาศัยภายในหอพักฯ  มีวัตถุประสงคเพื่อการใชงานที่หลากหลาย

ตอบสนองตอการปฏิบัติงานภายหลังเวลาเรียนบนพื้นที่หองที่มีอยูอยางจํากัดนั้น  สามารถพิจารณาไดจาก       

ขนาดหองและรูปแบบหองพัก(รูปแบบที่ 2) ,เฟอรนิเจอรที่รองรับความตองการทั้งในการพักอาศัย และการตอบสนอง

รูปแบบการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้ง 10 คณะ  โดยประมวลจากการทํากิจกรรมแตละสวนของพื้นที่หองพัก และ

การใชงานที่หลากหลายซ้ํากันบนเฟอรนิเจอรชุดเดียวกัน (เตียง ,โตะ ,ตูเส้ือผาฯลฯ)  ภายหลังบทสรุปกิจกรรม          

ที่เกิดขึ้นซ้ํากันบนเฟอรนิเจอรนั้น  สามารถสรางรูปแบบการใชพื้นที่หองพัก และเฟอรนิเจอรที่สามารถปรับเปล่ียน 

การใชงานได ดังนี้ 

การปรับเปล่ียนผังพื้นจาก 4 ผัง สามารถจัดวางได 4 รูปแบบ  โดยภาพขางลางคือ 1 ตัวอยาง ของแตละผัง 

ผังแบบที่ 1      ผังแบบที่ 2 

 
 
 
 
 
ผังแบบที่ 3       ผังแบบที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางรูปแบบเฟอรนิเจอรที่ปรับเปล่ียนได ( Flexible furniture )   
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ตัวอยางทัศนียภาพจากการปรับเปลี่ยนแตละรูปแบบของหอพักในกรณีศึกษา ( Animation ใน CD-ROM) 
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การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปกกผสมพลาสติกเหลว  เพื่อใชออกแบบผลิตภัณฑ            
ของตกแตงบาน 
The development of reed and liquid plastic transfiguration for home decorative items design 
 

วิกรม วงษสุวรรณ1 

Vikrom Vongsuwana1 

 

บทคัดยอ 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตนกก จัดเปนพืชที่พบไดทั่วไป ทั้งขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการเพาะปลูก 

สวนใหญใชประโยชนในการผลิตสินคาหัตถกรรม ในรูปของเสื่อกกและผลิตภัณฑแปรรูปจากเสื่อกก เชน กระเปาเสื่อ

กก เมื่อเกิดโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่สงเสริมใหแตละตําบลผลิตสินคาของตนเองขึ้น โดยใชภูมิปญญา

และวัสดุที่หาไดในทองถิ่น พบวารูปแบบสินคาที่ผลิตออกมานั้น มีลักษณะคลายคลึงหรือซ้ําซอนกัน ทั้งรูปแบบ สีสัน 

การใชงาน และกรรมวิธีการผลิต ทําใหมูลคาของผลิตภัณฑจากกกไมสูงมากนัก  ดวยจุดแข็งของพื้นที่ ที่มีกกเปน

จํานวนมาก แตผลิตภัณฑจากกกยังขาดความแตกตางที่ชัดเจน นํามาสูโครงการวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  

พัฒนากรรมวิธีการแปรรูปตนกก ผสมกับพลาสติกเหลว ไดเปนวัสดุชนิดใหมขึ้น นําไปออกแบบผลิตภัณฑของตกแตง

บาน  ขั้นตอนการทํางานแบงเปนสองสวนหลัก คือ ขั้นแรกศึกษาคุณสมบัติของวัสดุทั้งกก และ พลาสติกเหลว  นําไป

ทดลองผสมกันดวยวิธีการวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ (Morphological Analysis) เมื่อไดวัสดุผสม           

จึงนําไปสูขั้นตอนที่สอง คือการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน    ผลการทดลองผสมวัสดุไดเลือกใชกรรมวิธีการ

แปรรูปโดยนํากกที่อยูในรูปแผนเสื่อ มาทาเคลือบผิวดวยพลาสติกเหลวและทําการมวนใหเปนแทง ทรงกระบอก 

นําไปตัดใหเปนแทงส่ีเหลี่ยม ลักษณะของวัสดุผสมที่ไดจะเปนทอนส่ีเหลี่ยมยาว   มีโครงสรางจะคลายกับเนื้อไมจริง 

ที่มีเสนใยสลับกับพลาสติกเหลวเปนชั้นๆ มีความแข็งแรง ทนแรงกระแทกไดดีกวาการใชพลาสติกเหลวหลอเปนแทง

ทั้งหมด  น้ําหนักเบา และยังสามารถรับแรงอัดไดดีในแนวแรงที่ขนานกับแนวเสนกก เมื่อนําวัสดุนี้ไปขัดผิวใหเรียบ  

จะไดลวดลายเปนแนวเสนตามแนวการทอเสื่อกก   เมื่อไดวัสดุผสมแลว ผูวิจัยจึงไดนําไปออกแบบของตกแตงบาน 

โดยเลือกออกแบบที่นั่ง ซึ่งมีความแตกตางจากผลิตภัณฑแปรรูปจากตนกกเดิม และยังสอดคลองกับคุณสมบัติวัสดุ

ผสมที่ได  ขั้นตอนการออกแบบเลือกใชคุณสมบัติดานความแข็งแรงและลักษณะพื้นผิวของวัสดุผสมนี้ เปนแนวคิด

หลักในการนําเสนองาน ไดที่นั่งที่มีใชงานในลักษณะการนั่งพักผอนชั่วคราว ใชวัสดุผสมในรูปแบบแทงส่ีเหลี่ยมนํามา

ประกอบกันดวยโครงสรางขอตอไมแบบบากเดือยเหลี่ยมติดกาวเขาดวยกัน  การรับน้ําหนักใชโครงสรางของวัสดุเอง

ทั้งหมด  มีการแสดงพื้นผิวของวัสดุที่เกิดจากการขัดและเคลือบผิวใส โดยไมมีการกรุผิวดวยวัสดุอื่น   

คําสําคัญ  : การออกแบบผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑจากกก  ผลิตภัณฑของตกแตงบาน 
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Abstract 
In northeastern part of Thailand, reed is a plant commonly found both naturally and by 

cultivation. Most of them are utilized in creating handicraft products in form of reed mats and transfigured 

products from reed i.e. reed handbags. When OTOP Project which promotes each tambon to create its 

own product by using local wisdom and unique local materials has arose, it is found that those products 

are very similar or duplicated in pattern, colour, usage and manufacturing process. This certainly 

devalues products made from reed.  Nevertheless with the abundance of reed in the region and no 

differentiation among products made from reed, both facts brought to this research. The purpose of the 

study is to develop transfiguration process for reed mixture with liquid plastic to make new material for 

home decoration design.The method is divided into two steps. The first step is to research qualifications 

of reed and liquid plastic by mix them together by means of Morphological Analysis. When composite 

materials were generated, then it brought to the second step-home decoration design.The result of the 

experiment derived from using transfiguration process by coating reed mats with liquid plastic and rolled 

them into a cylinder. Then cut it into a quadrilateral bar.The obtained composite material is quadrilaterally 

long bar which has wood-like structure containing fiber and liquid plastic separated layer by layer. 

Additionally, it is endurance and resistance with impact better than using totally forge plastic. Also it is 

lightweight and can withstand with compressive stress parallel to reed line.When the new material is 

polished, patterns are shown parallel to the weaving line. After composite materials were created, the 

researcher used it in designing chair. This new material distinguishingly differs from original transfigured 

products from reed and conforms to qualifications of the obtained composite material.The qualification of 

strength and texture of the new composite material used in design process is the main concept of chair 

design. The experimented chair is temporary used by using composite material in quadrilateral-shaped 

bar assembled. 
Keywords : product design , product from reed , home decorative items 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตนกก จัดเปนพืชที่พบไดทั่วไป ทั้งขึ้นเองตามธรรมชาติ และเพาะปลูกขึ้น

เอง ตนกกถูกมาแปรรูปเปนงานหัตถกรรมตางๆ ที่มีประโยชนใชสอย นับเปนภูมิปญญาที่ไดสืบทอดกันมาจาก

บรรพบุรุษสูคนรุนปจจุบัน เดิมผลิตเพื่อใชสอยภายในครอบครัวและชุมชน  แตเมื่อระบบเศรษฐกิจไดปรับเปล่ียนไป 

ความหมายและคุณคาของการผลิตเพื่อการใชสอยก็เปล่ียนเปนการผลิตเพื่อเปนสินคา ซึ่งสวนใหญอยูในรูปของเสื่อ

กกและผลิตภัณฑแปรรูปจากเสื่อกก เชน กระเปาเสื่อกก  เมื่อเกิดโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สงเสริมใหเกิด

การผลิตสินคาชุมชนออกจําหนาย นับเปนการสงเสริมคานิยมในบริโภคสินคาภายในประเทศ ที่ผลิตจากฝมือและ  

ภูมิปญญาคนไทยดวยกัน จากเดิมที่นิยมบริโภคสินคานําเขาและมียี่หอ   ทําใหสัดสวนของคนไทยที่บริโภคสินคาไทย

มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้น สงผลในดานการตลาด เกิดการแขงขันกันผลิตสินคาในแตละชุมชน   จากรูปแบบสินคา        

ที่ผลิตจากกก โดยสํารวจผานเว็บไซท http://www.thaitambon.com ในกลุมของใช ของประดับตกแตง ของที่ระลึก
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นั้น ที่ใชกกทํานั้น  จะเนนการใชกกเปนวัสดุหลักในการสรางผลิตภัณฑ  และมีการผสมวัสดุอื่นเปนสวนตกแตง เชน 

แผนหนัง,ผา,ฟองน้ํา  ในสวนของกรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ จากกกสวนใหญจะใชการทอเปนเสื่อกก แลวนําไป

ดัดแปลงเปนผลิตภัณฑอื่นๆตอไป ซึ่งผลิตภัณฑโดยสวนใหญที่พบ มักจะมีความคลายคลึงกัน ทั้งในดานวิธีการ สีสัน 

วัสดุ และประโยชนใชสอย  เมื่อหลายๆ ชุมชนนํากกมาผลิตสินคาที่มีความคลายคลึงกันทั้งรูปแบบและวิธีการ          

มีปริมาณสินคาจํานวนมาก ทําใหมูลคาของผลิตภัณฑในกลุมของกกแปรรูปนั้นลดลง เปนไปตามกลไกของตลาด     

ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมสามารถทําไดใน 2 รูปแบบ คือการพัฒนาปรับปรุงจากสิ่งเดิมที่มีอยู หรือเปน

การพัฒนาสิ่งที่ไมเคยมีอยูกอนเลย (บดินทร รัศมีเทศ,2550 : 131) ผลิตภัณฑหลายๆชนิด ผูบริโภคมิไดซื้อเพียงเพื่อ

ประโยชนใชสอยเทานั้น หลายๆครั้งซื้อดวยเหตุผลดานความสวยงาม และรูปลักษณที่เกิดจากการออกแบบ ปจจุบัน

คนสวนใหญมีแนวโนมตองการหวนคืนสูออมกอดของธรรมชาติ เพราะตองการความสงบ ผอนคลาย และที่พักทางใจ

ในการฟนฟูความคิดสรางสรรคและจินตนาการ และอีกสวนหนึ่งเชื่อวาวัตถุดิบทางธรรมชาติคือความสด สะอาด 

บริสุทธิ์ และมีคุณคาที่จะทําใหสุขภาพของเราแข็งแรง ดังนั้นความนิยมในตัวผลิตภัณฑที่มีสวนชวยใหเราไดใกลชิด

กับธรรมชาติมากขึ้น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ยังคงเปนกระแสนิยมที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ (วัชรินทร 

จรุงจิตสุนทร,2548 : 79)  จากประเด็นปญหาในดานรูปแบบผลิตภัณฑจากกก ที่มีความคลายคลึงกัน ทั้งในดานของ

รูปแบบผลิตภัณฑ และกรรมวิธีการแปรรูป  นํามาสูโครงการวิจัยนี้ ที่ตองการพัฒนาผลิตภัณฑจากกก โดยพัฒนา

วัสดุและวิธีการผลิตใหมีความแตกตางๆจากวิธีการเดิม แตยังคงคุณคาของการใชกกในการนํามาออกแบบเปน

ผลิตภัณฑ โดยแนวทางที่ผูวิจัยสนใจในการศึกษา คือการผสมผสานวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห  ระหวางกกกับ

พลาสติกเหลว  เปนการนําจุดเดนของวัสดุทั้งสองมาผสมผสานกันไดวัสดุผสมขึ้นใหม จึงนําวัสดุและวิธีการนี้ไป

ออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน  เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัสดุและผลิตภัณฑ   
วัตถุประสงคในโครงการวิจัยนี้ ประกอบดวย   

1. พัฒนากรรมวิธีการแปรรูปวัสดุ จากการใชกกผสมพลาสติกเหลว 

2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานจากวัสดุกกผสมพลาสติกเหลว  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยเปนแบบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  แบงการดําเนินงานเปนสองสวนคือ  

สวนที่ 1 เปนการพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปวัสดุ จากการใชกกผสมพลาสติกเหลว เพื่อใหไดวัสดุผสมขึ้นใหม 

สวนที่ 2 เปนการนําวัสดุผสมที่ได นํามาออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน  (ภาพที่ 1) 
1. การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปวัสดุ จากการใชกกผสมพลาสติกเหลว 

1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาขอมูลของวัสดุกกและพลาสติกเหลว  กรรมวิธีการแปร

รูปวัสดุ ผลิตภัณฑแปรรูปจากกก และผลิตภัณฑใกลเคียง 

1.2 สรางทางเลือกในการแปรรูปวัสดุ โดยใชวิธีการทางความคิดสรางสรรค คือการวิเคราะหความสัมพันธ

ขององคประกอบ (morphological analysis) เชื่อมโยงความสัมพันธแตละองคประกอบยอย แลวทําการคัดเลือก

แนวทางที่มีความเปนไปไดนํามาทดลอง  

1.3 ทดสอบวิธีการแปรรูปและทําการปรับปรุงแกไข  

1.4 วิเคราะหเปรียบเทียบวิธีการที่ทดลอง ทําการคัดเลือกแนวทางที่มีความเหมาะสม 
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2. การออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน 
นําวัสดุผสมที่ไดมาดําเนินการออกแบบ โดยขั้นตอนในการออกแบบผลิตภัณฑ (design process) ใชกรอบ

แนวคิดการออกแบบจาก นวลนอย บุญวงศ (2539) ประกอบดวย  1.การศึกษาปญหา  2. การศึกษาขอมูลที่

เกี่ยวของ 3. การวิเคราะหขอมูล  4. การสรางแนวความคิดในการออกแบบ 5. การทําแบบราง 6. การคัดเลือกแบบ  

7. การพัฒนาแบบขั้นสุดทาย   8. การประเมินผลและทดลองใชงานจริง   
  

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปวัสดุ จากการใชกกผสมพลาสติกเหลว  

จากการศึกษาขอมูลดานวัสดุและกรรมวิธีของทั้งกกและพลาสติกเหลวผูวิจัยไดแบงองคประกอบหลักเปน  

3 องคประกอบที่ทําการศึกษา คือ  กก พลาสติกเหลว และกรรมวิธีการผสมวัสดุ และไดแบงองคประกอบยอยในแต

ละองคประกอบหลัก เพื่อพิจารณาสรางความสัมพันธของแตละองคประกอบยอย  โดยไดแบงองคประกอบตางๆ 

ดังนี้ (ตารางที่ 1) 

1. พลาสติกเหลว  เลือกศึกษาพลาสติกเหลวประเภทโพลีเอสเตอรเรซิน  ไดแบงองคประกอบตามสถานะ 

ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการออกแบบได คือ  1.1 ของเหลว มีลักษณะเปนของเหลวที่มีความเหนียว สามารถเท

ลงในแมพิมพ ทาเคลือบ หรือการพนได โดยผสมโมโนสไตรีนใหมีความเหลวเพิ่มขึ้น การผสมในสถานะของเหลวจะ

ทําใหเนื้อวัสดุทั้งหมดที่นํามาผสมกันเปนเนื้อเดียวกันเมื่อเกิดปฏิกิริยาแข็งตัว  1.2 ของแข็ง  เปนอีกสถานะของ

พลาสติกเหลว เมื่อผสมสารเรงปฏิกิริยาและตัวทําแข็งแลว จะเกิดปฏิกิริยาแข็งตัวกลายสภาพเปนของแข็งที่มีความ

แข็งสูง สามารถที่จะตัด เจาะ ขัด ไส  

2. กรรมวิธีการผสมวัสดุ  ผูวิจัยไดทําการศึกษากรรมวิธีการผลิต การแปรรูปของกกและพลาสติกเหลว 

รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตของวัสดุอื่นๆ ประกอบ  และไดทําการวิเคราะห ลักษณะความสัมพันธของกรรมวิธีการผสม

วัสดุ 2 ชนิดเขาดวยกันโดยทั่วไปแบงเปน 2 ลักษณะ คือการผสมดวยตัวเนื้อวัสดุเอง และการผสมโดยมีตัวกลาง  

3. กก แบงองคประกอบตามลักษณะทางกายภาพของวัสดุ เปน 3 ลักษณะ คือ 3.1 ตนกก  เปนการนําตน

กกทั้งตน ที่ตากแหงแลวมาใชงาน ซึ่งเลือกใชกกกลม ที่เปนที่นิยมใชและสามารถหาไดงาย สามารถนําตนกกมาถัก 

พันเกลียว เปนเชือกไมสามารถโคงงอไดมากนักจะทําใหเกิดการแตกของเสนใย 3.2 ตอก คือการนําตนกกมาจักเปน

เสนตอก ไดเปนเสนกกขนาดเล็ก กรรมวิธีการแปรรูปเหมือนกับตนกก  3.3 แผนเสื่อ  การนําตนกกหรือตอกมาทอ  

เปนแผนเสื่อ เกิดเปนวัสดุที่เปนแผน 

การสรางทางเลือกในการผสมวัสดุโดยโดยใชวิธีวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ (morphological 

analysis) จับคูความสัมพันธของแตละองคประกอบยอย จากองคประกอบหลัก 3 กลุม คือ พลาสติกเหลว วิธีการ

ผสม และกก  เพื่อใหเกิดความสัมพันธในการผสมวัสดุขึ้นใหม และนําไปทดลองความเปนไปไดของวัสดุ  (ตารางที่ 1) 

เมื่อไดสรางทางเลือกในการผสมวัสดุระหวางพลาสติกเหลวและกก และไดทําการทดลองเบื้องตนเพื่อ

ทดสอบความเปนไปไดของวัสดุในการที่จะนํามาใชออกแบบผลิตภัณฑตอไป ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกวัสดุ 

ที่เหมาะสมเพื่อนําไปพัฒนาตอ เปน 4  ขอ ประกอบดวย  1. การนําไปประยุกตใช  มีความเปนไปไดที่จะนําไปใช

ประโยชน หรือนําไปออกแบบผลิตภัณฑได  2. ความแข็งแรง  โครงสรางโดยรวมของวัสดุมีความแข็งแรงในการนํามา

ขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑสามารถรับน้ําหนักและการกระแทกไดพอสมควร  3. ความสะดวกในการผลิต  ใชวิธีการที่ไม
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ซับซอนและตนทุนที่ไมสูงมากในการผลิต 4. มีความแตกตางจากวิธีการเดิม ใชวิธีการที่แตกตางจากการแปรรูปกก

เดิมหรือวัสดุอื่น 

การคัดเลือกแนวทางการผสมวัสดุตามเกณฑขางตน ไดเลือกวิธีการ ผสมวัสดุแบบ ของเหลว + ไฟเบอร

กลาส + แผนเสื่อ แบบมวนเปนแทง  มีลักษณะวิธีการ คือนําเอาแผนเสื่อกก มาเคลือบดวยพลาสติกเหลวประเภทโพ

ลีเอสเตอรเรซิน และทําการมวนใหเปนแทงกลม ไดวัสดุเปนแทง หรือทอน ตามความยาวของแผนเสื่อ (ภาพที่ 2 , 3) 

ตัวแผนเสื่อจะทําหนาที่เปนวัสดุเสริมแรง ชวยการกระจายน้ําหนักและแรงกระแทกตางๆ ลดการแตกราวของเนื้อ      

เรซิน เรซินทําหนาที่เปนตัวประสานโครงสรางทั้งหมด ไดวัสดุที่มีคุณสมบัติในดานความแข็งแรง สามารถที่จะรับ

น้ําหนักไดทั้งในแนวยาว และดานหนาตัด  รวมทั้งยังใชปริมาณเรซินที่นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบขนาดที่เทากันกับการ

ใชเรซิน อยางเดียว วัสดุนี้สามารถที่จะนําไปประยุกตใชประโยชนในสองลักษณะ คือ 1. แทงกกทรงกระบอก  จะมี

หนาตัดเปนวงกลม มีผิวเปนลวดลายของแผนเสื่อเดิม มีความแข็งแรงในการรับน้ําหนัก 2. แทงกกหนาตัดส่ีเหลี่ยม 

เกิดจากการนําแทงกกทรงกระบอกไปตดัและขัดเรียบใหเปนแทงหนาตัดส่ีเหลี่ยม ซึ่งแทงกกที่นําไปขัดผิวเรียบ จะเกิด

ลวดลายลักษณะพื้นผิวที่แตกตางจากเดิม แตความแข็งของผิวจะลดลง  วัสดุนี้สามารถที่จะตัด เจาะ ขัด ได แตจะมี

เศษจากเสนกกเล็กๆ ที่ผิวซึ่งเกิดจาการขัด เมื่อนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ตองทําการเคลือบผิวใหเรียบเพื่อปองกัน

ฝุนและความชื้น  
2. ผลการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน  

ประเด็นปญหาหลักในการออกแบบครั้งนี้ คือการนําเอาลักษณะเดนของวัสดุกกผสมพลาสติกเหลว ในดาน

ความแข็ง และลักษณะพื้นผิวมาออกแบบเปนผลิตภัณฑ ใหเกิดประโยชนใชสอยและความสวยงาม ทั้งยังเปนการ

เพิ่มมูลคาของวัสดุ  จากผลการวิเคราะหประโยชนใชสอยผลิตภัณฑแปรรูปจากกกเดิมที่มีจําหนายนั้น จะเนนการใช

งานภายในอาคาร และกําหนดประโยชนใชสอยทั่วไป สามารถใชไดในชีวิตประจําวัน  ขนาดของผลิตภัณฑไมใหญ

มาก ผูวิจัยจึงเลือกผลิตภัณฑที่จะออกแบบในกลุมของเครื่องเรือนเพื่อการตกแตงบานเปนที่นั่ง  ซึ่งสามารถสราง

ความแตกตางของผลิตภัณฑจากเดิมที่เปนลักษณะผลิตภัณฑขนาดเล็ก แนวคิดในการออกแบบเนนการนําเอา

คุณสมบัติของวัสดุมาใชในการออกแบบ ในดานของความแข็งแรงและพื้นผิวของวัสดุ เปนแนวทางหลักในการ

ออกแบบ โดยใชรูปแบบที่เรียบงาย  มีประโยชนใชสอยที่ไมซับซอน และสามารถใชในการตกแตงบานรวมกับเครื่อง

เรือนชิ้นอื่นได ทําการประเมินเลือกแบบรางที่เหมาะสมและพัฒนาแบบขั้นสุดทาย (ภาพที่ 4,5)  โดยการสราง

แบบจําลองเพื่อทดสอบรูปทรง และปรับแกขนาด สัดสวน และกรรมวิธีการผลิตใหเหมาะสม จึงทําการเขียนแบบผลิต

เพื่อใชในการสรางตนแบบ  การสรางตนแบบใชวิธีการนําแทงวัสดุแปรรูปมาประกอบติดกันเปนแผนดวยการเพลาะ 

(ภาพที่ 6,7) และนําไปประกอบขึ้นรูปดวยการเขาเดือยไม ใชกาวเปนตัวเชื่อมติด  ใชแมแรงกดอัดใหโครงสรางติดเขา

ดวยกัน (ภาพที่ 8,9) นําไปประกอบกับโครงสรางสวนที่เปนขาที่นั่ง ซึ่งผลิตจากสเตนเลสหนาตัดส่ีเหลี่ยม ขัดผิวดาน  

สีของสเตนเลสชวยเนนใหสวนของที่นั่งมีความเดนชัดมากขึ้น  (ภาพที่ 10) โครงสรางของที่นั่งที่ประกอบเปนลักษณะ

กลองส่ีเหลี่ยมสามารถที่จะรับน้ําหนักกด ไดเปนอยางดี และมีความแข็งของโครงสราง 

 

สรุป 
 1. ดานการพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปวัสดุ จากการใชกกผสมพลาสติกเหลว เลือกใชวิธีการนําแผนเสื่อมา

เคลือบผิวดวยพลาสติกเหลวประเภทโพลีเอสเตอรเรซิน แลวมวนเปนทอนทรงกระบอก นําไปตัดเปนแทงหนาตัด

ส่ีเหลี่ยม และขัดผิวเรียบ วัสดุที่ไดจะมีคุณสมบัติ คือ น้ําหนักความเบา มีโครงสรางจะคลายกับเนื้อไมจริง ที่มีเสนใย
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สลับกับพลาสติกเหลวเปนชั้นๆ มีความแข็งแรง สามารถรับแรงอัดไดดีในแนวแรงที่ขนานกับแนวเสนกก แตไมดีใน

แนวแรงกดที่ตั้งฉากกับแนวเสนกก พื้นผิวมีลักษณะลายเสนของแผนเสื่อกกที่ถูกขัดเรียบ มีสีเขมสลับออน            

การนําไปใชงานตองเคลือบผิววัสดุเพื่อปองกันฝุนและความชื้น  

 2. ดานการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานจากวัสดุกกผสมพลาสติกเหลว เมื่อไดวัสดุผสมแลว จึง

นําไปออกแบบของตกแตงบาน ออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน โดยเลือกออกแบบที่นั่งเพื่อการตกแตงบาน โดย

การใชคุณสมบัติของวัสดุในดานความแข็งแรงและลักษณะพื้นผิวมาเปนแนวคิดหลักในการออกแบบ ใชรูปทรงเปน

แบบเรียบงายที่สามารถแสดงพื้นผิวของวัสดุไดดี โครงสรางของที่นั่งใชการเพลาะแทงวัสดุผสมเปนแผนตามแบบ 

และนําแตละชิ้นสวนมาประกอบดวยกัน ใชกาวเปนวัสดุประสาน การทําผิวใชโพลิยูรีเทนเคลือบใส ชวยใหลวดลาย

วัสดุเดนชัดขึ้น และยังชวยปองกันฝุนและความชื้น ในดานประโยชนใชสอยหลักกําหนดใหเปนการนั่งแบบชั่วคราว   

มีชองกลวงใตแผนรองนั่งเพื่อใชในการเก็บนิตยสาร และสวนของฐานที่เปนขาที่กําหนดเปนวัสดุจากสเตนเลสขัดผิว

ดาน เพื่อใหตัดกับลักษณะของสีกกที่มีสีคอนขางเขม เนนสวนของที่นั่งใหเดนชัดขึ้น 

 

คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนทุน

การทําโครงการในครั้งนี้   
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นวลนอย บุญวงษ.2539. หลักการออกแบบ.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

วัชรินทรจรุงจิตสุนทร.2548.หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ.กรุงเทพฯ : ไอดีไซดพับบลิชชิง. 

 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองผสมพลาสติกเหลวกับกก ดวยวิธีการวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ  

(morphological analysis) 

 

พลาสติกเหลว กรรมวิธีการผสม กก ภาพชิ้นงาน 
แผนเสือ่  

แผนเสือ่เรยีงตามแนวเสนกก 
 

แผนเสือ่เรยีงขวางแนวเสนกก 
 

แผนเสือ่กกที่ทําจากตนกก 
 

ของเหลว ไฟเบอรกลาส 

มวนแผนเสือ่ 
 

ของเหลว ไฟเบอรกลาส ตนกก 
 

ของเหลว ไฟเบอรกลาส ตอก 
 

ของเหลว หลอแบบ ตอก 
 

ของเหลว หลอแบบ ตนกก 
 

ของเหลว เคลอืบผวิ แผนเสือ่ 
 

ของแข็ง กาว แผนเสือ่ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 

 

 

 

การประยุกตใชวสัดุ 

วัสดุ 

1.พัฒนากรรมวิธีการแปรรูปวัสดุ  กก + พลาสติกเหลว 

2. ออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน 

  
 

 
 

 

   

 
 
 

 
ภาพที่ 4 แบบรางการออกแบบที่นั่ง 

 
ภาพที่ 5 แบบสรุป 

  
 

ภาพที่ 2 แทงแผนเสื่อกกผสมพลาสติกเหลว 
 

ภาพที่ 3 วัสดุผสมแปรรูปเปนแทงส่ีเหลื่ยม 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-25 

  
ภาพที่ 6 การตัดแทงวัสดุผสมตามขนาด ภาพที่ 7 การเพลาะแทงวัสดุผสมเปนแผนขนาดใหญ 

  
ภาพที่ 8 การประกอบโครงสรางที่นั่ง ภาพที่ 9 โครงสรางที่นั่งที่ประกอบและเคลือบผิวแลว 

 

 

 
ภาพที่ 10 ตนแบบสมบูรณที่นั่ง จากวัสดุผสมระหวางกกและพลาสติกเหลว 
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การพัฒนาเชิงอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถิ่นโดยการออกแบบสถาปตยกรรมหอแจกเกา     
วัดเจริญผล หมูบานทาขอนยาง ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 
Development and Conservation of  Vernacular Architecture by Designing “Hor-Jaek” of Wat 
Charoenphol in Thakhonyang Village 
 

รังสิทธิ์ ตันสุขี1 สันทนา ภิรมยเกียรติ1 วรวิทย จันทเดช1 กฤต โงวธนสุวรรณ1 พวงเพ็ญ วิบูลยสวัสดิ์1  และ  

วิวัฒน วอทอง1 

Rangsit Tunsukee1, Santana Piromkeat1, Worawit Chantadet1, Grit  Ngowtanasuwan1, Paungpen 

Wibulswasdi1 and Wiwat  Wotong1 

 

บทคัดยอ 

บานทาขอนยาง เปนหมูบานในจังหวัดมหาสารคาม เปนชุมชน ญอ ที่มีความเปนเอกลักษณดานชาติพันธุ 

วัฒนธรรม และประเพณี  สะทอนออกมาในรูปงานสถาปตยกรรม โดย ไดแก  หอแจก หรือศาลาการเปรียญวัดเจริญ

ผลซึ่งปจจุบันอยูในสภาพทรุดโทรม ทางชุมชน และทางวัดจึงมีแผนการในการปรับปรุงรูปแบบศาลาดังกลาวเพื่อใช

ประโยชน เพื่อเปน ศูนยวัฒนธรรมของชุมชน  และยังเปนที่รวบรวมขอมูลความรูของชุมชนรวมถึงการใชเปน

สถานที่ประกอบกิจกรรมของทางวัดและชุมชนดวย  โดยการออกแบบมีจุดมุงหมายเพื่อ 1.) เพื่อการออกแบบ และ

จัดทําแบบกอสราง ใหกับชุมชนบานทาขอนยาง 2.)สรางกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบพื้นที่สวนกลางของ

ชุมชน และ 3) เพื่อคงคุณคาและเอกลักษณทางดานวัฒนธรรมของชาวญอบานทาขอนยาง โดยคณะทํางานไดเขา

รวมทํางาน และดําเนินกิจกรรมกับชาวบาน และ ตัวแทนจากชุมชน ตั้งแตการเริ่มโครงการ ในการคิด การแกปญหา 

และ การรวมกันกําหนดแนวทางและรูปแบบในการปรับปรุง และกอสรางศาลาหอแจก ใหมเพื่อเปนศูนยชุมชน 

 การดําเนินงานโดยไดดําเนินกิจกรรมทั้งส้ิน 8 กิจกรรม ไดแก 1)การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมและ

สภาพแวดลอมเดิม 2) การประชุมกลุมยอยในการกําหนดรูปแบบทางสถาปตยกรรม 3) การนําเสนอรูปแบบทาง

สถาปตยกรรมเบื้องตน 4)การนําเสนอรูปแบบของหุนจําลอง 5) การปรับปรุงจัดทําแบบกอสรางทางสถาปตยกรรม  

แบบวิศวกรรม และผังฝา ผังไฟฟา และผังปายวัด   6) การจัดหาผูรับจางในการทําการกอสราง และ ดําเนินการ

กอสราง 7)การตรวจรับอาคาร 8)การนํามาเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอน  

จากผลการประเมินกิจกรรมทั้งหมดดวยแบบประเมินความพึงพอใจภาพรวมของโครงการโดย ชุมชนทา

ขอนยาง หมู 4 หมู2 และหมู11จํานวน58คน พบวา การดําเนินกิจกรรมทางชุมชนที่เขารวมกิจกรรมใหความรวมมือ 

เปนอยางดี และผลจากการประเมินในภาพรวม อยูที่รอยละ 72.4 และโดยรวมชุมชนและผูรับบริการมองเห็นถึง

ประโยชนที่เกิดขึ้นตอชุมชนของตนเองอยูในระดับที่สูง รอยละ83.45 เนื่องจากเปนกิจกรรมในการจัดทําพื้นที่สวนรวม

ของทั้งชุมชน ซึ่งไดผลตอบสนองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการดําเนินงานโครงการ 

คําสําคัญ : หอแจก  ชุมชนญอ  สถาปตยกรรมพื้นถิ่น 
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Abstract 
Thakonyang,located as a vicinity  viilage of  Mahasarakham downtown, Mahasakham province. 

This village has the ethnic group of people called “Yor”.The community have their unique identity in 

traditional and culture,it reflecting in the way of life and  their architectural style.The building such as 

“Hor-jeak” or the multipurpose hall  for sermon and the community use of  Wat Charoenphol .This building 

is one of remarkable architecture in the village.They has been used for longtime,due to the decline of 

building structure and interior finishing ,the people in community have plan to renovate and reuse this 

building as a community knowledge and activity center. 

 The design objective for this renovation project are as follow :-1) To provide the design 

document and shop drawing of the renovation project for Thakonyang community. 2) To provide the 

design document and shop drawing of space for community activity located in the community central 

area by the process of people hearing. 3) To prepare for the process of  “ working together ” between 

working group and the community itself to preserve the identity and cultural value of the community from 

the beginning throughout the end of this project. 

The scope of work operation was divided into 8 activities as following 1.) Study the architectural 

characteristics and existing environments   2.) Group discussion on architectural characteristic guideline. 

3.) Presentation of preliminary architecture design.  4.) Presentation of study-model.  5.) Development on 

architectural and engineering drawings and temple signboards. 6.) Contractor selection and constructive 

work operation. 7.) Approval of the finished construction works. 8.) Bring this project to be part of 

educational purposes.  

The evaluation result from 58 Thakhonyang Villagers (Moo 4, Moo 2, and Moo 11) shows that 

72.4 percent satisfy with the activities and as high as 83.45 percent shows that they could see the 

benefits of this activity to their community due to the action area was in the community area that shows 

the best result of the project objectives. 

Keywords : Hor-jaek, Yor community, Vernacular Architecture 
 

บทนําและวตัถุประสงค 
บานทาขอนยางเปนหมูบานหนึ่งของอําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคามอยูใกลกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ซึ่งประชากรในหมูบานสวนใหญมีเชื้อสายญอโดย มีหลักฐาน อพยพมาเขามาไทย ตั้งแตสมัย ร. 3 เปนตนมา และตั้ง

ถิ่นฐานที่บานทาขอนยางมาโดยตลอด    จึงถือเปนชุมชนที่มีความเปนเอกลักษณดานชาติพันธุ วัฒนธรรม และ

ประเพณี อันสะทอนออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ภาษาพูด ศิลปหัตถกรรม และ สถาปตยกรรม  วัดเจริญผลซึ่งเปน

ศูนยกลางของชุมชน ไดมี หอแจก1 หรือศาลาการเปรียญ ที่มีอายุเกาแก และอยูในสภาพทรุดโทรม ทางชุมชน และ

ทางวัดจึงมีแผนการในการปรับปรุงรปแบบศาลาดังกลาวเพื่อใชประโยชน ในดานการเปนศูนยวัฒนธรรมของชุมชน 
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และยังเปนที่รวบรวมขอมูลความรูของชุมชนรวมถึงการใชเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมของทางวัดและชุมชนดวย  

ทางวัดจึงไดขอความรวมมือมายังคณะสถาปตยกรรมศาสตรผังเมืองและนฤมิตศิลป ในดานการใหคําปรึกษา และ

พัฒนาแบบเพื่อการกอสราง  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ 1.) เพื่อการออกแบบ และจัดทําแบบกอสราง ใหกับชุมชนบานทา

ขอนยาง 2.)สรางกระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบพื้นที่สวนกลางของชุมชน และ 3) เพื่อคงคุณคาและ

เอกลักษณทางดานวัฒนธรรมของชาวญอบานทาขอนยาง 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
 โดยใชการศึกษาจากขอมูลเอกสารที่ เกี่ยวของ และขอมูลจากการทํากระบวนการการออกแบบ

สถาปตยกรรมรวมกับชุมชน โดยแบงเปนขั้นตอนในการดําเนินการไดดังนี้   โดยไดดําเนินกิจกรรมทั้งส้ิน 8 กิจกรรม 

ไดแก 1)การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมและสภาพแวดลอมเดิม 2) การประชุมกลุมยอยในการกําหนดรูปแบบ

ทางสถาปตยกรรม 3) การนําเสนอรูปแบบทางสถาปตยกรรมเบื้องตน 4)การนําเสนอรูปแบบของหุนจําลองเพื่อความ

เขาใจ 5) การปรับปรุงจัดทําแบบกอสรางทางสถาปตยกรรม และ แบบวิศวกรรมการออกแบบผังฝา ผังไฟฟา และ   

ผังปายวัด  6) การจัดหาผูรับจางในการทําการกอสราง และ ดําเนินการกอสราง 7)การตรวจรับอาคาร 8)การนํามา

เปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอน  แลวจึงนํามาสรุปประเมินหลังการเขาใช โดยการใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

และสรุปผล  (ภาพที่ 1) 

 

ผลการวิจัย 
การมีสวนรวมของชุมชน ในการคงคุณคาทางวัฒนธรรม 
 วัดซึ่งถือเปนศูนยกลางของชุมชน ในงานออกแบบ ในครั้งนี้ไดจัดทํางานแบบสถาปตยกรรมโดยเนนการมี

สวนรวมของชุมชน ซึ่งใชลักษณะการประชุมกลุมยอย ซึ่งการมีสวนรวมของชุมชนนี้กระตุนใหเกิดความรูสึกในการ

สรางจิตสาธารณะ ที่เล็งเห็นประโยชนรวมกัน และตระหนักถึงคุณคาของหอแจกที่ตนมีสวนรวมในการกําหนดตั้งแต

เริ่มกระบวนการ ทั้งสวนการกําหนดรูปแบบทางสถาปตยกรรม การกําหนดลักษณะประเภทการใชสอยพื้นที่ การ

กําหนดกรอบในการจัดจาง และการตรวจรับอาคาร ซึ่งเปนการรวมมือรวมใจระหวางคนในชุมชน ไดแกทางวัดเจริญ

ผล ผูใหญบาน โยมอุปจฐาก ชาวบานหมู 4 และ 11 สถาบันการศึกษา สถาปนิกและวิศวกร  (ภาพที่ 2) 

 
ผลการศึกษารูปแบบ และปญหาศาลาเดิม รวมกับชุมชน  
สามารถสรุปพื้นที่ในการดําเนินการ โดยเปนพื้นที่สวนติดกับแมน้ําชี บริเวณหอแจกเดิม โดยการกําหนดการแกปญหา

จากแนวอาคารเดิม และพื้นที่ใชสอยเดิม พบวา 
ลักษณะปญหาอาคารเดิมที่พบ 
- ดานโครงสราง และวัสดุอาคาร  :  ลักษณะโครงสรางเดิม และวัสดุเดิมมีความชํารุด และผุพัง ซึ่งอาจสงผลตอ

ความปลอดภัยในการใชอาคาร แตวัสดุประกอบอาคารบางสวนยังสามารถใชการไดดี เชน คานไมเดิม และพื้นไมเดิม 

- การวางผังเดิม : มีลักษณะที่ใชแนวกุฎิเดิมมาประกอบขึ้นใหม และมีลักษณะชวงเสาที่คอนขางแคบ  ซึ่งตัวอาคาร

ตั้งอยูติดกับหอระฆัง และ อุโบสถ ทําใหมีวามหนาแนนของตัวอาคาร และไมสามารถใชพื้นที่ริมน้ํา และพื้นที่ของ

ศาลาไม ในการประกอบกิจกรรมของชุมชนไดสะดวกนัก (ภาพที่ 3 ) 
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- การใชงานอาคารเดิม :  พื้นที่ชั้นลาง(ใตถุน)พื้นที่ใชสอยเดิม แบงออกเปนพื้นที่สําหรับเก็บของ และซากไมภายใน

วัด  พื้นที่ชั้นที่สอง ใชเปนกุฎิชั่วคราว ซึ่งปจจุบันไมมีการใชงาน เนื่องจากโครงสรางและชิ้นสวนไมมีการผุพัง และ

โครงสรางเดิม ทรุดตัว  ขาดการใชงาน และการดูแลรักษา และใชพื้นที่ในการเก็บของ(ใตถุน ) เทานั้น ทั้งนี้ไดมีการ

สรางศาลาการเปรียญใหมแลว อาคารนี้จึงถูกปลอยทิ้งรกรางไว และขนาดของพื้นที่ใชงานไดเพียงสวนที่อยูชั้นที่สอง 

มีขนาดพื้นที่ 342.00 ตารางเมตร (ภาพที่ 4-5 ) 
- ความตองการดานพื้นที่ใชสอยใหมวัดเจริญผล 
 จากหอแจกเดิมที่มีลักษณะทรุดโทรม และเปนอาคารไมที่นํามาสรางบนเสาของกุฎิเดิม และมีความ

ตองการในการรื้อถอน และปรับปรุงสรางใหมโดยเพิ่มลักษณะรูปแบบการใชงานของชุมชน 

  โดยการสรางใหม และมีการนําวัสดุเดิม และวัสดุสมัยใหมมารวมใชประกอบ โดยมีความตองการดังนี้ 

1.)การออกแบบสรางอาคารหอแจกใหม และพยายามใชวัสดุเดิม 2) เพิ่มพื้นที่ในการทํากิจกรรมของชุมชนชวงมีงาน

เทศกาล 3) พื้นที่สําหรับประชาสัมพันธหมูบาน และกิจกรรมรวมกันของชุมชน 4) พื้นที่สําหรับแหลงความรูของชุมชน 

5) พื้นที่สําหรับการใชงานสําหรับผูสูงอายุในการถือศีล 6) ปรับแนวอาคารใหมีพื้นที่โลงสามารถเชื่อมตอกับแมน้ําได

7) จัดทําอาคารที่สามารถสื่อถึงรูปแบบงานสถาปตยกรรมหอแจก ในพื้นที่ของภูมิภาค และชุมชนไวได 

 
การกําหนดแนวคิดในการออกแบบสถาปตยกรรมจากปญหา และการวิเคราะหรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
สามารถกําหนดแนวคดิหลักในการจัดทําศูนยวัฒนธรรมใหมไดแก 

 

แนวคิดในการกําหนดหนาที่ใชสอยของพื้นที่ จากการประชุมชาวบาน - พื้นที่ที่สามารถใชในการประกอบ

กิจกรรมของชุมชนได โดยการใชพื้นที่ที่สามารถยืดหยุนตามลักษณะการใชงานได เชน สามารถประกอบกิจกรรม

ชุมชนได ในพื้นที่ชั้นลาง และสามารถจัดเปนพื้นที่ที่สามารถจัดนิทรรศการขอมูลของชุมชน สําหรับการประชาสัมพันธ

หมูบาน  พื้นที่สําหรับแหลงความรูของชุมชน และ พื้นที่สําหรับผูสูงอายุในการถือศีล (ภาพที่ 6 ) 

 
แนวคิดในการกําหนดตําแหนงในการวางผงั 
ไดมีการปรับแนวอาคารใหสามารถใชพื้นที่ไดมากขึ้น และเปดมุมมองผานตัวอาคารไปยังบริเวณริมแมน้ํา ปรับแนว

อาคารใหมีพื้นที่โลงสามารถเชื่อมตอกับแมน้ําได  และเพิ่มระยะระหวางอุโบสถ และหอแจกใหมใหมากขึ้น(ภาพที่ 7) 

 
แนวคิดในการกําหนดรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
 จัดทําอาคารที่สามารถสื่อถึงรูปแบบงานสถาปตยกรรมหอแจก ในพื้นที่ของภูมิภาค และชุมชนไวได โดย

นําองคประกอบทางสถาปตยกรรมของภูมิภาคมาใชในงาน เชนตัวจบแปนลม รูปแบบของอาคารหอแจกริมน้ํา การ

นําวัสดุตางๆที่สามารถหาไดงายในทองถิ่น (ภาพที่ 8) 

 ไดมีการประยุกตรวมกับโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อที่จัดสามารถรับน้ําหนักไดมากขึ้น และสามารถ

เพิ่มระยะความกวางของเสาไดมากขึ้น จึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพริมแมน้ําได และเพิ่มพื้นที่ในการจัดทํากิจกรรม

ของชุมชนไดมากขึ้น การสรางใหมโดยพยายามใชวัสดุของอาคารเดิมใหมากที่สุด โดยการคัดเลือกไมจากอาคารหลัง

เดิมมาปรับใชในสวนโครงสรางอาคาร และพื้นของอาคาร  
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ผลการออกแบบและการกอสราง (ภาพที่ 9 - 11) 

ผลการประเมินหลังจากการกอสรางอาคาร โดยใชแบบสอบถามภาพรวมของโครงการพบวามีผูเขารวมกิจกรรม

ทั้งส้ิน  จํานวน 58 คนจากตารางที่1 แสดงวาการการออกแบบศาลาวัด(หอแจก) ของวัดเจริญผล ตอชุมชนหมูบาน

ทาขอนยาง หมู 4 หมู 11 และหมู 2 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2552 โดยมีจํานวนในการประเมินทั้งหมดโดยชุมชน

ประเมินผล จํานวน 58 คน พบวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด อยูที่รอยละ 

72.4  และโดยรวมชุมชนและทางชุมชนมองเห็นถึงประโยชนที่เกิดขึ้นตอชุมชนของตนเองอยูในระดับที่สูง 

รอยละ83.45 เนื่องจากเปนกิจกรรมในการจัดทําพื้นที่สวนกลางของทั้งชุมชน ซึ่งไดผลตอบสนองสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 

 
ผลการนํามาเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอน 

ผลจากหลังการกอสรางอาคาร ไดนํามาเปนสวนหนึ่งในรายวิชาการวาดรูปและสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น 

ของนิสิตสาขาสถาปตยกรรมภายใน  สงผลใหนิสิตสามารถสรางจินตภาพตอนิสิตในดานรูปแบบทางสถาปตยกรรม

ประเภทอาคารศาสนา ทราบถึงคุณคาทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และไดถายทอดมุมมองผานการวาดภาพซึ่งชวย

กระตุนใหทางชุมชนและทางวัดเล็งเห็นถึงคุณคาของรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งเยาวชนในละแวกให

ความสนใจตอรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง และมาขอรวมวาดรูปจึงถือเปนการชวยกระตุน

ใหชุมชนและเยาวชนเล็งเห็นถึงคุณคาในงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่น และสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับ

สถาบันการศึกษา และนิสิตไดเกิดการเรียนรูถึงกิจกรรมของชุมชน ซึ่งเปนชวงใกลเทศกาลออกพรรษา โดยชาวบานได

ใชพื้นที่ในการทําหุนสําหรับขบวนแห ภายใตพื้นที่ของศูนยวัฒนธรรมใหม (ภาพที่12) 

 

สรุปบทสงทาย 
 ในการจัดทําโครงการครั้งนี้ จึงนาจะเปนจุดเริ่มตนในการสรางสรรคและการมีสวนรวมตอทางชุมชนได

ระดับหนึ่งซึ่งควรที่จะมีโครงสรางตอเนื่อง เพื่อใหทางชุมชนไดตระหนัก และใหความสําคัญตอสถาปตยกรรมที่มีอยูใน

ชุมชน ทั้งหมดไมเพียงแตรูปแบบของอาคารทางศาสนาและมีรูปแบบของงานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่ยังคงหลงเหลือ

อยูในชุมชน และตระหนักถึงคุณคาของรูปแบบสถาปตยกรรมที่มีอยู   

 ทั้งนี้คณะผูจัดทําไดหวังวาความเปนเมืองของชุมชนทาขอนยาง ความเจริญของวัตถุ คงไมทําใหชุมชน

เกิดความลืมเลือนถึงคุณคารูปแบบสถาปตยกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนสิ้นไป และคงใช

กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนตอไปในอนาคต 
 

คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ธนาคารไทยพาณิชย ผูออกทุนในการกอสราง คณะสถาปตยกรรม

ศาสตรผังเมือง และนฤมิตศิลป ม.มหาสารคาม นิสิตชวยงาน ชาวบานทาขอนยาง  และผูนําชุมชน ตัวแทนสวนงาน

ตางๆและองคความรูที่ไดจากบรรพชน และผูที่ไดศึกษามากอนหนา 
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ตารางที่1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 

 
ภาพ 1 แสดงการเชื่อมโยงกระบวนการในการออกแบบ 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงการนําเสนองานตอชุมชนในรูปแบบศูนยวัฒนธรรมใหมชาวบานชวยกันออกความคิดเห็น 

 

ผลการประเมิน 
ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. ระดับผล

ประเมิน 
ดานเนื้อหาของการดําเนินโครงการ    

การดําเนินโครงการสามารถนําไปใชประโยชนได    

              1  ตอตนเอง 2.828 1.011 56.55 

              2  ตอหนวยงาน  3.534 0.681 70.69 

              3   ตอสังคมและชุมชน 4.172 0.5 83.45 

โครงการตรงตามวัตถุประสงคและระยะเวลาการจัดกิจกรรม 3.914 0.339 78.28 

กิจกรรมสอดคลองตอความตองการของชุมชน 3.655 0.637 73.1 

โดยภาพรวมทัง้หมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด 3.621 0.721 72.41 
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ภาพ 3 แสดงลักษณะรวมอาคารกับอุโบสถ และหอระฆังที่คอนขางแออัดบดบังการเชื่อมพื้นที่และกิจกรรมบริเวณริม

แมน้ําชีและภาพแสดงศาลาใหมที่ทําขึ้นมาแลว ชุมชนจึงมีแนวคิดใหร้ือถอนอาคารเดิมออก 

 
ภาพ 4  ลักษณะอาคารหอแจกเดิม ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม และภาพแสดงรูปดานขางอาคารเดิม ถึงขอจํากัดของการใช

โครงสรางไม และพื้นที่ใตถุนที่มีพื้นที่ที่ไมสามารถใชประโยชนรวมกันของกิจกรรมชุมชนได 

 
ภาพ 5 ภาพจําลองบริเวณอาคารเดิม และภาพรวมของโครงการ ในการประชุม 

 
ภาพ 6 แสดงหนาที่การใชสอยพื้นที่ และการเชื่อมตอระหวางพื้นที่ 

 
ภาพที่ 7 แสดงการปรับเปล่ียนตําแนงการวางผังเดิมกับตําแหนงการวางผังใหม 

 
ภาพที่8 กลุมภาพแสดงทางเลือกในการออกแบบทางสถาปตยกรรม 

 

ตําแหนงผังตําแหนงผัง

พ้ืนท่ีช้ันท่ี 1 = 215.00 ตารางเมตร 

 
  

พ้ืนท่ีช้ันท่ี 2 = 251.00 ตารางเมตร 

ตําแหนงของพื้นท่ี 
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ภาพที่ 9 แสดงรูปแบบทางสถาปตยกรรมหลังการปรับแก 

 
ภาพ 10 แสดงการตรวจรับอาคาร ตามงวดกอสรางอาคาร 

 
ภาพ 11 ภาพแสดงลักษณะอาคารหลังการกอสราง 

 
ภาพ 12 เปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอนและชุมชนกําลังเตรียมกิจกรรมขบวนแหวันออกพรรษา 
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การพัฒนาบรรจุภณัฑสินคาทางการเกษตรเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
Development Package of Agro Products for Tourism in Nakhon Pathom 
 

สุภาวดี พนัสอําพน1 และ ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน2  

Supawadee Panasampon1 and Srisuda Leelasuwat2 

    

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 

ซึ่งเกิดขึ้นจากความตองการเชื่อมโยงตราสินคาของผลิตภัณฑทางการเกษตรกับการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

นครปฐม  การวิจัยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะหลักษณะบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรในปจจุบัน    พฤติกรรมของ

ผูบริโภคและความตองการบรรจุภัณฑของสินคาแตละประเภทของผูบริโภค       โดยสรางแบบสอบถามสํารวจความ

คิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน  400  คน      สัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  มัคคุเทศกชาวไทยและผูเกี่ยวของ

ดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งส้ิน 30 คน      แลวนําผลการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการออกแบบ 

และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑสินคายอดนิยมและมีปริมาณการจําหนายสูง     จากนั้นทําบรรจุภัณฑตนแบบจํานวน     

 15 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลางของจังหวัดอีกหนึ่งรูปแบบ   นําบรรจุภัณฑตนแบบไปทดลองใชงานจริง               

แลวประเมินผลความพึงพอใจจากนักทองเที่ยวจํานวน 400 คน 

 ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑรูปแบบใหมทั้งดานความสวยงามและประโยชน  

ใชสอยสามารถสื่อถึงเอกลักษณของสินคาจังหวัดนครปฐม  ยืดอายุสินคาใหเก็บไดนานขึ้น  ปองกันการชํารุดเสียหาย   

สะดวกตอการใชงาน  สรางความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินคา    บรรจุภัณฑ  มีความสวยงามเหมาะจะซื้อเปนของ

ฝาก    ในขณะเดียวกันสามารถเผยแพร      แนะนําสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมไดเปนอยางดี    เทากับเปนการ

สงเสริมผลิตภัณฑสินคาทางการเกษตรควบคูไปกับการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมไปพรอมๆกัน 

คําสําคัญ  : การพัฒนาบรรจุภัณฑ   สินคาทางการเกษตร 

 

Abstract 
The purpose of this research was to develop packages of agro products for tourism in Nakhon 

Pathom. The research investigated the efficiency of current packages used in the province. It also 

studied the needs of each package type for different products. The new packages would support agro 

product marks to Nakhon Pathom tourism promotion. The researchers had studied and analyzed current 

package forms as well as consumers’ behavior and desire of each package. They made use of all the 

details concluded to develop and design new packages for well-known and favorite products with higher 

purchasing. 
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Methods of investigation started from collecting information and then building questionnaires. 

With the questionnaires, the researchers surveyed 400 Thai tourists’ opinions about the current product 

packages.    After that 30 foreign tourists, local guides and some others from public and private sectors  

were interviewed.  Next analyzed all data and used the results of analysis as guidelines in the design and 

developed new package prototypes of 15 agro products, high-volume sales and 1 prototypes for all-

purpose package.  

 The investigation showed that consumers were satisfied with new agro product packages either 

in its beauty and function. The new packages could identify the unique of Nakhon Pathom products. They 

preserved the products’ quality longer without damaging and were easily used. They supported the 

consumers’ confidence in agro product standardization and were suitable for souvenirs, too. They were 

absolutely tourists’ guide to interesting places in Nakhon Pathom. They promoted the products and the 

province tourism at the same time. 

Keywords : development  package, agro products 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีสินคาทางการเกษตรหลากหลายชนิดที่มีชื่อเสียงติดตลาดและเปนที่รูจักของ

ผูบริโภค  ไดแก    หมู  สมโอ  กลวยไม    มะพราวและผลไมอื่นๆเชน  ฝร่ัง  ชมพู    มะมวง  แกวมังกร  เปนตน     อีกทั้งมีแหลง

ทองเที่ยวมากมายทั้งดานโบราณสถาน   โบราณวัตถุ   ประเพณีและวิถีชีวิตที่หลากหลายของประชากร   ซึ่งสถานที่

ทองเที่ยวในแตละแหงตั้งอยูไมหางไกลกันมากนัก    การเดินทางไปมาสะดวกพรอมทุกดาน   นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางไปเยือนและไดรับความเพลิดเพลินในการทองเที่ยวอยางเต็มที่           นักทองเที่ยวที่มาจังหวัดนครปฐมในระยะ 

เวลาสั้น ๆ ยังไมเกิดการประทับใจในการเลือกซื้อสินคาเนื่องจากนักทองเที่ยวขาดความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพของ

สินคาที่ยังไมมีการรับรองคุณภาพ        อีกทั้งสินคายังขาดการสรางความเชื่อมโยงกับตราสินคาและพื้นที่สนับสนุนการ

ทองเที่ยวในจังหวัด   ทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมในฐานะเมืองผานยังไมมีคุณภาพ    การศึกษาถึง

ปญหาการใชประโยชน    แนวทางและยุทธศาสตรในการสรางสงเสริมและรักษาตราสินคาของผลิตภัณฑเกษตรที่

เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมจะสงผลใหสินคาการเกษตรมีความตองการและปริมาณเพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรเพื่อการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมจะทําใหนักทองเที่ยว     

มีความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและความสนใจในรูปแบบของบรรจุภัณฑที่สวยงามและมีเอกลักษณเฉพาะ     

ของทองถิ่น      การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑเพื่อสรางความเปนเอกลักษณของจังหวัดนครปฐมจะเปนการ

ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวไดเปนอยางดี       โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับสินคาที่ไดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช .)  หรือมาตรฐานอาหารปลอดภัย    ซึ่งบรรจุภัณฑที่พัฒนาแลวจะตองสามารถคุมครองสินคา

ใหมีอายุยืนยาวและปองกันการชํารุดเสียหาย     ตลอดจนการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม  นาสนใจ 

 มีเอกลักษณของชุมชนและสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค         อันจะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผลิตภัณฑ

ของจังหวัดนครปฐม  ซึ่งสามารถสงเสริมการทองเที่ยวใหเปนที่รูจักเพิ่มขึ้นและเปนการเพิ่มยอดจําหนายสินคาของ

จังหวัดนครปฐมเพื่อเปนของฝาก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของนักทองเที่ยว    และการ

บริโภคแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม     นําขอมูลที่ไดมาประมวลเพื่อกําหนดเปนพฤติกรรมบงชี้และ

โครงสรางของแบบสอบถาม     ขอบเขตของเนื้อหา    เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไดแก

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ     

2. นําแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวและสถิติจํานวน  2  ทาน  ตรวจความเที่ยงตรง  

ของวัตถุประสงค  เนื้อหาและภาษาที่ใชจากนั้นนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแตละขอ 

ของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยและทดสอบหาความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามไปทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจํานวน  30 ราย  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

ไดเทากับ 0.50  แสดงวาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันอยูในระดับที่ยอมรับได 

3.   ศึกษาศักยภาพของบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรในปจจุบันของจังหวัดนครปฐม    ความตองการของ

รูปแบบสินคาทางการเกษตรแตละประเภทและรูปแบบบรรจุภัณฑที่สามารถสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม    จาก

การสอบถามนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน  400 คนและการสัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวน  15 คน  และ

ผูเกี่ยวของการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน  15 คน   เพื่อยืนยันผลการสอบถามจากนักทองเที่ยวชาวไทย 

ดานความตองการของรูปแบบบรรจุภัณฑที่ส่ือถึงเอกลักษณของสินคาจังหวัดนครปฐม    

4.  สัมภาษณเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเพื่อคัดเลือกผูประกอบการที่ผลิตสินคายอดนิยมมีปริมาณการจําหนาย

สูงและเปนสินคาเดนของจังหวัด    ตามประเภทสินคาที่นักทองเที่ยวตองการใหพัฒนาบรรจุภัณฑ  จํานวน 15 ราย      

ซึ่งสินคาผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพของจังหวัด  เชน   มาตรฐานผลิตภัณฑสินคาชุม (มผช.) หรือมาตรฐาน

อาหารปลอดภัย (อย.) หรือมาตรฐานการรับรองอื่น เชน เชลลชวนชิม เปนตน 

5. สัมภาษณผูประกอบการทั้ง 15 ราย    เพื่อศึกษาขอมูลของสินคาแตละประเภทเพื่อหาจุดเดนของสินคา

เพื่อเปนแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมกับสินคาแตละประเภท  

6.จัดทําบรรจุภัณฑตนแบบสินคาการเกษตรจํานวน 15 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลางของจังหวัดสําหรับ

สินคาทั่วไปและเพื่อใชในการเผยแพรแนะนําแหลงทองเที่ยวของจังหวัดจํานวน 1 รูปแบบ     

  7. นําบรรจุภัณฑที่ออกแบบใหมมาทดลองใชงานและประเมินผลความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑกับ

นักทองเที่ยวจํานวน  400   คน 

 

ผลการวิจัย 
 จากการสํารวจกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจํานวน 400 คน   พบวา 

1. นักทองเที่ยวสวนใหญอยูในกรุงเทพมหานครรอยละ 33.50 รองลงมาอยูในจังหวัดนครปฐมรอยละ 

14.00 จังหวัดราชบุรีรอยละ 11.75  จังหวัดนนทบุรีรอยละ 9.50  จังหวัดสมุทรปราการรอยละ 7.25  จังหวัดเพชรบุรี   

รอยละ 6.25  จังหวัดกาญจนบุรีรอยละ 6.00  จังหวัดสุพรรณบุรีรอยละ 3.75  จังหวัดอยุธยารอยละ 3.00  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธรอยละ 2.00  จังหวัดเชียงใหมรอยละ 1.00  จังหวัดภูเก็ตรอยละ 0.75 

2. พฤติกรรมการซื้อของนักทองเที่ยวในลักษณะสินคาที่ซื้อสวนใหญใหความสําคัญกับสินคาที่มีคุณภาพ

ระดับมากที่สุด   นอกนั้นใหความสําคัญอยูในระดับมากไดแก ราคาสินคาเหมาะสม   สินคามีชื่อเสียงไดรับการ
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ยอมรับ   รสชาติสินคาอรอยถูกใจและบรรจุภัณฑสวยงามมีมาตรฐาน   สวนดานสถานที่ซื้อสินคานักทองเที่ยวสวน

ใหญใหความสําคัญกับสถานที่ซื้อในระดับมากอันดับแรกคือ จากแหลงทองเที่ยว   รองลงมาคือ จากรานคาหรือ  

ศูนยจําหนายสินคา   และจากรานคาขางทางริมถนนในระดับปานกลาง 

 3. ศักยภาพบรรจุภัณฑสินคาการเกษตรของจังหวัดนครปฐมในปจจุบันสวนใหญมีประสิทธิภาพเพียงดาน 

การปองกันส่ิงสกปรกและอันตรายจากมดแมลงในระดับมาก   รองลงมาคือความสามารถปองกันการกระแทก

เสียหายระหวางขนสง    มีการปองกันการซึมผานของกาซทําใหอาหารเหม็นหืนในระดับนอยและนอยที่สุดในบรรจุ

ภัณฑแบบปลอดเชื้อเพื่อปองกันอาหารเปนพิษ   ดานรูปทรงของบรรจุภัณฑมีระดับนอยในความสวยงามเหมาะสม   

กับประเภทอาหารและมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา    สวนการมีรายละเอียดสินคาและขอมูลทาง

โภชนาการและมีเอกลักษณของสินคาสัมพันธกับทองถิ่นในระดับนอยที่สุด     ดานวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชในการผลิตมี

ระดับนอยในการนําบรรจุภัณฑจากภูมิปญญาพื้นบานเชนผลิตภัณฑจักสาน  และวัสดุอุตสาหกรรมที่ยอยสลายได   

เชนกระดาษ 

 4.    สินคาทางการเกษตรที่นักทองเที่ยวตองการใหพัฒนาบรรจุภัณฑมีจํานวน  15 ผลิตภัณฑ     ไดแก         

หมูแผน  หมูหยอง  หมูแทงกรอบ   กุนเชียง   ขนมเปยะ  ปลาแดดเดียว   ขาวหลาม   สมโอ   ไขเค็ม  ฝร่ังสด   น้ําพริกคลุก

ขาว  กลวยกรอบ ขาวตังหมูหยอง    มะเขือเทศราชินีอบแหงและมะพราวแกว   ซึ่งสินคาแตละประเภทมีความตองการ

รูปแบบบรรจุภัณฑที่แตกตางกัน 

 5.  รูปแบบบรรจุภัณฑสินคาเกษตรเพื่อการทองเที่ยวนครปฐม พบวาบรรจุภัณฑตองมีเครื่องหมาย       

มาตร ฐานรับรองคุณภาพสินคา    มีรายละเอียดทางโภชนาการและเรื่องราวของสินคา  ประวัติของชุมชนหรือแหลงผลิต 

รูปทรงสวยงามโดดเดนสะดุดตา    มีสัญลักษณของจังหวัดนครปฐม    สวนบรรจุภัณฑกลางควรมีขอมูลแนะนําแหลง

ทองเที่ยวและเสนทางคมนาคม  วัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑตองชวยรักษาสภาพแวดลอม  

 6.  การออกแบบสัญลักษณเพื่อส่ือถึงจังหวัดนครปฐม      พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเห็นวาองคพระปฐมเจดีย   

คือ  สัญลักษณของจังหวัด    ซึ่งสอดคลองกับตราสัญลักษณประจําจังหวัดนครปฐมและนํามาลดทอนใหมเพื่อใหมี

ความสวยงามทันสมัย 

 

 
ภาพที่1   สัญลักษณที่ออกแบบสื่อถึงจังหวัดนครปฐม 

 7. ผลการวิเคราะหความตองการบรรจุภัณฑเพื่อการทองเที่ยวไดนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบ

บรรจุภัณฑใหมสําหรับสินคาการเกษตร 15 ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลาง 1 รูปแบบ  
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ภาพที่ 2   บรรจุภัณฑหมูแผนตราผูใหญรีย ภาพที่ 3  บรรจุภัณฑหมูหยองและสินคาตราบานเทศ 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4   บรรจุภัณฑหมูแทงกรอบตรากรีนพอรค  ภาพที่ 5   บรรจุภัณฑกุนเชียงหมูตราแจงงาม 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 6   บรรจุภัณฑขนมเปยะอบเทียนตราสุภาวดี ภาพที่ 7   บรรจุภัณฑปลาแดดเดียวตราคุณแดง 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 8   บรรจุภัณฑขาวหลามตราแมแอ็ด  ภาพที่ 9   บรรจุภัณฑสมโอไรพรทิพย 

 

 

 

 

  

 ภาพที่ 10   บรรจุภัณฑไขเค็มศาลาดิน  ภาพที่ 11   บรรจุภัณฑฝร่ังสดไรพรทิพย
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ภาพที่ 12   บรรจุภัณฑน้ําพริกตราแมพยอม ภาพที่ 13   บรรจุภัณฑกลวยกรอบตราคุณแจว 

 
 

ภาพที่ 14   บรรจุภัณฑขาวตังขวัญตา ภาพที่ 15   บรรจุภัณฑมะเขือเทศอบแหงตราแมฉุย 

 
 

ภาพที่ 16   บรรจุภัณฑมะพราวแกวตรากมลทิพย ภาพที่ 17   บรรจุภัณฑกลางแนะนําทองเที่ยวนครปฐม 

 

8. ผลการทดลองใชงานบรรจุภัณฑตนแบบและความพึงพอใจจากนักทองเที่ยว  จํานวน  400 คนพบวา

นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑรูปแบบใหมทั้งดานความสวยงาม    และประโยชนใชสอยมีเอกลักษณของ

สินคาจังหวัดนครปฐม    ยืดอายุสินคาใหเก็บไดนานขึ้น   ปองกันการชํารุดเสียหาย    สะดวกตอการใชงาน     สรางความ

ม่ันใจในมาตรฐานคุณภาพสินคาบรรจุภัณฑ    สามารถเผยแพรแนะนําสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมไดเปน

อยางดี 

 

สรุป 
 ผลการวิจัยพบวาบรรจุภัณฑรูปแบบใหม    มีประโยชนใชสอยชวยยืดอายุสินคาใหเก็บไดนานขึ้น  ปองกันการ

ชํารุดเสียหาย  สะดวกตอการใชงาน สรางความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินคาและสื่อถึงเอกลักษณของสินคาจังหวัด

นครปฐม    บรรจุภัณฑมีความสวยงามเหมาะจะซื้อเปนของฝาก  ในขณะเดียวกันสามารถเผยแพรแนะนําสถานที่

ทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมไดเปนอยางดี    เทากับเปนการเชื่อมโยงตราสินคาของผลิตภัณฑทางการเกษตรกับการ

ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมไปพรอมๆกัน   

 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้       พบวาจังหวัดนครปฐมสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงสําหรับสินคา

ประเภทตาง ๆ ทุกประเภทโดยใชถุงกระดาษหรือถุงผาตราสัญลักษณจังหวัดนครปฐมที่ออกแบบอันจะเปนการใช

ประโยชนควบคูกับการเผยแพรการทองเที่ยวของนครปฐม 
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 การจัดทําบรรจุภัณฑกลางของจังหวัดเพื่อใชรวมกันสําหรับสินคาทั่วไป   หากไมสามารถรักษามาตรฐานสินคา

ไดทุกรายจะทําใหนักทองเที่ยวขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพสินคาของจังหวัดนครปฐมได    ดังนั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ

สินคาทางการเกษตรครั้งนี้จะเปนการนํารองการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑสินคาชุมชนของจังหวัดนครปฐมตอไปซึ่ง

สินคาประเภทอื่น ๆ สามารถใชสัญลักษณที่ออกแบบรวมได  เชน  สินคาประเภทของใชของประดับตกแตง    ผลิตภัณฑ

หัตถกรรมตางๆที่ผลิตในจังหวัดนครปฐม  เพื่อสรางแบรนดเอกลักษณของสินคานครปฐมอยางตอเนื่อง 

ผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาการเกษตรครั้งนี้จะสัมฤทธิ์ผลอยางตอเนื่องจําเปนตองใชงบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐในการผลิตบรรจุภัณฑใหกับผูประกอบการ   เพื่อสรางโอกาสทางการตลาดใหกับผูประกอบการ 

 อีกทั้งจะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสินคาของจังหวัดนครปฐม     เนื่องจากผูประกอบการระดับชุมชนมี

งบประมาณในการดําเนินการจํากัด      บรรจุภัณฑกลางเพื่อการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐมที่ออกแบบเปนถุง

กระดาษแข็งพิมพสีขนาดตาง ๆ นั้น     จําเปนตองใหหนวยงานของจังหวัดเปนผูดําเนินการหรือลงทุน     เนื่องจาก

สามารถใชใสสินคาไดหลายประเภท    โดยจําหนายหรือแจกใหผูประกอบการหรือนักทองเที่ยว   เพื่อเปนการเผยแพรหรือ

แนะนําแหลงทองเที่ยวของจังหวัด    พรอมทั้งเสนทางคมนาคม  ชื่อหนวยงานที่ใหขอมูลดานการทองเที่ยวหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน  ตํารวจทางหลวง    สถานีตํารวจ    วัด    โรงเรียน    โรงพยาบาล พรอมหมายเลขโทรศัพท 

เปนตน      โดยบรรจุภัณฑกลางของจังหวัดสามารถทําไดหลายรูปแบบ  เชน  กระเปาผา  ถุงผา  กระเปาพลาสติกเพื่อ          

ลดปริมาณขยะและเปนการชวยรักษาสภาวะโลกรอนไดเปนอยางดี  อีกทั้งสามารถนําไปใชประโยชนไดภายหลัง 

 

คําขอบคุณ 
ในการทํางานวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนงบ 

ประมาณในการทําการวิจัยครั้งนี้และสถาบันวิจัยสงเสริมการทองเที่ยวไทยที่ใหการแนะนํากระบวนการวิจัยที่

เหมาะสมในการทําโครงการวิจัยนี้จนสําเร็จ   ทําใหผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนใหกับผูประกอบการแปรรูป

สินคาการเกษตรของจังหวัดนครปฐม   อันจะทําใหนักทองเที่ยวและผูบริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพสินคาและ 

ขอมูลเพื่อการทองเที่ยวไดเปนอยางดี 
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การพัฒนาผลงานตนแบบเครื่องปนดินเผาประเภทภาชนะใสน้ํา : กรณีศึกษาบานวังถั่ว       
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 
Ceramic Vessel Model Development Project : Focus in Ban Wang Tua, Nam Pong District, 
Khon Kaen Province 
 

สมิต ตะกรุดแกว1 และ กิตติสันต ศรีรักษา2 

Smith Takroodkaew1 and Kittisan Sriruksa2  
    

บทคัดยอ 
 โครงการวิจัยการพัฒนาผลงานตนแบบเครื่องปนดินเผาประเภทภาชนะใสน้ํา : กรณีศึกษาบานวังถั่ว        

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลงานตนแบบเครื่องปนดินเผาประเภทภาชนะใสน้ําใหมีความ

หลากหลายทางดานรูปทรงและลวดลายโดยมีบานวังถั่วเปนแหลงเปาหมายการผลิต ใชวิธีการศึกษาขอมูล         

ภาคเอกสารและขอมูลภาคสนาม ไดแก การศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงและลวดลายเครื่องปนดินเผาอีสานกลุมโนนชัย 

การศึกษารูปแบบศิลปหัตถกรรมอีสานที่เกี่ยวของ  การศึกษาเปรียบเทียบรูปทรงและลวดลายเครื่องปนดินเผาที่มี  

การผลิตอยู ณ ปจจุบันในเขตจังหวัดขอนแกนและเขตจังหวัดมหาสารคาม 

 จากการศึกษาพบวา เครื่องปนดินเผาประเภทภาชนะใสน้ําที่มีการผลิตอยู ณ ปจจุบัน เปนเครื่องปนดินเผา

ที่มีรูปแบบที่นิยมทํากันมาตั้งแตอดีต เปนภูมิปญญาชาวบานซึ่งยังคงใชกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผาแบบดั้งเดิม

ที่มีคุณคาทางประโยชนใชสอย ลวดลายบนภาชนะมีลักษณะคลายลายจักสานและลายผา เกิดจากการประทับ   

ดวยไมสักคอ และลูกกลิ้ง มีลักษณะเปนลวดลายเรขาคณิต ที่มีรูปราง ขนาด และการเรียงลําดับเปนจังหวะซ้ําๆกัน 

ตอเนื่องกันไป โดยเวนระยะหางระหวางลายเทา ๆ กัน ส่ิงที่คนพบนี้นับเปนเอกลักษณที่สําคัญและสามารถนํามาใช

เปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 โดยคณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของรูปทรงอันเกิดจากกระบวนการผลิตที่เปนภูมิปญญา

ดั้งเดิม  จึงไดเลือกที่จะพัฒนาเฉพาะลวดลายบนภาชนะ โดยนําเอาเอกลักษณของจังหวัดขอนแกนจากคําขวัญ

ประจําจังหวัด ไดแก แคน ดอกคูน และไดโนเสารสิรินธรเน มาใชเปนขอมูลในการออกแบบเปนลวดลายใหมี

ความหมายในเชิงสัญลักษณดวยรูปทรงเรขาคณิต เพื่อแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของจังหวัดขอนแกนที่เชื่อมโยงกับ

ภูมิปญญาการผลิตเครื่องปนดินเผาพื้นบาน และใชสัญลักษณของน้ํา ไดแก นาค และ คล่ืนน้ํา  มาออกแบบดวย

รูปทรงเรขาคณิต เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางศิลปวัฒนธรรมอีสานระหวาง ภาชนะใสน้ํา กับคติความเชื่อ

เกี่ยวกับน้ํา 

 ผลการวิจัยที่ไดประกอบดวย ลวดลายตกแตงผลงานตนแบบเครื่องปนดินเผาประเภทภาชนะใสน้ํา ที่ได

ทดลองผลิตโดยแหลงผลิตเครื่องปนดินเผาบานวังถั่ว อ  .น้ําพอง จ .ขอนแกน  จํานวน 5 ลาย ไดแก ลายแคน ลายดอก

คูน ลายไดโนเสารสิรินธรเน ลายนาค และ ลายคลื่นน้ํา 

คําสําคัญ  : เครื่องปนดินเผา 

                                          
1 คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 ประเทศไทย 
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Abstract 
 The purpose of this study was to develop a variety of forms and motifs in ceramic vessel models 

produced in Ban Wang Tua, Nam Pong District, Khon Kaen province. The research collected the data 

from concerning documents and field studies. It included studies on forms and motifs of Non Chai pottery 

in the northeast of Thailand, related northeastern handicrafts and comparative studies on forms and 

motifs on ceramics presently produced in Khon Kaen and Mahasarakham.  

 The results indicated that ceramic vessels made nowadays were popular models from the past. 

They were produced by traditional production processes based on local wisdom. The designs focused 

on their function. The motifs on earthenware were similar to basket weaving and fabric patterns. They 

were made by a wooden stick called a Mai Sak Khor and a roller. Those patterns in geometric shapes 

were continuous in repetitive shape, size, order and rhythm with equal distance between each shape. 

This was a significant unique characteristic pattern and became a guideline to promote further 

development. 

 The researchers were aware of perceived values and importance available in forms produced 

from the traditional production processes that were local wisdom. Then they decided to develop motif 

patterns in vessels in particular. The concept of development was based on Khon Kaen’s provincial 

slogan including (1) Khaen, mouth organ used in the northeastern region, (2) Dok Koon, flower of Golden 

Shower, and (3) Phuwiangosaurus Sirindhornae Dinosaur. The new developed patterns were geometries 

representing those symbols of Khon Kaen, linking with local pottery wisdom. Symbols of water including 

Nak or Naga and waves were designed in geometric shapes to represent the relation of Northeast arts 

between vessels and folklore of water. 

 The research results included 5 patterns in ceramic vessel model. They were Khaen, Dok Khoon, 

Sirindhornae Dinosaur, Nak and Kluen Nam or wave. Those new patterns were produced in the pilot 

production in Ban Wang Tua, Nam Pong District, Khon Kaen. 

Keywords : Ceramic, pottery 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
หมูบานวังถั่ว ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน เปนแหลงผลิตเครื่องปนดินเผาชนิดไมมีเคลือบประเภทหมอน้ํา 

หมอดิน และกระถาง เครื่องปนดินเผาที่ผลิตมีลักษณะใกลเคียงกับเครื่องปนดินเผาที่ผลิตจากแหลงอื่นๆ จากขอมูล

ดังกลาว จึงไดจัดทําเปนโครงการวิจัย การพัฒนาผลงานตนแบบเครื่องปนดินเผาประเภทภาชนะใสน้ํา : กรณีศึกษา
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ความหลากหลายทางดานรูปทรงและลวดลาย โดยมีบานวังถั่วเปนแหลงเปาหมายการผลิต 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีการดําเนินการวิจัยโดยการศึกษารวบรวมขอมูลภาคเอกสารและขอมูลภาคสนามที่เกี่ยวของกับ

เครื่องปนดินเผาอีสานกลุมโนนชัย(เครื่องปนดินเผายุคกอนประวัติศาสตรบริเวณแถบตอนบนของลําน้ําชีและลําน้ํา

สาขา เขตจังหวัดขอนแกนตอกับเขตจังหวัดมหาสารคาม) เครื่องปนดินเผาที่มีการผลิต ณ ปจจุบันในจังหวัดขอนแกน

และจังหวัดมหาสารคาม และศิลปหัตถกรรมอีสานที่เกี่ยวของ ดวยวิธีการทบทวนวรรณกรรม การสอบถามและสังเกต

กลุมเปาหมายแบบไมมีโครงสราง การบันทึกดวยภาพถาย และการเก็บตัวอยาง วิเคราะหรูปราง รูปทรง  และ

ลวดลาย นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาออกแบบเพื่อการพัฒนาผลงานตนแบบ ทดลองผลิตโดยบานวังถั่ว 

 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบวา เครื่องปนดินเผาประเภทภาชนะใสน้ําที่มีการผลิตอยู ณ ปจจุบัน เปนเครื่องปนดินเผา

ที่มีรูปแบบที่นิยมทํากันมาตั้งแตอดีต เปนภูมิปญญาชาวบานซึ่งยังคงใชกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผาแบบดั้งเดิม

ที่มีคุณคาทางประโยชนใชสอย  คือมีรูปแบบเปนภาชนะรูปทรงกนกลม ขึ้นรูปภาชนะดวยมือและตีดวยหินดุ ตกแตง

ลวดลายดวยเครื่องมือที่แกะเปนลวดลายตางๆ ลวดลายบนภาชนะมีลักษณะคลายลายจักสานและลายผา เกิดจาก

การกดประทับดวยไมสักคอ และลูกกลิ้ง มีลักษณะเปนลวดลายเรขาคณิต ที่มีรูปราง ขนาด และการเรียงลําดับเปน

จังหวะซ้ําๆกัน ตอเนื่องกันไป โดยเวนระยะหางระหวางลายเทาๆกัน ส่ิงที่คนพบนี้นับเปนเอกลักษณที่สําคัญและ

สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 โดยคณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของรูปทรงอันเกิดจากกระบวนการผลิตที่เปนภูมิปญญา

ดั้งเดิม  จึงไดเลือกที่จะพัฒนาเฉพาะลวดลายบนภาชนะ โดยนําเอาเอกลักษณของจังหวัดขอนแกนจากคําขวัญ

ประจําจังหวัด ไดแก แคน ดอกคูน และไดโนเสารสิรินธรเน มาใชเปนขอมูลในการออกแบบเปนลวดลายใหมี

ความหมายในเชิงสัญลักษณ เพื่อแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของจังหวัดขอนแกนที่เชื่อมโยงกับภูมิปญญาการผลิต

เครื่องปนดินเผาพื้นบาน และใชสัญลักษณของน้ํา ไดแก นาค และ คล่ืนน้ํา  มาออกแบบเพื่อแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธทางศิลปวัฒนธรรมอีสานระหวาง ภาชนะใสน้ํา กับคติความเชื่อเกี่ยวกับน้ํา ใชวิธีการออกแบบโดยการ

ลดทอนรายละเอียดรูปทรงที่มาของลวดลายตนแบบใหเปนรูปทรงเรขาคณิต นํามาประกอบกันเปนลวดลายที่มี 

รูปราง ขนาด และการเรียงลําดับเปนจังหวะซ้ําๆกัน ตอเนื่องกันไป โดยเวนระยะหางระหวางลายเทาๆ กัน              

นําลวดลายที่ไดออกแบบมาจัดทําเปน  “ไมสักคอ   ”และ   “ลูกกลิ้ง   ” จากนั้นจึงนําไปทดลองผลิตเปนผลงานตนแบบ  

โดยชางปนบานวังถั่ว 

ผลการวิจัยที่ไดประกอบดวย หมอน้ําที่มีการตกแตงดวยลวดลายตนแบบ  ที่ไดทดลองผลิตโดยแหลงผลิต
เครื่องปนดินเผาบานวังถั่ว อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน จํานวน 5 ลาย ไดแก ลายแคน ลายดอกคูน ลายไดโนเสารสิรินธรเน 

ลายนาค และ ลายคลื่นน้ํา 
 

สรุป 
จากผลการวิจัยพบวาลวดลายตนแบบทั้ง 5 ลายสามารถสรางความหลากหลายและเอกลักษณใหมใหแก

หมอน้ําบานวังถั่ว อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกนไดเปนอยางดี  เนื่องจากคณะผูวิจัยคํานึงถึงความสําคัญของการ

ออกแบบโดยใชขอมูลจากเอกลักษณของจังหวัดขอนแกนเปนหลัก เพื่อเปนการเชื่อมโยงเอกลักษณของจังหวัดเขากับ

ภูมิปญญาทองถิ่น อันจะนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาทองถิ่นใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว และเปน
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ประโยชนตอการนําไปพัฒนาเพื่อสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑชุมชนตอไป โดยควรจะมีการวิจัยตลาด ศึกษาความ

ตองการของผูบริโภค ความนิยมในรูปแบบผลิตภัณฑเพิ่มเติม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับความตองการ

ของตลาดในลําดับตอไป 
 

คําขอบคุณ 
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดใหการสนับสนุนจนโครงการวิจัย

ครั้งนี้สําเร็จไดตามจุดมุงหมาย ขอบคุณที่ปรึกษาโครงการวิจัยสําหรับคําแนะนําที่มีประโยชน และขอบคุณชางปน
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ภาพเปรียบเทียบเครื่องปนดินเผาอีสานกลุมโนนชัยและเครื่องปนดินเผาปจจุบัน 
 

เครื่องปนดินเผาอีสานกลุมโนนชัย เครื่องปนดินเผาปจจุบัน 
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ภาพเปรียบเทียบลวดลายบนภาชนะดินเผา ลายจักสาน และลายผา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลวดลายบนภาชนะดินเผา 

 
 

ลายจักสาน 

 
 

ลายผา 

 
 

 

ลักษณะรวมกันของลวดลาย 

 

 

 

ลักษณะรวมกันของลวดลาย 
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ภาพแบบลวดลายจํานวน 5 ลาย 
 

แคน 

 
ลายแคน 

 
 
 
 
 
 
 
ดอกคูน 

 
ลายดอกคูน 

ไดโนเสารสิรินธรเน 
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ภาพผลงานตนแบบโดยบานวังถ่ัว อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
 

ลายแคน หมอน้ําลายแคน 

 

 

 

 

 

ลายดอกคูน 
หมอน้ําลายดอกคูน 

 

ลายไดโนเสารสิรินธรเน 
หมอน้ําลายไดโนเสารสิรินธรเน 

ลายนาค หมอน้ําลายนาค 

 

ลายคลื่นน้ํา 
หมอน้ําลายคล่ืนน้ํา 
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การวิจัยประกอบผลงานสรางสรรค เรื่อง “มิติของความรูสึก” 
Dimension of Emotion 
 

ผกามาศ สุวรรณนิภา1 

Pakamas Suwannipa1 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยประกอบงานสรางสรรคนี้ เปนการศึกษา คนควาและประมวลแนวทางการ สรางสรรคผลงานศิลปะ 

ในหัวขอ มิติของความรูสึก คําวามิติในงานศิลปะมีทั้งมิติจริงที่จับ ตองได และมิติลวงตาที่เกิดจากเทคนิคทางศิลปะ 

โดยแนวคิดที่นําเสนอในผลงานชุดนี้ตองการ นํามิติทั้งสองมาถายทอดเปนการแทนคาความรูสึกของความอุดม 

สมบูรณของชีวิตแบบเรียบงาย ดวยรูปทรงจากธรรมชาติ ที่มีการดัดแปลง ตัดทอน เพื่อใหเกิดความงามและ 

สัมพันธกับความรูสึก จากแนวทางการพัฒนากระบวนการคิด และการถายทอดรูปแบบในงานศิลปะประติมากรรม 

แนว จัดวางกับพื้นที่ (Installation Sculpture) มีการทดลอง ปรับเปล่ียนและเพิ่มเติมใหเกิดความ สมบูรณแกชิ้นงาน 

คําสําคัญ  : มิติของความรูสึก 

 

Abstract 
"Dimension of Emotion" The research of Art creativity is study of intensively and understanding of 

the projected art form. Dimension has two meanings. First is reality and the other is illusion. The concept 

of this project is to combine both dimensions. I would like to present the plentiful and simple life, by 

comparing natural forms which are modified and reduced for beauty and related feelings. The thinking 

development process expresses a new format in the installation sculpture. This is an experiment to 

complete an art form.  

Keyword : Dimension of Emotion 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
การสรางสรรคผลงานศิลปะเปนการแสดงออกทางหนึ่งที่เสมือนเปนภาษาในการบอกกลาวหรือตองการ 

สะทอนความคิด อารมณ ความรูสึกของผูสรางในชวงเวลาหนึ่งของชีวิตในการสรางผลงาน สักหนึ่งชิ้นจึงตองใชทักษะ 

ทางศิลปะและประสบการณที่ส่ังสมมา ผานการวิเคราะหลือกสรรวิธีการเพื่อนํามาส่ือสารใหไดตามใจมุงหวังดวย 

ในการสรางสรรคผลงานมักจะเริ่มดวยความคาดหวังใหไดดังใจคิด แตเมื่อลงมือปฏิบัติงานแลวจึงพบปญหาระหวาง 

การดําเนินงานแตก็สามารถแกไขและดําเนินการ ในโครงการนี้ ใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

อารมณความรูสึกของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมทําใหความคิดเปลี่ยนไปดวย การได 

พักผอนจากการงานในชีวิตประจําวันมาอยูในภาวะที่แวดลอมดวยธรรมชาติ ทําใหมนุษยมีความอิสระและรูสึก 

สบายกายสบายใจไดผอนคลาย การที่จะบอกเลาเรื่องราวที่ลึกซึ้งบางอยางเปนเรื่องยาก จึงพยายามสื่อเปนภาษา 

                                                 
1 สาขาภาพพิมพ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131 ประเทศไทย 

  Graphic Arts Program, Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University, Chonburi  20131, Thailand 
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ภาพที่ชวนจินตนาการแบบมิไดส่ือแบบตรงไปตรงมาเปนการเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปมัย (Metaphor)เพื่อสรางความ 

เขาใจในอีกลักษณะหนึ่ง การทํางานวิจัยชุดนี้ไดใชส่ือสัญลักษณในการสื่อสารระหวางอารมณความรูสึกของตนเอง 

กับรูปทรงในธรรมชาติในลักษณะงาน 2 มิติ ผสม 3 มิติ และเปนการทดลองสรางสรรค งานในรูปแบบศิลปะจัดวาง 

(Installation Art) การวิจัยในครั้งนี้เปนการฝกฝนประสบการณทางศิลปะ และเพิ่มความชํานาญในการจัดการ 

งานศิลปะ 

 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
1. เพื่อนําเสนอผลงานประติมากรรม จากเสนใยธรรมชาติและเทคนิคผสมดวยรูปแบบศิลปะจัดวาง 

ตามกระบวนการสรางสรรคในแนวทางสวนบุคคล 

2. เพื่อถายทอดประสบการณ และแสดงออกถึงอารมณความรูสึกภายในของตนเอง เรื่องความสัมพันธ 

 ในชีวิตสวนตัว ทัศนคติตอสภาพแวดลอม ที่ยังผลใหเกิดความเขมแข็งในชีวิต 

 3.   เพื่อศึกษาสื่อสัญลักษณ ในการสื่อสารที่มีความหมายแทนอารมณความรูสึก 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยประกอบการสรางสรรคศิลปะ ดวยกระบวนการทางประติมากรรมกระดาษ 

มีวิธีการดําเนินการวิจัยสรางสรรค ดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูล และวิเคราะหอิทธิพลที่มาของแนวความคิด 

2. สรุปแนวความคิด  

3. ถายทอดภาพราง 

4. ปฏิบัติการสรางสรรคผลงาน 

5. สรุปผล 

 
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 ในการหาขอมูลของผูวิจัย เริ่มจากการรูแนวความคิดของตนเองวาสนใจศึกษาเรื่อง มิติของความรูสึก  

ซึ่งเปนความรูสึกของตนเองแตเปนแงมุมความคิดในดานที่ตางกันไปกับชีวิตประจําวัน และหนาที่การงานที่ทําประจํา 

ขอมูลในสวนที่เปนรูปธรรมคือการศึกษาสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ เรื่องรูปทรงของพืชผลที่แสดงความอุดม 

สมบูรณ วิเคราะหโครงสรางที่มีความสัมพันธกับความรูสึกและแนวความคิดของตนเองเรื่องการ รับรูแบบซํ้าๆ 

สวนการเก็บขอมูลที่เปนนามธรรมสวนใหญจะมาจากการวิเคราะหความรูสึกของตนเองในผลงานแตละชิ้นก็จะมี 

ความหมายที่แตกตางกันไป  

ผลที่ไดมาจากการวิเคราะหขอมูลในผลงานชุดนี้ จึงมาจากความคิดเรื่องความอุดมสมบูรณที่เกิดขึ้น 

จากโครงสรางที่แข็งแกรงมีทั้งความงามที่ดูนุมนวลโดยใชรูปทรงธรรมชาติมาเปนส่ือประกอบ กับส่ิงแปลกปลอม 

ที่เขามาซึ่งอาจเปนทั้งปญหาและสิ่งที่ชวยเสริมใหเกิดความสมบรูณในขณะเดียวกัน ดวยวัฏจักรที่เกิดขึ้นซ้ําๆ 

เหมือนเปนการตอกย้ําของการรับรูของมนุษยวานี่คือความจริงของชีวิต 
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แนวความคิด 
 วัฏจักรทางความรูสึกที่เราประสบมาตลอดชีวิตทั้งในเรื่องสวนตัว การทํางานและครอบครัวนั้นสงผล 

ตอความเปนตัวตนของแตละบุคคลบางก็มีการปรับตัว เพื่อใหเกิดความสมดุลเพื่อการดํารงอยูที่แตกตางกัน ในการ 

สรางสรรคงานโดยสวนใหญมักเกี่ยวของกับความรูสึกที่ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมในแตละชวงเวลา เพื่อเปน 

การเรียนรูกับตนเองและเรียนรูส่ิงที่อยูรอบตัว ดังนั้นในการสรางสรรคงานของผูวิจัยจึงใชส่ือสัญลักษณในธรรมชาติ 

และรูปทรงอินทรีย รูปบางชนิดมาประกอบเปนทัศนธาตุทางศิลปะ เพื่อส่ือความหมายตามความรู สึกอารมณ 

และแงคิดตามประสบการณในชวงหนึ่ง จากวิถีชีวิตของตนเองในปจจุบันอยูกับการทํางานประจํามีชวงเวลาในการ 

พักผอนทางจิตใจดวยการทอดสายตาดูทองฟา ตนไม หรือการเฝามองชีวิตเล็กๆในธรรมชาติ มองส่ิงไกลตัว 

และสังเกตถึงความงามแบบธรรมดาเรียบงาย ในผลงานชุดนี้ขาพเจาสนใจพืชผลและการเติบโตของเมล็ดพันธุซึ่งมีการ 

เปล่ียนแปลงตามชวงฤดูกาล ดวยรูปทรงกับความเจริญงอกงามที่ทําใหพืชผลมีลักษณะแตกตางกันไป โดยนําความ 

รูสึกสวนบุคคลเรื่องการแปรเปลี่ยนและการซ้ํามาสรางใหเกิดมิติทางความรูสึก ในผลงานชุดนี้ไดรับแนวความคิดจาก 

การทดลองทํางาน 3 มิติ ที่ใชกระดาษทําเองมาสรางรูปทรงใหมีปริมาตร และประกอบกับการเรียนการสอน 

ในการใหนิสิตประยุกตใชกระบวนการภาพพิมพมาสรางผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย จึงเกิดแนวความคิดเรื่องการ 

สรางคุณคาใหกับการทํากระดาษทําเอง โดยใชกระบวนการทางภาพพิมพมาใชใหเกิดประโยชน 

 
ภาพรางและการพัฒนาภาพราง 
ผลงานในชุดน ี้ผูวิจัยมีแนวคิดเรื่องโครงสรางของรูปทรงที่อุดมสมบูรณ มีลักษณะของความเปนเปลือก 

ที่มีการหอหุม จึงไดทําการบันทึกดวยการถายภาพพืชพันธธรรมชาติในสภาพแวดลอมที่ขาพเจาอยูอาศัย ผูวิจัย

สนใจสวนที่เปนผลของตนไมและไดสังเกตการแตกตัวของเปลือกและเมล็ดในลักษณะตางๆ แลวจึงรางเปนภาพเพื่อ 

หารูปทรงที่ตรงกับความคิดมากที่สุด สวนใหญขาพเจาจะชอบ รูปทรงที่มีความโคง นุมนวลมีความซับซอนไมมากนัก 

ในชุดนี้ไดเลือกรูปทรงแฉกของผลมะเฟอง ที่มีลักษณะเปนแฉก  5 กลีบคลายดาว จากนั้นขาพเจาทําการศึกษา 

โดยตัดทางขวางและผาออกเพื่อสรางรูปทรงโดม จากนั้นทําการรางภาพเพื่อใชโครงสรางนี้มาคลี่คลายตอในงาน 

สรางสรรค และเมื่อไดแบบที่รางแลวจึงทํา การขยายแบบในขนาดที่ใหญขึ้นของผลงานแตละชิ้น 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสรางสรรค 

 ผลงานทั้ง 4 ชิ้นมีกระบวนการทํางานที่ใกลเคียงกันคือการสรางแบบจากแมพิมพ โดยสามารถแบงออก 

เปนระยะการทํางานได ดังนี้ 

1. ขยายแบบและจัดทําตนแบบดวยการปนดิน 

2. ขั้นตอนการสรางแมพิมพดวยการหลอแบบปูนพลาสเตอร 

3. การทําเยื่อธรรมชาติและการทํากระดาษ 

4.    การปะกระดาษและการถอดแบบออกจากแมพิมพ 

 

ผลการวิจัยงานสรางสรรค 
 จากแนวคิดเรื่องการเปรียบเทียบเปรียบเปรย เปนอุปนิสัยของคนไทย ดังจะเห็นไดจากงาน วรรณกรรมตางๆ 

ที่ไมนิยมพูดกันแบบตรงไปตรงมานั้นก็เพื่อสรางใหเกิดจินตนาการมากขึ้น เปนลักษณะนิสัยแบบประณีประนอม 
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ที่ทําใหเรื่องรายแรงไมดูกาวราวเกินไปและจากเรื่องที่สวยงามก็เพิ่มความหมายชวนใหจินตนาการ มนุษยมีการ 

เรียนรูที่จะจดจํา และอธิบายสิ่งหนึ่งใหเห็นภาพอีกส่ิง หนึ่งใหชัดเจนยิ่งขึ้นเชน ความบริสุทธิ์ ความดีปรียบไดกับสีขาว 

หรือสีดําอาจแปลความหมายตามความรูสึกในเรื่องที่ลึกลับ นากลัว ความมืด  เหลานี้คือตัวอยางของธรรมชาติ 

ในการเรียนรูเพื่อการรับรูของมนุษย  

จากวิธีคิดดังกลาวนี้ผูวิจัยมองเห็นรูปทรงผลไมเปนผลไม ทุกคนก็เห็นเชนดียวกันแตหากมีส่ิงแปลกปลอม 

อื่นเขามารวมเราจะตีความหมายรูปทรงนั้นวาเปนอะไร จากคําถามคือความสงสัยคือมิติในการรับรูแบบใหม 

การเปรียบเทียบมี 2 แบบ คือการเปรียบเทียบในทางคลอยตามเปนการสราง ความรูสึกและความหมาย 

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนอีกแบบหนึ่งคือการเปรียบเทียบในทางตรงกันขาม ขัดแยงกัน เปนการเปรียบเทียบ 

แบบนามธรรมและรูปธรรม จากที่เคยศึกษาทฤษฏีทางศิลปะ ตองเรียนรูทัศนธาตุ เชนจุด เสน สี พื้นผิว เปนตน 

ขาพเจาไดเรียนรูจากการสังเกตจากสภาพแวดลอม มีความสนใจเรื่องพื้นผิว (Texture) ทําใหเห็นถึงความแตกตาง 

ของพื้ น ผิ วที่ หยาบ  ละ เอี ยด  เนื่ อ งจากทํ า งาน เกี่ ย วข อ งกั บการพิมพ  ลงบนกระดาษมาโดยตลอด 

จึงเห็นความงามของพื้นผิวกระดาษ ทั้งที่เรียบและหยาบแตจะชอบพื้นผิวที่เปนธรรมชาติของกระดาษทําเอง 

เปนพิเศษ อีกทั้งกระดาษเปนวัสดุที่มีมวลเบาแตสามารถสรางงานที่มีมิติไดหลากหลายแตอาจไมคอยมีความ 

คงทนเทาใด 

 ในการจัดวางผลงานประกอบพื้นที่ชุดนี้ใชการซ้ําของรูปทรงมาสรางองคประกอบมีทั้งที่เปนแบบมีระบบ 

ระเบียบและการวางองคประกอบแบบกระจายตําแหนงอยางอิสระแตมีทิศทางการกระจาย แบบสลับรูปทรงใหญเล็ก 

เพื่อใหเกิดบรรยากาศแบบกลมกลืน ส่ิงที่สําคัญในการวิเคราะหองคประกอบ ของผลงานชุดนี้คือ พื้นที่ (Space) 

เนื่องจากในการจัดวางจะตองคํานึงถึงพื้นที่เพื่อใหมีสวนสนับสนุนตัวชิ้นงาน พื้นที่ในงานแตละชิ้นมีความแตกตางกัน 

พื้นที่ในที่นี้หมายถึงบริเวณพื้นระนาบฝาผนัง การใชพื้นที่ในการติดตั้งควรเปนบริเวณภายในอาคารเปนพื้นเรียบ 

อาจติดตั้งบริเวณกลางหองหรือมีผนังเปนฉากหลังก็ได ในการจัดวางผลงานเพื่อสรางใหเกิดบรรยากาศของ 

การกระจายตัวของรูปทรงออกไปในพื้นที่ มีลักษณะรวมตัวที่กึ่งกลางแลวแผออกตามตําแหนงที่อิสระซ่ึงให 

สัมพันธกับผูชมที่สามารถเดินชมไดโดยรอบ ในผลงานชุดนี้จะเห็นไดวามีรูปทรงกับพื้นที่ทํางานรวมกันโดยการสราง 

บรรยากาศการกระจายดวยคานํา หนักแบบนุมนวล ซึ่งเปนมิติทางความรูสึกที่ขาพเจาตองการสื่อถึงความเคลื่อนไหว 

ที่สรางความสุขและความสงบได 

 

บทสรุป 
 การทํางานสรางสรรคชุดนี้ทําใหผูวิจัยไดตระหนักในเรื่องความรูสึกที่สงผลตอการดําเนินชีวิต การรูจัก 

สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว และการปรับตัวเพื่อใหเกิดความสมดุลในชีวิตและเปนกําลัง 

ใจในการดําเนินชีวิตที่เขมแข็งขึ้น ในการทํางานสรางสรรคชุดนี้มีความสนใจที่จะคนควาเรื่องการใชวัสดุจาก 

เสนใยธรรมชาติผสมผสานรวมกับวัสดุชนิดอื่นเพื่อสรางผลงานศิลปะในรูปแบบสามมิติแนวสื่อผสม โดยใชรูปแบบ 

ศิลปะแบบจัดวางกับพื้นที่ (Installation Art) ผลงานอาจติดตั้งชั่วคราวภายนอกอาคารก็ได แตเนื่องดวยวัสดุที่ทําจาก 

กระดาษจึงไมมีความคงทนตอสภาพแวดลอม นอกอาคาร จึงเหมาะสมในการติดตั้งในหองแสดงงานมากกวา  

ผูวิจัยสนใจความงามตามธรรมชาติที่ มี เสนหจากรูปทรง  พื้นผิวและสีตามธรรมชาติ  ในความ 

แตกตางก็มีความเหมือนหรือคลายคลึงที่เปนการแปรเปลี่ยนทางความรูสึกตามแนวคิดเรื่อง มิติของความรูสึก 

การทํางานของขาพเจาในปจจุบันมีความเรียบงายขึ้นมีการตัดทอนมีการเลือกสรรที่ไมซับซอนมาก เพื่อใหผูชมได 
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รับรูถึงแกนของความคิดที่ชัดเจน แตอาศัยเทคนิคการจัดการสลับกันระหวาง ความละเอียดและความหยาบ 

ที่สามารถสรางภาวะสมดุลทางความรูสึก จากแนวคิดเรื่องรูปทรงที่เปนสัญลักษณแทนคาความรูสึกที่แสดง 

ความอุดมสมบูรณและชีวิตที่เติบโตในความแหงแลงเปรียบเทียบ กับวงจรของชีวิตการทํางานในชุดนี้มีการ 

ปรับเปล่ียนรูปแบบจากเดิมเนื่องจากวาเมื่อการทํางานไปเรื่อยๆไดพบปญหา เรื่องปริมาณและจํานวนของวัตถุ 

ในพื้นที่ เนื่องจากสถานที่ติดตั้งเปนพื้นที่จําลอง คาดวาผลงานจะสมบูรณมากขึ้นเมื่อจัดแสดงจริงในหองนิทรรศการ 

ประโยชนในการทํางานครั้งนี้คือ ไดเรียนรูการจัดการในการสรางสรรคศิลปะแบบจัดวางกับพื้นที่มากขึ้น เนื่องจาก 

ผลงานที่นําเสนอมาจากหนวยเล็กๆที่ตองอาศัยการติดตั้งรวม เพื่อสรางปริมาณที่จะแสดงถึงความรูสึกอีกทั้ง 
ไดเรียนรูถึงการเลือกวัสดุหรือวัตถุที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับอารมณความรูสึกและแนวความคิดที่ไดตั้ง 

เปาหมายไว  

 

เอกสารอางอิง 
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ผกามาศ สุวรรณนิภา. 2545 การศึกษาเสนใยจากธรรมชาติ ของวัชพืชในทองถิ่น. ชลบุรี : 
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ภาพผลงานสรางสรรคประกอบ 
 

 
 

ช่ือผลงาน   :  มิติของความรูสึก 1 (Dimensions of  Emotion 1) 

เทคนิค   : Installation Sculpture 

ขนาด     : 110 X 275 ซม. 

ปที่สราง  : 2551 
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ช่ือผลงาน   :  มิติของความรูสึก 2 (Dimensions of  Emotion 2) 

เทคนิค   : Installation Sculpture 

ขนาด     : 350 X 350 ซม. 

ปที่สราง  : 2551 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผลงาน   :  มิติของความรูสึก 3 (Dimensions of  Emotion 3) 

เทคนิค   : Installation Sculpture 

ขนาด     : 350 X 350 ซม. 

ปที่สราง  : 2551 
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ช่ือผลงาน   :  มิติของความรูสึก 4 (Dimensions of  Emotion 4) 

เทคนิค   : กระดาษ ลวดทองแดง และภาพพิมพแกะไม  

( Paper Mache, copper wire and wood cut) 

ขนาด     : 100 X 120 ซม. 

ปที่สราง  : 2551 
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การวิจัยสรางสรรคผลงานศิลปกรรมชุด “จินตนาการของชีวิตในเมือง” 
The Creative Art Research “Imagination of life in the city” 
 

สมาน สรรพศรี1   

Saman Suppasri1 
 

บทคัดยอ 

ในโลกแหงยุคขอมูลขาวสารและยุค Digital Age   เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม มีผลสะทอนของสังคม   

ยุค Post Modern ตอกระแสโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได ระบบขอมูลขาวสารที่ผานเครือขายทาง Internet และการ

สรางสรรครูปแบบการสื่อสารผานทางคอมพิวเตอรเขามามีอิทธิพลและบทบาทอยางสูง 

 คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องมือกลางในการดําเนินกิจกรรมรูปแบบใหมในสังคมยุคขอมูลขาวสาร  จนมีการ

ขนานนามยุคแหงตนทศวรรษที่ 21 นี่วาโลกยุค Digital Age 

 ผลงานวิจัยสรางสรรคชุดนี้ เปนการวิจัยโดยการทดลองใชเทคโนโลยี ส่ือผสม  เชน คอมพิวเตอร            

กลองดิจิตอล  ภาพวาดลงสีดวยมือ  นําไปตกแตงในโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อสรางภาพผลงานเปนรูปแบบแนว

นามธรรม  Abstract โดยการใชทัศนธาตุ (Visual elements )   เสน สี พื้นที่วาง โดยมีเนื้อหาของภาพ จากแรง

บันดาลใจของ แสงสี  บรรยากาศในสิ่งแวดลอมของเมือง  ซึ่งมีลีลาแสงสีความเคลื่อนไหวใหอารมณสนุกสนาน  

สดใสจนเปนงานสรางสรรคชุด “  Image of life in the city” จากผลงานชุดนี้ส่ิงที่คนพบคือ  ความงามที่เกิดจาก

คุณสมบัติทางเทคนิคของคอมพิวเตอรที่สามารถจําลองจินตนาการของศิลปะได  และสะทอนคุณคาสุนทรียภาพ  

สอดรับยุคสมัยความงามในยุคหลังสมัยใหมไดเปนอยางดี  จึงนําเสนอผลงานชุดนี้ในรูปแบบของ Digital Paint และ 

ศิลปะจัดวาง                  (Installation arts ) 

คําสําคัญ  : สรางสรรคผลงานศิลปกรรม  จินตนาการ  ชีวิตในเมือง 

 

Abstract 
In the world of information system, digital age of technology, and new innovation, we cannot 

denial the fact that those society influences of Post Modern will definitely affect us unavoidably. 

Information system through Internet and communication creativity through computers comes to play as 

the important role in our society. 

Computer is working as a medium in order to proceed any new activities in the society of 

information system. That is the reason why we entitle this beginning of the 21 century as “Digital Age” 

This creative research is an experimental development which has used the technique of mixed 

media such as computer, digital camera, drawing, painting by hand as well as bringing those elements 

into computer graphic software to create a magnificent work. This artwork comes into a form of abstract 

                                                            

1 คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยับูรพา  อําเภอเมือง  จังหวดัชลบุรี  20131  ประเทศไทย 

  Faculty of Fine and Applied Arts. Burapha University, Meuang, Chonburi  20131, Thailand 
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by using various visual elements such as line, color, and space. The story was inspired by light, color, 

and the environment of the city which convey the feeling of movement, enjoyable, and as fresh as so I 

called “Image of life in the City ” From this project, I have found the magical of computer technology that 

can perfectly creates a model of imagination. It can show the aesthetic values that can be related to the 

Post modern era marvelously. Thus, I would like to present this artwork in a form of digital paint and 

installation art.     

Keywords : Creative Art, Imagination, Life in the city 

 

บทนํา 
ความทาทายในความเปลี่ยนแปลงและกระแสความคิดของโลกแหงศตวรรษที่ 21 ที่ถูกกําหนดและชี้นําโดย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากหลายที่ถาโถมเขาสูรูปแบบชีวิตของคนยุคใหม หนีไมพนแมกระทั่งศิลปะ คําวา 

ดิจิตอลอารตเกิดขึ้นปรากฏอยางเปนรูปธรรมในสังคมปจจุบัน เพราะกระบวนการคิดสรางสรรคยอมเปล่ียนแปลงไป

ตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน จนเกิดเปนวิวัฒนาการสรางสรรคศิลปกรรมยุคดิจิตอล 

ผลงานวิจัยสรางสรรคชุดนี้ จึงเปนการคนควาทดลองโดยใชแนวคิดพื้นฐานจากสื่อสมัยใหมแสดงออกดาน

แนวความคิดโดยอาศัยแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวทั้งแสง สีสันของเมือง 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาคนควากระบวนการสรางสรรคดวยเทคนิคดิจิตอลสรางภาพโดยใชคอมพิวเตอร 
2. เพื่อสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัย 

3. เพื่อถายทอดจินตนาการภายใตแนวความคิดเมือง แสง สี สูการเผยแพรตอสังคม 

 

วิธีดําเนินงานสรางสรรค 
การพัฒนาสรางสรรคผลงานชุดนี้ไดรับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีความกาวหนาทาง

นวัตกรรมของคอมพิวเตอร จึงไดมีการกําหนดแนวคิด กระบวนการสรางสรรคผลงานโดยใชรูปแบบผลงานเดิมที่ผาน

มา ประยุกตวางแผนผสมผสานกับเคร่ืองมือ โปรแกรมสรางภาพ เพื่อผลิตผลงานชุดใหมที่มีรูปแบบ เทคนิค เนื้อหา

สะทอนสังคมยุคสมัยปจจุบันที่เนนการรับรูอยางรวดเร็วฉับพลันและใชเวลาสั้น ๆ เพื่อรับรู ส่ิงเหลานี้ลวนเปนผลพวง

ของโลกยุคดิจิตอล จึงวางแผนการสรางผลงานชุดนี้เพื่อเปนการสะทอนความงามตามจินตนาการ ความคิด 

ความรูสึก เปนรูปแบบผลงานสรางสรรคที่มีลักษณะเฉพาะตน 

 

ขั้นตอนการสรางสรรค 
1. ศึกษาวิเคราะหงานสรางสรรคในระยะเริ่มแรก 

2. ศึกษาขอมูล บันทึกภาพตนแบบเพื่อเปนแหลงขอมูลและภาพตนแบบเพื่อพัฒนางาน 

3. ปฏิบัติงานศึกษาผลงาน 

4. บันทึกผล ปญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางแกปญหา 

5. สรุปผลและอภิปรายผลงานสรางสรรค จัดทําเอกสารประกอบงานสรางสรรค 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การสรางสรรคผลงานศิลปกรรมชุด  “จินตนาการของชีวิตในเมือง” การการศึกษาทดลอง  

ตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

1. การนําเอากระบวนการสรางสรรคงานโดยใชเทคนิคดิจิตอลสรางภาพโดยคอมพิวเตอร จากการทดลอง

ปฏิบัติจริง โดยอาศัยประสบการณดานทัศนศิลปของผูวิจัย ผนวกกับเทคโนโลยีในปจจุบัน ผูวิจัยพบวา 

ศิลปน บุคลากร ผูที่มีพื้นฐานความเขาใจดานทัศนศิลป หรือผูที่มีทักษะดานฝมือ ที่มีความสนใจ

อยากจะประยุกตผลงานของตนเองเขากับเทคนิคดิจิตอลเพื่อการสรางผลงานโดยคอมพิวเตอร 

สามารถกระทําไดแตตองใชเวลาศึกษาเขาใจโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่สนับสนุนดานงานสรางสรรค 

และการออกแบบ ซึ่งปจจุบันมีมากมายหลากหลาย และเมื่อศึกษาจนเขาใจในเทคนิควิธีการแลว       

ผูสรางสรรคงานก็จะสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางอิสระ ตามจิตนาการ  

2. ไดตัวอยางผลงานสรางสรรค  จํานวน  3 ผลงาน ดังนี้ 

2.1  ผลงานชิ้นที่ 1 “life and light in the city” ในการตีความคําวา จินตภาพของชีวิต พบวาการ

แทนคาดวยทัศนธาตุ เสน และสี โดยวางโครงวรรณะ สีรอนเปนพื้นและใชเสนสีดําแสดงความเคลื่อนไหว 

ความสับสนวุนวายของเมืองและชีวิต ความรูสึกสัมผัสทางตาที่ไดรับเปนอารมณความรูสึกคือ ความสดใส

ของสีพื้น ความเคลื่อนไหวของลําแสงไฟ ความวุนวายของเสนตัด เปนภาพแทนคาในผลงานชิ้นที่ 1 

 2.2 ผลงานชิ้นที่ 2 “Image of life” ผลงานการพัฒนาคลี่คลายในชิ้นที่ 2 เปนการจับอารมณ   

จินตภาพของชีวิตโดยมีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติโดยใชสัญลักษณการผลิบานการกําเนิดของดอกไม 

ความสัมพันธกันระหวางภาพ เลือกใชเสนสีดําที่วาดโดยอิสระเนนการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงคาน้ําหนักสวน

หนาของภาพ สวนพื้นที่ฉากหลังเปนบริเวณพื้นที่วางที่ตองการเนนความเบาลอยนุมนวลเหมือนกาลเวลา

แหงความฝน 

2.3 ผลงานชิ้นที่ 3 “light in the sky city” ผลงานชิ้นนี้ไดคล่ีคลายความเปนแสงสีในเมืองและการ

จับอารมณแสงสดใสที่ฉาบฉายในทองฟายามราตรีของเมืองใหญยามอาทิตยอัสดง จุดลูกเลนของภาพที่

แสดงความมีสีสันคือ จุดเสนสีที่ลองลอยปรากฏอยูทั่วบริเวณภาพ ความสัมพันธและเอกภาพอยางเดนชัด

ในภาพนี้ แนวคิดการวางโครงสีเหลืองทองเปนฉากหลังแสดงเรื่องราวของทองฟา แนวคิดนี้ตองการสื่อ

ความหมาย ความคิด ความรูสึกเรื่องแสงเรืองรอง แสงฟุงที่ปรากฏอยูในเมืองใหญทั่วไป พลังเรียบงายแหง

ความเคลื่อนไหว อารมณคลอยตามในวรรณะสีและทัศนธาตุ เสน สี รูปราง รูปทรง ของสีสันหลากสีใน  

สวนหนาของภาพที่เบาลอย กระจายอยูสวนหนาของภาพเติมอารมณสนุกสนานสะทอนบรรยากาศ 

อารมณสีสันแหงเมืองดุจความฝนไดเปนอยางดี 

 

สรุป 
 การสรางสรรคผลงานศิลปะชุดนี้ เปนการพัฒนาการสรางความสมดุลระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับ

แนวคิดเฉพาะตน ซึ่งเอกลักษณเดนทางเทคนิคในคอมพิวเตอรสามารถตอบสนองจินตนาการและเกิดรูปแบบ

สรางสรรคจิตรกรรมรวมสมัยโดยใชแนวคิดดิจิตอลกับการสรางสรรค (Digital and creative) 

จากการศึกษาคนควาทดลองปฏิบัติการงานสรางสรรคชุดนี้ดวยเทคนิคคอมพิวเตอรโดยมีแนวคิดพื้นฐาน

คือ การสรางรูปแบบทางศิลปะท่ีเปนงานแบบนามธรรม (Abstract) โดยใชเครื่องมือในการสรางสรรคภาพ โดยใช
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เทคนิคงานดิจิตอลอันประกอบดวย กลองถายภาพดิจิตอล คอมพิวเตอร โปรแกรมสรางภาพ จากแนวคิดดังกลาวทํา

ใหเกิดผลงานจิตรกรรมในรูปแบบใหมและนําเสนองานในลักษณะเฉพาะตน พอสรุปไดดังนี้ ภาพชุดนี้เกิดเรื่องราว

จินตภาพของชีวิตในเมือง สังคมเมือง มีรูปแบบชีวิตสีสันกลางวัน กลางคืน ความเปลี่ยนแปลง ความสับสนวุนวาย 

ความเรียบงาย ความสุข ลวนเปนรายละเอียดที่ประกอบกันขึ้นเปนสังคมเมือง จินตนาการของชีวิตที่มีฉากเปนสังคม

เมือง จึงถูกประยุกตถายทอดเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานและผลรวมทางพลังความคิดผสมผสานกับ

เทคนิคส่ือประสมแสดงออกแนวนามธรรมโดยใชทัศนธาตุเปนส่ือแสดงออก จึงเกิดเปนผลงานที่มีการคลี่คลาย       

เชิงสัญลักษณทางความรูสึก 
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การศึกษาภมูิปญญาพื้นบานในการหลอโลหะ 
Study of Metal Casting Using Folk Wisdom Method 
 

ธวัชชัย ชางเกวียน1 และ วิจิตร วินทะไชย1 

Thawatchai Changkwean1 and Wijit Wintachai1 

 

บทคัดยอ 
 ในการสรางสรรคผลิตภัณฑประเภทโลหะ ในอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการ

เรียนการสอนศิล1ปะ จะมีการใชวัสดุส้ินเปลืองที่ใชแลวทิ้งหลายชนิด การนําความรูจากภูมิปญญาพื้นบาน มาชวย

แกปญหาดังกลาว การหลอโลหะพื้นบานจึงเปนวิธีการหลอโลหะอีกวิธีหนึ่งที่ควรศึกษา โดยวัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาภูมิปญญาพื้นบานในการทําพิมพหลอโลหะ และการพัฒนาเทคนิคและวัสดุในการทําพิมพหลอโลหะแบบ

พื้นบานที่เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน กลุมตัวอยางในการศึกษามีจํานวน 2 แหลง คือ ชมรมชางหลอทองเหลือง

บานทากระยาง จังหวัดลพบุรี และศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลือง บานปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีการศึกษา

ใชการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ และศึกษาขั้นตอนการผลิตกับเจาของหรือผูนํากลุมผูผลิตสินคาทองเหลือง 

หัวหนาชางผูชํานาญงาน และชางผูชวย ไดผลการวิจัยดังนี้ วัตถุดิบในการทําพิมพหลอโลหะพื้นบาน เชน ดินเหนียว 

แกลบ มูลวัว เปนวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่น มีราคาถูก และไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยชมรมชางหลอทองเหลือง

บานทากระยางจะใชดินเหนียวปากแมน้ํากับแกลบเผาไฟ (แกลบดํา) สวนของศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองบาน  

ปะอาวจะใชดินจอมปลวก โดยคุณสมบัติของดินทั้งสองนี้มีความคลายคลึงในดานของความละเอียดของเนื้อดินสูง 

และใชรวมกับมูลวัว อุปกรณและเครื่องมือของศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว จะมีลักษณะที่เปน

เอกลักษณแบบดั่งเดิมที่ใชในอดีตไมเปล่ียนแปลง เทคนิคในกระบวนการผลิต จะตองเปนชางผูมีความชํานาญสูงใน

การโอบพิมพ เนื่องจากในระหวางที่โอบจะตองมีการบีบพิมพเพื่อไลอากาศออก ไมใหภายในเกิดรูอากาศ แตชมรม

ชางหลอทองเหลืองบานทากระยาง จะเนนความถูกตองแมนยําของปริมาณสัดสวนวัตถุดิบในสวนผสมที่ใช 

ผลิตภัณฑของศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว จะมีรูปแบบดั่งเดิม เชน ชุดเซี่ยนหมาก สวนผลิตภัณฑของ

ชมรมชางหลอทองเหลืองบานทากระยาง จะมีความหลากหลายสูง ในการวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ เทคนิคการหลอ

โลหะพื้นบานเหมาะสมกับงานหลอโลหะที่เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เนื่องจากตองใชเวลาในการผลิต

นาน และไมสามารถผลิตในปริมาณมากได และควรนําความรูจากภูมิปญญาพื้นบานมาบรรจุในการเรียนการสอน

ของสถาบันการศึกษา เพื่ออนุรักษและกอใหเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของชาติ  

คําสําคัญ  : ภูมิปญญาพื้นบาน  หัตถกรรมพื้นบาน โลหะทองเหลือง 

 

Abstract 
 The metal products industries and art schools at universities used many non renewable 

materials. If waste from by product can be reused to produce something then it is good for environment 

and is reducing cost of production. The casting metals can be costly when modern techniques are used. 

                                                            
1 สาขาประติมากรรม คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002 ประเทศไทย 

  Department of Scuipture, Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand 
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This study suggests the use of folk wisdom method to cast metals. The method is expected to be 

inexpensive and as efficient as any modern casting technique. Two sample groups, which were expected 

to use folk wisdom metal casting method, were analysed in this study 1. Baan Thakrayang Brass Casting 

Club, Lop Buri province and 2. Baan Paaou Brass Casting Handicraft, Ubon Ratchathani province. The 

procedure in this study by interviewing leaders, experts and assistant about folk wisdom casting method. 

The results was found that two sample groups used environmentally friendly raw materials, which could 

easily be bought at very low prices, in metal casting process. Baan Thakrayang Brass Casting Club used 

estuary clay and burned chaffs as raw materials, whilst Baan Paaou Brass Casting Handicraft used 

termite soils. Estuary clay and termite soil are both fine-grained, and when they are combined with muck. 

Baan Paaou Brass Casting Handicraft’s equipment and tools were found to be quite primitively unique, 

which would require a skilled craftsman to handle when moulding (to prevent air bubbles appearing on 

product’s surface). On the other hand, Baan Thakrayang Brass Casting Club concerned lack of 

craftsmen’s skills and tools, and more on the quantity precision of materials used when moulding. 

Products from the two sample groups were found to be in different styles. Baan Paaou Brass Casting 

Handicraft’s products were found as primitively unique (e.g. receptacle betel). Whilst Baan Thakrayang 

Brass Casting Club’s products were found as various styles, in order to respond market demands. The 

recommendation in this research were the folk wisdom casting methods appropriate small and medium 

industries because it take long time get only and few amount of products. It is to reduce waste, generate 

income and help spreading the knowledge based on folk wisdom method of metal casting. 

Keywords : Folk Wisdom, Handicraft,  Brass Casting 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ในป พ.ศ. 2550 กรมควบคุมมลพิษไดรายงานปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศมีประมาณ 14.72 ลานตัน 

หรือวันละ 40,332 ตัน ซึ่งเปนปญหามลพิษปญหาหนึ่งของประเทศไทย และเปนยังสาเหตุหนึ่งของการเกิดปญหา

สภาวะโลกรอน (Global Warming) จากปริมาณขยะมูลฝอยที่มีมาก เมื่อเกิดการยอยสลายก็จะเกิดกาซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งเปนกาซเรือนกระจก การลดหรือชะลอปญหาดังกลาว โดยการนําแนวทาง 7R คือ 

Refuse Refill Return Repair Reuse Reduce และRecycle นําไปใชในการปฏิเสธ การหลีกเลี่ยง และการลด วัสดุ

ส้ินเปลืองในการประกอบกิจการ หรืออุตสาหกรรมใชเพื่อลดปญหาส่ิงแวดลอม และลดคาใชจายดานตนทุนการผลิต

โดยในการสรางสรรคผลิตภัณฑประเภทโลหะ ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และสถาบันการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนศิลปะ จะมีการใชวัสดุส้ินเปลืองที่ใชแลวทิ้งหลายชนิด เชน การใชปูน

ปลาสเตอรเปนแมพิมพ เพื่อทําพิมพหลอ ซึ่งเมื่อใชหลอแลวจะไมสามารถนํากลับมาใชใหมได และมีราคาแพง      

การนําความรูจากภูมิปญญาพื้นบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่นมามาชวยแกปญหาดังกลาว จึงเปนทางออกที่นาสนใจ

ในการหลอโลหะของประเทศไทยมีการพัฒนาองคความรูมาชานาน โดยชางผูชํานาญการที่ไดถูกถายทอด           

องคความรูมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งแตกตางจากการหลอโลหะในปจจุบันมีการใชวัสดุส้ินเปลือง และวัสดุ/อุปกรณที่ใช 

ในการหลอโลหะแบบพื้นบานจะมีการนําวัสดุเหลือใช เชน มูลวัว ดินเหนียว เปนวัสดุในการทําแมพิมพ แทนปูน
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ปลาสเตอร ซึ่งมีราคาถูก สามารถหาไดงายในทองถิ่น ไมกอใหเกิดปญหาการเพิ่มปริมาณของขยะ เพราะมูลสัตว

สามารถยอยสลายเองไดตามธรรมชาติ เทคนิคการการทําลวดลายของการหลอแบบพื้นบานสามารถสรางสรรค

ผลิตภัณฑ ที่มีความละเอียดออน และสวยงาม กวาการหลอโลหะโดยใชพิมพจากปูนปลาสเตอร ทําใหสามารถสราง

มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑได เปนตน การศึกษาวิจัยนี้ตองการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นใหดํารงอยูตอไปแลว

ยังสามารถนํามาประยุกตใชกับเทคนิคการหลอโลหะในปจจุบัน และสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนวิชา     

หลอโลหะของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอีกดวย วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาภูมิปญญาพื้นบานในการ

ทําพิมพหลอโลหะแบบพื้นบาน และการพัฒนาเทคนิคและวัสดุในการทําพิมพหลอโลหะแบบพื้นบานที่เหมาะสมกับ

สภาวการณปจจุบัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเพื่อศึกษาการหลอโลหะทองเหลืองโดยวิธีแบบภูมิปญญาพื้นบานในงานประติมากรรม โดยแหลง

ตัวอยางในการศึกษามีจํานวน 2 แหลง คือ ชมรมชางหลอทองเหลืองบานทากระยาง ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง

ลพบุรี จังหวัดลพบุรี และกลุมศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี วิธีดําเนินการศึกษา

ขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมแหลงขอมูลที่มีการสรางผลิตภัณฑทองเหลือง โดยใชกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม 

หรือภูมิปญญาพื้นบาน 

2. ออกแบบเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณแหลงขอมูล โดยผูใหขอมูลไดแก เจาของหรือผูนํากลุมผูผลิต

สินคาทองเหลือง หัวหนาชางผูชํานาญงาน และชางผูชวย  

3. เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ เจาของหรือผูนํากลุมผูผลิตสินคาทองเหลือง หัวหนาชางผูชํานาญงาน 

และชางผูชวย จากแหลงขอมูลทั้ง 3 แหลง 

4. วิเคราะหและสังเคราะห เปรียบเทียบ วัสดุในการผลิต กระบวนการ ขั้นตอนการผลิต และเทคนิค        

ในการหลอโลหะพื้นบานของแตละแหลงตัวอยาง 

 

ผลการวิจัย 
ในการศึกษาแหลงขอมูลของกลุมตัวอยาง 2 แหลง คือ ชมรมชางหลอทองเหลือง บานทากระยาง จังหวัด

ลพบุรี และศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลือง บานปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี โดยในแตละแหลงมีวัตถุดิบ อุปกรณ/

เครื่องมือ กระบวนการและเทคนิคในการหลอโลหะทองเหลืองโดยวิธีแบบภมิูปญญาทองถิ่นดังนี้  
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การเปรียบเทียบวัตถุดิบที่ใชในการหลอโลหะทองเหลือง 
 

ศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองชุมชนบานทากระยาง หัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว 

1. ดินนวล (ดินจอมปลวกและแกลบเผาบด ละเอียด) 1.  ดินโพนหรือดินจอมปลวก 

2.   มูลวัว 2.  มูลวัว 

3.   ขี้ผ้ึง  3.  ขี้ผ้ึง ชัน และขี้สูด 

4.   ดินเหนียว 4.   ดินเหนียว 

5.   ทราย (ทรายรอน) 5.   แกลบ 

6.   ทองเหลือง  6.    ทองเหลือง 

7.   น้ํายาตีแปรง และยาแดง  7.    ฟน 

8.   เชือกปอมะนิลา   

9.   น้ํามันกาด  

10. ปูนปลาสเตอร   

11. ฟน  

      
 การเปรียบเทียบอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการหลอโลหะทองเหลือง 
 
ศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองชุมชนบานทากระยาง หัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว 

1.    แมพิมพ  1.    มอนนอย 

2.    ใบเจียร 2.    โฮงเสี่ยนหรือโฮงกลึง 

3.    ลวด  3.    ไมเหยียบ 

4.    ตะไบ 4.    ไมมอน 

5.    เครื่องขัดเงา  5.    เหล็กเสี่ยนหรือมีดกลึง 

6.    เตาหลอมโลหะทองเหลือง 6.    เตาหลอมโลหะทองเหลือง 

7.    เตาเผาสุมหุน (เตาสํารอกขี้ผ้ึง)  7.    เชือกดึง 

8.    ตะปู  8.    บั้งเดียก 

9.    กระบวยตักทอง 9.    ลูกกลิ้งหรือแทงกดพิมพลาย 

10.  คีมคีบ 10.   คีมคีบ 

11.  เครื่องเปาลม 11.   กระทะและเตาตมขี้ผ้ึง 

12.  อิฐทนไฟ 12.   เหล็กกลึงและเครื่องเจียร 

13.  เบาหลอมโลหะ  13.   เตาสุมเบา 

14.   กระบวยตักทอง  14.   กระบวยตักทอง 

 15.   เบาหลอมทอง 
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ขั้นตอนการผลติ และเทคนิคในการหลอโลหะทองเหลืองของศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลือง
ชุมชนบานทากระยาง 
1.  นําแมพิมพไปแชน้ําผสมผงซักฟอก จนแมพิมพอิ่มตัว เพื่อไมใหขี้ผ้ึงติดแมพิมพ 

 

 

 

 

 

2.  นําแมพิมพที่แชน้ําผงซักฟอกไปกรอกขี้ผ้ึงจนเต็มพิมพ  แลวเอียงแมพิมพเพื่อดูความหนาที่ขี้ผ้ึงเกาะแมพิมพ ให

ไดความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร จึงเทขี้ผ้ึงออกจากแมพิมพ 

3.  นําแมพิมพลงไปแชในน้ํา แลวคอย ๆ ดึงแมพิมพออกจากขี้ผ้ึง 

4.  นํางานขี้ผ้ึงไปตกแตงตะเข็บใหเรียบรอย 

5.  การเตรียมดินนวล โดยนําดินจอมปลวก และแกลบเผาไฟ (แกลบดํา) รอนผานตะแกรงใหละเอียด แลวนํามา

ผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน 

 

                                                                                                    
6.  นํามูลวัวสดมาผสมกับน้ําคนใหเปนเนื้อเดียวกันและนําไปรอนผานตะแกรงหลายๆครั้ง เพื่อกรองส่ิงสกปรกออก 

นําดินจอมปลวกและแกลบเผาผสมกับน้ํามูลวัว 

7.  นําผลงานขี้ผ้ึงมาทาดินนวลผสมน้ําขี้วัวที่เตรียมไวโดยใชแปรงทาใหทั่ว แลวตากทิ้งไว 1 วัน และทาดินนวลผสม

น้ําขี้วัวซ้ําอีกครั้ง โดยในครั้งที่ 2 ดินนวลผสมน้ําขี้วัวจะตองขนมากกวาครั้งที่ 1 และนําไปตากทิ้งไวอีก 1 คืน 

8. นําปูนปลาสเตอรผสมทรายและน้ํา ไปกรอกปูนในชิ้นงาน 

9.  ตอกตะปูลงไปในชิ้นงาน เพื่อยึดปูนดานในกับดินขางนอก 

10. นําสายชนวนขี้ผ้ึงมาตอกับชิ้นงาน 
                                            

 

 

 

 

11.  นําดินเหนียวผสมทรายแชน้ําทิ้งไว 1 คืน แลวนําชิ้นงานไปชุบดินที่เตรียมไวโดยครั้งแรกดินจะไมขนมาก แลว

นําไปชุบดินครั้งที่ 2 ซึ่งดินมีความขนมากกวา แลวตากทิ้งไวใหแหง 1 คืน 
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12. นําชิ้นงานมามัดลวดใหแนน เพื่อชวยยึดดินเหนียวใหแข็งแรงมากขึ้น แลวนํามาชุบดินเหนียวอีกครั้ง โดยครั้งแรก

ดินจะไมขนมาก แลวนําไปชุบดินครั้งที่ 2 ซึ่งดินมีความขนมากกวา แลวตากทิ้งไวใหแหง 1 คืน 

13.  นําชิ้นงานเขาเตาเผาเพื่อยางพิมพใหสุก สํารอกขี้ผ้ึงออกจากพิมพใหหมด 

14.  นําทองเหลืองแทงไปหลอมในเตาเผา แลวกรอกน้ําทองลงในชิ้นงานจนเต็ม 

                                                                                                                                                                                                       

15.  รอจนชิ้นงานเย็นลง แลวทุบดินออกจากชิ้นงานและดึงลวดออก 

 

 

 

 

 

16.  นําชิ้นงานมาขัดแตงดวยเครื่องเจียร และลงดวยน้ํายาขัดเงา (หรือยาแดง) ใชน้ํามันกาดขัดซอกของชิ้นงาน เพื่อ

เอาน้ํายาขัดเงาออก และทาผงปูนปลาสเตอร เพื่อดึงน้ํามันกาดออก 

 
ขั้นตอนการผลติ และเทคนิคในการหลอโลหะทองเหลืองของหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว 

1.  นําดินโพนมาผสมน้ําแลวกรอง แลวนํามาผสมกับมูลวัวสดและตําใหละเอียดจนเขาเปนเนื้อเดียวกัน โดยมี

สัดสวน ดินโพน:มูลวัวสด คือ 2:1 ในขณะที่ตําดินหากมีเศษหิน หรือวัสดุอื่นๆ ใหเก็บออกกอนนําไปปนหุน

ตนแบบ (เปนแกนใน) 

2.  นําดินโพนที่ผสมมาปนพิมพ แลวเสียบไมมอน ตากแดด 2-3 วัน 

3.  หลังจากแหงแลวนําไปกลึง (หรือเส่ียน) กับแทนกลึงแบบโบราณที่เรียกวา “มอนนอย” ใหไดขนาดและความเรียบ

ตามแบบที่ตองการ 

                                                                 
4.  นําขี้ผ้ึง 3 กิโลกรัม ชัน (หรือขี้ซี) 600 กรัม สํามะโรง (ขี้สูด) ไมมีปริมาณที่แนนอนขึ้นกับ สภาพภูมิอากาศโดยหาก

มีอากาศรอนควรเพิ่มปริมาณการใชใหมากขึ้น 

5. นําขี้ผ้ึงเหลวเทใสในบั้งเดียก (คือกระบอกไมไผที่มีทอทองเหลืองอยูดานในใชสําหรับรีดขี้ผ้ึงใหออกมาเปนเสน) 

แลวฉีดขี้ผ้ึงใหออกมาเปนเสน ใชกระดงรองรับเสนขี้ผ้ึง สายวนเปนวงกลมจนมาพอตามที่ตองการ 
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6. นําเสนขี้ผ้ึงที่ไดมาพันรอบพิมพ เรียกวา พันขี้ผ้ึง (หรือเคียนขึ้ผ้ึง) จากนั้นนําไปลนไฟ บีบผิวขี้ผ้ึงใหเรียบและ

สมํ่าเสมอดวยมือ 

7.  นําพิมพที่พันขี้ผ้ึงแลว มากลึงขี้ผ้ึง (หรือเส่ียนขี้ผ้ึง) กับแทนกลึง ใหผิวเรียบ เปนรูปทรงสวยงาม 

8.  สรางลวดลายดวยแทงกดพิมพลาย หรือลูกกลิ้งพิมพ  

                    
9. ติดสายฉนวน แลวนําดินที่ไดจากการกลึงมารอนใหละเอียด ผสมกับน้ํา จนเนื้อดินนุม เพื่อใชโอบพิมพขี้ผ้ึงที่ติด

สายฉนวน แลวตากใหแหง 2-3 วัน 

10. ใชดินเหนียวผสมแกลบ ในอัตราสวน 2:1 โอบพิมพเปนรูปเบาเพื่อรองรับการเททอง แลวนําไปตากแดด 2-3 วัน 

จนแหงสนิท 

11. นําเบาไปเผาเพื่อใหขี้ผ้ึงละลายออก โดยคว่ําปากเบาลง เมื่อขี้ผ้ึงละลายออกหมดแลวจะเกิดเปนโพรงวางที่พรอม

ในการเททอง 

12.  เททองทันทีในขณะที่พิมพยังรอน เมื่อเททองแลวทิ้งไว 10 นาที 

                                                                                     
13. ใชคอนทุบเบาใหแตก เพื่อนําชิ้นงานออกทําความสะอาดและตกแตงผิว 

14. นําชิ้นงานมาทําความสะอาดดวยน้ํา เพื่อดินหลุดออก แลวใชเครื่องกลึง กลึงแตงผิวใหสวยงาม 
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สรุป 

ในการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานในการหลอโลหะ ของชมรมชางหลอทองเหลืองบานทากระยาง จังหวัด

ลพบุรี และศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้  
วัตถุดิบในการทําพิมพหลอโลหะพื้นบาน เชน ดินเหนียว แกลบ มูลวัว เปนวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่น     

มีราคาถูก และไมทําลายสิ่งแวดลอม วัตถุดิบที่ในการหลอโลหะชมรมชางหลอทองเหลืองบานทากระยางจะใชดิน

เหนียวปากแมน้ํากับแกลบเผาไฟ (แกลบดํา) สวนของศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาวจะใชดินจอมปลวก 

โดยคุณสมบัติของดินทั้งสองนี้มีความคลายคลึงในดานของความละเอียดของเนื้อดินสูง การใชดินที่มีความละเอียด

ของเนื้อดินสูงในการหลอโลหะแบบพื้นบาน มักจะใชรวมกับมูลวัว ซึ่งมีเสนใยสูง ทําใหดินมีคุณสมบัติพิเศษ คือ

สามารถเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน ลวดลาย ไดครบถวนสมบูรณ 

อุปกรณและเครื่องมือของศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว จะมีลักษณะที่เปนเอกลักษณแบบ   

ดั้งเดิมที่ใชในอดีตไมเปล่ียนแปลง มีรูปทรงสวยงาม และมีชื่อเรียกเฉพาะเปนภาษาอีสาน 

เทคนิคในกระบวนการผลิตของศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว จะตองเปนชางผูมีความชํานาญ

สูงในการโอบพิมพ เนื่องจากในระหวางที่โอบจะตองมีการบีบดินเพื่อไลอากาศออก ไมใหภายในเกิดรูอากาศ ซึ่งจะทํา

ใหลวดลายเสียหาย หรือลวดลายไมชัดเจน เทคนิคในกระบวนการผลิตของชมรมชางหลอทองเหลืองบานทากระยาง 

จะเนนความถูกตองแมนยําของปริมาณสัดสวนวัตถุดิบในสวนผสมที่ใช 

ผลิตภัณฑของศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว จะมีรูปแบบดั้งเดิม เชน ชุดเซี่ยนหมาก ซึ่งแสดง

ถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยโบราณ ผลิตภัณฑของศิลปหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว มีความเปนเอกลักษณ 

และโดดเดนมาก แตไมมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ เนื่องจากใชเทคนิคพื้นบานแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑของ

ชมรมชางหลอทองเหลืองบานทากระยาง จะมีความหลากหลายสูง เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด แตไมมี

ผลิตภัณฑที่โดดเดนเฉพาะตน  
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การสรางสรรคงานทัศนศลิปกวีทรรศน 
The creation of Visual Arts Poetry 
 

สุรชาติ เกษประสิทธิ์1 

Surachart kesprasit1 

 

บทคัดยอ 

การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry ) ในครั้งนี้ เปนการทดลอง

สรางสรรคงานศิลปะ ที่สําแดงกระบวนแบบ ในลักษณะการบูรณาการศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเปนการประสม

ประสานกัน ระหวางกลวิธีแบบงานทัศนศิลป (Visual Arts) ไดแก จิตรกรรม (Painting)วาดเสน (Drawing) กับ งาน

วรรณศิลป  ไดแก กวีนิพนธ (Poetry) ประเภทโคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ และกาพย 

ดังนั้นการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of Visual Arts Poetry) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค

สําคัญเพื่อสรางสรรครูปแบบของงานศิลปะ  ทั้งในสวนรูปแบบ (Form) และเนื้อหา (Content) อันสําแดงอัตตลักษณ 

การสรางสรรคศิลปะเฉพาะตนไดอยางเปนรูปธรรมที่มีเอกภาพอันเดนชัด 

อยางไรก็ตามกระบวนการคนควา ทดลอง การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual 

Arts Poetry) ในครั้งนี้  เปนการศึกษา วิเคราะห  ถึงกลวิธีการประสมประสาน ระหวางศิลปะ ที่มีลักษณะประเภท 

และสาขาที่แตกตางกัน   โดยอาศัยกลไกเทคโนโลยีสมัยใหม  ของเครื่องคอมพิวเตอร  มาเปนเครื่องมือบูรณาการที่

สําคัญ  นําเอาคุณลักษณะงานทัศนศิลป  กับคุณลักษณะการเขียนบทกวีนิพนธ  มาสอดประสานแทรกเขาดวยกัน

อยางมีเอกภาพใหกลมกลืนกันที่สุด   

ดังนั้นสัมฤทธิผลที่สําคัญ  ของการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of Visual Arts 

Poetry) ครั้งนี้  ปรากฏวาเปนการไดรับผลสําเร็จของงานสรางสรรคศิลปะในกระบวนแบบใหมอันประจักษชัดถึง

รูปแบบ  เนื้อหา  และกลวิธีที่แปลกและมีความแตกตางไปจากศิลปะที่สรางสรรคและสําแดงออกตามแบบขนบนิยม  

ที่สืบเนื่องกันมาจนกระทั่งปจจุบัน  ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากการบูรณาการศิลปะสองรูปแบบและกลวิธีที่แตกตางกัน 

คําสําคัญ : การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน  

 

Abstract 
This writing on the Visual Arts Poetry is  a process of an experimental work of arts by keeping 

together the device methods of Visual Arts, Painting, drawing and poetry.  

Therefore, this creative work on Visual Arts Poetry is aimed at creating an art work in form and 

content that show self-appearance of individual work in a complete sense.  

 However, this process of research, experimental work  and  creative writing on  this Visual Arts 

Poetry is an analytical study of  the device methods embroidering in different types and branches using 

computer as a tool, thus, engraving its miniature into the process in a wonderful uniqueness. 

                                          
1 ภาควิชาศลิปะและการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร พิษณโุลก 65000 ประเทศไทย 
  Department of Arts and Design, Faculty of Architecture, Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand. 
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This important achievement of Visual Arts Poetry’s  creation can be brought into some factors for 

inspiring a new process of art creation directly and indirectly. It’s clear for a form, appearance and 

content which are unusual and different from other art-works that had ever perfectly performed and 

traditionally produced up to the present day. 

Keyword : The creation of  Visual Arts Poetry  
 

คํานําและวัตถุประสงค 
เมื่อพิจารณาความหมายและขอบเขตของศิลปะ ตามทัศนะของผูสรางสรรคนั้น  หมายถึงส่ิงที่มนุษย

สรางสรรคขึ้น  เพื่อแสดงออกซึ่งความคิด พลังสติปญญา ภูมิธรรม ทัศนะคติและอารมณความรูสึก  โดยวิธีการทางใด

ทางหนึ่งดวยการใชสุนทรียธาตุ แหงภาษาของศิลปะประเภทนั้นๆ อยางใดอยางหนึ่ง หรืออาจจะมีการผสมผสาน  

แบบขามประเภท หรือสาขากันก็ได  เพื่อเปนการริเริ่มทดลอง คนหา การสรางสรรคแนวทางรูปแบบ  การแสดง

ออกมาเปนศิลปะอยางใหม ใหปรากฏขึ้น  

 ดังนั้นการสรางสรรคศิลปะดังกลาวนี้ เปนการนํากลวิธีรูปแบบศิลปะ ที่มีลักษณะการนําเสนอที่ผิดแผก

แตกตางกัน  ระหวางงานทัศนศิลป(Visual Art) : จิตรกรรม (Painting) วาดเสน (Drawing) กับ งานวรรณศิลป : กวี

นิพนธ (Poetry)  นํามาบูรณาการผสมผสานเขาดวยกัน  ใหปรากฏขึ้นเปนส่ิงใหม มีรูปแบบ และเนื้อหาสาระ 

แนวความคิด ทางศิลปะที่แปลกใหม  หรือพิเศษออกไปกวาเดิม 

 อนึ่งการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry  ) ชุดนี้ เปนผลสัมฤทธิ์

อันสืบเนื่องมาจาก  ทัศนคติของผูสรางสรรค  ที่มีความศรัทธาและเชื่อม่ันในคุณคา ความงาม ความดีและความจริง  

ตอพลังแหงปญญาการสรางสรรคศิลปะ ระหวางงานทัศนศิลป :จิตรกรรม กับ งานวรรณศิลป : กวีนิพนธ โดยเฉพาะ

บทโคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ และกาพยเปนสําคัญ    

 อยางไรก็ตาม  การนําลักษณะรูปแบบของศิลปะระหวางงานทัศนศิลปกับกวีนิพนธนั้น  แทจริงแลวพบวา

ศิลปนจีน  ญี่ปุน  ซึ่งเปนชาติทางตะวันออก  ไดนิยมสรางสรรคศิลปะในลักษณะดังกลาวนี้อยางชัดเจนและแพรหลาย 

 ดังนั้นสรุปไดวา หาไดมีศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง   มีความสําคัญโดดเดนกวาศิลปะอีกประเภทหนึ่ง

อยางชัดเจนเด็ดขาดไม    ครั้นพิจารณาตอไปอีก  ดูเหมือนไดพบขอสรุปที่นาสนใจ  และกอประโยชนตอการ

สรางสรรคศิลปะในครั้งนี้  อยางยิ่งขึ้น นั่นก็คือประจักษชัดวาศิลปะของชนชาติตะวันออก  ซึ่งปรากฏวาศิลปน          

ผูสรางสรรค  โดยสวนมาก  มักเปนปราชญ  กลาวคือผูเปนทั้งจิตรกรและกวีในคน ๆ เดียวกันอยางนาชื่นชมยิ่งนัก 

  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ศิลปนจีนในสมัยโบราณดวยแลว  กลาวไดวาตางก็ลวนมีคุณสมบัติแหงความ

ปราชญ เปนบัณฑิตผูคงแกเรียน  ที่รอบรู สรรพวิชา อยางกวางขวางและลึกซึ้ง  ทั้งในศาสตรและศิลปแหงวิถีการ

ดําเนินชีวิต เชน ศาสนา ปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร อักษรศาสตร ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมอยาง

ครบถวน  จึงเปนเครื่องยืนยัน  ถึงความพิเศษของปรชัญาเมธีชาวตะวันออกอยางถองแท 
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ผลงานศิลปะของจีนในสมัยโบราณ ประกอบดวยจิตรกรรมกับบทกวีนิพนธประสมประสานอยูดวยกัน  

ช่ือภาพ   spring river  
 ศิลปนชื่อ Shi Tao (Shih T'ao) ค.ศ. 1640-1718 

 ดังนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคการการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศนไวตอไปนี้ 

   1.เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ถึงกลวิธีกระบวนแบบการสรางสรรคศิลปะ ในรูปแบบงาน

ทัศนศิลป: จิตรกรรม (Painting) และ งานวรรณศิลป: กวีนิพนธ (Poetry)   

     2.เพื่อการริเริ่มทดลองสรางสรรคผลงานศิลปะ ในรูปแบบที่มาจากกลวิธีงานทัศนศิลป: จิตรกรรม 

(Painting) กับ งานวรรณศิลป: กวีนิพนธ (Poetry) ผสมผสานกัน 

             3.เพื่อเปนการศึกษากระบวนการวิจัยเชิงทดลองสรางสรรคศิลปะ สําหรับนําไปใชเปนแนวทาง

พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะแกนิสิต นักศึกษาตอไป  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เปนการวิจัยแบบสรางสรรค ( Creative Research) มีกระบวนการสรางสรรคศิลปะ ดังนี้ 

              1.กําหนดกรอบของแนวคิด เนื้อหา และรูปแบบ ตลอดจนขั้นตอน วิธีการดําเนินงานปฏิบัติงานสรางสรรค

ศิลปะ 

             2.สํารวจภาพและขอมูล ประกอบดวยผลงานจิตรกรรม (Painting) วาดเสน (Drawing) ทั้งหมดของ           

ผูสรางสรรคเอง แลวคัดเลือกนํามาบันทึก เปนภาพถาย ดวยกลองถายรูปแบบดิจิตอล โดยจัดเก็บไวในเครื่อง

คอมพิวเตอร อยางดีและเปนระบบหมวดหมู   

 3.มีการวิเคราะหขอมูลผลงาน เพื่อพิจารณา คัดเลือกลักษณะภาพขอมูล   และภาพผลงานจิตรกรรม 

(Painting) วาดเสน (Drawing) ที่มีรูปแบบ เนื้อหา อันเหมาะสม มีสัญลักษณ และความหมาย นํามาใชเปนความ

บันดาลใจ ในการสรางภาพแบบราง (Sketch) และดลใจแตงขึ้นเปนบทกวีนิพนธ โดยใหมีเนื้อหา แนวคิด สะทอน 

และสัมพันธ กับภาพผลงานทัศนศิลปเหลานั้น    

  4.เลือกเอาเฉพาะภาพจิตรกรรม (Painting) วาดเสน (Drawing) จากภาพบางภาพ หรือหลายภาพ นํามา

ปรับปรุง ดัดแปลง แตงเติม แกไข และเพิ่มเติม ใหเกิดสีสัน รูปแบบ  รูปราง รูปทรง  ใหผิดแผกจากเดิม  หรือนํามาตัด

ตอ ประกอบกันขึ้นมาใหม  ดวยกลวิธีการสรางสรรคงานทัศนศิลป : จิตรกรรม (Painting) วาดเสน (Drawing) กับ

งานวรรณศิลป: กวีนิพนธ (Poetry) โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร:โปรแกรมโฟโตชอป  พัฒนาผลงานใหสมบูรณ  ไปกวา

ภาพแบบราง(Sketch) ที่สรางสรรคเปนแนวทางเอาไว 
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 5.สรางความบันดาลใจจากการรูปแบบ เนื้อหา ของผลงานทัศนศิลป ที่สรางสรรคผสมผสานกันขึ้นใหม 

ดวยการผานกระบวนการจากเครื่องคอมพิวเตอร แลวถายทอดออกมาเปนกวีนิพนธ จากทรรศนะ ความเห็น 

แนวความคิดสวนตัว ในรูปแบบ กลอนแปดสุภาพ โคลงสี่สุภาพ และกาพย  

 6.สรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน โดยใชกลวิธีการสรางสรรคงานทัศนศิลป: จิตรกรรม (Painting) วาด

เสน (Drawing) ดวยเครื่องคอมพิวเตอร: โปรแกรมโฟโตชอป ผสมผสานกับการพิมพตัวอักษร มีลักษณะเหมาะสม 

กับผลงาน   ใหมีขอความเนื้อหา ที่เปนบทกวีนิพนธแบบโคลงสี่สุภาพ กลอนสุภาพ และกาพย ซึ่งเปนงานวรรณศิลป : 

กวีนิพนธ (Poetry)   

7. นําผลงานเหลานั้นไปผานกระบวนการพิมพออกมา ดวยเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ปรากฏขึ้นบนกระดาษ      

หรือบนแผนพลาสติคสังเคราะหไวนิลอิงคเจ็ท (Vinyl Inkjet) เปนภาพงานทัศนศิลปกวีทรรศน ตามขนาดและจํานวน
ที่ตองการตอไป 

 

  
ตัวอยางภาพขอมูลประกอบการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน 

ซึ่งเปนผลงานจิตรกรรม (Painting) วาดเสน (Drawing) ของผูสรางสรรคซึง่ทั้งหมด 
 

ผลการวิจัย 
การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry  ) ชุดนี้  เปนการสรางสรรค

ผลงานศิลปะ ที่สําแดงพลังแหงปญญา ออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจน  และมีความแตกตางไปกวาการแสดงออก

ผานศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง เพียงอยางเดียวเทานั้น  ซึ่งผูสรางสรรคมีแนวความคิดวา  เปนการทดลอง

ผสมผสานระหวางกลวิธีและรูปลักษณ งานทัศนศิลป : จิตรกรรม(Painting) วาดเสน(Drawing) กับงานงาน

วรรณศิลป : กวีนิพนธ (Poetry) เขาดวยกัน   

โดยเริ่มตนจากการใชผลงานจิตรกรรม วาดเสน ที่ผูสรางสรรคทําสะสมไวจํานวนหนึ่ง  นํามาใชพัฒนา  

รูปแบบและ องคประกอบศิลปะ  ใหหลากหลายออกไป  จนสามารถกลายเปนความบันดาลใจ  สรางแนวคิด  สําหรับ

แตงเขียนขึ้นเปนกวีนิพนธ  ในลักษณะกลอนแปดสุภาพ  ที่สะทอนถึงรูปลักษณ เนื้อหา ความหมายตามความ

ปรารถนาเฉพาะตนตอไป    

กระบวนการสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศนชุดนี้ เกิดจากการผสมผสาน  หรือการบูรณาการผลงาน

ศิลปะ ทัศนศิลป กับ งานวรรณศิลป  ผานการพิมพลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร  โปรแกรมโฟโตชอป  จนสามารถทําให
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ผลงานจิตรกรรม วาดเสน กับงานกวีนิพนธ  กลายเปนเอกภาพเดียวกัน  ทั้งรูปแบบและเนื้อหา  เกิดเปนแนวทางการ

สรางสรรคศิลปะ  ที่แปลกใหมออกไปจากที่เคยสรางสรรคกันมา   และมีความแตกตางจากที่มีปรากฏอยู  ในศิลปะ

รวมสมัยกระแสหลักของไทย อยางเปนรูปธรรม  ที่มีอัตลักษณเฉพาะตน 

อยางไรก็ตาม  การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry  ) ชุดนี้  

ปรากฏวา  ผูสรางสรรคไดคนพบรูปแบบ เนื้อหาและกระบวนการสรางสรรคทางศิลปะเฉพาะตน  เปนเครื่องยืนยัน  

ถึงกระบวนการวิจัยแบบทดลองทางศิลปะ ที่ประสบผลสําเร็จ  ในระดับที่นาพอใจ  นับวาไดรับประสบการณการ

เรียนรู  ถึงการคนควาทดลอง ในกลวิธีสรางสรรคแบบผสมผสานกัน  ระหวางศิลปะตางประเภทสาขา บูรณาการ   

เขาดวยกันเปนอยางมีเอกภาพ 

ผลงานทศันศิลปกวีทรรศน 
ภาพที่ 1 

 
 

ภาพชื่อ “ ผลงานธรรม ” 
กลวิธี : วาดเสน, จิตรกรรมสีอะครายลิค ผสมกวีนิพนธ  

ดวยกระบวนการโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟค  และขนาดปรับเปลี่ยนได 
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ผลงานทศันศิลปกวีทรรศน 
ภาพที่ 2 

 

 
         

ภาพชื่อ “สรางสรรค” 
กลวิธี : วาดเสน, จิตรกรรมสีน้ํามัน, จิตรกรรมสีอะครายลิค ผสมกวีนิพนธ  

ดวยกระบวนการโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟค  และขนาดปรับเปลี่ยนได 
 

สรุป             

           การสรางสรรคงานทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry) ในครั้งนี้  มีผลสรุปของการ

ทดลองเชิงประจักษอยางชัดเจน  ปรากฏวาสัมฤทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงคพอสมควร  ทั้งสวนรูปแบบ  เนื้อหา  

และกลวิธีสรางสรรค  แมวามีความแตกตางกันอยูมากก็ตาม  แตก็สามารถนํามาประสมประสานเขาดวยกันขึ้นเปน

ศิลปะ  ผานกระบวนการดวยเครื่องคอมพิวเตอรกราฟก  จนกระทั่งมีรูปลักษณะความแตกตางไปจากศิลปะ            

ซึ่งสรางสรรคและสําแดงออกมา  ตามกระแสขนบนิยม ที่สืบเนื่องจนกระทั่งปจจุบัน 

โดยผานกระบวนการพิมพดวยเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ออกไปสูเครื่องพิมพ  ใหปรากฏออกมาเปนภาพบน

กระดาษ,บนผาใบ หรือบนแผนพลาสติคสังเคราะห ไวนิลอิงคเจ็ท (Vinyl Inkjet)  กระทั่งเปนผลงานสรางสรรคแบบ

ทัศนศิลปกวีทรรศน (The creation of  Visual Arts Poetry) สามารถกําหนดใหมีขนาดตามความเหมาะสม เพื่อนําไป

จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ หรือนําไปตีพิมพเผยแพร  ในหนังสือวารสารและสิ่งพิมพตางๆตอไป 

 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-76 

เอกสารอางอิง 
ชลูด  นิ่มเสมอ.  2531.  องคประกอบศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช 

ชอประยงค  2538.กลอนและวิธีเขียนกลอน. กรุงเทพฯ: บริษัทรวมสาสน (1977) 

พระยาอนุมานราชธน  2533. การศึกษาวรรณคดีแงวรรณศิลป: กรุงเทพฯ.  ราชบัณฑิตยสถาน. 

พวง  มีนอก  2530. สุนทรียศาสตร: กรุงเทพฯ.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ราลฟ  ไมเยอร  มะสิฉัตร  เอื้ออานันท 2540. แปล พจนานุกรมศัพท  และเทคนิคทางศิลปะ.กรุงเทพ ฯ     

:  กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ  

วิรัตน  พิชญไพบูลย.  2528.  ความเขาใจศิลปะ.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช 

อิทธิพล  ตั้งโฉลก. 2550. แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมชั้นสูง: กรุงเทพมหานคร.           

               บริษัทอมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัดมหาชน 
 
 
 
 
 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-77 

การสรางสรรคผลงานศลิปกรรมสื่อประสมจากสัมพันธภาพของชีวิต 
Creation of Mixed Media Arts Inspired on Relation of Life 
 

จํานงค ธนาวนิชกุล1   

Chumnong Thanavanichagul 1 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้  เปนการวิจัยประเภทการพัฒนาโดยการทดลอง (Experimental development) ในสาขาปรัชญา 

กลุมวิชาศิลปกรรม เปนการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมส่ือประสม   โดยมีที่มาและเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและ 

ความผูกพันของพอที่มีตอลูกอันเปนสัมพันธภาพของชีวิต  ทางจิตวิญญาณและความรูสึก  โดยใชรูปทรงของใบหนา

มนุษย  บาน   ไข  ตะเกียง  รถเด็กเลน  เรือพับ  นาฬิกา  และดวงตา  อันเปนสัญลักษณที่เกี่ยวของกับชีวิตและ

ครอบครัว  มาเชื่อมประสานสัมพันธตามความคิดและจินตนาการสวนตัว  เพื่อนําเสนอผลงานศิลปกรรมส่ือประสม

ดวยวัสดุ  และกระบวนการสรางสรรคทางจิตรกรรมในแนวทางเฉพาะตนเองและใหสังคมไดเกิดการตระหนักถึง

คุณคาของความรัก  ความอบอุน  และความผูกพันของชีวิตในครอบครัว  อันเปนโครงสรางและปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ

ของความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ผลการวิจัยพบวา การใชเทคนิคและวิธีการแบบสื่อประสม ดวยการนําวัสดุที่เปนรูปทรงสามมิติตามเนื้อหา

ดังกลาว สามารถทํางานรวมกับการสรางสรรคทางดานจิตรกรรม ซึ่งไดแก การระบายสี การปดแตงสี การพนสี       

ไดอยางประสานกลมกลืนและมีเอกภาพ สงผลใหการแสดงออกของผลงานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคและคนพบ

แนวทางเฉพาะตนขึ้นมาใหมไดพอสมควร อีกทั้งยังกอใหเกิดความรู ความเขาใจในกระบวนการสรางสรรคและการ

วิเคราะหผลงานไดอยางเปนระบบ 

นอกจากนี้ จากการทดลองเทคนิคและการคนควาวิธีการสรางสรรคแบบใหม ทําใหเกิดการเรียนรูและการ

แกปญหาทางดานตางๆ เชน ปญหาการสรางแผนโครงสราง ปญหาการสรางรูปทรงขนาดใหญและขนาดยอย   

ปญหาความคงทนของวัสดุ และงบประมาณในการดําเนินงานซึ่งสูงกวาที่กําหนดไว อยางไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้น

ดังกลาว ทําใหเกิดประสบการณและความรูในการปรับปรุง พัฒนาผลงานวิจัยตอไป ตลอดจนกอใหเกิดประโยชน

สําหรับผูสนใจในการศึกษาคนควาการสรางสรรคใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ : สัมพันธภาพ  การสรางสรรค  ศิลปะส่ือประสม   

 

Abstract 
This research is an experimental development study in the field of philosophy in the arts. It is to 

create mixed-media works of art with inspiration and subject matter on father’s love and attachment to his 

child.  It also significs relation of life in the aspects of spirit and feelings , by using the shapes of human 

face , house, egg, lamp, toy car, paper boat, clock and eye, which are symbole relating to life and family, 

to connect  and associate together according to the researcher’s personal idea and imagination. The 

                                                            
1 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี  20131 ประเทศไทย     

  Department of Painting, Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University, Chonburi 20131, Thailand 
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purposes of these creative works of art are to present a mixed-media work of art through materials and 

creative processes in painting in one own’s approach, and to create awareness in the societies to realize 

the value of love, warmth and involvement of life in the family, which are the important structure and basic 

factors of being perfect human beings. 

 The findings revealed that the mixed media technique and method by using three dimension 

materials, as in the aforementioned, could be combined  well with the creativity in painting, such as 

painting, flop coloring, and spraying in a harmonious well match and unity. This resulted in that the 

research results met the stated objectives and that innovative individual identity has been discovered at a 

certain level. Furthermore, knowledge, and understanding in the creativity process and analysis of works 

of art  were systematically created. 

 Moreover, the experiment of this technique and the search for a new method of creativity 

resulted in learning and problem solving in many aspects, for instance, problems in  making framework 

plates, problems in constructing large and small sized shapes, problems in the material durability,  and 

problems of setting aside an underestimated budget than it should really be. However, all of these yield 

the researcher experience and knowledge in improving and developing his research work, as well as 

provide benefits to any people interested in studying and researching on the creativity for the progress in 

the future. 

Keywords : Relation, Creation, Mixed Media Arts 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
สัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวเปนส่ิงที่จะทําใหการใชชีวิตในครอบครัวเกิดความสงบสุข ซึ่งเปนผลมาจาก 

บทบาทและหนาที่ของผูที่เปนพอ แม และลูก ที่ประสานสัมพันธกันจนเปนหนึ่งเดียวกัน ทั้งทางรางกาย จิตใจและ

ความรูสึก หากทุกคนในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีการถายเทและถายทอดความรัก ความหวงใย  การดูแล

เอาใจใสซึ่งกันและกัน ทุกชีวิตในครอบครัวก็จะประสบแตความสุข 

 ในการวิจัยและสรางสรรคผลงานศิลปกรรมส่ือประสม จากสัมพันธภาพของชีวิตมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.เพื่อนําเสนอผลงานศิลปะแบบส่ือผสม (Mixed Media) ดวยวัสดุและกระบวนการสรางสรรคทาง

จิตรกรรม ที่มุงเนนความคิดดานการสรางสรรคและการแสดงออกในแนวทางสวนตัว 

2.เพื่อแสดงออกถึงความรูสึกภายในของตนเองที่มีความรักและความผูกพันอยูกับลูกอันเปนสัมพันธภาพ

ของชีวิตทั้งทางรางกาย จิตวิญญาณ และความรูสึก ที่กอใหเกิดความหวังและกําลังใจในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 

3.เพื่อสะทอนภาพจินตนาการ แสดงความสัมพันธที่อบอุนและมีความสุขของพอกับลูก อันจะนําไปสูการ

รับรูในความรูสึกที่เปนดานบวกของชีวิต และทําใหสังคมไดตระหนักถึงคุณคาของความรัก และความผูกพัน          

อันอบอุนของชีวิตในครอบครัว ซึ่งจะเปนโครงสรางและปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของความเปนมนุษยที่สมบูรณตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยดวยการสรางสรรคโดยการทดลอง และปฏิบัติงานศิลปะประเภทสื่อประสมดวยวัสดุและ

กระบวนการสรางสรรคทางจิตรกรรมในแนวทางเฉพาะตน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความผูกพันของพอที่มี  

ตอลูก มีการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบไปตามลําดับ ซึ่งมีจํานวนงานทั้งส้ิน 4 ชิ้น โดยแยกเปนขั้นตอนวิธีการทํางาน 

ดังนี้ 

 1.สํารวจแรงบันดาลใจและแนวความคิดในการสรางสรรคจากประสบการณตรงของการดําเนินชีวิต เอกสาร

และขอมูล รวมทั้งผลงานสรางสรรคที่ผานมา 

 2.สรุปและสรางแนวความคิดในการสรางสรรคใหชัดเจน 

 3.ศึกษาขอมูลจากรูปถาย รูปทรง และสัญลักษณตางๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต ครอบครัว และธรรมชาติ 

 4.นําความรูและเนื้อหาจากแนวความคิดมาทําแบบรางผลงานเบื้องตน เพื่อพัฒนาแบบรางใหเกิดความ

ชัดเจนและสมบูรณขึ้น 

 5.คัดแบบรางที่เหมาะสมมาพัฒนาใหสมบูรณตามเนื้อหาและแนวความคิด  โดยกําหนดวัสดุและสีตาม

ความรูสึกภายใน 

 6.นําแบบรางที่สมบูรณมาเขาอัตราสวนดวยการตีตาราง เพื่อเตรียมขยายผลงานตอไป 

 7.ขยายผลงานลงบนโครงสรางไมและวัสดุ ตามลักษณะรูปทรงและผลงานที่กําหนด 

 8.ใชกระบวนการทางจิตรกรรมสรางพื้นผิว น้ําหนัก สี ตามแบบราง แลวจึงนําวัสดุและรูปทรงตางๆ เขาไป

ประกอบติดตั้งตามแบบรางผลงาน 

 9.สรางสรรคผลงานใหเกิดความสมบูรณทางดานมิติ น้ําหนัก สี พื้นผิว และการแสดงออกตามแนวความคิด

ในแตละผลงาน 

 10.แกไข ปรับปรุง และพัฒนาผลงานสรางสรรคใหมีความสมบูรณตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย และ

สรางสรรคจนแลวเสร็จ 

 11.สรุปผลการวิจัยโดยนําผลงานและกระบวนการวิจัยทั้งหมดมาเขียนเรียบเรียงรายงานการวิจัยดวยภาพ

ขอมูล ภาพขั้นตอนการสรางสรรค ภาพผลงานและภาพการวิเคราะหผลงานประกอบการเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ

ของรายงานผลการวิจัย 

 12.จัดพิมพรายงานการวิจัยและสรางสรรคฉบับสมบูรณ 

 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา คนควา และสรางสรรคผลงานศิลปกรรมส่ือประสมจากสัมพันธภาพของชีวิต พบวาคุณคา

และการแสดงออกของผลงาน ประกอบขึ้นจากเรื่อง แนวเรื่อง และเนื้อหา ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

 เรื่อง : เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวระหวางพอกับลูก 

 แนวเรื่อง : แสดงความหมายและความรูสึกของความรัก ความหวงใย และความผูกพันของพอที่มีตอลูก 

ใหคุณคาในความหมายถึงการเกิดของชีวิตใหมอันบริสุทธิ์ ที่สรางสายสัมพันธทั้งทางรางกายและความรูสึก โนมนํา

จิตวิญญาณของมนุษยใหรูสึกถึงความรัก ความเมตตา และความหวงใย อันเปนโครงสรางและปจจัยพื้นฐานของ

ความเปนมนุษย 
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 เนื้อหา : เปนเนื้อหาทางดานรูปทรงและสัญลักษณที่เกิดจากการประสานกันของเสน สี น้ําหนัก พื้นผิว 

ปริมาตร ของกลุมรูปทรงตางๆ เชน ใบหนามนุษย บาน ไข ตะเกียง รถเด็กเลน เรือพับ นาฬิกา และดวงตา ซึ่งเปนวัสดุ

ประเภทตางๆที่ทํางานรวมกับกระบวนการสรางสรรคทางจิตรกรรม เปนการเคลื่อนไหวของกลุมรูปทรงที่มีระเบียบ

และตอเนื่องในบรรยากาศของสีที่อบอุน โนมนําใหรูสึกถึงความสงบสุขและความลึกซึ้งของจิตที่ผูกพัน โดยรูปทรงที่

สรางสรรคขึ้นมีโครงสรางและการกําหนดองคประกอบแตกตางกันไปตามความคิด ซึ่งแบงผลงานออกเปน 4 ชิ้น คือ 

 ผลงานชิ้นที่ 1 : “ในหวงคิดคํานึง” เปนผลงานที่มีจุดเดนของรูปทรงบานสีทองจัดวางไวสวนบนของรูปทรง

ใบหนา โครงสรางและภาพเคลื่อนไหววิ่งไปสูดานบนของผลงาน เปนการเคลื่อนไหวของความคิดและความรูสึกของ

ตนเองที่มีความผูกพันอยูกับบาน ลูก และครอบครัว ซึ่งมีคุณคาในการสรางความหวังและกําลังใจใหกับชีวิตในหวง

คิดคํานึงอยูทุกลมหายใจ 

 ผลงานชิ้นที่ 2 : “สองเรา” ผลงานชิ้นนี้แสดงจุดเดนของใบหนาเด็กสีทองจัดวางไวบนสันจมูกเกือบกึ่งกลาง

ของรูปทรงใบหนาดานขาง โครงสรางและการเคลื่อนไหวโดยรวมชี้ทิศทางไปยังรูปทรงเดนของใบหนาเด็ก แสดง

ความคิดและความรูสึกของชีวิตตนเองที่ผูกพันอยูกับลูกดวยความรัก ความเมตตา และความหวงใยอยูตลอดเวลา 

 ผลงานช้ินที่ 3 : “คิดถึง” จุดเดนของรูปทรงใบหนาเด็กบนเรือสีแดงถูกกําหนดใหอยูบริเวณสวนลาง และ

จุดเดนของรูปทรงบานอยูสวนบนสุดของรูปทรงใบหนาดานขางบริเวณปลายจมูก โครงสรางและการเคลื่อนไหว        

ชี้ทิศทางจากดานลางไปสูดานบน โดยมีดวงตาของรูปทรงใบหนาเปนสวนเชื่อมประสาน แสดงความคิดและ

ความรูสึกของชีวิตตนเองกับลูกที่เกี่ยวพัน หวงใย เปนพลังทางบวกที่เพิ่มพูนความอบอุนและความสงบสุขใหกับ   

ชีวิต ภายใตบานแหงความหวัง 

 ผลงานชิ้นที่ 4 : “ครึ่งหนา” จุดเดนของผลงานเปนรูปทรงบานที่อยูดานบนและรูปทรงใบหนาเด็กที่อยู

กึ่งกลางของครึ่งหนาดานขวา ซึ่งอยูในตําแหนงโครงสรางของดวงตาพอดี โครงสรางและการเคลื่อนไหวเปนแบบเชื่อม

ประสานกันระหวางรูปทรงใบหนาซีกซายและขวา และกําลังของโครงสรางภายในมีทิศทางวิ่งไปสูดานบนของรูปทรง

ใบหนา แสดงความคิดและความรูสึกของตนเองกับลูกที่ผูกพันเปนครึ่งหนึ่งของชีวิต สรางความหวังและกําลังใจเปน

พลังทางบวก ทําใหชีวิตกาวตอไปอยางมั่นคงภายใตบานอันอบอุน 

 จุดเดนของรูปทรง โครงสรางและการเคลื่อนไหวของรูปทรงดังกลาวในผลงานทั้ง 4 ชิ้น ไดสรางความคิด 

ความฝน และจินตนาการที่ตอเนื่อง และเติบโตทางความคิดสรางสรรคอยางเปนลําดับ ความงามในรูปทรงและ

สัญลักษณไดส่ือเรื่องราวและเนื้อหาไดอยางสอดคลองกับความรูสึก ความคิดและการแสดงออกไดพอสมควร 

 

ปญหาและขอเสนอแนะ 
 การสรางสรรคผลงานศิลปกรรมส่ือประสมจากสัมพันธภาพของชีวิตชุดนี้  เปนผลงานสรางสรรคที่เกิดจาก

การใชวัสดุและกระบวนการสรางสรรคทางจิตรกรรม ตามแนวความคิดที่กําหนดไว เปนการทดลองเทคนิคและการ

คนควาวิธีการสรางสรรคแบบใหม ทําใหเกิดการเรียนรูและประสบปญหาทางดานตางๆ เชน ปญหาในการสรางแผน

โครงสรางของรูปทรงใบหนา ปญหาในการสรางรูปทรงใบหนา ปญหาในการเตรียมรูปทรงยอยในผลงาน ปญหาใน

การสรางพื้นผิวและรูปทรงดวยสี ปญหาในการประกอบรูปทรงยอย และการติดตั้งในโครงสรางของรูปทรงใบหนา 
นอกจากนี้ยังประสบปญหาในดานเวลา สถานที่ และงบประมาณที่ใชจายในการสรางสรรค ซึ่งมีคาใชจายที่คอนขาง

สูงกวาที่คาดการณไว จึงจําเปนตองมีการวางแผนและเตรียมการอยางรัดกุมในการดําเนินการครั้งตอไป 
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 อยางไรก็ตามการสรางสรรคผลงานชุดนี้ ไดกอใหเกิดการคนหาแนวทางเฉพาะตนขึ้นมาใหมตาม

แนวความคิดที่กําหนดไว และสามารถทดลอง คนควา ศึกษาหาความลงตัวของการทํางานระหวางรูปทรง วัสดุ และ

วิธีการสรางสรรคทางจิตรกรรม ไดอยางประสานกลมกลืนกันพอสมควร อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาผลงาน

ศิลปะใหเจริญกาวหนาตอไปและกอใหเกิดประโยชนสําหรับผูสนใจ ในการศึกษาคนควาและแสวงหาแนวทางของ

การสรางสรรคใหเจริญตอไปในอนาคต 

 

สรุป 
 ผลงานวิจัยเรื่อง การสรางสรรคผลงานศิลปกรรมส่ือประสมจากสัมพันธภาพของชีวิตชุดนี้ เปนการ

สรางสรรคขึ้นจากแรงบันดาลใจและประสบการณตรงของขาพเจา ที่มีตอการใชชีวิตที่ผูกพันอยูกับลูกและครอบครัว 

โดยไดรับอิทธิพลทางดานรูปแบบจากผลงานศิลปะประติมากรรมไทย ไดแก พระพุทธชินราช    วัดพระศรีรัตน 

มหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งอิทธิพลทางดานรูปแบบและเทคนิคจากผลงานของอาจารยปญญา  วิจินธนสาร

และศาสตราจารยเดชา วราชุน ทําใหผลงานมีการพัฒนารูปแบบที่เปนแนวทางเฉพาะตัวที่ชัดเจนขึ้น 

 การสรางสรรคผลงาน เปนการใชเทคนิคและวิธีการแบบสื่อประสมดวยการนําวัสดุที่เปนรูปทรงสามมิติ   

เชน ตะเกียง ไข เรือพับ นาฬิกา รถเด็กเลน เปลือกหอย และดวงตา มาจัดวางลงในชองโครงสรางที่เปนลักษณะ   

สามมิติบนแผนระนาบ โดยทํางานรวมกับกระบวนการสรางสรรคทางจิตรกรรม ซึ่งไดแก การระบายสี การปดแตงสี 

การพนสีใหเกิดคาน้ําหนักออนแกที่ประสานสัมพันธไปกับการคัดเนนน้ําหนักและสีลงบนรูปทรงตางๆ ในผลงาน      

ใหเกิดเอกภาพ ผลงานมุงเนนแสดงออกถึงความรูสึกของความรัก ความผูกพันของตนที่มีตอลูก อันเปนสัมพันธภาพ

ของชีวิต ทั้งทางรางกาย จิตวิญญาณและความรูสึก และเพื่อสะทอนภาพจินตนาการที่นําไปสูการรับรูความรูสึกใน

ดานบวกของชีวิตอันอบอุน ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของความเปนมนุษย 

 การสรางสรรคผลงานชุดนี้กอใหเกิดความรู ความเขาใจในกระบวนการสรางสรรคและการวิเคราะหผลงาน

ไดอยางเปนระบบ สามารถแสดงขั้นตอนตามลําดับไดอยางชัดเจน และเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวได

พอสมควร 

 

คําขอบคุณ 
 ผลงานวิจัยชุดนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความกรุณา ชวยเหลือจากหลายฝาย โดยเฉพาะคณะ

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาที่ไดมอบทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ 

 กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตรจารยดารณี ภุมวรรณ ที่ไดเมตตาใหความอนุเคราะหแปลบทคัดยอเปน

ภาษาอังกฤษ 

 กราบขอบพระคุณ ศาสตรจารยเดชา วราชุน และอาจารยปญญา วิจินธนสาร ที่ไดเปนแรงบันดาลใจในดาน

กลวิธีการสรางสรรคและพัฒนารูปแบบทางศิลปะ 

 ขอขอบคุณ มยุรี ธนาวนิชกุล ภรรยาผูเปนกําลังใจและใหกําเนิดเด็กชายกุลวิชญ  ธนาวนิชกุล บุตรชายที่

นารัก และเปนแรงบันดาลใจ ทําใหเกิดการวิจัยในครั้งนี้ 

 ทายที่สุด ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณในความรัก ความเขาใจ และความอบอุนที่ไดรับจากบิดา มารดา 

และครอบครัวอันเปนที่รักของขาพเจา ทําใหเกิดกําลังใจในการวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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ช่ือผลงาน : “ในหวงคิดคํานึง” (Thinking in Mind)      ช่ือผลงาน : “สองเรา” (Both of Us) 

เทคนิค : ส่ือประสม (Mixed Media)         เทคนิค : ส่ือประสม (Mixed Media) 

ขนาด : 240 x 150 x 10 ซม. (240x 150 x 10 cm.)       ขนาด : 155 x 200 x 10 ซม. (155 x 200 x 10 cm.) 
 
ผลงานชิ้นที ่1         ผลงานชิ้นที ่2 
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ช่ือผลงาน : “คิดถึง” (Thinking of You)        ช่ือผลงาน : “ครึ่งหนา” (Half Face) 

เทคนิค : ส่ือประสม (Mixed Media)          เทคนิค : ส่ือประสม (Mixed Media) 

ขนาด : 175 x 200 x 10 ซม. (175  x 200 x 10 cm.)        ขนาด : 225 x 155 x 10 ซม. (225 x 155 x 10 cm.) 
 

ผลงานชิ้นที่ 3          ผลงานชิ้นที่ 4 
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การออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณของทองถิ่น เพื่อสงเสริมการขาย           
ของกลุมอาชีพหมูที่ 1  ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
Package designing of Teen Jok Fabrics in accordance with local identity for promoting the 
market of Occupation Group in Fai Luang Region, Lablae District, Uttaradit Province 
 

จันทิมา ปกครอง1 จุฬารัตน ฉลอม1 อรอุษา วงศสอน1 และ วราพร บัวบาน1 

Juntima Pokkrong1, Jularat Chalom1, Onusa Wongson1 and Waraporn Bouban1  
  

บทคัดยอ 

การออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณของทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณของ        

ผา   ตีนจก ตําบลฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ และออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณของ

ทองถิ่น เพื่อสงเสริมการขายของกลุมอาชีพ หมูที่ 1   ตําบลฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชเครื่องมือ

จากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางในเรื่องของอัตลักษณผาตีนจก และแบบสอบถามความตองการและ

แบบสอบถามความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑผาตีนจก ในการเก็บขอมูลเพื่อใชในการออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจก  

จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญถึงอัตลักษณของผาตีนจก พบวา  ผาตีนจกลับแล มีประวัติความเปนมาที่ยาวนานใน

กลุมไทพวนที่อําเภอลับแล ผาจกเกิดจากกรรมวิธีการทอใหเกิดลวดลายตางๆ บนผืนผาใชทอทั้งผาฝายและผาไหม 

ดวยกิ่งไมขนเมนหรือนิ้วมือยกเสนดายยืนขึ้น แลวสอดใสเสนดายสีตางๆ สลับสีอยางสวยงามพุงเขาไปตามจังหวะ

ของลวดลายบนพื้นผาสีแดงเขมหรือสีดําเปนสวนใหญ ซึ่งลวดลายของผาตีนจกเกิดจากการนําเรื่องราวในวิถีชีวิต 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดัดแปลงเขาไปไวในลายผา เชน ลายแปดขอ ลายหงส ลายขอหงาย ลายนาค ลายไทรยอย 

เปนตน ซึ่งกลายเปนอัตลักษณสําคัญของผาตีนจกลับแล  

 เมื่อไดขอมูลจากการสัมภาษณถึงอัตลักษณของผาตีนจกลับแลแลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถามความ

ตองการบรรจุภัณฑจากกลุมประชากรแบบเจาะจงคือกลุมทอผาฝายหลวงและผูขายผาตีนจกในเขตพื้นที่อําเภอ     

ลับแล ไดผลสรุปผลจากแบบสอบถามดังนี้ ในเรื่องของลักษณะของบรรจุภัณฑตองการเปนกลองเปดฝาบนมากที่สุด 

โดยมีรูปรางของบรรจุภัณฑเปนส่ีเหลี่ยมผืนผาเพื่อใหเขากับขนาดของผาตีนจก และวัสดุที่ใชในการผลิตเปนผา มีการ

ตกแตงบรรจุภัณฑจากริบบิ้นหรือลูกปดและมีปายแขวนเพื่อแสดงความเปนมาของผาตีนจก และมีสีของบรรจุภัณฑ

ที่มาจากสีของผืนผา ใชภาพประกอบของบรรจุภัณฑจากภาพถายมาทําปายแขวนและแสดงเนื้อหาของความเปนมา

และอัตลักษณของผาตีนจก และลวดลายของบรรจุภัณฑมาจากลวดลายผาตีนจกแตมีรูปแบบของลวดลายแบบ

ทันสมัยเลือกใชลายแปดขอซึ่งถือเปนอัตลักษณสําคัญของลายผาตีนจกฝายหลวง สวนราคาตนทุนของบรรจุภัณฑ  

มีความตองการใหอยูที่ 20-40 บาท จากขอสรุปจึงนํามาเปนกรอบแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกตาม   

อัตลักษณของทองถิ่น และดําเนินการจัดทําบรรจุภัณฑผาตีนจกตนแบบเพื่อนําไปทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

จากกลุมประชากรในเขตพื้นที่อําเภอลับแล ในดานขนาดและรูปทรง ดานความสวยงาม ดานวัสดุ ดานประโยชนใช

สอยและดานอัตลักษณของบรรจุภัณฑ สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยรวม    4. 22   หมายถึงพึงพอใจ

มาก  จากการวิจัยทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑโดยใชบรรจุภัณฑชวยสงเสริมการขายและขยายตลาด

                                          
1 โปรแกรมวิชาศลิปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ อุตรดิตถ 53000 ประเทศไทย 
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ใหกับกลุมอาชีพทอผาไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายไดใหกับกลุมอาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถชวยอนุรักษและ

เผยแพรภูมิปญญาการทอผาจกลับแลที่แสดงถึงอัตลักษณของทองถิ่นใหเปนที่รูจักและคงอยูคูกับจังหวัดอุตรดิตถ 

คําสําคัญ  : การออกแบบบรรจุภัณฑ  ผาตีนจก  อัตลักษณของทองถิ่น 
 

Abstract 
The research was conducted to study the identity of teen jok fabric and develop the designs of 

teen jok package according with local identity to promote the sale of Moo 1 Failuang career group, 

Lublae District, Uttaradit Province. To collect the data, the research was conducted by using the 

structured interview for the identity, the questionnaires for the need of the package and the satisfaction of 

the teen jok package. By interviewing the experts it has been found that the teen jok fabric has a long 

record of history among the Thai-Puan Group in Lublae District, Uttaradit Province. Jok fabric was 

originated from the weaving method to create variety of patterns on the fabric, either cotton or silk, using 

porcupine quills or fingers to lift the threads up and put colorful threads through them with the right timing 

onto the patterns colorfully and beautifully, mostly found in red or black background. The patterns of jok 

fabrics have been enriched with stories of the way of life, nature, and environment; such as pad-kho 

pattern, hong (hansa) pattern, kho-ngai pattern, nak (naga) pattern, and sai-yoi pattern, and these have 

become the identity of jok fabric in Lublae.  

 The information received from the interview for the identity was processed and turned into the 

questionnaire. After summarizing the questionnaires, the researchers have come up with the idea of teen 

jok package designing. For the appearance, most of the respondents require the box package with 

upper lid. The rectangular shape is needed most for the package and the material needed for making the 

package is cloth. A bowed ribbon or beads and a tag with description of Lublae’s teen jok are required 

for the package decoration; the colors of the package shall be derived from those of the fabric. The 

description tag shall include photographs and give details of the history and the importance of teen jok 

fabric. The package may have the fabric pattern with modern style for its design. The pad-kho pattern, 

which is considered to be one important identity of Fai Luang jok fabric, was selected to be used for the 

package pattern. The cost of the package should be around 20 – 40 baht/each. In conclusion, this gives 

the researchers guidelines on teen jok package designing by local identity according with the needs of 

the specific customer target and the Fai Luang career group.  After the model of the teen jok package 

had been completed, the satisfaction survey was conducted among target consumers for size, shape, 

look, materials, utilization, and identity of the model package. The satisfaction analysis resulted in 

excellent level (x=4.22). The value of the product increased by the package can help promoting the sale 

and expanding the market for the career groups. Moreover, these conserve and publicize the local 

wisdom of Lublae’s jok weaving which shows the local identity of Uttaradit Province. 

Keywords : Package designing, Teen Jok Fabrics, Local Identity 
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คํานําและวัตถุประสงค 
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ประจําเดือน 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 ในนโยบายที่ 1.2.8   เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาเกษตรและสินคา

ชุมชน  โดยมีแผนการดําเนินงานใหเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ในการนี้

ใหเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพและการดําเนินการเรงรัดการลงทุนที่สําคัญ

ของประเทศ   (กรมประชาสัมพันธ   .ออน-ไลน : 2552) ตั้งแตแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ  2544 ของโครงการ

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ พ .ศ. 2544 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

แหงชาติหรือเรียกโดยยอวา กอ.นตผ ไดเนนการทํางานยุทธศาสตรและแผนงาน ป 2550 จํานวน 3 ยุทธศาสตร คือ  

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นตามศักยภาพทางการตลาด 2. ยุทธศาสตรการเสริมสราง

ศักยภาพผูผลิตชุมชนและทองถิ่น  3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการงานสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นโดยมี

แผนงานตามยุทธศาสตร ที่เปนจุดเนนคือยุทธศาสตรที่ 1 นั้นประกอบดวยแผนงาน  3 แผนงาน  ไดแก  แผนงานที่ 

1.1  การคัดเลือกและพัฒนาสินคาตามศักยภาพทางการตลาด แผนงานที่  1.2  การสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑ 

แผนงานที่  1.3  การเพิ่มชองทางการกระจายสินคา (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   .ออน-ไลน 

: 2552)   

ในตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีวิสาหกิจชุมชนในเขตตําบลฝายหลวงจํานวนหลายกลุม

ไดแก กลุมผา กลุมของประดับตกแตง กลุมอาหารและสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  มีทั้งยึดเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

เชน อาชีพทําไมกวาด ขาวแคบ ผานวม ผาบาติก เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑที่โดดเดนอยางหนึ่ง คือ ผาตีนจกของลับแล   

ที่มีลวดลายที่มีความเปนอตัลักษณหรือเอกลักษณที่สวยงาม ในป พ.ศ. 2549   มีกลุมอาชีพที่รวมตัวกันเปนกลุมทอผา

แลวจํานวน 10  กลุม (องคการบริหารสวนตําบลฝายหลวง , 2552) ดวยสาเหตุดังกลาวนี้เองที่ทําใหใหเกิดการแปรรูป

เปนผลิตภัณฑที่หลากหลายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาดกับคูแขงนั้น การสรางมูลคาเพิ่ม

ใหผลิตภัณฑโดยใชบรรจุภัณฑหรือหีบหอเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในยุคปจจุบัน เพราะจะชวยสงเสริมใหสินคาโดดเดน 

ดูมีคุณคา ใหดูทันสมัย สงเสริมบุคลิกภาพและความมีสงาราศีของผูซื้อ จูงใจใหนาซื้อ สินคา OTOP ทั้งหลาย ของ

ไทย ตองใหความสําคัญ ในเร่ืองนี้เปนอยางยิ่ง (ยรรยง สินธุงาม  , 2548  ) ในการออกแบบบรรจุภัณฑโดยใชเรื่อง

ของอัตลักษณของทองถิ่นมาเปนหลักในการออกแบบนั้น วันชัย ศิริชนะ (ออน-ไลน : 2552) กลาวไววา วัฒนธรรม  

ทุกวัฒนธรรมที่เกี่ยวของเปนปจจัยหลักในการสงผลใหตลาดสินคาระดับทองถิ่นมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้นและเปน

แรงผลักดันใหเกิดการคาในระดับสากล  ซึ่งผลิตภัณฑทางหัตถกรรมไมวาจะถูกสรางขึ้นดวยฝมือคน หรือประกอบขึ้น

จากเครื่องมือทุนแรงใดๆ ก็ตาม หัตถกรรมดังกลาว ก็จะยังคงรักษาไวซึ่งอัตลักษณที่โดดเดนทางรูปลักษณความงาม 

ประโยชนหรือเนื้อแทของวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นรองรอยของแตละสังคม  

เนื่องจากในตลาดการคาของผาตีนจกหรือผาทอมือประเภทอื่นๆ ผูประกอบการสวนใหญไมคํานึงถึงเรื่อง

บรรจภุัณฑมากนักทําใหไมสามารถกําหนดราคาหรือยกระดับสินคาใหมีความนาสนใจไดมากเทากับคุณคาของผาทํา

มือทั้งหลาย  ผูประกอบการจึงควรหันมาใหความสําคัญกับเรื่องบรรจุภัณฑเพื่อใหสินคาดูมีคา มีราคา นาใช เปนที่

ตองการของลูกคาที่พบเห็น แตปจจุบันในตลาดของผาตีนจกผูประกอบอาชีพผาทอมือสวนใหญไมคํานึงถึงเรื่อง 

บรรจุภัณฑมากนัก แตถามีผูใหความรูในการพัฒนาการบรรจุภัณฑใหเห็นถึงความแตกตางระหวางสินคาที่ไมมีการ

บรรจุภัณฑและสินคาที่มีการบรรจุภัณฑที่มีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรหันมาใหความสําคัญกับเรื่องบรรจุภัณฑ
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เพื่อใหสินคาดูมีคา มีราคา นาใช เปนที่ตองการของลูกคาที่พบเห็น (สิริพิชญ เหลืองสุวรรณ ออน-ไลน : 2552) การ

วิจัยเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณของทองถิ่นเพื่อสงเสริมการขายของกลุมอาชีพอาชีพหมูที่ 1 

ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จะสามารถชวยในการพัฒนาศักยภาพดานการตลาด ในการสงเสริม

การขายใหกับกลุมอาชีพใหไดรับการพัฒนาทางดานการสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑในเรื่องของบรรจุภัณฑ เพื่อ

สามารถแขงขันเชิงพาณิชยและการขายในตลาดใหสามารถขยายตลาดทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศไดมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มรายไดใหกับกลุมอาชีพ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณของผาตีนจก ตําบลฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ  

2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณของทองถิ่น เพื่อสงเสริมการขายของกลุมอาชีพ 

หมูที่ 1  ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยออกเปน 3  สวน คือ 

1.  ศึกษาอัตลักษณผาตีนจก ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และเก็บขอมูลโดยใชแบบ

สัมภาษณ และการถายภาพจากกลุมผูเชี่ยวชาญในเรื่องของผาตีนจกลับแลในพื้นที่ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล  

จังหวัดอุตรดิตถและใกลเคียง จํานวน 10 คน 

 2.  ศึกษาความตองการบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณของทองถิ่น และเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

ความตองการเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑผาตนจก จากกลุมผูเปนสมาชิกของกลุมทอผา

ฝายหลวง และผูเกี่ยวของกับการจัดจําหนายผาตีนจกลับแล ในพื้นที่ตําบลฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ 

จํานวน 100  คน  

  3. ศึกษาความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณของทองถิ่น  จากตนแบบบรรจุภัณฑ และเก็บ

ขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจกลุมผูบริโภคผาตีนจกลับแล ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถจํานวน 100  คน 

 งานวิจัย การออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณของทองถิ่น เพื่อสงเสริมการขายของกลุมอาชีพ 

หมูที่ 1 ตําบลฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ จะใชการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Research) 

เปนการเปดโอกาสใหชุมชน กลุมอาชีพและผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ

ผา  ตีนจกลับแลใหเปนผลงานภายใตกรอบความคิดที่กําหนดไว และนําผลการวิจัยมอบใหแกกลุมอาชีพเพื่อ

ถายทอดขอมูลในรูปแบบของแผนพับประชาสัมพันธผาตีนจกลับ และดําเนินการการผลิตบรรจุภัณฑจริงตอไป  ซึ่ง

ทางกลุมผูวิจัยจัดทําเปนบรรจุภัณฑตนแบบเพื่อจัดจําหนายจริงจํานวน 100 กลอง 

 

ผลการวิจัย 
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. ในการศึกษาอัตลักษณผาตีนจก ตําบลฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยเก็บขอมูล 

โดยใชแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อสํารวจประวัติความเปนมาของผาตีนจก 

กรรมวิธีการทอผาตีนจก วัสดุและอุปกรณในการทอผาตีนจกและอัตลักษณผาตีนจกในดานของสี ลวดลาย การวาง
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ลาย ขนาด   เพื่อนํามาพัฒนาบรรจุภัณฑของของกลุมอาชีพ หมูที่ 1  ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ 

ผูวิจัยไดสัมภาษณและนํามาประมวลไวเปนความเรียงดังนี้ 

 1.1   ประวัติความเปนมาของผาตีนจกมีความเปนมาที่ยาวนานเนื่องจากอุตรดิตถเปนเมืองหนาดานและ

ยานการคาที่สําคญัมาตั้งแตสมัยอยุธยาที่สัมพันธกับการแตงกายตามประเพณีพื้นถิ่นของคนในวัฒนธรรมไทยพื้นถิ่น

ซึ่งอาศัยอยูในบริเวณอําเภอลับแล ตําบลฝายหลวง (กรมศิลปากร , 2547)  ผาตีนจกลับแลมีชื่อเสียงไมนอยกวา

จังหวัดใดในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีตํานานที่เลาสืบตอกันมาวาเกิดจาก ลูกสาวหนานคําลือชื่อ นางสุมาลีและลูกสาว

นายคําแสนชื่อนางสุมาลา มีนิสัยชอบเย็บปกถักรอยไดประดิษฐหูกทอผาและกี่ขึ้นทดลองจนไดลวดลายตางๆ  ที่

หลากหลาย นอกจากนี้ยังไดสอดแทรกเรื่องราวในวิถีชีวิต ชีวิตและธรรมชาติเขาไปไวในลายผาสลับสีอยางสวยสด

งดงาม  หลังจากนั้นจึงถายทอดใหกับหญิงสาวชาวบานไดสืบทอด ตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา โดยแบง

ออกเปน 3   ยุคดวยกันคือ ยุคแรกจะเปนลายดอกเคี้ยะ ซิ่นกาฝากแดงและซิ่นกาฝากเขียว ยุคกลางจะเปนซิ่นที่มี

หลากหลายสี เชน เขียว ดํา มวง คราม แสด ครีม และยุคปลายหรือยุคหลังจะเปนซิ่นตีนจก 2   สี คือเขียวกับเหลือง

อาจมีสีดําอยูบาง  

1.2  กรรมวิธีการทอผาตีนจกจากการสัมภาษณขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องของอัตลักษณผาตีนจก 

ตําบลฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ พบวา จกนั้นเปนวิธีการทําลวดลายบนผืนผาดวยการสอดเสนไหม

หรือดายใหเกิดลวดลายในขณะที่ทําการทอทํานองปกผสมทอ โดยเพิ่มเสนดายพุงพิเศษเขาไปเปนชวงๆ ไมติดตอกัน

ตลอดหนากวางของผืนผา โดยลวงหรือจกมือหรือการใชไม ขนเมน หรือนิ้วมือยกเสนดายยืนขึ้นหรือนับเสนยืน และ

ควักเสนไหมพุงขึ้นเพื่อทําใหเกิดลวดลายหรือดึงดายจากขางลางสอดสลับ ซึ่งการควักเสนไหมนั้นถาเปนผูที่มีความ

ชํานาญจะทําไดรวดเร็วแลวสอดใสเสนดายสีตางๆ กันพุงเขาไปตามจังหวะของลวดลาย การทอแบบจกนั้นสามารถ

จกลายจากดานหนาหรือดานหลังของผาก็ไดลวดลายที่มองเห็นดานหนาจะเรียบ สวนดานหลังเปนปมที่เกิดจาก

รอยตอเสนดายการทอสามารถทําหลายสีสลับกันตองการสีใด ตรงไหนก็สอดดายสีนั้นลงไปในเสนยืนและควักขึ้นมา 

จากนั้นจึงกระแทกฟมใหแรงการทอผาจกใชเวลานานมากมักทําเปนผืนผาหนาแคบใชตอกับตัวซิ่นที่นิยมทอเปน

ผาพื้นรวมเรียกวา ผาซิ่นตีนจก (สีนวล หมวกทอง. สัมภาษณ, 2552) 

1.3 วัสดุและอุปกรณในการทอผาตีนจก ประกอบดวย กระสวย ฟม หรือฟนหวี ขาหูกหรือตะกอ หลอด 

ดายพุง หลอดดายยืน ขนเมน และที่สําคัญคือ กี่ทอผา ซึ่งสมัยกอนสามารถประดิษฐใชเองไดแตปจจุบันไมมีผูสืบ

ทอดภูมิปญญาดังกลาว (นอย ใจวงศ. สัมภาษณ, 2552) 

1.4 อัตลักษณผาตีนจกจากการสัมภาษณ ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องของอัตลักษณผาตีนจก  ตําบล 

ฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ พบวา มีความพิเศษในการตัดเย็บเปนผาถุงหรือผาซิ่นที่การตอเอวซิ่นซึ่ง

ชาวลับแลโบราณมีความเชื่อวาผานุงที่เปนผาชิ้นเดียว คือผานุงผี  ผานุงคนจะตองตอเปนชิ้น  2 ชิ้น  3  ชิ้น  4  ชิ้น 

การตอเอวตองใชสีขาวสีแดงเทานั้นเพราะถือเปนสีมงคล  สีแดงหมายถึงสีที่ทําใหเกิดสิริมงคล  สีขาวหมายถึงความ

บริสุทธิ์ทําใหเกิดความสุขความเจริญ นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบอื่นๆ ดังนี้ 

  สี  : สีของลายหลักของผาตีนจกไดแกสี เหลือง รองลงมาคือ สีเขียว และสีประกอบของผาตีนจก

คือ สีแดง น้ําเงิน ฟา มวง ขาวและดํา สวนสีพื้นของผานิยมเปนสีแดงเขมและสีดํา 

  ลวดลาย:  ลวดลายไดมาจากสภาพแวดลอม พืชและสัตวที่อุดมสมบูรณในทองถิ่น หรือเปนความ

เชื่อในการปกปองคุมครองที่ถือกันมาเปนลายที่มีในสมัยโยนก ผสมผสานกับจินตนาการในการออกแบบลวดลายจน

กลายเปนอัตลักษณที่สําคัญในผาตีนจกลับแลซึ่งแบงออกเปนกลุมลายหลัก คือลวดลายที่เปนหลักอยูตรงกลางของ
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ผืนผาตีนจกจะมีขนาดใหญและโดดเดนมีทั้งหมด 16 ลาย เปนลายพืชและสัตวและลายประดิษฐ เชน ดอกหงส แปด

ขอ งูเหลือม เก็ดทะหวา(ดอกพุต) ขอผักกูด เปนตน และลายประกอบคือ ลวดลายที่ทอเพิ่มเสริมหรือประกอบลาย

หลักทั้งดานบนและดานลางของลายหลักใหมีความงดงามเพิ่มมากขึ้น เปนลายพืชและสัตวและลายประดิษฐ

เชนเดียวกับลายหลักแตมีขนาดเล็กและมีรายละเอียดนอยกวาลายหลัก เชน นกคุม งู ขอไล ขอคว่ํา เปนตน 

  การวางลาย   :   ลายหลักของผาจะอยูตรงกลางผาเสมอ และจะประกบดวยลายประกอบทั้ง

ดานบนและดานลาง สวนชายผาจะตองเปนลายไทรยอยเสมอ 

  ขนาด   :  ขนาดของผืนผากวาง 36 – 40 นิ้ว  ยาว 17-20 นิ้ว ขนาดของตีนจกกวาง 12-14 นิ้ว  

ยาว 17-20 นิ้ว (โดยประมาณ) 

2. ในการศึกษาความตองการบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณทองถิ่นเพื่อสงเสริมการขายของกลุม
อาชีพ หมูที่ 1 ตําบลฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามความตองการใน

การออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจก เพื่อสรุปเปนกรอบแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ ไดผลสรุปจากแบบสอบถาม

จากแบบสอบถามทั้งหมด 100 ฉบับเก็บแบบสอบถามกลับคืนจํานวนได 71 ฉบับ คิดเปนรอยละ 71 แบงเปนสวนที่ 1 

เรื่องขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ในสวนที่ 2 เรื่องแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกของกลุมอาชีพ

นั้นไดผลสรุปดังนี้ ในสวนของลักษณะของบรรจุภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามตองการบรรจุภัณฑที่มีลักษณะเปนกลอง

เปดฝาบนมากที่สุด โดยมีรูปรางของบรรจุภัณฑเปนส่ีเหลี่ยมผืนผาเพื่อใหเขากับขนาดของผาตีนจก 25 x 30 

เซนติเมตร และวัสดุที่ใชในการผลิตเปนผามีการตกแตงบรรจุภัณฑจากริบบิ้นหรือลูกปดและมีปายแขวนเพื่อแสดง

ความเปนมาของผาตีนจกและมีสีของบรรจุภัณฑที่มาจากสีจากลวดลายผา ใชภาพประกอบของบรรจุภัณฑจาก

ภาพถายมาทําปายแขวนและแสดงเนื้อหาของความเปนมาและอัตลักษณของผาตีนจกและลวดลายของบรรจุภัณฑ

มาจากลวดลายผาตีนจกแตมีรูปแบบของลวดลายแบบทันสมัย สวนราคาตนทุนของบรรจุภัณฑมีความตองการใหอยู

ที่ 20-40  บาทมากที่สุด จากขอสรุปดังกลาวทําใหทราบถึงกรอบแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกใหตรง

กับความตองการของกลุมอาชีพทอผาฝายหลวงและดําเนินการพัฒนาเปนตนแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกเพื่อนําไป

สํารวจผลความพึงพอใจ ดังภาพ  

 

 
ภาพที่ 1 ภาพตนแบบบรรจุภัณฑผาตีนจก 

 

3. ในการศึกษาความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณทองถิ่นของกลุมอาชีพ หมู 1 ตําบล  

ฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑผาตีนจก  
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ไดผลสรุปจากแบบสอบถามจากแบบสอบถามทั้งหมด 100 ฉบับ เก็บแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 95 ฉบับคิดเปน

รอยละ 95 แบงเปน สวนที่ 1 เรื่องขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ในเรื่องของการเห็นบรรจุภัณฑที่มี

ลักษณะคลายบรรจุภัณฑตนแบบกับผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเห็นบรรจุภัณฑคลายกับบรรจุภัณฑตนแบบ 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณทองถิ่นของผูตอบแบบสอบถาม ไดผลสรุป

ดังตอไปนี้  1. ดานการแสดงเนื้อหาของประวัติความเปนมาของผาตีนจกบนบรรจุภัณฑ หมูที่ 1 ตําบลฝายหลวง 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ในเรื่องความสมบูรณของเนื้อหา เรื่องความครบถวนของภาพประกอบ และเรื่องความ

สะดวกในการอานตัวอักษรและภาพประกอบ ผลสรุปคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.10 อยูในระดับพึงพอใจมาก  2. ดาน

ประโยชนใชสอยของบรรจุภัณฑ ในเรื่องความเหมาะสมกับขนาดผาตีนจก  เรื่องความสามารถในการถนอมและ 

รักษาผาตีนจก และเรื่องประโยชนนอกเหนือจากการบรรจุผาตีจก ผลสรุปคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.32 อยูในระดับ      

พึงพอใจมาก  3. ดานความสวยงามของบรรจุภัณฑ ในเรื่องลวดลายและสีของบรรจุภัณฑ เรื่องการตกแตงของ   

บรรจุภัณฑ และเรื่องการอธิบายเนื้อหาและภาพประกอบของความเปนมาของผาตีนจก ผลสรุปคาเฉลี่ยรวม     

เทากับ 4.17 อยูในระดับพึงพอใจมาก  4. ดานวัสดุและวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ ในเรื่องการผลิตบรรจุภัณฑ               

ที่สามารถทําไดเองในทองถิ่น เรื่องวัสดุที่ใชผลิตมีความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ และเรื่องตนทุนของบรรจุภัณฑ  

ราคา 70 – 80 บาทตอจํานวน  500 กลอง ผลสรุปคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.18 อยูในระดับพึงพอใจมาก  และสุดทาย  

ขอ 5. ดานการแสดงอัตลักษณของผาตีนจกบนบรรจุภัณฑ ในเรื่องการแสดงเนื้อหาประวัติความเปนมาของผาตีนจก 

เรื่องการแสดงอัตลักษณของผาตีนจกในเรื่องของสี ลวดลาย การวางลาย ฯลฯ และเรื่องการเปนตนแบบในการ

อนุรักษเผยแพรและสงเสริมผาตีนจกลับแลใหเปนที่รูจัก ผลสรุปคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.17 อยูในระดับพึงพอใจมาก 

และเมื่อวิเคราะหผลสรุปรวมความพึงพอใจในทุกดานแลว พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 อยูในระดับพึงพอใจมาก 

 

สรุป 
การออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณของผาตีนจก และเพื่อใชพัฒนาการ

ออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกตามอัตลักษณของทองถิ่น ในการสงเสริมการขายของกลุมอาชีพ หมูที่ 1  ตําบล      

ฝายหลวง  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ จากผลสรุปจากการตอบแบบสอบถามทําใหไดกรอบแนวคิดในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑผาตีนจกตรงกับความตองการของกลุมอาชีพ โดยอาศัยหลักการออกแบบบรรจุภัณฑทําใหได 

ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑตนแบบที่มีแนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑแบบรวมสมัย (Contemporary)   

มาเปนกรอบแนวความคิดรองจากขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชในการสรางสรรคตามแนวความคิดหลัก

ในการออกแบบใหมีความแปลกใหมไมซ้ํากับแนวที่มีมากอน (นวลนอย บุญวงษ, 2542) จากขอสรุปจากการ

ประเมินผลความพึงพอใจดังกลาวตรงกับหลักการที่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(ออน-ไลน. 

2552) กลาววา หนาที่ของบรรจุภัณฑที่ดีมิใชเพียงดึงดูดความสนใจของผูบริโภคเทานั้นแตยังจะตองสามารถชวย

ถนอม ปองกัน คุมครองผลิตภัณฑนั้นๆ จากการซึมผานของอากาศ กล่ิน ความรอน ความชื้น จากภายนอก อีกทั้ง

จะตองสะดวกและเหมาะสมตอการขนสงเพื่อเปนการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการเดินทาง นอกจากนี้

บรรจุภัณฑยังชวยในการสนับสนุนและสงเสริมการขาย เพราะถือเปนส่ือโฆษณาที่สามารถชวยเพิ่มกําไรไดอีกทาง

หนึ่ง ในการสงเสริมผาตีนจกที่นับเปนมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ที่สะทอนถึงความสําคัญตอระบบ

เศรษฐกิจไทย ตรงกับนโยบายที่รัฐบาลมีการสนับสนุนใหใชความคิดสรางสรรครวมกับภูมิปญญาที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรมในการนําเสนอสินคาหรือผลิตภัณฑหัตถกรรมใหมากขึ้น (อาภรณ  ชีวะเกรียงไกร, 2552) ดังนั้นการจะทํา
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ใหผาตีนจกลับแลสามารถคงอยูไดในตลาดการคาที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑหรือหีบหอ

ที่มีความสวยงามมีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค มากขึ้น  นับวามีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ 

ในการแสดงถึงชื่อเสียงของบริษัทผูผลิต ตราสินคา คุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใชของสินคา และยังชวยสราง

ภาพลักษณใหสินคาและองคกรจึงเปนการชวยสงเสริมการขาย เพิ่มรายไดใหกลุมอาชีพผาตีนจก หมูที่ 1 ตําบล   

ฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางเพื่อคงไวซึ่งอัตลักษณของผาตีนจกลับแล       

ใหคงอยูคูกับประเทศไทยตอไป  

 

คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในงานวิจัยในทุกภาคสวนทั้งดานกําลังใจในการทํางานและแหลงขอมูลทางวิชาการ 

รวมทั้งผูสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยจากโครงการวิจัยรวมกับการเรียนการสอนบูรณาการณศาสตรการเรียนรูการ

พัฒนาพื้นที่สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจําปการศึกษา 2552 ภายใตการ

สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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เจาหุนละคร : แอนนิเมชัน สองมิติและสามมิติ 
Marionette: 2D-3D Animation  
 

วริษฐา ธรรมวิวัฒน1 เจตน แสงเงิน1 และ ธีรภัทร กิจจาวิจิตร1 

Waritha Thamwiwat1, Jet Saengngoen1 and Teerapat Kitjawijit1 

 

บทคัดยอ 
ในยุคที่ขอมูลขาวสารไหลบาอยางรวดเร็วอยางในปจจุบัน บางครั้งผูคนในสังคมยอมไดรับอิทธิพลจากสื่อ 

ไหลไปตามกระแสนิยมและโดนสื่อชักจูงอยางไมรูตัว  หลายตอหลายครั้งที่การรับส่ือขาดการใชสติยั้งคิดพิจารณา

อยางเหมาะสม ถึงความจริงที่ซุกซอนอยูในเนื้อสาร  และเมื่อความคิดนั้นฝงรากลงลึกแลว ประจวบกับหากมีผูคน

มากมายสนับสนุนแนวคิด  การเปลี่ยนแปลงมุมมองทางความคิดหรือการยอมรับความคิดเห็นอื่นๆ ยอมเปนไปได

ยากยิ่ง  นอกจากจํานวนที่มากขึ้นของผูคนที่สนับสนุนแนวคิดนั้นมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดการเชื่อตามๆ กันตามหลัก

จิตวิทยาสังคม  เปนผลใหเกิดสังคมที่ขาดเหตุผล และเกิดการทะเลาะเบาะแวงทางความคิดเห็นไดงาย  ทุกวันนี้ 

เหตุการณวุนวายในบานเมืองเราที่ผานมา และปญหาเรื้อรังตางๆ ก็ลวนแลวแตมีสาเหตุมาจากเรื่องเหลานี้ 

“เจาหุนละคร” เปนภาพยนตรการตูนแอนนิเมชันที่วาดดวยมือ เลาถึงเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไดรับแวนขยาย

วิเศษที่มีชื่อวา “ความตระหนักรู” แวนขยายนี้จะชวยใหเด็กหญิงออกคนหาถึงตนเหตุที่ทําใหผูคนถูกชักจูงไปตาม

กระแสส่ือ เชิดชักพฤติกรรมไปมาดังหุนละครชักใย  สุดทายเด็กหญิงไดพบวา อิทธิพลตางๆ ที่ควบคุมเธอ และผูคน 

ลวนแลวแตเกิดจากสมองและจิตใจที่เปดรับอิทธิพลนั้นเขามา และยอมใหอิทธิพลเหลานั้นมีผลตอพฤติกรรมของ

ตัวเองทั้งส้ิน  “เจาหุนละคร” การประยุกตใชภาพยนตรการตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ กับวงการการศึกษาหรือผานสื่ออิสระ

ก็ยอมที่จะชวยใหผูคนในสังคมฉุกคิด พิจารณากอนที่จะรับขอมูลขาวสารเพื่อที่จะนําไปสูสังคมอุดมปญญาตอไป  

คําสําคัญ : การรับรูขอมูล  ส่ือสารมวลชน  

 

Abstract 
 As a student of Computer Graphics and Multimedia, I have always questioned the world in terms 

of people’s perception and communication. Consequently, in this new age of communication, I find that 

people sometimes are too easily influenced and convinced by media or society that proper analysis of 

the truth behind messages is practically lost. When a huge amount of people believe in one argument, it 

is very likely that others will be convinced. This may lead to a strong collective will that can be hardly 

changed or accepted by others with a more reasonable argument. This causes the society that lack of 

reasoning. Clearly, many problems and difficult situations in Thailand were initiated from this point. 

 ‘Marionette’ is a hand-drawn animation about a girl who receives a magical magnifying glass 

named as ‘awareness’. This magnifying glass gives her the ability to find out the reason why people are 

convinced by trends and the use of media. Finally, the girl discovers that it is people’s brain and thoughts 

                                                            
1 วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ถนน พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

  Bangkok University International College, Bangkok University, Rama 4 Road, Klong-toey, Bangkok 10110, Thailand 
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those let all influences come in to their mind and control their behavior. Overall, ‘Marionette’ is a cartoon 

about the society for the better society with ‘awareness’ and ‘reasoning’.                 

Keywords : perception, mass communication 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ภาพยนตรการตูนแอนนิเมชัน ‘เจาหุนละคร’ นั้น เปนงานศิลปะนิพนธของขาพเจา ซึ่งสรางขึ้นในระหวาง

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552  โดยที่ตลอดระยะเวลาการดําเนินการสรางนั้น ขาพเจากําลังศึกษาอยู           

ณ ประเทศฟนแลนด  ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่มหาวิทยาลัยซาตากุนตา  ภาพยนตรการตูนแอนนิแมชัน    

นี้ไดถูกจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะนิพนธ ‘Media Symptoms and New Value’ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแตวันที่ 

29 พฤษภาคม 2553 จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 
 เนื้อหาของภาพยนตรการตูนแอนนิเมชันนําเสนอมุมมองที่วิพากษวิจารณเกี่ยวกับมนุษยและสังคม โดย

มุงเนนเรื่องการรับรูขอมูลของผูคนในสังคม และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชน โดยมีแรงบันดาลใจมาจากความ

เปนไปในสังคมเมืองไทยยุคปจจุบัน  นอกจากนี้ สภาพการณดังกลาวยังนําไปสูการขบคิด และตั้งคําถามของขาพเจา

วาเราสามารถใช ‘ส่ือ’ เพื่อส่ือสารเรื่อง ’ส่ือ’ อยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ  โดยสามารถนําเสนอขอมูลเนื้อหาหนัก ๆ 

อยางนาสนใจ เขาถึงผูคนไดงาย 

 วัตถุประสงคของงานภาพยนตรการตูนแอนนิเมชันชิ้นนี้ คือ (1) แสดงความคิดเห็น และวิพากษวิจารณ   

ตอความเปนไปในสังคม ในฐานะศิลปนคนหนึ่ง (2) กระตุนใหเกิดการฉุกคิด เกี่ยวกับกระแสสังคม การชักจูง และ

วัฒนธรรมไหลตามน้ํา (3) กระตุนใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการคิดพิจารณากอนปกใจเชื่อขอมูลตาง ๆ  

(4) บงชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลอันใหญหลวงของสื่อที่มีตอผูคนในสังคมในปจจุบัน (5) ทดลองการใชความเร็วในการ

ส่ือขอมูลมากมายในภาพยนตรการตูนแอนนิเมชันอยางรวดเร็ว เพื่อเปนการสรางสถานการณจําลอง ถึงสถานการณ

ของการสื่อสารขอมูลในปจจุบัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขาพเจาดําเนินการสรางภาพยนตรการตูนแอนนิเมชันชิ้นนี้ ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ (1) ศึกษาหาขอมูลและ

แรงบันดาลใจ (2) ออกแบบตัวละครและสภาพแวดลอมโดยรวม (3) เขียนเนื้อเรื่อง (4) เขียน storyboard (แผนการ

ลําดับภาพตามเนื้อเรื่อง) (5) วาดภาพตาม storyboard เรียงไปครั้งละภาพ ตามลําดับการเคลื่อนไหวทั้งหมด  รวมทั้ง

ทําภาพสามมิติในโปรแกรมสามมิติใหเคลื่อนไหว แลวบันทึกชื่อเรียงไปตามการเคลื่อนไหวทีละเล็กละนอย เพื่อนํามา

ประกอบรวมในภายหลัง (6) แตงเติมสี แสงเงา และพื้นผิว ใหกับภาพทั้งหมด (7) นําภาพมาเรียงตามลําดับการ

เคลื่อนไหว อยางเปนขั้นตอนตาม storyboard ตัดตอใหเขากับจังหวะเพลงในโปรแกรมตัดตอส่ือวีดีโอ (8) ปรับปรุง

แกไขจุดตางๆ ใหเสร็จเรียบรอยสมบูรณ  โดยที่เมื่อสําเร็จครบถวนแลว ภาพยนตรแอนนิเมชันของขาพเจาจะมีความ

ยาวเทากับ 3.10 นาที (สามนาที สิบวินาที)  จํานวนฉากทั้งหมด 95 ฉาก จํานวนเฟรมภาพวาดมากกวา 2,000    

ภาพ ใชเวลาการสรางทั้งหมดนับจากขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทาย 5 เดือน  โดยกินเวลาการวาดทั้งหมด 2 เดือนครึ่ง  

ทั้งนี้ ขั้นตอนทุกขั้นตอนผานการแนะนําและปรับปรุงแกไขจากอาจารยที่ปรึกษามาโดยตลอด  

การสื่อแนวคิดตามวัตถุประสงคของขาพเจา  เปนไปโดยวิถีทางทางศิลปะ  กลาวคือ นําเสนอในรูปแบบของ

สัญลักษณ ทั้งโดยตรง และโดยนัย  โดยมุงเนนไปที่ ‘การรับรู’ ในเชิงจิตวิทยา  การสื่อความหมายโดยใชสี รูปทรง 
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ลักษณะของเสนสายที่ปรากฏ  ตลอดจนลักษณะในการเคลื่อนไหวของตัวละครมีลักษณะคลายกับการสื่อเรื่องราว

โดยศิลปะการแสดงแขนงนาฎยศาสตรและการดนตรี  ปจจัยทั้งหลายทั้งปวงที่กลาวมานี้ ผูรับสารมีความเปนไปได   

ที่จะตีความหมายออกไป ตางๆ กัน แตประเด็นหลัก หรือแกนของอารมณที่ตองการจะสื่อ ยอมปรากฏอยูใน

ความรูสึกของผูรับสาร 

 

ผลการวิจัย  
 ผลลัพธจากการจัดแสดงภาพยนตรแอนนิเมชันชิ้นนี้ ที่นิทรรศการ ‘Media Symptoms and New Value’ ณ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2553  จากการที่ขาพเจาไดอยูดูแล

นิทรรศการ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเขาชมนิทรรศการ ปรากฏดังนี้ 

(1) ผูชมสวนใหญ เปนนักศึกษามหาวทิยาลัยกรุงเทพ ระดับช้ันปที่ 1-4  

(2) ผูชมที่ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตรแอนนิเมชันสวนใหญเปนนักศึกษาตางชาติ หรือ
ผูปกครอง 

(3) รายละเอียดที่มักจะถูกถาม มักจะเปนเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนในการทําภาพยนตรแอนนิเมชัน การวาด 

จํานวนภาพทั้งหมด ตลอดจนระยะเวลาที่ใชในการวาด  รองลงมาคือซักถามความเขาใจ  และแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในจุดตางๆ 

(4) ผูชมเขาใจถึงแนวคิดที่ขาพเจาพยายามสื่อ มากกวาที่ขาพเจาคาดคิดไวกอนเปดนิทรรศการ 

(5) ผูชมที่หยุดยืนชมภาพยนตรแอนนิเมชัน  มักจะอยูชมไปจนจบเรื่อง  เพราะตองการจะรูวาเรื่องราวจะ

เปนอยางไรตอไป  ผูชมกวาครึ่งที่ดูจนจบเรื่อง ดูใหมอีกครั้ง หรือสองครั้ง เพื่อทําความเขาใจใหดียิ่งขึ้น

อยางตั้งใจ  ซึ่งนั่นก็เปนคําตอบจากการทดลองใหภาพยนตรแอนนิเมชันเลนไปโดยเร็วของขาพเจา วา

ผูรับสารจะทําอยางไรหากตองการที่จะเขาใจใหถองแทถึงเนื้อหาสาระที่ผานไปเร็วจนจับไดยากนั้น 

 

สรุป 
การจัดแสดงภาพยนตรแอนนิเมชัน ‘เจาหุนละคร’ ในนิทรรศการฯ  ไดรับความสนใจและชื่นชอบจากผูชม

อยางเห็นไดชัด  ผูชมทั้งหมดมีความเขาใจและรับรูถึงเนื้อหาที่ขาพเจาตองการจะสื่อสารที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ

ประสบการณสวนบุคคล ทัศนคติ และสติปญญา  การที่มนุษยมักจะตัดสินส่ิงที่ตัวเอง ประสบ ดวยมาตรฐานของสิ่งที่

ตัวเองเคยชิน นั่นก็เปนทั้งจุดแข็ง และจุดออนของการเสพสื่อ โดยสรุปแลวนั้น  หากจะมีการประยุกตใชภาพยนตร

การตูนแอนิเมชันเรื่องนี้ กับวงการการศึกษาหรือผานสื่ออิสระก็นาจะนําไปสูการชวยใหผูคนในสังคมฉุกคิด พิจารณา

กอนที่จะรับขอมูลขาวสาร  เปนส่ือศิลปะทางเลือกที่เปยมไปดวยเนื้อหาสาระที่เขาถึงผูคนไดงาย  ทั้งนี้เพื่อที่จะเปน

การสงเสริมใหเกิดสังคมอุดมปญญาตอไป 

 

คําขอบคุณ 
 ตนฉบับผลงานวิจัยสรางสรรคเรื่องเต็มนี้คงไมอาจสําเร็จไปดวยดี   หากปราศจากความชวยเหลือจาก

บุคคลหลายทานดังตอไปนี้ 

 ขอบพระคุณ ทานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ดร.สุทธินันท พรหมสุวรรณ ที่ใหการสนับสนุนและกรุณา

เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยสรางสรรค ‘ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4: บูรณาการศาสตรและศิลป      
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คือ ศิลปากร’ มาโดยตลอด รวมถึงขอบพระคุณอาจารยเจตน แสงเงิน และนายธีรภัทร กิจจาวิจิตร ที่ใหความกรุณา

ประสานงาน ชวยเหลือ และรับเปนที่ปรึกษา  ตรวจทานแกไขตนฉบับผลงานวิจัยอยางใกลชิด  ตลอดจนติดตาม

ความคืบหนาของงานตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ   

 ขอขอบพระคุณผศ.เดนนิส เรย บาลค ที่ใหความกรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษา  เสนอแนะ แกไข และ

ติดตามความคืบหนาของศิลปะนิพนธมาโดยตลอด  ขอกราบขอบพระคุณอาจารยอีกหลายตอหลายทานที่ไมได   

เอยนาม  ที่เปนผูประสิทธิ์ประสาทวิชาใหความรูแกขาพเจา 

 ทายที่สุด ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณครอบครัว และญาติมิตร ที่เปนกําลังใจและใหการสนับสนุนแก

ขาพเจาดวยดีตลอดมา 
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Clay: Material in Contemporary Art 
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บทคัดยอ 
โครงการวิจัยเรื่อง ดิน  วัสดุในผลงานศิลปกรรมรวมสมัย เปนการศึกษาขอมูลงานศิลปกรรมพื้นถิ่นในอดีต 

ที่สรางขึ้นดวยดิน ในจังหวัดที่ติดเขตลุมแมน้ําโขง ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหารและอุบลราชธานี 

และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการสรางรูปแบบ แนวคิด เทคนิค วิธีการในการนําดินไป

สรางเปนผลงานศิลปกรรมประเภทตางๆโดยการนําผลการศึกษาขอมูลในภาคสนามนํามาเปนแนวคิดเพื่อใช

สรางสรรคผลงานศิลปะจากศิลปนรับเชิญหลากหลายสาขาภายในประเทศ 

 จากการศึกษาพบวา ในแตละจังหวัดพื้นที่วิจัยนั้นมีผลงานศิลปกรรมพื้นถิ่นในอดีต อันประกอบดวย เจดีย 

ปราสาท สิม พระพุทธรูป ประติมากรรมแบบลอยตัวและนูนต่ํา ฮูปแตม พระเครื่อง เครื่องปนและเครื่องเคลือบดินเผา 

ซึ่งตางมีความสําคัญในเชิงคุณคาทางดานประวัติศาสตร ทางสังคมวัฒนธรรมประเพณี และทางศิลปกรรมที่สูงมาก

และมีลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่มีความนาสนใจเปนอยางมาก 

 โดยคณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของการศึกษาผลงานศิลปกรรมพื้นถิ่นในอดีตและการ

สรางสรรคผลงานศิลปะโดยนําวัสดุชนิดเดียวกัน คือ ดินนํามาทดลองสรางสรรคเปนผลงานศิลปะตามเทคนิค 

กระบวนการวิธีเฉพาะของแตละบุคคลและการนําเอาความคิดภูมิปญญาของบรรพบุรุษมาประยุกตใชเพื่อการ

สรางสรรคจึงไดเชิญศิลปนจากหลายสาขารวมสรางสรรคผลงานและไดผลงานซึ่งไดวิเคราะหและสรุปถึง

แนวความคิด เทคนิคกลวิธีในการสรางสรรคผลงานของแตละบุคคล 

 ผลงานสรางสรรคที่ไดประกอบดวยผลงานศิลปกรรมรวมสมัยจํานวน31ชิ้นจากศิลปนรับเชิญ 27 ทาน    

โดยแบงเปนประเภทไดดังนี้คือ จิตรกรรม ประติมากรรมดินเผา ประติมากรรม ภาพพิมพ เครื่องเคลือบดินเผา 

ภาพถาย วิดีโอ 

คําสําคัญ  : ดิน  วัสดุ  ศิลปกรรมรวมสมัย 

 

Abstract 
 “Clay” Material in Contemporary Art is the study of the former local art which created from clay. 

The study focused on the provinces along the Kong River : Loei, Ubon Ratchathani, Nakornpanom, Nong 

Khai and Mukdahan. 
The practical seminar studied on the possibility of patterns, concept, and techniques to create 

various kinds of art. The fieldwork study is basically the concept of creating art by the various guest  

                                          
1 สายวิชาทัศนศลิป คณะศลิปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002 ประเทศไทย 

  Department of Fine Arts, Faculty of fine and Applied Arts,  Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand  
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artists in Thailand. Each of them works in different kinds of art fields. 

From the study, the vernacular art in the past of each province normally consists of pagoda, 

temples, Buddhist temple, statue of Buddha, high relief and bass relief sculpture, I-san mural painting 

,small Buddha image, terracotta and ceramic which either of them has high significance in the sense of 

history, social cultures and traditions, and definitely in the meaning of art. Particularly, the unique of the 

art in each local is extremely interesting. 

The researchers realized the value and importance of the former local art as well as the way of 

creation by the same materials. Clay is the material which has been experimented along the techniques 

and methods in each individual applying the ancestor indigenous knowledge. Therefore, various fields of 

artists were invited to participate and create art on their own techniques bringing about the analysis and 

summary of individual concept in the end. 

The research is composed of 31 contemporary arts by 27 guest artists. It is divided into 7 fields 

which are paint, terracotta, sculpture, print making, ceramic, photo and video.  

Keywords : Clay, Material, Contemporary Art 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ไดแก เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี มีพื้นที่

อาณาเขตติดริมฝงแมน้ําโขง และมีความสําคัญในดาน  วิถีชีวิตความเปนอยูและความเชื่อที่มีอิทธิพลตอการปลูก

สราง งานศิลปกรรมที่สําคัญและโดดเดนจนถึงปจจุบัน สืบเนื่องมาจากตั้งแตการกอตั้งหัวเมืองชายแดนทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูคนที่อาศัยอยูไดดําเนินชีวิตและสรางวิถีวัฒนธรรมขึ้นโดยอาศัยความเชื่อทั้งในดานจิต

วิญญาณที่สืบทอดกันมาบวกกับอิทธิพลความเชื่อในดานพุทธศาสนา ผลงานศิลปกรรมที่สรางขึ้นดวยดิน ที่มีประวัติ

ความเปนมายาวนานมีลักษณะอันพิเศษเฉพาะตน เปนหลักฐานที่เกี่ยวของทางศาสนา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความ

เชื่อของชุมชน สังคมในเขตลุมแมน้ําโขงจากขอมูลดังกลาว จึงไดจัดทําเปนโครงการวิจัย ดิน  วัสดุในผลงาน

ศิลปกรรมรวมสมัย มีวัตถุประสงคเพื่อ เปนการศึกษาขอมูลงานศิลปกรรมพื้นถิ่นในอดีตที่สรางขึ้นดวยดิน ในจังหวัด 

ที่ติดเขตลุมแมน้ําโขง  ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย  นครพนม มุกดาหารและอุบลราชธานี และจัดสัมมนา               

เชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการสรางรูปแบบ แนวคิด เทคนิค วิธีการในการนําดินไปสรางเปนผลงาน

ศิลปกรรมประเภทตางๆโดยการนําผลการศึกษาขอมูลในภาคสนามนํามาเปนแนวคิดเพื่อใชสรางสรรคผลงานศิลปะ

จากศิลปนรับเชิญหลากหลายสาขาภายในประเทศและรวบรวมขอมูล บทความทางวิชาการ บทวิจัยและภาพผลงาน

ศิลปะเผยแพรลงในสูจิบัตรนิทรรศการและนําไปแสดงนิทรรศการสัญจร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีการดําเนินการวิจัยแบบประยุกตและสรางสรรคผลงานศิลปะโดยรวบรวมเอกสาร เชิงสํารวจศิลปกรรม

พื้นถิ่น แหลงวัฒนธรรมทางศิลปกรรมสําคัญที่ปรากฏหลักฐานในปจจุบันที่ใชดินเปนวัสดุหลักในการสราง ในพื้นที่

ศึกษาภายในจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหารและอุบลราชธานี  ดวยการทบทวนวรรณกรรม การสังเกต 

การบันทึกดวยภาพถาย วิเคราะหขอมูลโดยการจัดหมวดหมูประเภทของผลงานศิลปกรรมพื้นถิ่น 
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จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางศิลปะโดยนําขอมูลสรุปจากการสํารวจศิลปกรรมพื้นถิ่น โดยเชิญศิลปนจาก

หลายสาขา เชน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ เครื่องเคลือบดินเผา ภาพถาย ซึ่งกําหนดใหใชดินเปนวัสดุหลัก

ในการสรางสรรคผลงานทางศิลปกรรม และใหมีเนื้อหา แนวคิดในการสรางสรรคที่มาจากขอมูลสรุปจากการสํารวจ

ศิลปกรรมพื้นถิ่น แตในกระบวนการในการสรางสรรคใหเปนลักษณะเฉพาะตนเพื่อใหสอดคลองกับคําวา ดิน วัสดุใน

ผลงานศิลปกรรมรวมสมัย 

  

ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยพบวา จากการลงพื้นที่สํารวจไดผลขอมูลภาพถายผลงานศิลปกรรมพื้นถิ่นในอดีตวัสดุสราง

ดวยดินในเขตพื้นที่วิจัย ไดแก โบสถ เจดีย พระพุทธรูป พระเครื่อง ประติมากรรม เครื่องปนดินเผาและอื่นๆ ซึ่งแบง

ตามประเภทของผลงานศิลปกรรม ไดดงันี ้
โบสถ เจดีย  โบราณสถานบานเวียงคุก วัดมหาธาตุ สิมวัดศรีคุณเมือง สิมวัดทาคก สิมวัดแจง พระธาตุศรีสองรัก  

พระธาตุสัจจะ พระธาตุดินแทน พระธาตุบังพวน  พระธาตุยาพอแก พระธาตุวัดเทพพลประดิษฐาราม พระธาตุโพน

จิกเวียงงัว  พระธาตุหนองคาย พระธาตุกลางน้ํา พระธาตุทาอุเทน  พระธาตุพนม พระธาตุเรณู  พระธาตุสวนตาล 

ปราสาท ปราสาทบานเบ็ญ ปราสาททองหลาง   

พระพุทธรูป พระเครื่อง  วัดโพธิ์ชัย วัดศรีโพธิ์ชัย สิมวัดศรีคุณเมือง สิมวัดทาคก พระธาตุบังพวน โบราณสถานบาน

เวียงคุก พระธาตุพนม 

จิตรกรรมฝาผนัง สิมวัดโพธิ์ชัย สิมวัดศรีโพธิ์ชัย สิมวัดหัวเวียงรังษี สิมวัดโพธิ์คํา สิมวัดพระศรีมหาโพธิ์  วัดลัฏฐิกวัน 

วัดมโนภิรมย สิมวัดทุงศรีเมือง  สิมวัดบานนาควาย 

ภาพเขียนสี  ภาพเขียนสีอุทยานแหงชาติผาแตม 

เครื่องปนดินเผา ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเลย บานชางหมอ แหลงโบราณคดีบานกานเหลือง พระธาตุพนม 

ประติมากรรม พระธาตุพนม สิมวัดหัวเวียงรังษี สิมวัดโพธิ์คํา สิมวัดพระศรีมหาโพธิ์  วัดลัฏฐิกวัน วัดมโนภิรมย 

ผลงานสรางสรรคที่มีประยุกตใชจากเทคนิคแบบการสรางศิลปกรรมพื้นถิ่น เชน ประเภทจิตรกรรม สมภพ  

บุตราช, ธวัชชัย ชางเกวียนนําเอาสีของดินที่มาจากธรรมชาติมาระบายเปนผลงานจิตรกรรมคลายกับกรรมวิธีการ

เขียนจิตรกรรมฝาผนังอีสานที่ใชสีจากธรรมชาติ  ในประเภทเครื่องปนและเครื่องเคลือบดินเผามี ปรีชา  อมรรัตน,   

ธนสิทธิ์  จันทะรี, กิตติสันต  ศรีรักษา, ประสิทธิ์  วิชายะ, สยุมพร  กาษรสุวรรณ, สมิต  ตะกรุดแกว, บัญชา           

ควรสมาคม, วิจิตร  วินทะไชย, ทรงวุฒิ  แกววิศิษฎ, เจด็จ  ทองเฟอง ไดนําดินเหนียวมาปนเปนผลงานสามมิติ 

จากนั้นจึงนําผลงานไปผานความรอนสูงเพื่อทําใหดินมีความแกรงและแข็งแรงขึ้นซึ่งเปนกรรมวิธีเดียวกันในการสราง

เจดีย โบสถ พระพุทธรูปและเครื่องปนดินเผาในอดีต สวนผลงานที่มีการใชเทคนิคแบบอดีตและแบบปจจุบันมาใช

รวมกันคือการนําเอาดินที่ไดจากการเผามาผสมผสานกับวัสดุสมัยใหมสรางเปนผลงานจิตรกรรม เชน รุง ธีระพิจิตร, 

รณภพ เตชะวงศ, ปรีชาวุฒิ  อภิระติง 

 

สรุป 
จากผลการวิจัยพบวาผลงานศิลปกรรมในอดีตสวนใหญนิยมสรางดวยดินเปนวัสดุหลัก มีรูปแบบและ

กรรมวิธีในการสรางที่แตกตางกันตามวัตถุประสงคและรูปแบบทางศิลปะ ซึ่งในผลงานศิลปกรรมของศิลปนที่รวม

โครงการสามารถนําเอาดินมาใชเปนวัสดุในการสรางสรรคเปนผลงานศิลปะรวมสมัยไดเชนกันโดยประยุกตใชเทคนิค
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จากผลงานศิลปกรรมในอดีตและยังถือเปนการทดลองวัสดุโดยการนําเอาวัสดุที่หาไดงายทั่วไปนํามาประยุกตใชใน

การสรางสรรค เปนประโยชนตอการเรียนการสอนในสถาบันทางศิลปะและศึกษาวิจัยทางดานการสรางสรรคใน

อนาคต นอกจากนี้การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะท่ีมีการสัญจรยังกอใหเกิดประโยชนในทางวิชาการเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูซึ่งกันและกันอีกทั้งยังเปนการสรางเครือขายความรวมมือในวงการศิลปะอีกทางหนึ่ง 

 

คําขอบคุณ 
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดใหการสนับสนุนจนโครงการวิจัย

ครั้งนี้สําเร็จไดตามจุดมุงหมาย ขอบคุณที่ปรึกษาโครงการวิจัยสําหรับคําแนะนําที่มีประโยชน ขอบคุณผูรวมวิจัยทั้ง

สองทานและขอบคุณศลิปนรับเชิญที่เขารวมโครงการทุกทาน 
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ตัวอยางตารางแสดงประเภทของผลงานศิลปกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่การวิจัย จังหวัดมุกดาหาร 
 

 ประเภทของผลงานศิลปกรรม 

เจดีย อุโบสถ (สิม) 

          
จิตรกรรมฝาผนัง หรือฮูปแตม 

                 
พระพุทธรูป, พระเครื่อง 

                          

                                    
ประติมากรรม 
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ตารางวิเคราะหการนําเทคนคิแบบอดีตมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัย 
 

เทคนิคในศิลปกรรมในอดีต การนําเทคนิคในผลงานศิลปกรรมในอดีตมาใชสรางสรรค 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังและภาพเขียนสีโบราณ 

ใชสีจากธรรมชาต ิ

 
 

 

ภาพจิตรกรรมรวมสมัยใชสีจากธรรมชาติ 
 

 

 

สมภพ  บุตราช 

เทคนิค ดินเหนียว สีฝุนบนผาใบ 

 
       

      

 

 

 

      ธวัชชัย  ชางเกวียน 

      เทคนิค ดินแมน้ําโขง หมึกจีน กาวลาเท็กซ 
เทคนิคการเครื่องปนและการเคลือบ

เครื่องปนดินเผา 

และการนําไปเผาเพื่อใหชิ้นงานมีความแกรง 

 
 

 
 

 
 

เทคนิคการเครื่องปนและการเคลือบเครื่องปนดินเผา 

และการนําไปเผาเพื่อใหชิ้นงานมีความแกรง 

 
   

ปรีชา  อมรรัตน 

เทคนิค  Wheel Throwing, Iron Oil 

Spot  

      

ธนสิทธิ์  จันทะรี 

เทคนิค ดิน Earthenware บ.หัวบึง  

ขอนแกน 

เผาที่อุณหภูมิ 1,000 C. 

 
 

ประสิทธิ์  วิชายะ 

เทคนิค ดินเผา(สุมฟาง) ดินผสมมูล

ควาย(ปุยคอก) 
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 กิตติสันต  ศรีรักษา                             สมิต  ตะกรุดแกว 

 เทคนิค Terracotta                             เทคนิค Smoke Firing 

                                     
 สยุมพร  กาษรสุวรรณ                         วิจิตร  วินทะไชย 

 เทคนิค ดินแมริมเผารมควัน                  เทคนิค  ดินเผา 

                                   
  เจด็จ  ทองเฟอง                         ทรงวุฒิ  แกววิศิษฎ 

  เทคนิคดินเผา                           เทคนิคดินเผา 

    
   บัญชา  ควรสมาคม                      

  เทคนิค ดินเผา วัสดุสําเร็จรูป           

เทคนิคการสรางลวดลาย รองรอยบนดิน 

และการนําดินไปผานความรอน 

 

 
 

 

      การผสมผสานเทคนิคแบบอดีตและวัสดุสมัยใหม 

                                  
   รุง  ธีระพิจิตร                                   ปรีชาวุฒิ  อภิระติง 

   เทคนิค ดินเผาและวัสดุผสม              เทคนิค  วาดเสนดินสอ  

                                                          บนแผนดินเผา 

 
           รณภพ  เตชะวงศ 

           เทคนิค ดินแมน้ําโขงและ       

           ดินดานเกวียนเผาดิบ 
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เทคนิคแบบสมัยใหมโดยใชดินเปนวัสดุหลักในการสรางสรรค 

 

 
 

วีรเดช   พนมวัน ณ อยุธยา 

เทคนิค  วัสดุผสม 

 

 
ยุทธนา  ไพกะเพก 

เทคนิค ดินและวัสดุสําเร็จรูป 

 

 

 

 
 

พยุงศิลป  เปศรี 

เทคนิคผสม 

 
ภาณุ  อุดมเพทายกุล 

เทคนิคดินเหนียวบนขี้เล่ือย 

 
นิพนธ  ชอบใหญ 

เทคนิค ดินเผา 

 

 
บริรักษ  ศุภตรัยวรพงศ 

เทคนิค วัสดุผสม 

 
กษม  อมันตกุล 

เทคนิค ปะติด 

 
ขาม  จาตุรงคกุล 

เทคนิค หลอหินทราย 

 

เทคนิคแบบสมัยใหมโดยใชเนื้อหาของดินเปนแนวคิดในการสรางสรรค 

 

    

    อานนท  สังวรดี 

    เทคนิค Colograph 

 

    
จันทรา  แสงทิตย 

เทคนิค ภาพถาย 

 

 
        นิพนธ  ขันแกว 

        เทคนิค วิดีโอ  

 

 

 

               วิรุฬห  กิ่งไพบูลย 

                เทคนิค วิดีโอ 
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ลิเกอินเตอร : การทดลองพัฒนาสาํหรบัคนรุนใหม 
Li-Gae International 
 

สุชาดา บุญเกลี้ยง1 และ เจตน แสงเงิน1  

Suchada Boonkliang1 and Jet Saengngoen1 

    

บทคัดยอ 
 ลิเกเปนศิลปะการแสดงพื้นบานอยางหนึ่งของไทย ซึ่งมีเอกลักษณและเสนหในการดึงดูดความสนใจของ

ผูชม ไมวาจะเปน ลักษณะการรองและการเลาเรื่อง รวมถึงเครื่องแตงกายที่มีสีสัน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้       

การแสดงลิเกไมไดรับความนิยมเหมือนกับสมัยกอน เนื่องจากคนไทยสวนใหญหันไปใหความสนใจกับวัฒนธรรมและ

ความบันเทิงของจากตางชาติที่หล่ังไหลเขามาสูสังคมไทย จากความนิยมที่นอยลงทําใหจํานวนนักแสดงลิเกลดลง

อยางมาก ผูชมลิเกที่เหลืออยูสวนใหญเปนผูสูงอายุและอาศัยอยูตางจังหวัด ลิเกไมไดรับความสนใจจากคนรุนใหม

เพราะคนรุนใหมนิยมการแสดงจากตางชาติมากกวา ดวยเหตุดังกลาวนี้ทําใหลิเกตกอยูในสภาพที่เส่ียงตอการ     

สูญหายไปจากสังคมไทย ถาลิเกไมไดรับการปรับปรุงใหเขากับผูชมและสังคมไทยสมัยใหม  

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลตอบรับของผูชมลิเก ตอกลุมลิเกอินเตอรซึ่งไดรับการปรับปรุง    

ใหมีบทรองเปนภาษาอังกฤษและใชนักแสดงชาวตางชาติในการแสดงลิเก โดยมีจุดมุงหมายในการดึงดูดผูชมทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

คําสําคัญ : ศิลปะการแสดงพื้นบาน  ลิเก 

 

Abstract 
 Ligae is a genre of Thai local performing arts. Ligae has a number of qualities that attract its 

audiences such as its narrating, singing, and dancing styles, especially the sparkling costumes. 

However, Ligae popularity has decreased over years because of the flooding of international trends that 

have poured into the Thai society. The number of Ligae performers has decreased drastically. The 

remaining audiences of Ligae performance are limited within the countryside people and the elder 

generation. Thai teenagers favor shows performed by international artists. Without a transformation, Ligae 

is at the edge of extinction.  

 This study focuses on the transformation of Ligae to attract and expand the domestic and 

international audience groups. The transformation includes the integration of foreign performers, the use 

of English language, and the internationalization of the script.    

Keywords : Thai local performing arts, Ligae 

 

                                          
1 วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยักรุงเทพ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

  Bangkok University International College, Bangkok University, Rama 4 Road, Klong-Toey, Bangkok 10110, Thailand  
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คํานําและวัตถุประสงค 
ลิเกเปนศิลปะการแสดงที่มีเสนห มีคุณคาในฐานะเปนสมบัติทางวัฒนธรรมซึ่งเสื่อมความนิยมกันไป       

แตทวายังมีประโยชนอยู ควรที่สถาบันอุดมศึกษาจะใหความสําคัญ ดวยการลงทุนคนหาแนวทางที่เหมาะสมในการ

วิจัยทดลอง เพื่อพัฒนาศิลปะชนิดนี้ ใหยังคงมีบทบาทไดในสังคมยุคปจจุบัน  

ผูวิจัยเปนนักศึกษาและอาจารยในวิทยาลัยนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมีพันธกิจที่จะคนหา 

แนวทางที่เหมาะสมในการนําเสนอ ศิลปการแสดงของไทย ใหเหมาะสมกับรสนิยมของชาวตางประเทศ ผูวิจัย

พิจารณาเห็นวา การรื้อฟนประโยชนของลิเกโดยการนําลิเกมาดัดแปลงใหทันสมัย หรือใหสอดคลองเหมาะสมกับ

วิสัยการเสพสิ่งบันเทิงของชาวตางชาติใหได นาจะเปนการรื้อฟนที่ใหผลคุมคาตอการศึกษา จึงไดดําเนินการ

โครงการวิจัยทดลองปฏิบัติงานดัดแปลงลิเกไทย เพื่อใหเปนลิเกอินเตอรนี้ขึ้น  

 

การดําเนินการทดลองเพือ่หยั่งรสนิยมคนรุนใหม 
การดําเนินการทดลอง แบงขั้นตอนออกเปน 2 ขั้นตอนใหญๆ คือ 1. การเตรียมการแสดงลักษณะใหม        

2. การสํารวจผลตอบรับหลังการแสดง  

ขั้นตอนในการเตรียมการแสดงลักษณะใหม แบงออกเปนขั้นตอนยอย ๆ ดังนี้  

1. การวางแผนดัดแปลงลิเกไทยใหมีลักษณะเปนสากล ดวยการเลือกปรับเปล่ียนแบบแผนตางๆ คือ   

การเปลี่ยนการใชภาษาในบท ดัดแปลงจากที่เคยใชภาษาไทย ในการสนทนาและขับรอง ก็เปล่ียนบท

ที่ใชภาษาอังกฤษปน การดัดแปลงในสวนของเนื้อเรื่อง จากที่เคยใชเนื้อเรื่องของไทย ก็เปล่ียนเปน  

เนื้อเรื่องของนิทานสากลมากยิ่งขึ้น เชน ซิลเดอเรลลา สไนวไวท เปนตน นักแสดง จากที่เคยใช

นักแสดงชาวไทย ก็เปดโอกาสใหชาวตางชาติ ไดมีสวนรวมในการแสดงดวย (ดูรายชื่อนักแสดงใน

ภาคผนวก) 

2. การดัดแปลงเนื้อเรื่องที่จะแสดงโดยดัดแปบง ทั้งบทพูด บทรอง และคิวหรือลําดับการแสดงใหนาสนใจ 

(ดูตัวอยาง บทที่ดัดแปลงในภาคผนวก) 

3. การรับสมัครนักแสดงทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยการคัดเลือกเฉพาะผูที่สนใจและมีพื้นฐานดาน

การแสดง โดยเนนคัดเลือกผูแสดงที่มีบุคลิกเหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร 

4. กําหนดวันที่จะทําการแสดง โดยการหาโอกาสตางๆที่เหมาะสม ในชวง พ.ศ. 2552 - 2553 ดังนี้ : 

การแสดงครั้งที่ 1 งาน BU Creative Open House วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วิทยาเขตรังสิต 

การแสดงครั้งที่ 2 โชวลิเกอินเตอรในรายการ 9 รวมใจคนไทยไมทิ้งกัน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน 

Modern 9 TV วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน Modern 9 TV 

การแสดงครั้งที่ 3 งานเปดรั้ววิทยาลัยนานาชาติ Open (Haunted) House 2009 วันที่ 31 ตุลาคม 

2552 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยากลวยน้ําไท 

การแสดงครั้งที่ 4 งาน World Education and Kidscovery Expo 2010 วันที่ 8-10 มกราคม 2553   

ณ Siam Central World 
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5. ดําเนินการการฝกซอมการแสดงตามบทและเนื้อเรื่องที่เตรียมไว โดยเชิญผูเชี่ยวชาญและศิลปนลิเก  

(ดูรายชื่อในภาคผนวก) มาสอนและใหคําแนะนําแกผูแสดง โดยมีระยะเวลาในการฝกซอมขึ้นอยูกับ

ความสามารถและทักษะของนักแสดงแตละคน (ดูตารางการฝกซอมในภาคผนวก) 

6. การเตรียมชุดลิเกและเครื่องประดับที่เหมาะสมกับนักแสดงและบทบาทของแตละคน 

7. ดําเนินการการแสดงตามกําหนดการที่วางไว โดยมีศิลปนลิเกมาชวยในเรื่องของการแตงหนาทําผม

และจัดแตงเสื้อผาเครื่องประดับ และจัดแสดงตามแผนที่ไดกําหนดไวในขอ 4 โดยมีการดําเนินการ 

ดังนี้  

การแสดงครั้งที่ 1 ใชนักแสดงจํานวน 4 คน ประกอบไปดวย พระเอก นางเอก ดาวตลกฝายชาย และ

ดาวตลกฝายหญิง มีระยะเวลาการแสดงประมาณ 20 นาที เนื้อเรื่องในการแสดงใชเพียง 1 ฉากของ

เรื่องเทานั้น โดยเลือกฉากรักหรือฉากเกี้ยวพาราสีมาแสดง เพื่อหยั่งปฏิกิริยาของผูชม 

การแสดงครั้งที่ 2 ใชนักแสดงชุดเดิม แตมีระยะเวลาการแสดงเพียง 6 นาที โดยเลือกบทบาทและ

เหตุการณที่แสดงความเปนลิเกอินเตอรมากที่สุด และยังคงใชฉากรักเชนเดิม (ดูบทแสดงใน

ภาคผนวก) 

การแสดงครั้งที่ 3 ใชนักแสดงจํานวน 15 คน มีระยะเวลาการแสดงประมาณ 40 นาที ครั้งนี้เปนการ

แสดงเต็มเรื่อง โดยใชเรื่องที่ดัดแปลงมาจาก เรื่อง ซินเดอเรลลา มาแสดง 

การแสดงครั้งที่ 4 ใชนักแสดงชุดเดียวกับครั้งที่ 3 แตลดระยะเวลาการแสดงใหเหลือเพียง 20 นาที ใช

เนื้อเรื่องเดิม แตเปล่ียนบทเล็กนอยเพื่อใหเหมาะสมกับเวลา (ดูสวนที่เปล่ียนแปลงบทในภาคผนวก) 

การสํารวจผลตอบรับหลังการแสดง แบงออกเปน 4 ประเภท คือ  

1. การสังเกตปฏิกิริยาของผูชม ขณะที่ชมการแสดง เพื่อนําไปเปนขอมูลปรับปรุงแกไขการแสดงในครั้ง

ตอไป 

2. การสํารวจผลการตอบรับทางสื่อตาง ๆ หลังการแสดง เชน อินเทอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

เปนตน  

3. การสอบถามผูชมทั่วไปเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอติชมของลิเกอินเตอร  

4. การสํารวจผลตอบรับทั่วไป โดยการรับฟงจากบุคคลตาง ๆ และการตอบสนอง และส่ือตาง ๆ 

 

ผลของการดาํเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยจะแยกกลาวถึงไปตามลําดับ ครั้งที่ของการจัดการแสดง ดังนี้  

การแสดงครั้งที่ 1 

ขอสังเกตในสวนแบบแผนการแสดง  

การแสดงในครั้งแรกพบวา ผูแสดงสามารถรองและรําลิเกโดยเฉพาะการใชภาษาอังกฤษในบทสนทนา  

และการรอง ผสมผสานกับภาษาไทยไดอยางกลมกลืน สามารถสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับผูชมไดเปนอยางดี  

ขอสังเกตเกี่ยวกับการแสดงของนักแสดง 

พบวาเนื่องจากนักแสดงเปนชาวตางชาติ มีระยะเวลาการซอมนอย การรํายังคงติดขัดอยูบาง แตในสวน

ของการรอง นักแสดงสามารถรองไดดีระดับหนึ่ง ทั้งที่ยังออกเสียงไมชัดเจนนัก แตขอบกพรองตางๆ เหลานี้กลับเปน

ที่พอใจและประทับใจของคนไทยที่ไดชมเปนอันมาก 
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ขอสังเกตในสวนการตอบรับจากผูชมและส่ือ 

พบวาเนื่องจากเปนการแสดงครั้งแรก และการเปดตัวของการแสดงลิเกอินเตอร ซึ่งเปนการดัดแปลงลิเก   

ใหมีลักษณะใหมแบบสากล จึงสรางแปลกใจและตื่นตาตื่นใจใหกับผูคนที่มาชมเปนอันมาก ผลตอบรับที่ไดจากผูชม

หนาเวที พบวาผูชมมีปฏิกิริยาตอบสนองตางๆ จากจากการชมเปนอยางดี ผูคนมากมายตางมาขอถายรูปกับ

นักแสดง และสอบถามขอมูลเพื่อติดตอดวยอีกในภายหลัง นอกจากนี้ยังมีผูที่สนใจเสนอนําลิเกอินเตอร ไปบอกตอ

กันทั้งทางตรง และทางอินเตอรเน็ต รวมถึงส่ือหนังสือพิมพอยางเดลินิวส ไดนําลิเกอินเตอรไปลงขาวหนา

หนังสือพิมพอีกดวย (ดูภาคผนวก) 

การแสดงครั้งที่ 2 

ขอสังเกตในสวนแบบแผนการแสดง 

พบวาการแสดงครั้งนี้มีลักษณะการแสดงเชนเดียวกับครั้งแรก แตมีระยะเวลาที่นอยกวาทําใหนักแสดงไม

สามารถแสดงศักยภาพไดเต็มที่ แตในสวนของเนื้อรอง ยังคงสรางความประทับใจใหกับผูชม อีกทั้งการใช

ชาวตางชาติเปนนักแสดงก็สรางความประทับใจใหกับผูชมไดมาก 

ขอสังเกตเกี่ยวกับการแสดงของนักแสดง 

พบวาการแสดงในครั้งนี้ยังคงมีการแสดงเชนเดียวกับครั้งแรก เนื่องจากระยะเวลากําหนดตัวแสดงกระชั้น

ชิดกับครั้งแรก จึงไมมีเวลาในการปรับปรุงการรอง แตขอบกพรองที่เกิดก็ไดสรางความประทับใจใหกับคนด ู

เชนเดียวกับครั้งแรก 

ขอสังเกตในสวนการตอบรับจากผูชมและส่ือ 

พบวาเนื่องจากเปนการออกสื่อโทรทัศนที่ปรากฏไปทั่วประเทศ จึงทําใหลิเกอินเตอรเปนที่รูจักในวงกวางใน

เวลาไมนาน ผลตอบรับจากการแสดงที่สงมาผานทางวิธีการสง SMS ของทางรายการ แสดงใหเห็นถึงผลตอบรับจาก

คนดู ซึ่งสวนใหญรูสึกชื่นชอบและจะติดตามชมตอไป นอกจากนี้พบวามีผูชมทางอินเทอรเน็ต หลังจากการออก

รายการดวย จึงทําใหลิเกอินเตอรซึ่งนอกจากจะเปนที่รูจักมากขึ้นแลว ยังมีผูที่สนใจสงผลตอบรับและสงกําลังใจ

ใหกับทีมงานลิเกอินเตอรอีกดวย  

การแสดงครั้งที่ 3 

ขอสังเกตในสวนแบบแผนการแสดง 

พบวาเมื่อแสดงแบบเต็มรูปแบบ มีระยะเวลาที่มากพอที่จะแสดงศักยภาพของลิเกอินเตอรไดอยางเต็มที่ ทํา

ใหการแสดงครั้งนี้มีการผสมผสานความเปนไทยและความเปนสากลไดชัดเจนขึ้น การดําเนินเรื่องเปนไปอยาง

ตอเนื่องและนาสนใจ เพราะบทที่แสดงมีการนําเอาวัฒนธรรมของหลายๆชาติมาผสมผสานไวดวยกัน สรางความตื่น

ตาตื่นใจใหกับผูชมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเปนอันมาก  

ขอสังเกตเกี่ยวกับการแสดงของนักแสดง 

พบวา การที่นักแสดงเปนนักแสดงชุดใหม ซึ่งมากจากหลากหลายเชื้อชาติ มีทักษะพื้นฐานในการรําไม

เพียงพอ จึงทําใหมีการติดขัดเกี่ยวกับการรํา ในสวนของการรองพบวา ในภาพรวมนักแสดงสามารถรองไดดีระดับ

หนึ่ง แตสวนหนึ่งยังบกพรองเรื่องความไมชัดเจนในการออกเสียง แตจุดบกพรองไดเปล่ียนเปนจุดนาสนใจ ทําใหผูคน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาของวัฒนธรรมอยางคนไทยสนใจที่จะติดตามชม และในสวนของการตีบทการแสดงนั้น พบวา 

นักแสดงทุกคนสามารถแสดงกันไดเขาถึงบทบาทประสบความสําเร็จ สามารทเรียกเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือ   

ดังไมขาดสาย  
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ขอสังเกตในสวนการตอบรับจากผูชมและสื่อ 

พบวา ผูชมที่ชมมีความสนใจและมาชมจํานวนมาก ผูชมพอใจติดตามเรื่องราวและบทบาทของผูแสดง 

ปรากฏปฏิกิริยาทั้งเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือที่ดังสนั่น ผูชมสวนใหญตางชื่นชมและประทับใจเปนอันมาก และ

พบวา มีส่ือโทรทัศนจากไทยทีวีสนใจมาทําการสัมภาษณลิเกอินเตอรภายในงานดวย นอกจากนี้ ยังมีนิตยสาร 

Education Living มาขอสัมภาษณลิเกอินเตอรเพื่อออกส่ืออีกดวย 

การแสดงครั้งที่ 4 

ขอสังเกตในสวนแบบแผนการแสดง 

พบวาการแสดงครั้งนี้ มีลักษณะการแสดงเชนเดียวกับครั้งที่ 3 ทั้งเนื้อเรื่องและการแสดง ซึ่งแสดงความเปน

ไทยที่ผสมผสานกับสากลไดอยางเหมาะสม มีลําดับการแสดงที่ไหลล่ืนไมติดขัด แตยังไมเต็มที่เทากับครั้งที่ 3 

เนื่องจากเปนการแสดงตอหนาผูแทนพระองค  

ขอสังเกตเกี่ยวกับการแสดงของนักแสดง 

พบวาครั้งนี้ใชนักแสดงชุดเดิมกับครั้งที่ 3 โดยที่นักแสดงทุกคนมีทักษะมากขึ้นจึงสามารถแสดงไดดี แตก็

ยังคงมีขอบกพรองในเรื่องของการรําอยูบาง แตการรองก็ยังคงเรียกเสียงปรบมือและความประทับใจใหกับผูชม      

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเปนอยางดี 

ขอสังเกตในสวนการตอบรับจากผูชมและสื่อ 

พบวาการที่การแสดงครั้งนี้เปนการแสดงในแหลงที่เปนแหลงศูนยกลางสื่อแหลงใหญแหลงหนึ่งจึงมีผูชม

จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนชาวตางชาติที่มารวมงาน ผลตอบรับจากผูชมพบวา ยังคงชื่นชมการแสดง 

โดยเฉพาะตัวแทนสมเด็จพระเทพฯ นอกจากนี้พบวามีผูที่สนใจเขามาติดตอขอทราบกําหนดการการแสดงครั้งตอไป

ของลิเกอินเตอร นอกจากนี้พบวา WE Channel ไดมาถายทํา และนําไปลงนิตยสารในหัวขอของงาน World 

Education and Kidscovery Expo 2010 ในนิตยสาร Education Living อีกดวย และพบวาส่ือทางอินเทอรเน็ต     

ไดใหพื้นที่แกลิเกอินเตอรมากขึ้น ปรากฎจากสถิติการคนหาจากเว็บไซต Google ที่มีสถิติผลการคนหา 123,000   

ผลการคนหา ในวันที่ 18 มกราคม 2553 ทั้งนี้หลังจากการแสดงครั้งที่ 4 เพียงสัปดาหเดียวเทานั้น 

 

สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาทดลอง พบวา ลิเกอินเตอร สามารถผสมผสานระหวางความเปนไทยและความเปนสากลได

อยางเหมาะสม ทั้งในสวนของแบบแผนการแสดง ชวยกระตุนใหคนไทยรุนใหม กลับมาสนใจมหรสพไทย เชน ลิเก 

อีกครั้งได และพบวามีผลตอบรับอยางดีจากทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ นับเปนการเผยแพรศิลปการแสดงของไทย

ไปสูสากลไดอีกอยางหนึ่ง ผูศึกษาพบวาขั้นตอนของการพัฒนาการแสดงลิเกอินเตอรที่ยากที่สุดคือ ขั้นตอนการ

ฝกซอมชาวตางชาติใหแสดงลิเกโดยเฉพาะ การใชเวลาในการฝกฝนเพื่อสรางพื้นฐานการแสดงใหแกชาวตางชาติ   

ซึ่งสมัครเขามารบการฝกฝนเปนผูแสดง 

 

คําขอบคุณ 
 ตนฉบับผลงานวิจัยสรางสรรคเรื่องเต็มนี้คงไมอาจสําเร็จไปดวยดี   หากปราศจากความชวยเหลือจาก

บุคคลหลายทานดังตอไปนี้ 
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 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ดร.สุทธินันท พรหมสุวรรณ ที่ใหการสนับสนุนและความกรุณาเกี่ยวกับการ

ประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยสรางสรรค รวมถึงขอบพระคุณอาจารย เจตน แสงเงิน และนายธีรภัทร กิจจา

วิจิตร ที่ใหความกรุณาประสานงาน ชวยเหลือ และรับเปนที่ปรึกษา ตรวจทานแกไขตนฉบับผลงานวิจัยอยางใกลชิด  

ตลอดจนติดตามความคืบหนาของงานตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ   

 ทายที่สุด ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณครอบครัว และญาติมิตร ที่เปนกําลังใจและใหการสนับสนุนแก

ขาพเจาดวยดีตลอดมา 
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การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเล 
The Development of Self Learning Program on Coastal Resources 
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Kritsana Phanchinda1, Charlie Navanugraha2, Suvaluck Satumanatpan3 and Paiboon Jeamponk4 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากรชายฝง

ทะเล และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 

เรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเล กับการเรียนการสอนแบบปกติ เนื้อหาบทเรียนประกอบดวย ธรณีสัณฐานชายฝงและ

ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปาชายเลน ทรัพยากรปะการัง ทรัพยากรหญาทะเล และทรัพยากรสัตวทะเล

หายาก โดยทดลองกับกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่   

กลุมทดลอง จํานวน 30 คน เปนกลุมนักเรียนที่ไดศึกษาบทเรียนโปรแกรม และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน เปนกลุม

นักเรียนที่เรียนแบบปกติ แลวจึงนําผลคะแนนทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุมมาทําการ

เปรียบเทียบโดยใชวิธีทางสถิติ T-test ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนในกลุม

ควบคุม แสดงใหเห็นวา กลุมนักเรียนที่ไดศึกษาบทเรียนโปรแกรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา กลุมนักเรียนที่

เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การประเมินผลความคิดเห็นของบทเรียนโปรแกรม  โดย

นักเรียนกลุมทดลองและอาจารยผูสอนวิทยาศาสตร 10 คน อยูในเกณฑดีถึงดีมาก และผลการประเมินคุณภาพ

บทเรียนโปรแกรมโดยผูทรงคุณวุฒิ 30 คน ในดานเนื้อหาของบทเรียนและดานการออกแบบบทเรียนอยูในเกณฑดี  

ถึงดีมาก จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา บทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเล  

ชวยสรางความรู ความเขาใจในเนื้อหาบทเรียน ใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ : บทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  ทรัพยากรชายฝงทะเล  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

Abstract 
The objective of this research were to develop the self learning program on coastal resources 

and to compare the learning accomplishment of students who studied through the designed program 

with of students who studied through the normal learning system. This program used the Macromedia 

Flash 8.0 and Adobe Photoshop CS in developing the lesson. The information from various curriculums 
                                                            
1หองสมุดและศูนยเอกสารการสตัว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
  Veterinary Library and Information Center, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 
2 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม 44000  ประเทศไทย 
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and researches related to coastal resources was synthesized for the lesson development comprised of 6 

units (coastal geomorphology and geology, soil, mangrove forest, coral, seagrasses, and rare marine 

animal resources). The lesson was designed in the form of branching format. The students as the sample 

group used in the research were selected from Matayomsuksa 3 (Grade 9), Muang Krabi School, Muang 

district, Krabi province. Simple random sampling was conducted in order to separate the samples into 2 

groups, an experimental group and a control group, with 30 students for each group. The control group 

took a normal learning program, while the experimental group took the newly designed program. The pre-

test and post-test scores were compared by  T-test. The satisfaction about  the self learning program was 

evaluated by students in the experimental group and 10 science teachers. The quality of the content of 

the lessons was evaluated by 30 qualified experts. 

The results showed that the mean score of the students in the experiment group was higher than 

of the students in the control group. It indicated that students who studied through the program had a 

higher studying accomplishment level than students who studied in the normal learning system, with 

statistical significance at the level of 0.05. By students in the experimental group and science teachers 

were  the contents and design of the lessons in the program ranked at good and excellent levels. For 

quality evaluation, the experts rated both the content and design of the lessons in the program at good to 

excellent levels. The research result showed that the self learning program on coastal resources could 

help the students learn and understand the lesson efficiently. 

Keywords : Self Learning Program, Coastal Resources,  Learning Achievement,  School Curriculum 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ชายฝงทะเลเปนบริเวณที่สําคัญหลายประการ คือเปนบริเวณจุดเชื่อมตอขององคประกอบสําคัญที่ประกอบ

กันเปนโลก ซึ่งไดแก น้ํา ธาตุ อากาศ และส่ิงมีชีวิต ซึ่งชายฝงทะเลนั้นเปนแหลงทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ

เศรษฐกิจและสังคม (สํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2549) กอใหเกิดระบบนิเวศชายฝงทะเล (Coastal 

Ecosystem) ปจจุบันทรัพยากรชายฝงทะเล กําลังประสบปญหาความเสื่อมโทรมอยางรุนแรง สูญเสียความอุดม

สมบูรณ สาเหตุจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย ปญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรชายฝงทะเล ไดแก การลดลงของพื้นที่ปา

ชายเลน ทรัพยากรประมงรอยหรอ หญาทะเลและสาหรายทะเล พะยูนมีจํานวนลดลง ปะการังถูกทําลาย ทั้งสาเหตุ

ทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย  จากสภาพในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรชายฝงทะเลนั้นเกิดผล

กระทบหลายดานมาก ดังนั้นจึงสมควรอยางยิ่งที่จะใหความรูทางดานทรัพยากรชายฝงทะเลแกนักเรียนและผูที่สนใจ 

ซึ่งการใหความรูในปจจุบันนั้นการใชส่ือการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมมาชวยใหความรูความเขาใจ จะทําใหเกิด

ความนาสนใจที่อยากจะเรียนรูและชวยใหจดจําขอมูลตางๆไดงายยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถที่จะนําไปถายทอดตอไป

เพื่อเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และสงเสริมใหมีการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเลอยางถูกตองและยั่งยืน

ตอไป   โดยวัตถุประสงคของการศึกษา  คือ  พัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากร

ชายฝงทะเล และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 

เรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเล และการเรียนการสอนแบบปกติ เรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเล 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. อุปกรณที่ใชในการวิจัย 

1.1 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1) บทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 

2) แบบประเมิน  
1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1) กลุมประชากรที่ใชเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอรใชในการเรียนการสอนและเปน

นักเรียนที่ยังไมเคยเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับ ทรัพยากรชายฝงทะเล มากอน 

2) การวิจัยในครั้งนี้ไดมีการเลือกกลุมตัวอยางโดยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ การเลือกกลุมตัวอยาง

โรงเรียนโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 ของโรงเรียน

เมืองกระบี่ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และการเลือกกลุมตัวอยางนักเรียน โดยใชวิธีในการสุมกลุมตัวอยาง            

จาก ทั้งหมด 10 หอง ใชวิธีการจับสลากเลือกหองเรียน 2 หอง ทําการคัดเลือกนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียน   

กลุมควบคุม เพราะนักเรียนแตละหองมีผลการเรียนตางกัน จึงจําเปนตองคละนักเรียนใหเปนกลุมตัวอยางที่ไม

แตกตางกันมาก 
2. วิธีการ 

2.1 การสรางบทเรียน 
2.1.1 การสรางบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรยีนรูดวยตนเอง 

- การวิเคราะหเนื้อหาของหลักสูตรที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชายฝงทะเล ซึ่งไดแบงออกเปนวิเคราะห

หลักสูตรแกนกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษา

เจาะลึกมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 และการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา  

ของโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ชายฝงทะเล โดยการสัมภาษณอาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตรที่สอนอยูในโรงเรียนที่อยู

บริเวณชายฝงทะเล ซึ่งเมื่อไดขอมูลเบื้องตนจากทั้งสองสวนแลว จึงดําเนินการสรางบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู

ดวยตนเองตอไป 
2.1.2 การสรางเครื่องมือเพือ่ประเมินคุณภาพบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู

ดวยตนเอง 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง  การ

ทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนแบบปรนัยประเภทเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และนําแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน นํามา

วิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ โดยหาระดับความยากงาย (Difficulty level) อํานาจคาจําแนก (Discrimination 

power) และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540) 

- แบบประเมินความคิดเห็นบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเองโดยนักเรียน, แบบประเมินความ

คิดเห็นบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเองโดยอาจารยผูสอนวิทยาศาสตร และแบบประเมินคุณภาพบทเรียน

โปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง โดยผูทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดเกณฑแบบประเมินไว 5 ระดับ คือ ดีมาก  ดี      

ปานกลาง นอย และนอยที่สุด รวมทั้งมีสวนขอเสนอแนะ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยหาคารอยละและฐานนิยม 
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2.1.3 การทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
ทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเองกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดนําบทเรียน

ที่สรางขึ้นไปทดลองใชเบื้องตนกอน 3 ครั้งกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ของโรงเรียนวัด   

ไรขิงวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คือ ครั้งที่ 1 เปนการทดลองรายบุคคล (Individual Try-out) จํานวน    

4 คนครั้งที่ 2 เปนการทดลองกลุมเล็ก (Group Try-out) จํานวน 8 คน และครั้งที่ 3 เปนการใชกับนักเรียน จํานวน    

30 คน 
2.1.4 ประเมินคุณภาพบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเองโดย

ผูทรงคุณวุฒ ิ
เมื่อไดทดลองใชบทเรียนโปรแกรมกับกลุมตัวอยางแลว นํามาปรับปรุงแกไข ผูวิจัยไดนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 30 ทาน ทําการทดลองใช และประเมินคุณภาพของบทเรียนโปรแกรม 
2.2 การวิเคราะหขอมูล 

2.2.1 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) จากการทดสอบวัดผลทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test) ระหวางกลุม

ทดลองและกลุมควบคุม เพื่อศึกษาความรูเดิมของกลุมทดลอง และกลุมควบคุมวาแตกตางกันหรือไม  

โดยใช  t-test 

-  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test) และหลัง

เรียน (Post-test) ของกลุมทดลอง เพื่อศึกษาวาการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 

ทําใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหรือไม โดยใชคา t-test 

- เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test) และหลัง

เรียน (Post-test) ของกลุมควบคุม เพื่อศึกษาวากอนและหลังการทดสอบนักเรียนที่ไมไดเรียนดวยบทเรียน

โปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง มีความรูแตกตางกันหรือไม โดยใชคา t-test 

- เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) ระหวาง

กลุมทดลองและกลุมควบคุม เพื่อศึกษาวาการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง      

ทําใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นจริงหรือไม โดยใชคา t-test 
2.2.2 การวิเคราะหความคิดเห็นบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 

- ประเมิน  ความคิดเห็นบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ของนักเรียนที่เรียนบทเรียน   อาจารย

ผูสอนวิทยาศาสตรที่ทดลองใช  และ ผูทรงคุณวุฒิ ที่เรียนบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง,  

โดยใชคารอยละ และคาฐานนิยม (Mode) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543) 

 

ผลการวิจัย 
1 ผลการวิจัย 

1.1 ผลการวิเคราะหเนื้อหาของหลักสูตรที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชายฝงทะเล 
ผลจากการวิเคราะหหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวง 

ศึกษาธิการ (กรมวิชาการ, 2544) ไดมีการกําหนดไวในเนื้อหาสาระที่ 2 : ชีวิตกับส่ิงแวดลอม ในชวงชั้นที่ 3 ซึ่งมี
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จุดประสงคใหผูเรียนมีความเขาใจในเรื่องของสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และเขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

สวนการวิเคราะหเนื้อหาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ชายฝงทะเล จํานวน 8 โรงเรียนนั้นสวนใหญจะ

ไมมีหลักสูตรที่สอนเรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเลโดยตรง  แตจะสอดแทรกเปนหนวยยอยในการสอนวิชาวิทยาศาสตร 

และทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชายฝงทะเล 

 

                   
  ภาพที่ 1 หนาแรกของบทเรียนโปรแกรมเพื่อการ                   ภาพที่ 2 หนาจอภายในบทเรียนโปรแกรมเพื่อการ 

                เรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเล                      เรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเล 

 
1.2 ผลการสรางและพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
-    ลักษณะของบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเปนโปรแกรมแบบฝกหัด (Practicing) 

ผสมผสานกับประเภทการสอน (Tutoring) รูปแบบบทเรียนโปรแกรมเปนสาขา (Branching) ผูเรียนสามารถเลือก

เรียนในหนวยการเรียนใดก็ไดตามความสนใจ 

- ลักษณะเนื้อหาในบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง แบงเปนเนื้อหาในบทเรียน

โปรแกรมออกเปน 6 หนวย ซึ่งมีหนาจอแรกของบทเรียนโปรแกรม ที่เขาใชระบบ ดังภาพที่ 1 และหนาจอเนื้อหา

ภายในบทเรียนโปรแกรม ดังภาพที่ 2  ซึ่งในแตละหนวยมีแบบทดสอบของบทเรียนนั้น 
1.2.1 ผลการทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเองกับกลุม
ตัวอยาง 

1) การวิเคราะหแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 
การทดสอบโดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนน

เฉล่ีย ( X ) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนที่จะทดลองใชบทเรียนโปรแกรม โดยใชคาสถิติ t-test ผลปรากฏ

วานักเรียนทั้ง 2 กลุมมีความรูเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเลเทาๆ คือกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 11.90 สวน

กลุมควบคุมมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 11.63 

สวนผลคะแนนการทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียน หลังการทดลองใชบทเรียน

โปรแกรมของกลุมทดลอง และการเรียนแบบปกติของกลุมควบคุม ทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกัน คือ      

กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 20.87 สวนกลุมควบคุมมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 11.93 ซึ่งจะเห็นไดวากลุม

ทดลองมีความรูเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเลเพิ่มขึ้น สวนกลุมควบคุมมีความรูไมตางจากเดิมมากนัก ซึ่ง นักเรียนกลุม

ทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง มีความรูเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 
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2) การประเมินความคิดเห็นการใชงานบทเรยีนโปรแกรมของนักเรียน 
ในดานการประเมินความคิดเห็นบทเรียนโปรแกรมของนักเรียนพบวาอยูในเกณฑดี ถึงดีมาก   

สวนใหญชอบการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เพราะมีแสงสีชวยดึงดูดความสนใจ              

มีภาพประกอบทําใหเขาใจเนื้อหาไดดี และมีลูกเลนใหสามารถจดจํารายละเอียดไดมากขึ้น 
3) การประเมินความคิดเห็นการใชงานบทเรียนโปรแกรมของอาจารยผูสอนวิทยาศาสตร 
ในการประเมินผลความคิดเห็นบทเรียนโปรแกรมพบวาอยูในเกณฑดีถึงดีมาก สวนใหญมี

ความเห็นวาสามารถนําความรูในบทเรียนโปรแกรมนําไปใชได มีเนื้อหานาสนใจ  และแบบฝกหัดก็มีความชัดเจน 

และสอดคลองกับเนื้อหาที่ไดศึกษาในบทเรียนโปรแกรม 
1.2.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนโปรแกรมโดยผูทรงคุณวุฒิ 

โดยสวนใหญแกไขความถูกตองของเนื้อหา สวนลักษณะของบทเรียนโปรแกรมสวนใหญแกไข 

เรื่องเทคนิคการนําเสนอเนื้อหา ลักษณะการเขาสูบทเรียน เมื่อไดปรับปรุงแกไขจนเนื้อหาถูกตองและลักษณะบทเรียน

ดีขึ้นแลวผูทรงคุณวุฒิสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับดี และดีมาก 
2. อภิปรายผล 
 2.1 การวิเคราะหเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชายฝงทะเล 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  และเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรที่ทาง

กระทรวงไดกําหนดขึ้นนั้น  เปนกรอบมาตรฐานการเรียนรูแนวทางกวางๆ ที่ใหผูเรียนศึกษาทรัพยากรธรรมชาติใน

ทองถิ่นของตนเอง  โดยใหโรงเรียนในพื้นที่นั้นไดทําการกําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรทองถิ่นที่ตองการสอนเอง   

ไมมีการกําหนดรายละเอียดลงไปวาใหสอนทรัพยากรชนิดใดบาง  ทําใหเปนการเปดกรอบในการศึกษากวางๆ ไวให

ครูผูสอนเลือกที่จะนําเรื่องทรัพยากรในทองถิ่นมาสอนได  จากการสัมภาษณอาจารยจากโรงเรียนในพื้นที่ชายฝงทะเล  

ดานอันดามันนั้น  สวนใหญจะไมมีการสอนในรายละเอียดของเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเล  แตจะเปนการสอดแทรก

เรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝงทะเลที่อยูในพื้นที่ของตนเองผานการทํากิจกรรม 
 2.2 การสรางและพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
บทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวย  โดยไดนําขอมูลที่วิเคราะหหลักสูตรที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชายฝง

ทะเล  พบวา  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่ 3 ซึ่งเปนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีเรื่องที่เกี่ยวกับ

ทรัพยากรชายฝงทะเล  คอนขางนอย  ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเล

อยางชัดเจน  โดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการตางๆ ปรึกษาอาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตร  ในโรงเรียนเพื่อใหได

บทเรียนที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมีความสมบูรณครบถวน 

จากการวิเคราะหผูเรียนและการวิเคราะหเอกสารทางวิชาการ และสอบถามจากครูผูสอนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน  พบวา  บทเรียนตองการความกระชับ  มีภาพประกอบเนื้อหา  เพื่อดึงดูดความสนใจ  และ

บทเรียนไมควรใชเวลามากนัก  ไมควรเกิน 90 นาที  เพราะอาจทําใหนักเรียนเบื่อหนายได  และความยาวชวงนี้

นักเรียนเรียนจบภายในชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตรในระยะเวลา 2 คาบเรียนได 

การทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  กับกลุมตัวอยาง 2 กลุม  กลุมละ 30 คน  คือ

กลุมทดลอง  และกลุมควบคุม  ใชรูปแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน  การทดลองใช  (The  

Pre-test  and  Post-test  Control  Group  Design)  วิเคราะหผลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดย

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ย ( X  )  โดยใชคาสถิติ  t-test  ผลปรากฏวาการทดลองใชบทเรียน
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โปรแกรมนักเรียนทั้ง 2 กลุมมีความรูเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเลเทาๆ กัน  และหลังการทดลองใชบทเรียนโปรแกรม 

ทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกัน  โดยกลุมทดลองมีความรูเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเลเพิ่มขึ้นมาก  สวนกลุม

ควบคุมมีความรูเพิ่มขึ้นนอย 

จึงสรุปผลการวิจัยไดวา  เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เปนกลุม

ทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  มีความรูเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน  0.05  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมะลิวัลย  บันลือเกียรติ (2534)  ทําการวิจัยหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังจากการเรียนดวยบทเรียน

โปรแกรมชวยสอนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน  0.05 

ในดานการประเมินผลการใชงานบทเรียนโปรแกรมของนักเรียน  อาจารยผูสอนวิทยาศาสตรพบวา  สวน

ใหญมีความเห็นวาสามารถนําความรูในบทเรียนโปรแกรมนําไปใชได  มีเนื้อหานาสนใจที่จะศึกษา  แบบฝกหัดก็มี

ความชัดเจน  และสอดคลองกับเนื้อหาที่ไดศึกษาในบทเรียนโปรแกรม  สวนรูปแบบในการนําเสนอก็มีความนาสนใจ  

และควรจะมีการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมในรายวิชาอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน 

การประเมินโดยคุณภาพโดย ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งสวนใหญแกไข

ความถูกตองของเนื้อหา  สวนลักษณะของบทเรียนโปรแกรมสวนใหญแกไขเรื่องเทคนิคการนําเสนอเนื้อหา  ลักษณะ

การเขาสูบทเรียน  เมื่อไดปรับปรุงแกไขจนเนื้อหาถูกตองและลักษณะบทเรียนดีขึ้นแลว  ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  และมากที่สุด 

ดังนั้นจึงกลาวไดวาบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเองที่สรางขึ้นมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ  

เหมาะที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนได  และนักเรียนมีความสนใจในรูปแบบการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมและ

อยากใหมีบทเรียนโปรแกรมในวิชาอื่นๆ อีกดวย  จึงควรมีการวิจัยผลิตส่ือบทเรียนในเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะทรัพยากร

ชนิดตางๆ ที่มีอยูมีในพื้นที่ที่โรงเรียนนั้นไดตั้งอยูใหเพิ่มมากขึ้น  และผลิตส่ือรูปแบบตางๆ ที่แปลกใหมนาสนใจเพื่อ

กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุด  นอกจากจะชวยการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลวยังได 

ส่ือที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายอื่นๆ อีกดวย 

 

สรุป 
จากการนําบทเรียนโปรแกรมไปทดลองใชจริงกับกลุมทดลอง และใหกลุมควบคุมเรียนกับครูในชั้นเรียนแบบ

ปกติ ไดผลการทดลองคือ นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากร

ชายฝงทะเล มีความรูเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเลเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05  

สวนผลการประเมินความคิดเห็นตอบทเรียนโปรแกรมของนักเรียน พบวาอยูในเกณฑดี และดีมาก สวนใหญไมคอย

เขาใจเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเลดีมากนัก แตหลังจากเรียนมีความรูเพิ่มมากขึ้น และเห็นถึงความสําคัญของการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล อาจารยผูสอนวิทยาศาสตร มีความคิดเห็นตอบทเรียนโปรแกรมอยูในเกณฑดี        

และ ดีมาก สวนใหญใหความสําคัญเนื้อหาของทรัพยากรชายฝงทะเล เนื้อหาและเทคนิคในการนําเสนอนาสนใจ ทํา

ใหจูงใจใหเกิดการเรียนรู สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในงานสอนสาระวิชาวิทยาศาสตร ผลการประเมินคุณภาพ

บทเรียนโปรแกรมโดยผูทรงคุณวุฒิ จากหนวยงานตางๆ พบวา บทเรียนโปรแกรมสวนใหญมีความพึงพอใจอยูใน

เกณฑดี ทั้งในเรื่องของลักษณะของภาพ ตัวอักษรประกอบ เนื้อหา ภาษาที่ใชในการบรรยาย ลักษณะการนําเสนอ

บทเรียน รวมถึงเทคนิคในการนําเสนอบทเรียน 
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คําขอบคุณ 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาที่กรุณาประเมินคุณภาพบทเรียนโปรแกรมที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ อาจารยโรงเรียนเมืองกระบี่ และหนวยงานราชการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ       

ที่ไดใหการสนับสนุนขอมูลพื้นฐานและชวยเหลือในการเก็บขอมูลอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัย 

ขอขอบพระคุณคณาจารย และเจาหนาที่คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, หองสมุดและ

ศูนยเอกสารการสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม         

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มา ณ โอกาสนี้ดวย 
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การวิเคราะหผลการประเมินกิจกรรมการเรียนในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยผูเรียน
ภาษาระดับกลางชาวไทย 
Analysis of the Self-Reflection Levels of Participation in Communicative English Learning 
Activities of Thai Intermediate English Learners  
 

เจตน แสงเงิน1 บาจรีย แคนทอง2 และ ดุลยการณ กรณฑแสง2 
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บทคัดยอ  
 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูเรียนภาษาอังกฤษ ระดับกลางชาวไทย ที่มี

ตอกิจกรรมการเรียนในแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching Approach) ที่มี

ผลกระทบทางดานบวกตอการเรียนภาษาที่สอง กลุมตัวอยางของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ นักเรียนนายเรืออากาศ จํานวน 

36 คน ที่เขารวมงาน Air Cadet Open House ที่จัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนนายเรืออากาศและนักศึกษานานาชาติจาก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 50 คน รวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ประกอบไปดวย กิจกรรมละลาย

พฤติกรรม และกิจกรรมที่สงเสริมการทํางานเปนทีม ที่เนนในเรื่องของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

 การเก็บขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามแบบ Likert Scale เพื่อใชประเมินคาความพึงพอใจ   

ตอการรวมกิจกรรมและประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษที่มีตอการสื่อสารกับชาวตางชาติ ผลที่ไดพบวา        

กลุมตัวอยางใหคะแนนอยูในระดับสูง ในหัวขอความพึงพอใจตอสาระและประโยชนในการจัดกิจกรรม รวมถึง

ประสบการณการใชภาษาอังกฤษดวยความมั่นใจ   นอกจากนี้ขอมูลยังระบุวากลุมตัวมีความเห็นวากิจกรรม     

สงผลใหมีแรงกระตุนในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยสรุปวากิจกรรมการเรียนในแนวการสอนภาษา  

เพื่อการสื่อสาร เชน เกมส และ การแสดงตามบทบาทสมมุติ ตลอดจนกิจกรรมที่เนนการสื่อสารระหวางผูเรียน

ภาษาอังกฤษและชาวตางชาติในสถานการณจริง มีนยัสําคัญตอการพัฒนาทักษะในการใชภาษาที่สอง  

คําสําคัญ : การเรียนภาษาที่สอง  การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 

Abstract  
This study examined the self-reflection of Thai L2 English learners toward learning activities in 

the Communicative Language Teaching Approach and whether the activities fostered a positive impact 

on L2 language learning.  The subjects were thirty-six Thai royal air cadets who participated in an “Air 

Cadet Open House” for English immersion. At the open house, the air cadets participated in several 

learning activities while interacting with fifty foreign L2 and native English speakers who were students at 

Bangkok University International College (BU International). The learning activities included an ice-
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breaker followed by a number of collaborative assignments that encouraged interaction between the 

subjects and the fifty international students from BU International.  

After the Open House, the subjects were given a Likert scale questionnaire to evaluate their 

satisfaction with the activities offered and any perceived advantage offered for L2 English learning.  The 

findings reveal that the subjects reflected on the content of the activities, the usefulness of activities, and 

the opportunity presented to use English with confidence with a high level of satisfaction.  Additionally, 

the subjects indicated that the activities stimulated their motivation to use English more frequently.   

 Based on the Affective Filter Hypothesis, the researchers concluded that the type of learning 

activities used in the Communicative Language Teaching Approach such as games and role plays and 

assignments that generate a meaningful and authentic communication between English L2 learners and 

English speakers can have a significant influence on L2 English language competencies.  

Keywords : L2 Learning, Communicative Language Teaching, Affective Filter Hypothesis 

 

Introduction and Objectives  
 English has become the medium of the communication around the world. According to 

Khamkhien (2010), teaching English in Thailand began in 1895 as a free elective subject in the 

secondary school level. He also described that the current English curriculum, implemented in Thailand 

in 2001, has as its ultimate goal to keep Thai high school students on pace with the globalization. At the 

college level, twelve credit hours of English courses are required for the undergraduate degree.  

 In spite of various attempts, most Thai L2 English learners cannot demonstrate satisfactory 

performance to meet the national English standards. According to Foley (cited in Khamkhien, 2010), 

there are several factors that have contributed to the low performance of students such as the use of a 

“dry teaching style” that overly emphasizes grammatical structures and is mainly based on instructional 

materials.  

 According to Wu (2010), language learning and teaching includes five elements: students, 

teachers, teaching approaches, teaching materials, and evaluation. In addition to pedagogical factors, 

learners’ emotional states also affect language learning productivity. Many L2 English learners encounter 

language anxiety and lack of self-confidence and motivation in learning and using a new language. Wu 

(2010) pointed out that students’ reticence in a language classroom resulted from the traditional learning 

activities such as linguistic reception, memorization, and reproduction.  

The Communicative Language Teaching approach (CLT) was developed in the British language 

teaching tradition in the late 1960s with its major goal being the development of learners’ communicative 

competence (Richards & Rodgers, 2003). The learning activities in CLT emphasize real communication 

and meaningful tasks to promote language learning.   
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 The Affective Filter Hypothesis was proposed by Stephen Krashen (Richard & Rodger, 2003). He 

claimed that there are three main impediments to the success of second language learning: motivation, 

self-confidence, and anxiety. Krashen asserted that second language learners who are highly-motivated, 

self-confident, and less anxious would be able to accelerate their second language learning. Low 

motivation, low self-esteem, and high anxiety will impede the language inputs and the process of 

language learning (Richards & Rodgers, 2003).  

  

Method  
 The research methodology of this study can be divided into 3 phases: 1) development of the 

learning activity and questionnaire, 2) data collection, 3) data analysis. 

 The questionnaire and the learning activity planning sessions include the discussion among the 

researchers on the details of the learning activities to be used at the Air Cadet Open House. Littlewood 

(cited in Richards & Rodgers, 2003) listed two types of learning activities in the Communicative Language 

Teaching approach (CLT): “functional communication activities” and “social interaction activities.” For the 

Open House, the researchers designed language learning activities that would encourage social 

interaction such as conversation, discussion, and role plays. The researchers assigned the subjects into 

groups for the cooperative learning purposes. In addition to the learning activities preparation, the 

researchers also designed the questionnaire to evaluate the subjects’ satisfaction toward the activities 

and the subjects’ motivation for language learning, which was the main research question of this study.   

 The second stage of this research included holding the Open House and distributing the 

questionnaire after the event. The Royal air cadets who were the host of the event sent representatives to 

welcome the group of international students from Bangkok University International College at the main 

gate, and showed the international students their campus. Then the international students were brought 

to the main venue where the rest of cadets awaited their arrival. A welcome speech by the school 

administrator was delivered, and the ice-breaking activities were conducted before the international 

students were divided into the cadet groups that had been previously assigned. Activities were led by the 

cadets in each group in the following order: greeting and self-introduction, group discussion and 

performance, and skits. Meals and beverages were also provided throughout the Open House.  The 

researchers facilitated the communication, and observed the activities. All the activities were completed 

in four hours. The questionnaire was then distributed to the subject groups before the farewell session.  

 The data in the questionnaire was tallied and analyzed based on the Communicative Language 

Teaching principles. The results are presented in Table 1 and Table 2 below: 
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Table 1: Satisfaction Level of the Subjects toward the Communicative Language Teaching (CLT) 

Learning Activities 

Topics 
Highly 

Satisfied 
Satisfied 

Neither 

Satisfied nor 

Dissatisfied 

Dissatisfied 
Highly 

Dissatisfied 

1. Cooperative Learning Style 21 14 1 0 0 

2. Learning Activities 21 14 1 0 0 

3. An Opportunity to Interact and 

Socialize with Foreigners and English 

Language Practice 

21 15 0 0 0 

 

 Table 2: The Evaluation of the Subjects’ Self-motivation Level after Their Participation in the CLT 

Learning Activities  

Topic 
Strongly 

Agree 
Agree Undecided Disagree 

Strongly 

Disagree 

4. I became more motivated after  

    participating in today’s activities to  

   learn English and use it on daily basis.  

29 7 0 0 0 

 

 The findings show that twenty one out of thirty six subjects were very satisfied with the 

cooperative learning element in the CLT approach while fourteen subjects were satisfied with group 

learning, and only one was neither satisfied nor unsatisfied with the approach. The data indicates that 

Thai L2 English intermediate learners preferred the cooperative learning activities to individual tasks. 

Liang (2002) explained the five features of the cooperative learning as 1) positive interdependence, 2) 

face-to- face communication, 3) individual accountability, 4) interpersonal and small group skills, and 5) 

group processing. L2 learners are likely to acquire the communicative language competence through 

cooperative learning more effectively than traditional language teaching methods such as the 

Audiolingual method. Liang (2002) suggested that one of possible reasons for the positive affect toward 

the cooperative language learning method with regard to better second language acquisition is due to 

the supportive and communicative learning context.   

 Twenty one subjects demonstrate that they were very satisfied with the learning activities that are 

categorized as “social interaction activities.” Fourteen subjects were satisfied with the greeting and self-

introduction activity, group discussion and performance, and skits. Only one subject was neither satisfied 

nor unsatisfied with the learning activities. This finding revealed that learning and application of L2 in a 

meaningful and useful situation is preferred by the learners and would be likely to increase their 

motivation in language learning as well as language proficiencies.  The meaningful use of language is a 
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crucial factor in language learning (Vandergrift, 2004). Authentic communication activities such as story 

telling can also impact the language learning output. Mayer (2008) stated that language learners will 

acquire the new language with a greater fluency by integrating code-switching activities such as a story-

telling in the classroom. Lapkin, Harley & Taylor (cited in Vandergrift, 2004) asserted that if meaningful 

communication in L2 language learning is utilized, learners’ attitudes about language learning will be 

uplifted. Based on the Affective Filter Hypothesis, motivation, attitude, self-confidence, and anxiety are 

responsible for the success of second language acquisition. If the levels of self-motivation, positive 

attitude, and self-confidence are high, and the level of anxiety is low, the more likely that language inputs 

will be processed and acquired (Gass & Selinker, 2001; Vandergrift, 2004; Wu, 2010).   

 Twenty one subjects were very satisfied with the opportunity to interact and communicate with 

foreign speakers. Fifteen subjects indicated that they were satisfied with the integration of English 

speakers in the assignments.  English language classrooms in Thailand are usually teacher-centered and 

grammar-oriented.  Only a small number of English teachers offer activities that allow learners to interact 

with foreigners in meaningful situations. Hence, the subjects would be more likely to demonstrate positive 

feedback for an opportunity to communicate with a group of foreigners using English in real-life situations 

and meaningful tasks.  

 Twenty nine of out thirty six subjects strongly agreed that the activities increased their self-

motivation for English learning. Seven subjects agreed that the activities improved their confidence in 

using English with foreign speakers. Motivation is one of three filters that affect language learning 

competencies. Motivation, self-confidence and anxiety are identified as attitudinal variables that influence 

the outcome of L2 learning (Krashen cited in Richards & Rodgers, 2003).  L2 learners with a high level of 

motivation and self confidence and low anxiety will acquire a new language more successfully. 

  

Conclusion  
 The researchers found that the subjects demonstrated a high level of satisfaction toward the 

collaborative work, the attractiveness and usefulness of the CLT activities, and the opportunity to use 

English with foreign friends. The subjects also indicated that the activities in CLT and the purposefulness 

of the activities amplified their motivation level to study and use English more frequently.  

 Based on the self-assessment of the subjects in this research and the Affective Filter Hypothesis, 

the researchers postulate that the activities in Communicative Language Teaching (CLT) such as games, 

role play, and authentic discussion with foreigners can improve L2 learners’ attitude toward and outcome 

of language learning. The researchers encourage Thai English teachers to reform the traditional language 

teaching approach of the teacher-dominated classroom to a new student-oriented classroom with a focus 

on the use of the language itself not just the study of the mechanics of the language to minimize the 

learners’ anxiety. The teachers should provide opportunities for students to communicate in meaningful 
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and authentic situations with foreign speakers to maximize their student’s positive attitude toward the 

language and their self-motivation to use the language more frequently and productively.  
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การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมและทัศนคติของผูบริโภคอาหารหาบเร แผงลอย  ในเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี* 
The study on consumers’ socio-economic and attitudes and their attitude towards hawker 
food in Pattaya Municipality, Chonburi Province 
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บทคัดยอ 
 กิจกรรมหาบเร แผงลอย เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่สําคัญของเศรษฐกิจนอกระบบที่พบไดใน

หลายเมืองทั่วโลก เมืองพัทยาเปนอีกแหงหนึ่งที่พบกิจกรรมนี้เปนจํานวนมาก ในการศึกษาครั้งนี้ทําการสํารวจภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมและทัศนคติของผูบริโภคอาหารหาบเร แผงลอย  จํานวน 300 ตัวอยาง พบวาอาหารจากราน

จําหนายที่เปนหาบเร แผงลอยมีความสําคัญตอประชาชนที่มีรายไดไมสูงนัก โดยเฉพาะผูที่อาศัยในเมืองพัทยา    

ทั้งนี้ส่ิงที่ผูบริโภคพึงพอใจมากที่สุดคือ ปจจัยดานความสะดวกของที่ตั้งรานและราคาจําหนาย ในขณะที่ปจจัยที่

ผูบริโภคใหความสําคัญเปนอยางสูงในการเลือกซื้ออาหารคือ ความสะอาดของอาหารและความสะดวกของที่ตั้งราน

ตามลําดับ ส่ิงที่ควรพัฒนาตอไปในอนาคตก็คือการพัฒนาเรื่องสุขาภิบาลอาหารซึ่งพบวาในปจจุบันยังมีปญหานี้อยู  

คําสําคัญ : รานจําหนายอาหารหาบเร แผงลอย พฤติกรรมผูบริโภค พัทยา 

 

Abstract 
 Hawker is one of informal activities which found in many cities including Pattaya. As a result of 

surveyed, on socio-economic and attitude about food hawker from 300 consumers in Pataya. It was 

found that, the hawker food was important source for the local people particularly low and middle income. 

Most of consumer were satisfied in hawker food location and price, while cleanness and location of food 

were the highest factor of choose decision. Finally, it was need to be improved in term of sanitary.     

Keywords : Hawker Food, Consumer Behavior, Pattaya 
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คํานํา 
 จากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จากการเกษตรกรรมเปนระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยก

รรม สงผลใหมีประชากรจํานวนมากอพยพเขามาอาศัยอยูในเขตเมือง ในขณะที่ประชากรสวนหนึ่งที่อพยพเขามาจะ

ประกอบอาชีพสวนตัวโดยการประกอบอาหารขายในเขตเมือง แตเนื่องดวยจํานวนเงินทุนที่จํากัดทําใหสวนใหญจะ

ประกอบการในรูปหาบเรแผงลอยจําหนายอาหารในทางสาธารณะ เนื่องจากอาชีพนี้ไมจําเปนจะตองมีความรูและ

ประสบการณ และตนทุนประกอบการต่ํา สินคาสวนใหญที่นํามาจําหนายมักเปนอาหารที่ปรุงสําเร็จและอาหารสด  

ซึ่งอาหารที่นํามาจําหนายมักถูกละเลยเรื่องของสุขลักษณะความสะอาดและความปลอดภัย รวมทั้งบริเวณที่ใช

ประกอบการหาบเรและแผงลอยจําหนายอาหารมีลักษณะที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล  ทําใหเส่ียงตอการระบาดของโรค

อุจจาระรวงฉับพลัน (ชุลีพร ศักดิ์สงาวงษ และคณะ, ม.ป.ป.)  

 เมืองพัทยา ซึ่งเปนแหลงที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามและนาสนใจเปนจํานวนมาก สถานการณการ

ทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรีในชวงป พ.ศ.2550 ที่ผานมามีจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ 7,882,541 คน ทํารายได

61,698.46 ลานบาท เฉพาะเมืองพัทยาแหงเดียวมีจํานวนนักทองเที่ยวมากถึง 6,680,658 คน ทํารายได 59,347.61

ลานบาท เนื่องจากเมืองพัทยาเปนเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศ โดย

ประชากรสวนใหญรอยละ 87 ประกอบอาชีพดานการคาและการบริการนักทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ และประชาชน

มีรายไดเฉล่ียประมาณ 270,000 บาท/คน/ป (www.chonburi.go.th, 2552) ทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นเพื่อเขามา

งานทํา จากสถิติประชากรป พ.ศ. 2540 ในเขตเมืองพัทยามีประชากร รวมทั้งหมด 77,727 คน และในป พ.ศ. 2550 

ในเขตเมืองพัทยามีประชากรรวมทั้งหมด 104,318 คน เพิ่มขึ้น 26,591 คน คิดเปนรอยละ 34.2 และพบวายังมี

ประชากรแฝงในเขตเมืองพัทยาถึง ประมาณ 300,000 - 500,000 คน (www.chonburi.go.th, 2552)  

 เมืองพัทยามีรายไดมาจากภาคบริการเปนอันดับหนึ่ง เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ จึงมีนักทองเที่ยว

จํานวนมากเดินทางมาทองเที่ยว นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาที่พัทยามักไดใชบริการ

รานอาหาร หาบเรแผงลอยตั้งจําหนายอาหาร และจากขอมูลโรคระบบทางเดินอาหารในจังหวัดชลบุรี พบวา          

ในป พ.ศ.2546 มีรายงานผูปวยโรคอุจจาระรวงฉับพลันในจังหวัดชลบุรี 13,632 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ตอมาป 

พ.ศ. 2547 มีรายงานผูปวยโรคอุจจาระรวงฉับพลันในจังหวัดชลบุรี12,586 ราย และเสียชีวิต 2 ราย จากนั้นป พ.ศ. 

2548 มีรายงานผูปวยโรคอุจจาระรวงฉับพลันในจังหวัดชลบุรี13,060 ราย และเสียชีวิต 1 ราย สวนในป พ.ศ. 2549 

มีรายงานผูปวยโรคอุจจาระรวงฉับพลันในจังหวัดชลบุรี15,692  ราย ไมมีผูเสียชีวิต และในป พ.ศ.2550 มีรายงาน

ผูปวยโรคอุจจาระรวงฉับพลันในจังหวัดชลบุรีถึง 15,887  ราย และเสียชีวิต 1 ราย (สํานักงานระบาดวิทยา, 2552) 

ซึ่งสาเหตุของโรคดังกลาวอาจจะเกิดสืบเนื่องมาจากการรับประทานอาหารหรือน้ําดื่มที่ไมถูกหลักอนามัย ปญหา

ดังกลาวจึงมีผลตอคุณภาพของชีวิต รวมถึงสงผลกระทบตอการทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและภาพลักษณของ

ประเทศไทย 

 อยางไรก็ตามประชากรสวนหนึ่งในเขตเมืองพัทยาที่มีรายไดนอย รวมทั้งนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางประเทศ

เองยังคงใหการสนับสนุนกิจกรรมหาบเรและแผงลอยจําหนายอาหาร  ดังนั้นกิจกรรมหาบเรและแผงลอยจําหนาย

อาหารจึงเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทัศนคติของ

ผูบริโภค จะเปนประโยชนในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาทางดานสุขาภิบาลอาหารของเมืองพัทยา และเมืองอื่น ๆ 

ตอไป 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางดานสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทัศนคติของผูบริโภคอาหารหาบเร แผงลอย  

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 ในการศึกษาสภาวะสภาพเศรษฐกิจและสังคม อาทิทางดานอาชีพ รายได รายจาย  ขนาดครัวเรือนและ

พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอยรวมทั้งทัศนคติในการเลือกรานเพื่อบริโภค ซึ่งไดทําการ

เก็บตัวอยางผูซื้อจํานวน 300 ราย ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Random ในเขตพัทยาใตและชายหาดจอมเทียน โดย

การใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก (Depth-interview) ในชวงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ.2553 

หลังจากนั้นทําการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหดวยวิธี Weighting Score โดยการเปรียบเทียบ

ภูมิลําเนาผูบริโภคสองกลุมคือ ผูที่อาศัยในเมืองพัทยาและนักทองเที่ยวที่มายังเมืองพัทยา 

 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูบริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอย (ดังแสดงในตารางที่ 1) พบวา ประชากร

สวนใหญที่บริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอยเปนเพศหญิงรอยละ 52.9 ในขณะที่ผูซื้อเพศชาย มีรอยละ 47.1 โดย

ผูบริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอยที่อาศัยอยูในพัทยาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.5 ในขณะที่

นักทองเที่ยว สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54 ทั้งนี้อายุของประชากรสวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 30 ป รอยละ 

36.4 รองลงมาคืออายุระหวาง 31 – 40 ป และอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 30 และรอยละ 18.9 

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาระหวางผูที่อาศัยอยูในพัทยากับนักทองเที่ยว พบวา ผูที่อาศัยอยูในพัทยามีอายุระหวาง     

21 – 30 ป เปนสวนใหญเชนกัน คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมาคืออายุระหวาง 31 – 40 ป และอายุระหวาง 41 – 50 

ป คิดเปนรอยละ 30.1 และรอยละ 21.1 ตามลําดับ ในสวนของนักทองเที่ยว อยูที่อายุระหวาง 21 – 30 ป รอยละ 36 

รองลงมาคืออายุระหวาง 31 – 40 ป และอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 29.8 และรอยละ 15.8 ตามลําดับ 

 ในสวนของการศึกษาของผูบริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอย พบวาสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูที่ระดับ

ปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 31.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรือ ปวช. และ

ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 26.4 และรอยละ 20.4 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาระหวางผูที่อาศัยอยูในพัทยากับ

นักทองเที่ยว พบวา ระดับการศึกษาของผูที่อาศัยอยูในพัทยา อยูที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรือ ปวช. 

รอยละ 32.1 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมตน (ม.1-3) คิดเปนรอยละ 29.2 และรอยละ 18.5 

ตามลําดับ ในสวนของนักทองเที่ยว มีการศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา ถึงรอยละ 56.9 รองลงมาคือ   

ระดับมัธยมปลาย (ม.4-6) หรือ ปวช. และระดับอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 18.1 และรอยละ 10.3 ตามลําดับ         

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับภูมิลําเนาพบวามีความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา   

และภูมิลําเนาแตกตางอยางมีนัยสําคัญอยางยิ่ง  

 ในดานอาชีพของกลุมประชากรผูบริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอย พบวาประชากรสวนใหญมีอาชีพคาขาย 

คิดเปนรอยละ 34.7 รองลงมาคือรับจางทั่วไป และบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 18.6 และรอยละ 18.2 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาระหวางผูที่อาศัยอยูในพัทยากับนักทองเที่ยว พบวา ผูที่อาศัยอยูในพัทยาประกอบอาชีพคาขาย ถึง  

รอยละ 47.1 รองลงมาคืออาชีพรับจางทั่วไป และทํางานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 26.5 และรอยละ 10.6 ตามลําดับ 

ขณะที่กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวสวนใหญจะทํางานในบริษัทเอกชน รอยละ 31.3 รองลงมาคืออาชีพคาขาย และ 
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เรียนหนังสือรวมถึงอาชีพอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 16.5 และรอยละ 14.8 ตามลําดับ 

 สําหรับรายไดของผูบริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอย พบวาประชากรสวนใหญ มีรายไดตอเดือนอยูที่     

5,001 – 10,000 บาท รอยละ 39.8 รองลงมาคือมากกวา 15,000 บาท และ 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 

27.1 และรอยละ 21.8 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากภูมิลําเนา พบวา ผูที่อาศัยอยูในพัทยามีรายไดอยูที่ระหวาง 

5,001 – 10,000 บาท ถึงรอยละ 53.3 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท และมากกวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 

18.9 และรอยละ 17.8 ตามลําดับ สวนนักทองเที่ยว มีรายไดอยูที่มากกวา 15,000 บาท รอยละ 40.9 รองลงมาคือ 

10,001 – 15,000 บาท และ 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.1 และรอยละ 20 ตามลําดับ ผลการทดสอบ

ความสัมพันธระหวางรายไดกับภูมิลําเนา พบวามีความสัมพันธระหวางรายไดและภูมิลําเนาแตกตางอยางมี

นัยสําคัญอยางยิ่ง 

 จากการศึกษาขนาดครัวเรือนผูบริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอย พบวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของ

ประชากรสวนใหญอยูที่ 3 – 4 คน คิดเปนรอยละ 44.7 เชนเดียวกับในสวนของผูที่อาศัยในพัทยาอยูที่รอยละ 41.8 

และนักทองเที่ยวอยูที่รอยละ 49.1 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครัวเรือนกับภูมิลําเนา 

พบวามีความสัมพันธระหวางจํานวนสมาชิกในครัวเรือนและภูมิลําเนาแตกตางอยางมีนัยสําคัญอยางยิ่ง 

 ในสวนของพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอย (ตารางที่ 2) พบวาประชากรสวนใหญบริโภค

อาหารประเภทอาหารสําเร็จรูป เชน ขาวราดแกง ขาวมันไกถึงรอยละ 67.1 โดยผูที่อาศัยอยูในพัทยาบริโภคอาหาร

ประเภทอาหารสําเร็จรูปนี้ มีถึงรอยละ 84.5 สวนนักทองเที่ยวบริโภคอาหารประเภทนี้ คิดเปนรอยละ 41.7 ในขณะที่

ประชากรที่บริโภคอาหารประเภทอาหารกึ่งสําเร็จรูป เชน กวยเตี๋ยว หรืออาหารตามสั่งถึงรอยละ 73.9 โดยผูที่อาศัย

อยูในพัทยาและนักทองเที่ยวบริโภคอาหารประเภทนี้กวารอยละ 73.8 และ 73.9 ตามลําดับ สําหรับประชากรที่

บริโภคอาหารประเภทผลไมมีประมาณรอยละ 51.6 โดยผูที่อาศัยอยูในพัทยาบริโภคผลไม รอยละ 62.5 สวน

นักทองเที่ยวบริโภคผลไม ถึงรอยละ 72.2 และประชากรสวนใหญที่บริโภคเครื่องดื่มตาง ๆ จากรานหาบเรแผงลอย 

คิดเปนรอยละ 52.7 สวนผูที่อาศัยอยูในพัทยา คิดเปนรอยละ 55.4 และกลุมตัวอยางนักทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 

51.3 ที่บริโภคเครื่องดื่มตางๆ ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาผูที่อาศัยอยูในพัทยาซื้ออาหารจากรานหาบเรแผงลอยเพื่อ

บริโภคทุกวัน ถึงรอยละ 74.4  โดยผูบริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอยสวนใหญจะซื้ออาหารจากรานหาบเรแผงลอย

ในชวงเวลากลางวัน (09.00 – 17.00 น.) และ ในชวงเย็น (17.00 – 23.00 น.) ถึงรอยละ 59.6 และ52.9 ตามลําดับ 

ทั้งนี้กลุมตัวอยางผูที่อาศัยในพัทยาซื้ออาหารมากที่สุดในชวงเย็น ในขณะที่นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางจะซื้ออาหาร

จากหาบเรแผงลอยมากที่สุดในชวงกลางวัน ถึงรอยละ 65.3 และ 76.9 ตามลําดับ 

 ในสวนของรายจายคาอาหารจากรานหาบเรแผงลอยขณะที่อยูเมืองพัทยา พบวา ผูบริโภคมีคาใชจายตอเดือน

สวนใหญนอยกวา 2,000 บาท รองลงมาคือ ระหวาง 2,001 - 4,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.3 และ 28.5 ตามลําดับ 

ทั้งนี้ขณะที่ผูที่อาศัยในพัทยามีรายจายคาอาหารตอเดือน นอยกวา 2,000 บาท รองลงมาคือ 2,001 - 4,000 บาท 

รอยละ 35.3 และ 31.7 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากกลุมนักทองเที่ยวที่มีรายจายคาอาหารนอยกวา 2,000 บาท ถึง

รอยละ 71 เทานั้น ทางดานโรคระบบทางเดินอาหารพบวาประชากรสวนใหญเคยประสบปญหาโรคทางเดินอาหาร 

รอยละ 67.8 โดยผูที่อาศัยในพัทยาเคยประสบปญหาโรคทางเดินอาหาร รอยละ 65.3 ในขณะที่นักทองเที่ยวมีปญหา

เดียวกันถึงรอยละ 71.6  

 สําหรับความพึงพอใจของผูที่บริโภคอาหารจากรานหาบเร แผงลอย ในเมืองพัทยานั้นพบวามีความแตกตาง 

ระหวางผูบริโภคสองกลุมในบางประเด็น เนื่องจากนักทองเที่ยวสวนใหญจะซื้ออาหารในแถบหาดจอมเทียน ในขณะที่ 
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ผูที่อาศัยในเมืองพัทยาจะซื้ออาหารสวนใหญจากในเขตพัทยาใต โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความสะดวกเพราะอยูใกล

ที่ตั้งรานเปนส่ิงที่ผูบริโภคพึงพอใจในระดับมากถึงรอยละ 42.7 ในขณะที่ความพึงพอใจในดานอื่นๆทั้งในเรื่องราคา 

ความสะอาด และความหลากหลายของอาหาร รวมทั้งความพรอมของสถานที่นั้นสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  

ในขณะที่ผูบริโภคที่เปนนักทองเที่ยวจะพึงพอใจในระดับมากในดานความสะดวก ความหลากหลายของอาหาร และ

สถานที่ ในขณะที่ดานรสชาติ และความสะอาดของอาหารและสถานที่จะอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนที่สังเกตวา

ราคาของอาหารเปนส่ิงที่นักทองเที่ยวพึงพอใจนอย ซึ่งสะทอนราคาอาหารที่จําหนายในยานดังกลาว 

 ในดานเหตุผลที่ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกรานอาหารในการบริโภคอาหารนั้น ผูบริโภคที่เปน 

ผูที่อาศัยในเมืองพัทยาจะใหความสําคัญกับความสะอาดของอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ ความสะดวกเพราะอยู

ใกลที่ตั้งรานและความหลากหลายของอาหาร ตามลําดับ ในขณะที่ผูบริโภคกลุมนี้ใหความสําคัญนอยในเรื่องส่ิง

อํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ และหองน้ํา ในสวนนักทองเที่ยวนั้นพบวา จะใหความสําคัญในเรื่องความสะดวก

เพราะอยูใกลที่ตั้งรานมากที่สุด รองลงมาคือ ความสะอาดของอาหารและความหลากหลายของอาหาร ตามลําดับ 

ทั้งนี้ความสะอาดของสถานที่ปรุงและหองน้ํา เปนส่ิงที่ใหความสําคัญนอยที่สุด 

 

สรุป 
 จากการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมและทัศนคติของผูบริโภคอาหารหาบเร แผงลอย  กรณีศึกษา เมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี พบวาอาหารจากรานจําหนายที่เปนหาบเรแผงลอยยังมีความสําคัญตอประชาชนและนักทองเที่ยวใน

พื้นที่โดยเฉพาะเมืองทองเที่ยวอยางพัทยาซึ่งมีคาครองชีพสูง ดังนั้นอาหารจากรานหาบเรแผงลอยจึงเปนแหลง

จําหนายอาหารราคาถูกสําหับผูที่อาศัยและทํางานในเมืองพัทยาซึ่งมีรายไดไมมากนัก อยางไรก็ดีนอกจากราคาแลว

ความสะดวกยังถือปจจัยสําคัญที่ผูบริโภคใหความสําคัญและพึงพอใจที่ตั้งราน ณ ปจจุบัน ทั้งนี้ส่ิงที่ควรพัฒนาตอไป

ในอนาคตก็คือการพัฒนาเรื่องความสะอาดซึ่งพบวาในปจจุบันยังมีปญหานี้อยู 

 

คําขอบคุณ 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้ง

ความรวมมือจากศูนยอนามัยที่ 3 จังหวัดชลบุรี และเจาหนาที่เมืองพัทยา ที่ชวยใหการวิจัยนี้ดําเนินการไดเปนอยางดี 
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอย 
 

ผูที่อาศัยในพทัยา นักทองเที่ยว รวม 
ตัวแปร 

% % % 
เพศ 
ชาย 42.5 54.0 47.1 

หญิง 57.5 46.0 52.9 

อายุ 
ต่ํากวา 20 ป 6.6 12.3 8.9 

21 - 30 ป 36.7 36.0 36.4 

31 - 40 ป 30.1 29.8 30.0 

41- 50 ป 21.1 15.8 18.9 

51 - 60 ป 4.8 5.3 5.0 

60 ปขึ้นไป 0.6 0.9 0.7 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 29.2 7.8 20.4 

มัธยมตน (ม.1-3) 18.5 6.9 13.7 

มัธยมปลาย (ม.4-6) หรือ ปวช. 32.1 18.1 26.4 

อนุปริญญา 6.5 10.3 8.1 

ปริญญาตรีหรือสงูกวา 13.7 56.9 31.3 

อาชีพ 
คาขาย 47.1 16.5 34.7 

เกษตรกรรม 1.2 1.7 1.4 

รับราชการ 2.4 13.9 7.0 

บริษัทเอกชน 9.4 31.3 18.2 

รับจางทั่วไป 26.5 7.0 18.6 

เรียนหนงัสือ 2.9 14.8 7.7 

อื่น ๆ 10.6 14.8 12.3 

รายได/เดือน 

นอยกวา 5,000 บาท 10.1 13.0 11.3 

5,000 - 10,000 บาท 53.3 20.0 39.8 

10,001 - 15,000 บาท 18.9 26.1 21.8 

มากกวา 15,000 บาท  17.8 40.9 27.1 

จํานวนสมาชิก 

1 - 2 คน 37.6 13.2 27.8 

3 - 4 คน 41.8 49.1 44.7 

มากกวา 4 คน 20.6 37.7 27.5 
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ตารางที ่2 พฤติกรรมในการบริโภคอาหารจากหาบเรแผงลอย 
 

ผูที่อาศัยในพทัยา นักทองเที่ยว รวม 
ตัวแปร 

% % % 
ประเภทสินคา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
อาหารสําเร็จรูป 84.5 58.3 67.1 

อาหารกึ่งสําเร็จรปู 73.8 73.9 73.9 

ผลไม 62.5 72.2 51.6 

เครื่องดื่มตาง  ๆ 55.4 51.3 52.7 

จํานวนวัน 
ทุกวัน 74.4 12.3 49.3 

3 - 5 วัน 14.3 9.6 12.4 

อาทิตยละครั้ง 6.0 4.4 5.3 

เฉพาะวันหยุดเสาร - อาทิตย 3.0 4.4 3.5 

เฉพาะชวงที่มาเที่ยวพัทยา 2.4 69.3 29.4 

ชวงเวลา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ชวงเชา (06.00 - 09.00 น.) 50.3 18.3 37.7 

ชวงกลางวัน (09.00 - 17.00 น.) 48.5 76.9 59.6 

ชวงเย็น (17.00 - 23.00 น.) 65.3 33.9 52.9 

ชวงกลางคืน (23.00 - 06.00 น.) 25.7 8.3 18.8 

รายจายคาอาหาร/เดือน 
นอยกวา 2,000 บาท 35.3 71.0 49.3 

2,001 - 4,000 บาท 31.7 23.4 28.5 

4,001 - 6,000 บาท 13.2 2.8 9.1 

6,001 - 8,000 บาท  11.4 0.0 6.9 

8,001 - 10,000 บาท 7.2 0.9 4.7 

มากกวา 10,000 บาท 0.6 0.7 1.1 

การประสบโรคระบบทางเดินอาหาร 
เคย 65.3 71.6 67.8 

ไมเคย 34.7 28.4 32.2 
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การศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชกลวิธีการต้ังคําถามผูเขียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
A Study of the Satisfactory level on Questioning the Author Strategy of the Third Year 
Undergraduate Students, at Faculty of Management Science, Silpakorn University 
 

ทรัพยศิริ คุมทองมาก1 

Sapsiri Khumthongmak1  

   

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนเพื่อพัฒนาความ

เขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 

จากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปที่ 3 จํานวน 29 คน เครื่องมือที่

ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผูเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย จากการ

ประเมินผลผูเรียนภายหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนพบวา ดานความพึงพอใจโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 

ผูเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากตอการใชกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนเพื่อพัฒนาความเขาใจ

ในการอานภาษาอังกฤษ 

คําสําคัญ  : การประเมินความพึงพอใจ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the Students' Satisfactory level on Questioning the 

Author Strategy. The subjects were 29 third year Business Management and English students, who took 

the course Analytical Reading offered in the second semester of the academic year 2009. The instrument 

used was the questionnaire about students’ satisfaction. The statistical techniques used were mean and 

standard deviation. At the end of the course, the questionnaires were distributed to the student. The 

finding indicated 4.46. The satisfactory level was considered high. 

Keywords : Satisfactory Evaluation, Undergraduate Students, Silpakorn University 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 มีสาระสําคัญ

กลาวไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาผูเรียนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ มาตรา 24 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ

                                          
1 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 

  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand 
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และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ

เผชิญ สถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรู

จากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม

สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจ

เรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และมาตรา 30 ที่กําหนดให

สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (นันทนิตย หงษศรีจินดา, 2550) ดังนั้นครูหรือ

อาจารยในทุกระดับการศึกษาทุกคนควรทําการสอนควบคูกับการทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ไดกลาวเอาไว 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนหนึ่งในสามวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ซึ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคม โดยวิสัยทัศน (Vision) พัฒนาผูเรียน 

มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค ตามวิสัยทัศน “ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการ

สรางสรรค” (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552) อยางไรก็ตาม จากการประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวานักศึกษาบางสวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑต่ํา จากขอมูลคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2551และ 2552 

และจากประสบการณของผูวิจัย ที่ทําการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวานักศึกษาสวนใหญยังมีปญหาทางดาน

ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานการอาน โดยเฉพาะอยางยิ่งรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห  

ซึ่งผูวิจัยพบวาผูเรียนบางสวนมีทักษะในการอานเชิงวิเคราะหอยูในเกณฑต่ํา ผูวิจัยจึงคนควาหาวิธีการสอนเพื่อ

สงเสริมทักษะการอานใหกับผูเรียนจึงไดคนพบวิธีการสอนอานวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใชพัฒนาความสามารถดาน

การคิดวิเคราะหของนักศึกษาใหไดผลดีคือการสอนอานดวยกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียน (Questioning the Author 

Strategy) ทั้งนี้เพราะเปนวิธีการสอนอานที่เปดโอกาสใหผูเรียนใชความสามารถในการคิดและกระตุนใหผูเรียนแสดง

ความคิดเห็น ผานกระบวนการตั้งคําถามและการอภิปราย การสอนอานดวยกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนเปนแนวการ

สอนอานที่พัฒนารูปแบบมาจากงานวิจัยของนักวิจัยชาวอเมริกัน โดยแนวคิดหลักของการสอนอานนี้จะมุงเนนให

ผูเรียนสามารถสรางความหมายขึ้นจากบทอาน โดยเฉพาะบทอานเชิงบรรยายและเชิงพรรณนา นอกจากนี้กลวิธี

ดังกลาวยังทําใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธกับครู และเพื่อนในชั้นเรียนอยูตลอดเวลาในระหวางชวงของการอาน (Beck; & 

McKeown, 2006) การสอนอานวิธีนี้ชวยใหผูเรียนเกิดความตระหนักในการทําความเขาใจเรื่องที่อานและมีความ

กระตือรือรนในการอาน ตลอดจนกระตุนใหผูเรียนใชทักษะในการเรียบเรียงความคิดความเขาใจออกมา (เอกรินทร 

สังขทอง, 2544:56) ซึ่งมีผูวิจัยไดนําวิธีการสอนอานดวยกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนไปใชในการสอนอาน และประสบ

ผลสําเร็จมาแลว ดังเชน งานวิจัยของเบค และคณะ (Beck; et al, 1996: 387-414) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการสอน

อานดวยกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนใหกับนักเรียนกลุมเส่ียงระดับเกรด 4 ซึ่งผลการศึกษาพบวา กลวิธีนี้สามารถทําให

ผูเรียนมีบทบาทมากขึ้น ทั้งในดานการแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมในชั้นเรียน โดยเฉพาะผูเรียนสามารถ   

ตั้งคําถามและการอภิปรายอยางมีความหมาย นอกจากนี้กลวิธีนี้ยังทําใหผูเรียนมีความสามารถและความคิดริเริ่ม    

เพิ่มสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเอกรินทร สังขทอง และทยภร กระมุท (2546: 41-42) ไดเปรียบเทียบ
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ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธีการ        

ตั้งคําถามผูเขียนกับวิธีการสอนอานแบบปกติโดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนตามคูมือครูควบคูกับหนังสือเรียน  

วิชาภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนมีระดับความเขาใจในการอาน 

สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานแบบปกติ ดังนั้นในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 ผูวิจัยจึงไดนําการสอน

อานดวยกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนมาใชกับรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห(764108  ENGLISH 

ANALYTICAL READING)ภายหลังจากการใชวิธีการดังกลาวผูวิจัยไดทําการวิจัยประเมินผลในดานความพึงพอใจ

ของผูเรียนตอวิธีการสอนดังกลาว 

งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ

ภาษาอังกฤษตอการใชกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนเพื่อพัฒนาความเขาใจในการอาน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐานใน

การปรับปรุงรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหในภาคการศึกษาถัดไป  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ คือนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ          

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการอาน

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (764108 ENGLISH ANALYTICAL READING) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 

จํานวน 29 คนโดยกําหนดใหเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาทั้งหมด 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 2.1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (764108 ENGLISH 

ANALYTICAL READING) ที่เรียบเรียงโดย อาจารยทรัพยศิริ คุมทองมาก 

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนในรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห 

(764108 ENGLISH ANALYTICAL READING) ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย หาคาความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถามโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (อดิศักดิ์ พงษพูลผลศักดิ์, 2544) ไดคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรคือ α = 0.72 นั่นคือมือวัดนี้มีคุณภาพสูงเพียงพอในการวิจัย 

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอตอการใชกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนเพื่อพัฒนาความ

เขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก   

ปานกลาง นอย และนอยที่สุดใน 9 หัวขอยอย โดยสอบถามความคิดเห็นเชิงบวก ดังนี้ 

1. ทําใหเกิดความเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น 

2. มีความรูสึกตอกิจกรรมการอานดวยกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนในดานบวก 

3. มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

4. ไดฝกวิธีการนําเสนอผลงาน 

5. กิจกรรมการอานดวยกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนทําใหอานไดดีขึ้น รูสึกสนุก ไดสาระ และไมรูสึกเครียด 

6. ไดฝกฝนการวิเคราะหความถูกตองของขอมูลที่ไดรับมาจากแหลงความรูตาง ๆ 

7. ไดฝกฝนการสรุปและอภิปรายผล 
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8. ไดนําความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาประยุกตใชงานจริง 

9. รูความหมายของคําศัพทเขาใจบทอาน 

เกณฑที่ใชในการวิเคราะหคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวม(กาญจนา จันทรประเสริฐ, 2551) กําหนด

ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ ความพึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ความพึงพอใจนอยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ชี้แจงจุดประสงคการวิจัยกับกลุมตัวอยาง ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสํารวจความ

พึงพอใจที่มีตอตอการใชกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนเพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนการสอน ในสัปดาหสุดทายของภาคการศึกษา 

 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงผลไวในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนการสอน
โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามผูเขยีนเพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 

ประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนการสอน คาเฉล่ีย S.D. ระดับ 

1. ทําใหเกิดความเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น 4.52 0.49 มากที่สุด 
2. มีความรูสึกตอกิจกรรมการอานดวยกลวิธีการตั้งคําถาม   
    ผูเขียนในดานบวก 

4.55 0.48 มากที่สุด 

3. มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 4.45 0.51 มาก 
4. ไดฝกวิธีการนําเสนอผลงาน 4.55 0.48 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการอานดวยกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนทําใหอานได 
   ดีขึ้น รูสึกสนุก ไดสาระ และไมรูสึกเครียด 

4.55 0.48 มากที่สุด 

6. ไดฝกฝนการวิเคราะหความถูกตองของขอมูลที่ไดรับมาจาก 
    แหลงความรูตาง ๆ  

4.34 0.50 มาก 

7. ไดฝกฝนการสรุปและอภิปรายผล 4.34 0.50 มาก 
8. ไดนําความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนมา 
    ประยุกตใชงานจริง 

4.28 0.48 มาก 

9. รูความหมายของคําศัพทเขาใจบทอาน 4.55 0.48 มากที่สุด 
ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.46 0.50 มาก 
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สรุป 
จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชกลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนเพื่อพัฒนาความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากรพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใช

วิธีการเรียนการสอนดังกลาวในระดับมากซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 จากหัวขอกิจกรรมการอานดวยกลวิธีการตั้ง

คําถามผูเขียนทําใหอานไดดีขึ้น รูสึกสนุก ไดสาระ และไมรูสึกเครียด หัวขอมีความรูสึกตอกิจกรรมการอานดวยกลวิธี

การตั้งคําถามผูเขียนในดานบวกและหัวขอไดฝกวิธีการนําเสนอผลงานมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.55 นั่นคือ ผูเรียน

สวนใหญเห็นดวยกับวิธีการเรียนการสอนดังกลาวนั้นทําใหผูเรียนพึงพอใจในสาระเนื้อหาที่ไดรับ รวมทั้งความรูสึก    

ที่เปนบวกตอวิธีการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด แตพบวาหัวขอไดนําความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอนในชั้น

เรียนมาประยุกตใชงานจริง ไดรับคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดเทากับ 4.28 เพราะผูเรียนไดเรียนรูวิธีการอานดังกลาวเปน  

ครั้งแรกและยังไมมีโอกาสที่ไดใชความรูที่ไดรับมาใชกับปญหาหรือสถานการณจริงในชีวิตการทํางานจริง การฝกงาน

หรืองานวิจัย เพราะผูเรียนยังอยูชั้นปที่ยังไมไดฝกงาน จากขอมูลดังกลาวพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ เบค และ

คณะ (Beck; et al. 1996: 385-414) ผูเปนเจาของทฤษฎีซึ่งทําการวิจัยศึกษากลวิธีการตั้งคําถามผูเขียนกับนักเรียน

กลุมเส่ียงในระดับประถมศึกษาที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษาและภาษา ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการตั้งคําถามผูเขียน

ชวยใหผูอานอานบทอานอยางเขาใจ โดยผานการตั้งคําถามวา ผูเขียนตองการจะกลาวอยางไร โดยตลอดชวงเวลา

การเรียนรายวิชาดังกลาว นักเรียนมีความสามารถดานการอานเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด รวมถึงการรูจักควบคุมความ

เขาใจของตนเอง นักเรียนมีการพูดคุยกันมากขึ้นขณะเดียวกันยังมีการรวมมืออภิปรายเพื่อชวยกันสรางความหมาย

จากบทอาน นอกจากนี้นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการอาน ซึ่ง 

 

คําขอบคุณ 
ผูวิจัยขอขอบนักศึกษาที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ 
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การสรางคูมือการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับประกอบการอบรมใหความรู 
Creation of Guidebook of Solid Waste Management for Educational Training 
 

ชนิดา ชัยรัตนศักดิ์1 และ ปานใจ ส่ือประเสริฐสิทธิ์1 

Chanida Chairattanasak1 and Panjai Saueprasearsit1 

 

บทคัดยอ 
  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางคู มือการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับใชในการอบรมใหความรู                       

โดยประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเปรียบเทียบระดับความรูกอนและหลังการอบรม รวมถึงความพึงพอใจในการเขารวม

การอบรมของกลุมแมบานจํานวนที่อาศัยอยูในบริเวณบานปากปู ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  

จํานวน 30 คนที่ไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย ซึ่งผลการศึกษาพบวา คูมือที่สรางขึ้นนั้นชวยเพิ่มระดับความรู

โดยรวมใหแกผูเขารวมการอบรมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 แตเมื่อพิจารณารายดานพบวา ยังไมสามารถเพิ่ม

ระดับความรูในดานสาเหตุและผลกระทบของขยะมูลฝอย รวมถึงดานการนําไปใชประโยชนได ซึ่งอาจเนื่องมาจาก

รายละเอียดของการนําไปใชประโยชนยังไมมีขาดความชัดเจน ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคที่ตองนําไปใชในการ

ปรับปรุงคูมือดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป สําหรับความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรมอยูในระดับมาก                

ทุกดาน ดังนั้นจากผลการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปไดวาการใชคูมือประกอบการอบรมสามารถชวยใหผูเขารวมการ

อบรมสามารถที่จะเขาใจในรายละเอียดของการอบรมไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตามองคประกอบตางๆ ของคูมือควรจะให

สอดคลองกับบริบทของผูเขารับการอบรม  ซึ่งคูมือที่ไดจากงานวิจัยนี้หลังผานการปรับปรุงตามที่ไดกลาวมาแลว

ขางตนสามารถนําไปประยุกตใชในการอบรมดานสิ่งแวดลอมศึกษากับกลุมประชาชนที่มีบริบทใกลเคียงกับ                   

กลุมตัวอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ : คูมือ การจัดการขยะมูลฝอย การอบรมใหความรู 

 

Abstract 
  The objective of this research aimed to create the guidebook of solid waste management for 

educational training. The pre-test, post test scores, and average satisfaction level of 30 trainees were 

used to estimate the value of the training. They lived in BanBakPue, Sadeng Sub-District, Maung District, 

Petchchaboon Province and were selected using simple random sampling method.  The results showed 

that the guidebook can help to improve their knowledge at significant level 0.05.  However, the 

knowledge scores in the topic of cause, effect, and utilization of solid waste didn’t increase. The reason 

might be ineffective or incomplete description in the topics.  This problem is a significant approach for 

developing the guidebook of solid waste management for environmental education training in the future. 

In the satisfaction, the total topics were at high level. Thus, this research can conclude that the created 

                                          
1 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  44000 ประเทศไทย   
  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, Talad District, Ampoe Maung  Mahasarakham  44000, Thailand  
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and developed guidebook can help to improve samples’ knowledge. However, the composition of 

guidebook should relate with the characteristics of trainees. After the improvement of guidebook using 

the results form this research, it can apply to use for training the similar characteristics sample groups. 

Keywords : Guidebook, Soild Waste Management, Educational Training 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
 ปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยจัดเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่พบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและ

กําลังทวี             ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเปนผลจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทั้งทางดานจํานวนประชากรและ

เศรษฐกิจ  ทําใหมีการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคออกมาสนองความตองการของประชาชนเปนจํานวนมากและผลที่

เกิดขึ้นจากการใชสินคาอุปโภคและบริโภคนั้นก็คือ ขยะมูลฝอย ซึ่งหากไมมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพอาจ

กลายเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค เกิดกลิ่นเหม็น สงผลเสียทั้งตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและส่ิงแวดลอม ดังนั้นจึง

จําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนจะหันมาใหความสําคัญตอปญหาดังกลาวและรวมมือกันในการหาแนวทางการแกไข

ปญหา ซึ่งในการแกไขปญหาดังกลาวการถายทอดความรูในเรื่องดังกลาวใหกับประชาชนจัดเปนแนวทางที่สําคัญ 

และเปนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ เนื่องจากจะนําไปสูการตระหนักใหคุณคา มีเจตคติที่ดีตอการจัดการขยะมูลฝอย

ของผูที่ไดรับ การถายทอดความรู ตลอดจนอาจนําไปสูพฤติกรรมที่ดีในดานการจัดการขยะมูลฝอยได และในการ

ถายทอดความรูนั้นส่ือที่เลือกใชในการถายทอดความรูจัดวาเปนส่ิงที่สําคัญที่จะมีผลตอความสําเร็จของการอบรม 

โดยสื่อในการถายทอดความรูที่ใชกันอยูในปจจุบันมีหลากหลายประเภท เชน วีดีทัศน powerpoint คูมือ หนังสือ 

ตํารา เปนตน  ซึ่งการเลือกใชส่ือที่เหมาะสมนั้นบริบทของสังคมจัดวาเปนองคประกอบที่สําคัญ โดยสื่อที่ดีควรจะมี

รายละเอียดและรูปแบบเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่จะนําไปใช  

 จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนาคูมือการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับบริบทาง

สังคมของ กลุมแมบาน บานปากปู ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด

เพชรบูรณนี้ จัดวาเปนพื้นที่ ท่ีกําลังประสบปญหาขยะมูลฝอยอยางรุนแรง ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่เปนชุมชนที่

กําลังขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และมี การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยางตอเนื่อง ทําใหมีปริมาณ

ขยะมูลฝอยเปนจํานวนมาก  และมากกวาความสามารถในการกําจัดในแตละวัน ทําใหมีกองขยะมูลฝอยที่ตกคาง

เปนแหลงพาหะนําโรค   ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  กอใหเกิดความรําคาญแกประชาชนที่อยู

อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งทําลายทัศนยภาพ  โดยผูวิจัยคาดหวังประโยชนจากงานวิจัยนี้ คือ ไดคูมือการจัดการขยะมูล

ฝอยที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มพูนความรูของกลุมตัวอยางไดและเปนที่พึงพอใจของผูใชทั้งในเขตพื้นที่ศึกษาและ

พื้นที่ที่มีบริบทใกลเคียงกัน และสาเหตุที่เลือกกลุมแมบานเนื่องจากเปนผูมีบทบาทหลักในการจัดการขยะมูลฝอยใน

แตละครัวเรือน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

สําหรับวิธีการดําเนินงานวิจัยสามารถสรุปเปนขั้นตอนไดนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการสํารวจและเก็บขอมูลเบื้องตนของพื้นที่ศึกษา และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในการ

สรางคูมือที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดความรู โดยดูความสัมพันธกับบริบทของชุมชนที่ทําการศึกษามา 
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ยกตัวอยางเชน หากสมาชิกในชุมชนสวนใหญเปนผูมีอายุคอนขางมากอาจจะตองใชตัวอักษรที่ตัวใหญ สามารถอาน

ไดงาย ไมใชลวดลายที่สวยงามแตเปนอุปสรรคตอการอาน เปนตน 

 

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดรายละเอียด 

ผูวิจัยไดทํากําหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่ตองการถายทอด  ออกเปนประเด็นตางๆ 

ประกอบดวย 1) ความหมายและประเภทของขยะมูลฝอย 2) สถานการณขยะมูลฝอยในรอบ 10 ปที่ผานมา 3) 

ผลกระทบจากขยะมูลฝอย 4) การนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน 5) การกําจัดขยะมูลฝอย  

 

ขั้นตอนที่ 3 การสรางคูมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางคูมือโดยอาศัยหลักการเบื้องตนในการสรางคูมือ กลาวคือ สาระสําคัญ               

ที่ตองการถายทอดตองถูกตองและครบถวนตามวัตถุประสงคที่วางไว ตัวอักษรสามารถอานไดชัดเจน มีรูปภาพ

ประกอบจะทําใหสามารถเขาใจในเนื้อหาที่ตองการถายทอดไดดียิ่งขึ้น สีสันสวยงามเพื่อกระตุนความสนใจของผูอาน 

และเมื่อสรางเสร็จใหสงใหผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวของอานเพื่อตรวจสอบทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ นอกจากคูมือ

ที่ใชประกอบการอบรมแลว สําหรับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของคูมือดังกลาวจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําการสราง

เครื่องมือ ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของคูมือซึ่งในที่นี้จะมีทั้งที่เปนแบบทดสอบความรูกอนและหลังการอบรมโดยใชคูมือ

และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรม  

จากนั้นผูทรงคุณวุฒิจะทําการตรวจสอบเนื้อหาและความถูกตองของภาษา และหลังจากการ

ปรับแกเรียบรอยผูวิจัยไดนําคูมือที่ไดไปทําการทดลอง (Try Out) กับกลุมทดลองที่มีบริบทใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 

คือ กลุมแมบาน หมูที่ 11 ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 30 คน ใหผูทรงคุณวุฒิในดานที่

เกี่ยวของทําการตรวจสอบคา IOC ของแบบทดสอบความรู วิเคราะหแบบทดสอบรายขอเพื่อหาคาอํานาจจําแนก (r) 

(นงนุช, 2538) คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยสูตร KR-20 (ลวนและอังคณา, 2538) และคาสัมประสิทธิ์        

แอลฟาตามวิธีของครอนบาชสําหรับแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดการอบรม 

นําเครื่องมือที่สรางไดไปใชประกอบการอบรมซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2551 จํานวนวันที่

ทําการอบรมทั้งส้ิน 2 วัน โดยกอนและหลังการอบรมจะมีการแจกแบบทดสอบความรู และหลังการอบรมจะมีการแจก

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรม และนําผลการทดสอบและผลการประเมินความพึงพอในที่ไดมาก

ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติในการ

ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired t-test สรุปประสิทธิภาพของคูมือ และหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของคูมือ

ดังกลาว 

 

ผลการวิจัย 
จากขั้นตอนการวิจัยที่กลาวมาขางตน จะทําใหสามารถแบงผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย ตอน

ที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา ตอนที่ 2 ผลการทดสอบความรูในการจัดการขยะมูลฝอย และตอนที่ 3 ผลการ

ประเมินความพึงพอใจในการใชคูมือ ซึ่งผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา  

 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปคุณลักษณะทางประชากรของกลุมแมบาน  บานปากปู  ตําบลสะเดียง  อําเภอ

เมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  ซึ่งประกอบดวย  อายุ  การศึกษา  และตําแหนงในกลุมแมบาน  ผลการศึกษาเปนดังแสดง

ไวในตาราง  1 

ตาราง  1  คุณลักษณะทางประชากรของกลุมแมบาน  บานปากปู  ตําบลสะเดียง  อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ 

n  =  30 
ขอมูลทั่วไป 

จํานวน รอยละ 

1.  อายุ   

1.1 ต่ํากวา  40  ป 

1.2 40  ปขึ้นไป 

16 

14 

53.33 

46.67 

รวม 30 100.00 

2.  การศึกษา   

2.1  ประถมศึกษา 

2.2  สูงกวาประถมศึกษา 

14 

16 

46.67 

53.33 

รวม 30 100.00 

3.  ตําแหนง   

3.1  กรรมการกลุมแมบาน 

3.2  สมาชิกกลุมแมบาน 

 

2 

28 

 

6.67 

93.33 

รวม 30 100.00 

 จากตาราง  1  พบวา  กลุมแมบาน  บานปากปู  ตําบลสะเดียง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  ที่ตอบ

แบบทดสอบจํานวน  30  คน  สวนใหญมีอายุอยูในระดับต่ํากวา  40  ป  (รอยละ  53.33)  มีวุฒิการศึกษาในระดับสูง

กวาประถมศึกษา  (รอยละ  53.33)  และสวนใหญมีการดํารงตําแหนงเปนสมาชิกกลุมแมบาน  (รอยละ  93.33)  
 
ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหระดับความรูในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุมแมบาน 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของกลุมแมบาน  บานปากปู  ตําบลสะเดียง  

อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา ไดผลดังตาราง  2 

ตาราง  2  ระดับความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยกอนและหลังอบรมของกลุมแมบาน   

n  =  30 
จํานวน  (คน) รอยละ ระดับความรู 

กอน หลัง กอน หลัง 

ระดับมาก 25 30 83.33 100 

ระดับปานกลาง 5 0 16.67 0 

ระดับนอย 0 0 0 0 

รวม 30 100.00 
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 จากตาราง  2  พบวา  กลุมแมบาน  กอนรับการอบรมมีระดับความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย          

สวนใหญของสมาชิกของกลุมมีความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยกอนการอบรมอยูในระดับมากโดยมีจํานวน

เทากับรอยละ 83.33 ของจํานวนแมบานทั้งหมด ทั้งนี้ สอดคลองกับผลของขอมูลสวนบุคคลที่สวนใหญเปนสมาชิก

กลุมหมูบาน ซึ่งจากการสอบถามพบวา กลุมแมบานดังกลาวไดมีการทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีการ

เสวนาแลกเปลี่ยนความรูในเรื่องตางๆ เปนระยะและเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยก็เปนเรื่องหนึ่งที่ไดนํามาเปนประเด็น

ในการเสวนาเปนครั้งคราวดวย นอกจากนี้ ผูใหขอมูลหรือกลุมตัวอยางเปนแมบานที่จะตองดูแลบานเรือนจึงมีความรู

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยูเดิม ทําใหมีระดับความรูอยูในระดับมากเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม

เมื่อผานการอบรมพบวา จํานวนผูที่มีความรูอยูในระดับอื่นในตอนตนมีระดับความรูเพิ่มขึ้นจนมีระดับความรู                         

อยูในระดับมากทุกคนหรือรอยละ 100 

 

ตอนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยกอนและหลังการอบรมของกลุมแมบาน 

 สําหรับการศึกษานี้ไดมีการแบงความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย ประเภท 

ปริมาณ สาเหตุ ผลกระทบ การจัดการ และการนําไปใชประโยชน  ซึ่งผลการศึกษาเปนดังตารางที่ 3  

ตาราง  3  การเปรียบเทียบความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยกอนและหลังการอบรมของกลุมแมบาน   

กอนอบรม หลังอบรม ความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 

X  S.D. X  S.D. 
t p-value 

1.  ดานประเภทขยะมูลฝอย 3.55 0.63 4.17 0.18 -5.31 0.00* 

2.  ดานปริมาณขยะมูลฝอย 2.44 1.13 3.59 1.01 -5.01 0.00* 

3.  ดานสาเหตุขยะมูลฝอย   4.13 0.28 4.20 0.00 -1.43   0.08 

4.  ดานผลกระทบขยะมูลฝอย   4.03 0.49 4.11 0.28 -1.14   0.13 

5.  ดานการจัดการขยะมูลฝอย   3.63 0.86 4.03 0.38 -2.84 0.00* 

6.  ดานการนําไปใชประโยชน   3.37 0.65 3.57 0.56 -1.53   0.07 

โดยรวม 3.06 2.25 3.45 1.38 -5.74   0.00* 

หมายเหตุ: *  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 จากตาราง  3  พบวา  กอนอบรมกลุมแมบานมีความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวม  4  ดาน

อยูในระดับมาก  แตมีความรูอีก  2  ดาน  คือ  ดานปริมาณขยะมูลฝอย และดานการนําไปใชประโยชน  อยูในระดับ

ปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรมมีความแตกตางกัน การคาดการณ

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอาจตองอาศัยความรูความชํานาญและทราบรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ ที่เปน

แหลงกําเนิดของขยะมูลฝอย และสําหรับการนําไปใชประโยชนโดยสวนใหญจะเปนขอมูลเชิงวิชาการ ตัวอยางเชน 

การผลิตปุยหมัก การทําปุยน้ําชีวภาพ การผลิตกาซชีวภาพเพื่อใชในการหุงตมภายในครัวเรือน ดังนั้นกลุมแมบานซึ่ง

จํานวนเกินรอยละ 50 มีระดับการศึกษาคอนขางต่ํา คือ ระดับประถมศึกษา ทําใหขอมูลเชิงวิชาการมีคอนขางนอย

เมื่อเทียบกับขอมูลที่มาจากการพบเห็นหรือการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตามผลการศึกษา พบวา ภายหลัง

การอบรมกลุมแมบานมีความรูโดยรวมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางจากกอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณารายดานแลวพบวา มีดานสาเหตุ ผลกระทบ และการนําไปใช
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ประโยชน   ซึ่งจัดวาเปนขอมูลที่ไดจากการวิจัยหรือการศึกษางานวิจัยที่ผานมา ตลอดจนทฤษฎีและหลักการทาง

วิชาการ     ซึ่งกลุมแมบานสวนใหญเปนผูมีระดับการศึกษาไมสูงมากนัก ดังนั้นทักษะการรับรูดานวิชาการจึงไมมาก

เปนผลทําใหคาเฉล่ียที่ไดกอนและหลังการอบรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05  และสําหรับการพิจารณา    

ผลจากการใชคูมือพบวา สามารถเพิ่มความรูใหกับกลุมแมบานไดเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษาของธีระพงษ 

วัจนสวัสดิ์ (2547) ที่พบวา การใชส่ือจะทําใหคะแนนเฉลี่ยทางดานความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ทักษะ และ

เจตคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยหลังการใชส่ือเพิ่มสูงขึ้น  

 

ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของการใชคูมือพัฒนาคูมือการจัดการขยะมูลฝอย ดานการจัดการ

ขยะมูลฝอย  

ตาราง  4  ความพึงพอใจตอการใชพัฒนาคูมือการจัดการขยะมูลฝอยดานการจัดการขยะมูลฝอย 

 ของกลุมแมบาน   

ความพึงพอใจ(รอยละ) 

ขอความ ม า ก
ที่สุด 

มาก 
ป า น
กลาง 

นอย 
น อ ย
ที่สุด 

X  S.D. 

ร ะ ดั บ
ค ว า ม
พึ ง
พอใจ 

ดานรูปแบบ 5.6 

(18.66) 

20.2 

(67.33) 

3.8 

(12.67) 

0.4 

(1.33) 

0 

(0.00) 

4.03 0.4 มาก 

ดานเนื้อหา 
5.2 

(17.33) 

22.4 

(74.67) 

2.4 

(8) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.09 0.37 มาก 

ดานการนําไปใชประโยชน 
12.8 

(42.67) 

15.8 

(52.67) 

1.4 

(4.67) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

4.38 0.42 มาก 

โดยรวม 
7.87 

(26.22) 

19.47 

(64.89) 

2.53 

(8.44) 

0.13 

(0.44) 

0 

(0.00) 
4.17 0.34 มาก 

 จากตาราง  4  พบวา  กลุมแมบานหลังการไดรับการอบรม  โดยรวมและเปนรายดาน  3  ดาน  คือ  ดาน

รูปแบบ  ดานเนื้อหา  และดานการนําไปใชประโยชน  อยูในระดับมาก  และมีความพอใจมากที่สุดจํานวนหนึ่งขอ คือ 

ขอ  13  เปนคูมือที่มีประโยชนเหมาะสมกับการปฏิบัติ  สวนที่เหลือ  14  ขอ  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 

สรุป 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางคูมือการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับใชในการอบรมใหความรู  โดยประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของคูมือจากการศึกษาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของกลุมแมบาน 

จํานวน 30 คน ที่ไดจากวิธีการสุมอยางงายจากแมบานทั้งหมดที่อาศัยอยูในบริเวณบานปากปู ตําบลสะเดียง   

อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  เก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบความรู และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สําหรับสถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย  คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ Paired  t-test   

 จากผลการศึกษา พบวา คูมือที่สรางขึ้นเพื่อเปนส่ือถายทอดความรูดานการจัดการขยะมูลฝอยประกอบการ

อบรมนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในดานการจัดการขยะมูลฝอย        
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โดยกลุมแมบานที่เขารับการอบรมโดยใชคูมือการจัดการขยะมูลฝอยไดคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 6 ดาน ซึ่งประกอบดวย 

ประเภท ปริมาณ สาเหตุ ผลกระทบ การจัดการ และการนําไปใชประโยชนของขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้นจากกอนการอบรม 

โดยกลุมแมบานมีความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ ผลการศึกษาความ

พึงพอใจของผูรับการอบรมตอการใชคูมือการจัดการขยะมูลฝอยนั้น พบวา ผูรับการอบรมสวนใหญมีความคิดเห็น

ตรงกันวาเปนคูมือที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถสงเสริมใหกลุมแมบานมีความรู ระดับความพึงพอใจจึงอยูใน

ระดับมาก และทางภาครัฐควรจะสนับสนุนสงเสริมในการนําคูมือดังกลาวไปใชในการอบรมใหความรูแกประชาชนใน

พื้นที่ศึกษาหรือพื้นที่ที่มีบริบทใกลเคียงกันอยางเปนรูปธรรม 

 

คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรของคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่

ไดชวยเหลืออยางดียิ่งเสมอมา  
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การสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร : กรณีความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับ
เจาหนาที่ของรัฐ ในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา     
Building-up a Harmonious Society by Multidisciplinary approach: A Case Study on 
Misunderstanding between Citizens and the State Officers in Raman District, Yala 
 

อัญชลี จันทาโภ1  

Anchalee  jantapo1  

    

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง  การสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร : กรณีความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับ

เจาหนาที่ของรัฐ ในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา    มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับ

เจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  จากปจจัยดานรัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยา  และ

เพื่อศึกษาแนวทางในการสรางสังคมสมานฉันท  ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง

ปริมาณ   เก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่วิจัยคือ อําเภอรามัน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณ  

การสนทนากลุม และการประชุมสัมมนาในพื้นที่ กลุมตัวอยางจํานวน 154  คน   สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ  เครื่องมือ

ที่ใชเปนแบบสอบถาม  เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 669 คน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห

เนื้อหา  สวนของขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหคาความถี่และรอยละ     

ผลการวิจัยพบวา ความไมเขาใจกันจากปจจัยดานรัฐศาสตร  ตั้งแตประวัติศาสตรการสรางบานเมืองใน

อดีตของรัฐปตตานี จากที่เคยเปนรัฐอิสระ ปกครองโดยระบบกษัตริย นับถือศาสนาอิสลาม เชื่อในอํานาจของพระเจา

คือ องคอัลลอฮและมีคัมภีรศักดิ์สิทธิ์คือ อัลกุรอาน ที่มุสลิมทุกคนตองศึกษา  ตอมารัฐปตตานีไดอยูภายใตการ

ปกครองของประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งคนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธที่มีวิถีชีวิตแตกตางกับการปฏิบัติ

ตามหลักศาสนาอิสลาม   จังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีลักษณะที่เรียกวาเปน “คนชายขอบ” ที่แปลกแยกจากคนสวน

ใหญของประเทศ  ดานการขัดเกลาทางสังคมและการดํารงชีวิตในอดีต  มุงไปที่การเรียนรู การปฏิบัติตามหลักการ

ศาสนาอิสลาม มีโตะครู ซึ่งเปรียบเสมือนเปนบุคคลศักดิ์สิทธิ์ ทําหนาที่อบรมส่ังสอนตามหลักศาสนา ตั้งแตในวัยเด็ก

จนถึงผูใหญ  และมีมัสยิดเปนศูนยกลาง  ในขณะที่ทางดานเศรษฐศาสตรและสังคมวิทยา ประชาชนมีการประกอบ

อาชีพทางดานเกษตรกรรม  การเลี้ยงสัตว และการประมง  จากลักษณะภูมิประเทศที่เปนปา เขา มีแหลงน้ํา  

ทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการเพาะปลูก  ดําเนินชีวิตในวิถีพอเพียงและพึ่งพิงธรรมชาติ  ความเปนอยูในสังคมของ

สามจังหวัดชายแดนภาคใต  เปนการอยูรวมกันอยางบูรณาการของคนหลายชาติพันธุ  สวนใหญเปนมลายูมุสลิม  

นับถือศาสนาอิสลาม  ใชภาษายาวีในการสื่อสาร ไดรับการศึกษาที่เนนการเรียนรูตามหลักศาสนา  มีมัสยิดเปน

ศูนยกลางการปฏิบัติทางศาสนา  สวนนอยเปนไทยพุทธ และคนจีนที่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดและศาลเจาเปนที่ยึด

เหนี่ยวจิตใจ และไดรับการศึกษาตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   

                                          
1 บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัสยาม 38 ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ 10160 ประเทศไทย 

  Graduate School of  Education, Siam University, 38  Phetkasem Rd., Bangkkok 10160, Thailand 
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จากประวัติศาสตร รัฐอิสระ ดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใตไดมีการเปล่ียนแปลงมาอยูภายใตการปกครอง

ของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   อํานาจมาจากประชาชน  มีรัฐธรรมนูญ

เปนกฎหมายสูงสุด   มีการพัฒนาประเทศที่ขาราชการเปนผูดําเนินการตามนโยบาย   ประชาชนมีสิทธิ หนาที่ และ

ปฏิบัติตามทิศทางการพัฒนาประเทศ   ประชาชนสวนใหญของประเทศนับถือศาสนาพุทธ  มีภาษาไทยเปนภาษา

ประจําชาติ   การศึกษาเนนวิชาสามัญทั่วไป   การเปลี่ยนแปลงนี้กอใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางขาราชการ ซึ่ง

สวนใหญมาจากนอกพื้นที่กับประชาชนในพื้นที่    

ทั้งนี้จากการสอบถามกลุมตัวอยางในอําเภอรามันมีความเห็นวา เจาหนาที่รัฐเขาถึงประชาชน  ปฏิบัติอยาง

เสมอภาคกับประชาชน  รับฟงและเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งพึงพอใจตอการบริการของ

เจาหนาที่ในระดับปานกลางเทานั้น โดยสวนหนึ่งเห็นวา  เจาหนาที่ไมเขาใจวิถีชีวิตของประชาชน  ศาสนา ประเพณี 

และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่  ในดานการประกอบอาชีพ  สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  มีที่ดินเปนของตนเองและ 

มีทุนที่เพียงพอ โดยที่ไมไดรับการอบรมดานอาชีพจากหนวยงานของรัฐ   ความพอใจในอาชีพปจจุบันอยูในระดับ      

ปานกลาง และตองการความชวยเหลือในการประกอบอาชีพในเรื่องตาง ๆ อาทิ การเกษตร   การทํานา การเลี้ยงปลา 

การเลี้ยงสัตว การตัดเย็บเส้ือผา  สวนใหญเห็นวาการพัฒนาของรัฐตรงกับความตองการในระดับปานกลาง  ในดาน

การขัดเกลาทางสังคม ประชาชนสวนหนึ่งไมเขาใจวารัฐตองการใหรับรูอะไร ภาษาเปนอุปสรรคในการสื่อสาร และ

ตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อที่วาเมื่อเรียนจบจะไดมีงานทํา      

แนวทางการสรางสังคมสมานฉันท   ตองใหความสําคัญกับประวัติศาสตรทองถิ่นของมลายูมุสลิม  ใหไดรับ

การยอมรับในความจริงของอัตลักษณและประวัติศาสตรที่เปนความภาคภูมิใจในความเปนพลเมืองไทยที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม รวมทั้งเสริมสรางความเขาใจดานวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการปฏิบัติตนของประชาชนในพื้นที่ ตาม

หลักของศาสนาที่แตกตางกัน การใชอํานาจรัฐเขาไปดําเนินการในพื้นที่  การพัฒนาอาชีพ  การศึกษา และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตองใหความสําคัญและคํานึงถึงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อเดิม    พรอมๆ กับการ

ใชกระบวนการแบบมีสวนรวม ใหชุมชนมีสวนในการพัฒนาบนพื้นฐานประสบการณที่มีอยู  การปฏิบัติตามนโยบาย

ของเจาหนาที่รัฐตองใหสามารถ  “เขาใจ”  “เขาถึง” ประชาชนเพื่อนําไปสู “การพัฒนา” อยางมีสวนรวม ซึ่งเปนการ

สรางความสมานฉันทในสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติ 

คําสําคัญ  : สังคมสมานฉันท  สหศาสตร  ความไมเขาใจกัน   

                      

Abstract 
The research entitled “Building-up a Harmonious Society by Multidisciplinary approach : A Case 

Study on Misunderstanding between Citizens and the State Officers in Raman District, Yala” is aimed to 

study misunderstanding between citizens and the state officers with respect to factors in relation to 

political science, economics, and sociology, and to study means to build a harmony community in Raman 

district, Yala province. The research employed  both quantitative and qualitative approaches. The data 

were collected in Raman district. The research techniques were open – ended interviewing, focus group 

discussion, a seminar of 154 participants, and quantitative data were collected from 669 respondents. 

The qualitative data were analyzed by using content analysis techniques. The statistics employed were 

frequency and percentage for the quantitative data. 
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The findings: Misunderstanding, with regard to factors in political science – since the inhabitants 

built their first homes in Pattani, this township was an independent city state and ruled by a monarchy 

system. Its rulers were Islamic and had their faith in the power of God, i.e. Allah. Their holy scripts were 

Kura – an which all Muslims have to study. Later on, Pattani fell under Ayudhya’s rule whose majority 

citizens were Buddhists. The people in this bordering areas of the south eventually became 

“marginalized”; thus, being alienated from the people at large. Their socialization and earning a living, in 

the past, were oriented towards strictly learning and practicing the Islamic principles. They have had “Toh 

Kru” as their sacred persons acting as preachers from their childhood to adulthood. All of their daily 

activities and lives evolve around the mosque as the centre of their lives. In the matter of economy, most 

of them had careers in agriculture, raised livestock and fishery. Upon the geographical factors, they had 

forests, mountains and water supplies from rivers, ponds and lagoons in addition to the sea. Their 

resources thus were plentiful and well supportive to plant farming. They relied on sufficiency way of life; 

and relied on nature. The people’s livelihood in the three southern most provinces was a truly integration 

among people of all ethnic origins. However, the majority of them have been Islamic Malays. Their faith is 

Islam and their spoken language is Yawee which is the local Malay dialect. Their education has put a 

stress on religious studies, and they have their mosque as centre of their religious practices. The minority 

of the residents have been Buddhist Thais and Chinese. They have their monasteries and shrines as their 

religious and are educated according to the system provided by the Ministry of Education.  

Learned from the history, the three independent city states in present southern Thailand have 

undergone tremendous changes. They are ruled within Thailand, in the constitutional monarchy system. 

The people have power which is used through their representatives and have the constitution law as their 

supreme law. The nation’s development is conducted by the state officers, according to the policies. The 

people have rights, duties and act according to the development path of a nation. The majority of the 

population have Buddhist faiths. They speak and write Thai as their national language. Their education 

stresses the studying of general subjects. The situation has caused misunderstanding between official – 

who mainly come from the outside, and the inhabitants of the southern bordering provinces.  

In interviewing, the people in Raman district – who were the samples, think that the state officers 

have reached out to them; treat them as equal ones; listen to them and gives opportunities to speak out; 

and are satisfied with the officers’ conduct merely at a fair level. This may be attributed to the fact that the 

officers do not yet understand the people’s way of life; their religion; tradition; and culture. In the matter of 

career taking, most of them are farmers or engages in some forms of agriculture; They own their land, 

and have sufficient capital. They do not have vocational training from any state agency. They are satisfied 

with their present careers at a fair level.  They want to be assisted  in rice – farming, fish farming, livestock 

farming, dress – making. The majority of them feel that governmental organizations are right in carrying 

out development tasks at a fair level. In the matter of socialization. They do not understand as to what the 
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government wants them to know or perceive. They contend that the language is the communication 

barrier. They also want their children to study in public schools so they can  have jobs upon completing 

their education later.  

Means to inculcate harmany. The government officers  and everyone who works with and for the 

people living in the southern borders have to give a high priority of the local Malay people’s history. We 

must accept the truth regarding their identity and history of which they are proud in a way that they are 

Thai citizens but have their faith in Islam.  This is should be coupled with efforts to build understanding in 

the culture, way of life and how they act according to the religious principles which are totally different 

from the rest of us. The use of state authority to be enforced in the areas; vocational development; 

education; and management of resources have to take into consideration of their way of life, culture, 

mentality and the faith they have long held together with a use of participatory process. This is to ensure 

that the community will take part in development tasks which are based on their experiences. Likewise, 

the state officers must be able to “understand” and “reach out” or gain access to the people so this stage 

will  lead to participatory “development”, which inculcates the society’s  harmonious.    

Keywords : Harmonious  Society, Multidiscipline, Misunderstanding   

 

คํานําและวัตถุประสงค 
โครงการวิจัย “ความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ ในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา”นี้  

เปน 1 ใน 3 โครงการยอยของโครงการวิจัยการสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร  ซึ่งประกอบดวยอีก 2 โครงการ

คือ  โครงการ “ความขัดแยงระหวางประมงพื้นบานกับประมงพาณิชย และระหวางประมงพื้นบานกับเจาหนาที่ของรัฐ

ในบริเวณพื้นที่รอบอาว จังหวัดปตตานี”   และโครงการ  “ความขัดแยงในสังคมที่มีพื้นฐานมาจากการแพรระบาดของ

ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดน กรณีศึกษาเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในจังหวัด

ปตตานี“   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความไมเขาใจกันในพื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จากปจจัยดาน

รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยา  และเพื่อศึกษาแนวทางในการสรางสังคมสมานฉันทในพื้นที่อําเภอรามัน   

จังหวัดยะลา   ใชแนวคิดทางสังคมศาสตรในการอธิบายความขัดแยง  กําหนดขอบเขตการศึกษาในประเด็น

รัฐศาสตร เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยา  โดยวิเคราะหจากสถานการณดานประวัติศาสตร  การขัดเกลาทางสังคม

และการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ศึกษา    

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ระเบียบวิธีในการวิจัยเชิงปริมาณเปนดังนี้ 

ประชากรที่ใชในการตอบแบบสอบถาม เปนประชากรในอําเภอรามัน จังหวัดยะลา  ครอบคลุมพื้นที่ 16 

ตําบล   กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง Yamane’  ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ความคลาดเคลื่อนของขนาด

กลุมตัวอยาง ± 4% (Yamane, Taro.  1973) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 621 คน แตเมื่อเก็บขอมูลจริง ได

แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 669 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยาง 669 คน   
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความไมเขาใจกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน 

และแนวทางการสรางสังคมสมานฉันท ตามแนวคิดสหศาสตร โดยกําหนดขอคําถามตามประเด็นความขัดแยงและ

ความสมานฉันท ตามแนวคิด รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยา ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย

ผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ เก็บรวบรวมขอมูลโดยมีผูชวยวิจัย ซึ่งเปนคนในพื้นที่

ประสานการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด   

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  สถิติที่ใชคือ คาความถี่และ

รอยละ สําหรับขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ การสนทนากลุมและการ

ประชุมสัมมนาในพื้นที่ จากผูมีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ฝายเจาหนาที่ของรัฐทั้งขาราชการประจําและขาราชการ

การเมือง ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา และประชาชน   วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (content 

analysis) 

 

ผลการวิจัย 
1. ความไมเขาใจกันจากปจจัยดานรัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยาในประเด็นประวัติศาสตร  การ

ขัดเกลาทางสังคมและการดําเนินชีวิต 

 จากประวัติศาสตรการตั้งบานเรือน อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีความเปนมาเชนเดียวกับสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต  คือการเปนรัฐปตตานีอิสระท่ีมีความรุงเรืองในอดีต  มีสภาพภูมิศาสตรที่อุดมสมบูรณ   มีเทือกเขา

สันกาลาคีรีเปนแหลงตนน้ํา  มีปาไม  แมน้ํา ลําธารที่ใหความชุมช้ืนตลอดป  เปนเมืองทาสําคัญของการขนสงทาง

ทะเล   ผูคนจากจีน อินเดีย  ไทย และอื่น ๆ  เขามาตั้งถิ่นฐาน  จากรองรอยทางประวัติศาสตรแสดงวา มีการนับถือ

ศาสนาพุทธมหายานในยุคสมัยเดียวกับอาณาจักรศรีวิชัย มีการนับถือศาสนาฮินดู และศาสนาอิสลามที่ปกครองโดย

กษัตริย ขุนนางและเจาเมืองเชื้อสายอิสลาม   ดวยลักษณะภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณจังหวัดชายแดนภาคใต ในลุม

น้ําสายบุรี ไดชื่อวาเปนแมน้ําทองคํา เปนแหลงกําเนิดของแมน้ําลําธารหลายสายที่ไหลมารวมกันเปนพรุ   ทําหนาที่

เก็บน้ําในหนาฝนและระบายน้ําออกในหนาแลง สรางความอุดมสมบูรณเอื้อตอการประกอบอาชีพ ผูคนในลุมสายบุรี

จึงมีความเปนอยูที่อาศัยธรรมชาติดํารงชีวิตแบบพอเพียง ทําการเกษตร ทํานารอบพรุ  สวนผลไมแบบผสมผสาน 

เล้ียงสัตวในทุงหญา รวมทั้งการจับสัตวน้ํา   การขัดเกลาทางสังคมในชุมชนมลายูมุสลิม เนนการศึกษาและปฏิบัติ

ตามแนวทางศาสนาอิสลามอยางเครงครัด  ใชภาษายาวีหรือมลายูทองถิ่นเปนหลัก  เรียนรูการประกอบอาชีพจาก

บรรพบุรุษ และมีความเปนอยูตามวิถีพอเพียงที่พึ่งพิงธรรมชาติ    

ตอมารัฐปตตานีไดมาเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยตั้งแตสมัยอยุธยา   มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญหลาย

ประการที่กอเปนความขัดแยง  เชนการแบงรัฐปตตานีเปน 7 หัวเมือง มีขาราชการเขาไปดูแลตามนโยบายการบริหาร

และพัฒนาประเทศ  แทนการใหเจาเมืองเดิมปกครองกันเอง  ชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต  สวนใหญ

นับถือศาสนาอิสลาม  เนนการเรียนรูศาสนาผานโรงเรียนปอเนาะ มีมัสยิดเปนศูนยกลางปฏิบัติกิจทางศาสนา      

ตางจากคนสวนใหญของประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ  ไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนที่เปนการศึกษาวิชาสามัญ    

จังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีลักษณะที่เรียกวาเปน “คนชายขอบ” ซึ่งหมายถึงกลุมที่ถูกแยกออกจากสังคมกลุมอื่นๆ 

เพราะลักษณะทางกายภาพหรือวัฒนธรรม มีความเปนอยูและถูกปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกัน   และหมายถึงความ

สัมพันธทางอํานาจของกลุมคนในสังคมที่ประชาชนยังคงมีความภาคภูมิใจและยึดมั่นในระบอบการปกครองเดิม   
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การพัฒนาที่ผานมา  สงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตในชุมชน เชนการสรางเขื่อนสายบุรี  ทําใหสมดุล

ธรรมชาติที่เคยมีของลุมน้ําสายบุรีเสียไป   ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลง  มีการแยงชิงทรัพยาการหลายรูปแบบ 

เชน  เอาที่นาไปปลูกปาลม  ชาวบานไมมีสวนรวมในการพัฒนา แตเกิดผลกับชุมชนจากที่เคยอุดมสมบูรณ  น้ําในพรุ

แหงหายไป  ทุงหญาหมดไป   วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนไป  ชาวบานไดรับการกระตุนใหลงทุน  กูเงินมาทําสวนปาลมที่ไม

เคยทํามากอน ทําใหมีหนี้สินเพิ่ม  ตองขายที่ดินใหกับนายทุน นารางมีมากขึ้น ปาลดลง นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาที่

สงผลตอความรูสึกของชาวบาน ดังกรณีการสรางปายชื่อหมูบานเดิม “บานกือเม็ง” เปนชื่อของวีรสตรีมุสลิมผูนํา

ชุมชนที่ชาวบานภาคภูมิใจ แตทางราชการไดตั้งชื่อใหมเปน “บานกาเม็ง” ซึ่งแปลวาแพะเพราะเห็นวาหมูบานนี้มีแพะ

จํานวนมาก  เหลานี้เปนความไมเขาใจกันระหวางรัฐกับประชาชน  และจากการสอบถามกลุมตัวอยางมีความเห็นวา 

เจาหนาที่รัฐส่ือสารและเขาถึงประชาชน ปฏิบัติอยางเสมอภาคกับประชาชน  รับฟงและ เปดโอกาศใหประชาชน

แสดงความคิดเห็น รวมทั้งความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาที่ในระดับปานกลางเทานั้น โดยเจาหนาที่รัฐไม

เขาใจวิถีชีวิตของประชาชน  ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่  

 2.    แนวทางการสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร 

      ทางดานรัฐศาสตรควรใหความสําคัญกับประวัติศาสตรทองถิ่นมลายูมุสลิม  อัตลักษณและประวัติ

ศาสตรที่เคยเปนความภาคภูมิใจ   ใหชุมชนมีสวนรวมในการปกครองที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น   เจาหนาที่รัฐตองใหความสําคัญกับการสื่อสาร สรางความเขาใจกับประชาชนในทองถิ่นเกี่ยวกับ

สิทธิหนาที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามกฏหมาย  ความเปนพลเมืองไทยในศาสนาอิสลามตามทิศทางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  พรอมๆ กับการใชกระบวนการแบบมีสวนรวมในการปกครอง  เพื่อนําไปสูการ

ดํารงชีวิตตามแนวทางประชาธิปไตยที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธาของประชาชนอยางกลมกลืนใน

สังคมตอไป  สําหรับดานเศรษฐศาสตร  ควรเปนแนวทางการสรางอาชีพในชุมชนบนพื้นฐานวิถีชีวิต ภูมิปญญา 

ประสบการณที่ไดรับการส่ังสมถายทอดมาจากบรรพบุรุษ  รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยทองถิ่นและ

ชุมชน  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหฐานเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเขมแข็งและ        

เปนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนที่สําคัญทั้งในพื้นที่ประมงชายฝง และที่ราบลุม เขตปาพรุ ใหชุมชนมีสวนรวมและ 

ฟนฟูทรัพยากรโดยองคกรชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่น  เจาหนาที่รัฐมุงเนนการใหความรู สงเสริมใหประชาชนมี

ความสามารถในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พรอมกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู           

ใหชาวบานมีอาชีพเสริมในชวงที่ไมสามารถทําอาชีพหลักได  รวมทั้งสงเสริมใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น  สวนแนวทาง

สมานฉันทดานสังคมวิทยานั้น  ขาราชการตอง “เขาใจ”  ประวัติศาสตร วัฒนธรรมความเปนอยูของชาวมลายูมุสลิม

ในพื้นที่เปนอันดับแรก  และตองสามารถ “เขาถึง”  วิถีชีวิตการปฏิบัติของมลายูมุสลิม เพื่อใหทุกคนอยูรวมกัน  

ยอมรับในความแตกตางที่มีอยู  รวมทั้งมีการถายทอดความรูในชุมชน เพื่อใหเกิด  “การพัฒนา” ที่สอดคลองกับวิถี

ชีวิต โดยเฉพาะดานการศึกษาที่บูรณาการระบบการศึกษาในโรงเรียนใหมีทั้งสายสามัญและสายศาสนาควบคูกัน

อยางกลมกลืน      สงเสริมใหโรงเรียนจัดทําหลักสูตรทองถิ่นผสมผสานหลักสูตรอิสลามศึกษากับการเรียนการสอน 

เนนเนื้อหาสาระของศาสนา คุณธรรม จริยธรรมตามหลักการทางศาสนาอิสลามใหมากขึ้น    นอกจากนี้ควรสงเสริม

ใหมลายูมุสลิมในพื้นที่เปนบุคลากรครูเพิ่มมากขึ้น   ยอมรับฐานะของครูสอนศาสนาใหสอนควบคูกับครูในโรงเรียน 

และควรใหมีการเรียนการสอนในระบบ 2 ภาษาคือภาษามลายูทองถิ่นหรือภาษายาวีและภาษาไทย    ตลอดจนให

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  รวมรับทราบผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา รวมทั้งรวมนําเสนอขอมูลจาก

พื้นที่  และรวมปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ ใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันในสังคม 
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สรุป 
การสรางสังคมสมานฉันทดวยสหศาสตร : กรณีความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐ ใน

พื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความไมเขาใจกันระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐใน

พื้นที่อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  จากปจจัยดานรัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร และสังคมวิทยา  และเพื่อศึกษาแนวทางใน

การสรางสังคมสมานฉันท  เปนการศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดดานรัฐศาสตร  เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยา ใน

ประเด็นประวัติศาสตร  การขัดเกลาทางสังคมและการดํารงชีวิต  ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

และการวิจัยเชิงปริมาณ   โดยการสัมภาษณ  การสนทนากลุม และการประชุมสัมมนาในพื้นที่ รวมทั้งเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม   ผลการวิจัยพบวา มีความไมเขาใจกันจากปจจัยทั้ง  3  ดาน ซึ่งนําไปสูขอเสนอแนะการ

สรางสังคมสมานฉันท ที่ตองใหความสําคัญกับประวัติศาสตรทองถิ่น อัตลักษณและประวัติศาสตร รวมทั้งความเปน 

พลเมืองไทยที่เจาหนาที่รัฐตอง  “เขาใจ”  “เขาถึง” ประชาชนเพื่อนําไปสู “การพัฒนา” อยางมีสวนรวม ซึ่งเปนการ

สรางความสมานฉันทในสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติ 
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การแสดงดนตรีไทยรูปแบบใหม :   
การประพันธแนวบรรเลงประกอบการเดี่ยวจะเขเพลงลาวแพน 
A modern  composition of an Orchestral  accompaniment for Thai Zither -Jakhay solo  with  
a spacial referance to ‘Lao Pan’  
 

พิภัช สอนใย1  

Phiphat Sornyai1 

  

บทคัดยอ 

วิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมทางดุริยางคศิลป โดยนําองคความรูดานดุริยางคศิลปไทย 

ผนวกกับองคความรูดุริยางคศิลปตะวันตก โดยมีวัตถุประสงค 1)ศึกษาทํานองเดี่ยวจะเขเพลงลาวแพน 2) ประพันธ 

แนวบรรเลงประกอบสําหรับวงซิมโฟนิกแบนด (Symphonic Band) กับการบรรเลงเดี่ยวจะเขเพลงลาวแพน 

เปนผลงานดนตรีรูปแบบใหม ซึ่งกอใหเกิดประโยชนแกวิชาการดานดุริยางคศิลป เปนการวิจัยเชิงสรางสรรค 

โดยคงรากฐานตามแบบแผนการบรรเลง เดี่ยวจะเขเพลงลาวแพนเปนพื้นฐานในการประพันธ 

ลักษณะโดยรวมของบทประพันธนี้ เปนบทประพันธแนวบรรเลงประกอบสําหรับวงซิมโพนิกแบนด 

และการบรรเลงเดี่ยวจะเข มีเครื่องดนตรีกํากับจังหวะ คือ ฉ่ิง และกลองแขก ตามขนบการบรรเลงเดี่ยว 

เครื่องดนตรีไทย ความยาว 9 นาที ประกอบดวยโครงสรางจํานวน 2 ทอน   

องคประกอบสําคัญที่ใชในบทเพลงประพันธ ไดแก การเลือกใชกลุมโนตในบันไดเสียง C ไมเนอร (C minor 

scale) และบันไดเสียง D ไมเนอร (D minor scale) ในการสรางทํานองสอดประสานโดยคํานึงถึงทํานอง 

เดี่ยวจะเขเปนสําคัญ การสรางเสียงประสาน การใชคอรดแบบตางๆ พื้นผิวของบทประพันธ มีทั้งการใช โฮโมโฟนี 

โพลีโฟนี ประกอบกับวิธีการประพันธตางๆ เชน การซ้ํา การเลียน หวงลําดับของทํานอง โนตเสียงคาง อัตราจังหวะ  

ใช 4/4 และ 2/4 รวมไปถึงการนําเสนอความสามารถของผูบรรเลงเดี่ยวจะเขอยางเต็มที่ 

คําสําคัญ : จะเข  ลาวแพน  แนวบรรเลงประกอบ   

 

Abstract 
This research aims to establish a hybridization in musical arts between Thai and western 

cultures.  There are two objectives of the study: firstly, analyzing the solo melody of the Thai zither –

Jakhay on a song ‘Lao Pan’.  The other is composing the song ‘Lao Pan accompaniment’ played with the 

Thai Zither –Jakhay in the symphonic band.  This will become a ground-breaking variation of musical 

masterpiece that brings a benefit to the Thai - Western musical arts.  The material to be used in this 

resasch is based ot the realizing of a traditional solo melody for the Thai zither –Jakhay, the song ‘Lao 

Pan’ . 

                                          
1 สาขาวิชาดุริยางคศลิปไทย วิทยาลัยดุริยางคศลิป มหาวิยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม 44150 ประเทศไทย 

  Department of Thai Music, College of Music, Mahasarakham University, Mahasarakham 44150, Thailand  
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The comprehensive characteristic of the composition is provided for the Chamber Musical Band 

and the Thai Zither –Jakhey.  The percussions consist of a small cymbals and a double-headed drum 

according to Thai music custom.  The result is found by nine-minute length of the music comprises two 

main variations in two - section form. 

The significant components of the composition are the C minor scale and D minor scale notes, 

which create a melody texture by considering the principle of solo melody with the Thai zither –Jakhay 

and creating the track of the counter point melody.  With a variation of chords, the texture of the 

composition comprises homophony and polyphony, including various composing techniques such as 

repetitions, sequences, and imitations.  The time signature is 4/4 and 2/4 in the entire song.  Moreover, 

this song completely presents the skillfulness of a soloist of the Thai zither –Jakhay. 

Keywords : Thai zither –Jakhay, ‘Lao Pan’ , Orchestral accompaniment.  
 

คํานําและวัตถุประสงค 
การบรรเลงดนตรีไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันสูงคาที่ไดสืบทอดกันมาอยางมีระเบียบแบบแผนตามหลัก

ดุริยางคศาสตรไทย แบงตามรูปแบบการบรรเลงไดเปน 2 ประเภท คือ (สงัด ภูเขาทอง: 2532)การบรรเลงรวมวง 

และการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี การบรรเลงรวมวงเนนความกลมกลืนสอดคลองกับทํานองหลักและทํานองของ 

เครื่องดนตรีอื่นในวง สอดแทรกเทคนิคการบรรเลงพอสมควร เมื่อมาบรรเลงรวมวงเกิดความไพเราะในบทเพลงเปน 

รูปแบบการผสานทํานองตาม ลักษณะของเพลงไทย การบรรเลงเดี่ยวนั้น มีความมุงหมายอยู 3 อยาง(มนตรี ตราโมท 

:2507) เพื่ออวดฝมือของผูบรรเลง อวดทํานองหรืออวดทางของครูผูแตงทํานองเดี่ยวเครื่องดนตรีนั้น อวดความ 

แมนยําในการบรรเลงและการจดจําของผูบรรเลง เพราะ ทํานองเดี่ยวจะถูกสรางใหมีความซับซอน โลดโผน พิสดาร 

รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคกลวิธีการบรรเลงตางๆ ใหบทเพลงมีความไพเราะนาอัศจรรยใจแกผูฟง การบรรเลงเพลง 

ไทยไดพัฒนารูปแบบในทุกดาน ดานหนึ่งที่เปนจุดสนใจของคนสวนใหญ คือการบรรเลงดนตรีไทยกับเครื่องดนตรี 

สากลและเรียกวา เพลงไทยประยุกต   

 การบรรเลงดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีสากลถือเปนการพัฒนาดนตรีรูปแบบหนึ่ง ซึ่งปรากฏหลักฐานวา 

มีมาตั้งแตสมัยรัชการที่ 6 คือวงเครื่องสายผสม (ปกรณ  รอดชางเผื่อน: 2546) โดยนําเครื่องดนตรีตางชาติ 

เขามบรรเลงรวมกับวงเครื่องสายไทย บรรเลงเพลงไทยมีหลักการผสมเครื่องดนตรีเขาในวงเพื่อความสมดุลของเสียง 

หรือขอจํากัด ของเครื่องดนตรีที่ทําให เสียงของวงดนตรีไมเขากันระหวางระบบเสียงของไทยและดนตรีสากล 

เครื่องดนตรีที่ถูกตัด ออกจากวงเครื่องสาย คือ จะเข เพราะจะเขมีระบบเสียงที่ตายตัวไมสามารถเลื่อนไปตามระบบ 

เสียงดนตรีสากล ไดอยาง ซอ หรือขลุย ในวงเครื่องสายผสมที่มีเครื่องดนตรีสากล เชน ออรแกรน หรือเปยโน   

การบรรเลง จะเข รวมกันดนตรีสากลจึงเปนเรื่องยากพอสมควร เนื่องดวยระบบเสียงที่ตางกัน ผูวิจัยจึงมี 

ความสนใจในการนํา จะเข มาบรรเลงรวมกันดนตรีสากล ในขณะเดียวกันก็ยังตองคํานึงถึงความไพเราะ ความ 

เหมาะสม ความกลมกลืนระหวางเครื่องดนตรี ส่ิงแรกที่ผูวิจัยคิดถึงคือนักฟงเพลงไทยหรือผูนิยมในเพลงไทย โดย 

เฉพาะเครื่องดนตรี จะเข บทเพลงที่นิยมและเปนที่รูจักคือ เพลงลาวแพน เพราะการบรรเลงเพลงลาวแพนดวยจะเข 

มีความไพเราะโดดเดนในน้ําเสียงของจะเข เทคนิคการบรรเลง การประสานเสียงในตัวเอง ผสมกับทํานองที่สงเสริม 

ใหแตละทวงทํานองมีความไพเราะโดดเดนอยางลงตัว  สวนการเลือกเครื่องดนตรีสากลที่จะนํามาบรรเลงรวมกับ 
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จะเข ผูวิจัยมีความสนใจเครื่องดนตรีในกลุมเครื่องเปาสากล วง Symphonic Band เพราะมีลักษณะเสียงนุมนวล 

สามารถสงเสริมใหทํานองจะเขมีความโดดเดนไดและสอดประสานกันไดกลมกลืน ในบทเพลงยังคงเครื่องดนตรี ฉ่ิง 

และกลองแขก บรรเลงกํากับจังหวะตามแบบแผนการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย  

การวิจัยครั้งนี้ สรางสรรคบทประพันธที่ตองการนําเสนอทํานองบรรเลงประกอบกับการบรรเลงเดี่ยวจะเข 

เพลงลาวแพน ของวง Symphonic Band เพื่อการผสมผสานทางวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 

เปนผลงานสรางสรรคในเชิงวิชาการดนตรี มีวัตถุประสงคดังนี้ 
 
วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะหเพลงเดี่ยวจะเขเพลงลาวแพน  

2. ประพันธแนวบรรเลงประกอบสําหรับวงซิมโฟนิกแบนด เพื่อการบรรเลงเดี่ยวจะเขเพลงลาวแพน 

ขอบเขตหรือขอจํากัดของงานวิจัยนี้ บทเพลงลาวแพนที่นํามาศึกษาวิเคราะหเพื่อใชเปนวัตถุดิบทางทํานอง 

ในการประพันธแนวทํานองบรรเลงประกอบครั้งนี้เปนทางเพลงของครูละเมียด จิตตเสวี ซึ่งทานไดประพันธไวสําหรับ 

ประกอบการแสดงฟอนลาแพน ซึ่งมีความไพเราะ มีความลงตัว ทางเทคนิค มีความพอดีในทํานอง   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลเอกสารดานหลักการวิเคราะหเพลงเดี่ยวจะเข ตามทฤษฎีการวิเคราะหเพลงไทย ของ  

รองศาสตราจารย ดร.มานพ  วิสุทธิแพทย 

2. ศึกษาหลักการวิเคราะหดนตรีสากล การสรางทํานองประสานตามหลักทฤษฏีดนตรีสากล ของ  

ศาสตราจารย ดร. ณัชชา  พันธเจริญ  

3. กําหนดองคประกอบหลักของบทประพันธ โดยนําองคความรูทั้งดานดุริยางคศิลปไทย และสากล  

3.1 ระดับเสียง Key Singnature ที่เหมาะสมในการประพันธเพลง   

3.2 อัตราจังหวะ Time Singnature จากทํานองเดี่ยวจะเข  

4. กําหนดโครงสรางของเพลง เปน 2 ทอน ตามทํานองของเพลงเดี่ยวจะเขเพลงลาวแผน 

4.1 ทอน 1 สรางทํานองสวนนําเพื่อนําทํานองความสนใจ เนื้อหาในบทเพลง จังหวะปานกลาง 

4.2 ทอน 2 สวนสรุปความทํานองจังหวะเร็ว และเพิ่มทํานองลงจบในตอนทาย 

มีสวนทํานองลงจบ เพื่อใหจบเพลงมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

5. กําหนดเทคนิคการสรางทํานองประสาน การเลียน การซ้ํา การใชโนตเสียงคาง ซึ่งพัฒนาจาก  

ทํานองเดี่ยวจะเข ใหมีความสอดคลอง 

6. จัดแนวทํานองของเครื่องดนตรีโดยพิจารณาถึงเสียง จัดแนวประกอบของเสียงประสาน  

ความเหมาะสมของ เครื่องดนตรีที่ใชในแตละชวงทํานอง 

7. บันทึกโนต จัดพิมพใหสมบูรณ และเผยแพรในรูปแบบการบรรเลง ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

และที่อื่นๆ ในโอกาสสมควร 

  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 1 ทํานองเดี่ยวจะเขเพลงลาวแพนเมื่อศึกษาวิเคราะหดานโครงสรางและทํานอง  มีอัตราจังหวะ 
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ประกอบในเพลง 2 อัตรา คือ จังหวะปานกลาง(สองชั้น) และจังหวะเร็ว(ชั้นเดียว) ทํานองในจังหวะปานกลาง 

ประกอบดวยทํานองเพลงเกร็ด ที่มีสําเนียงลาวจํานวน 5 เพลง คือ ตนเพลงลาวแพนใหญ  เพลงลาวแพนใหญ 

เพลงลาวแพนนอย   เพลงลาวลอดค าย  และเพลงลาวขับไม   ส วนทํ านองในจั งหวะ เร็ วประกอบด วย 

เพลงลาวซุมเพลงเดียว  ลักษณะเดนในเพลงมีการซ้ําทํานองเกือบทุกชวงและในชวงที่ซ้ําทํานองนี้จะสอดแทรก 

เทคนิคการบรรเลงจะเขใหมากกวาทํานองที่บรรเลงมากอน สงผลใหมีความหลายหลายมีสีสันของทํานองใหมพิเศษ 

กวาในทํานองเดิม  

  เพลงที่ประกอบในทํานองเดี่ยวจะเข เพลงลาวแพน  

ช่ือเพลง ความยาว อัตราจังหวะ 

ตนลาวแพนใหญ 20 วรรคเพลง 2 ชั้น 

ลาวแพนใหญ 40 วรรคเพลง 2 ชั้น 

ลาวแพนนอย 42 วรรคเพลง 2 ชั้น 

ลาวลอดคาย 4 วรรคเพลง 2 ชั้น 

ลาวขับไม 14 วรรคเพลง 2 ชั้น 

ลาวซุม   38 วรรคเพลง ชั้นเดียว 

 

 กลุมเสียงของโนตที่ใชในการบรรเลงจะเขเพลงลาวแพน แบงเปน 2 ชวง  

  ชวงที่ 1 คือเสียง มี ฟา ซอล  และ ที โด  ของดนตรีไทย เมื่อศึกษาลักษณะการดําเนินทํานอง  

     เปรียบเทียบ กับหลักทฤษฎีดนตรีสากล มีความใกลเคียงกับบันไดเสียง   C minor  
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ภาพประกอบ 1 ทํานองเกริ่นจะเขเพลงลาวแพน 

 

  ชวงที่ 2 คือเสียง ฟา ซอล ลา และ โด เร ของดนตรีไทย ลักษณะการดําเนินทํานองเมื่อเทียบ  

    กับดนตรีสากล ใกลเคียงกับบันไดเสียง   D minor 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ทํานองซุมลาวแพน 

 

ประพันธทํานองบรรเลงประกอบสําหรับวงซิมโฟนิกแบนด เพื่อการบรรเลงเดี่ยวจะเขเพลงลาวแพน 
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 ทอน 1 ตองการนําเสนอความเขมแข็งความ ความออนหวาน และขอบเขตของระดับเสียงจะเข อยูในลีลา 

ความเร็วปานกลาง (Andante) พื้นผิวของทํานองเปนแบบโฮโมโฟนีดวยการสรางทํานองสอดประสานในกลุม 

เครื่องดนตรีในวง Symphonjc Band กุญแจเสียงที่ใชในทอนนี้ คือ C ไมเนอร มีทํานองหลัก 5 ทํานองจากเพลงเกร็ด 

ที่ประกอบ  ประพันธทํานองเริ่มตน Introduction เพื่อนนําเขาสูบทเพลงตามหลักการของทฤษฎีดนตรีสากล โดยนํา 

เสียงจากโครงสรางจากลักษณะเดน ของการบรรเลงและทํานองจะเขมาประกอบเขาดวยกัน จากนั้นสรางแนวทํานอง 

ประสานไปกับเพลงใหมีสํานวนทํานองสนับสนุนการเดี่ยวจะเขใหเดนเปนสวนๆ ตามทํานองเพลงไทยที่ประกอบเปน 

เพลงเดี่ยวลาวแพน ดังนี้ 

 Introduction  หองที่   1-7    ทํานองเกริ่น    หองที่  8-35   ตนลาวแพน   หองที่   36-75 

         ลาวแพนใหญ  หองที่  76-155  ลาวแพนนอย  หองที่  156 - 239  ลาวลอดคาย  หองที่  240-247 

 ลาวขับไม   หองที่  248-271  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 Introduction 
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ภาพประกอบ 4 การใชเคเดนซเพื่อนําเขาสูทํานองเกริ่นจะเข 

 ทอน 2  นําเสนอความสนุกของเพลงในลีลามีชีวิตชีวา (Allegro) ตามความหมายเดิมของทํานองเดี่ยวจะเข 

สรางแนวสอดประสานทํานอง บางเล็กนอย เพื่อไมใหบดบังนํานองจะเข ซึ่งมีทํานองหลักเพลงเดียว คือ ลาวซุม 

ประพันธทํานองเพื่อสรางแนวทํานองสอดประสานในเพลงลาวซุมจํานวน  75 หองเพลง โครงสรางในทอนนี้มีดังนี้  

 สวนนําทํานองเขาสูชั้นเดียว 9 หองเพลง ตั้งแตหองที่ 272 -280 ทํานองเพลงลาวซุม หองที่ 281 -355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 สวนทํานองนําเขาสูทํานองเพลงลาวซุม 
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ภาพประกอบ 6 ทํานองการลงจบของเพลง 
 

สรุป 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 1) ผลจากการศึกษาวิเคราะหบทเพลงเดี่ยวจะเขเพลงลาวแพนดานโครงสราง 

และทํานองพบวาเพลงลาวแพนมีโครงสรางประกอบ 2 สวนดวยกันคือ สวนที่ 1 โครงสรางในอันตราจังหวะสองชั้น 

เปนไทยสําเนียงลาวหลายๆ เพลงที่มีความไพเราะนํามาประกอบเขากันเปนเพลงลาวแพน ไดแก เพลงตนลาวแพน 

เ พล งลา วแพน ใหญ  เ พล ง ลา วแพนน อ ย  เ พ ล งลา วสม เด็ จ  เ พล งลอดค า ย  และ เพล งลา วขั บ ไ ม 

ลักษณะของทํานองสวนใหญมีการซ้ําประโยคเพลง และใการบรรเลงทํานองสวนที่ซ้ํามักเพิ่มเทคนิคการบรรเลง 

ใหมากกวาในการบรรเลงทํานองนั้นครั้งแรก ทําใหมีความนาสนใจ  สวนที่ 2 โครงสรางเปนอัตราจังหวะชั้นเดียว 

มีเพลงประกอบเพลงเดียวคือ เพลงลาวซุม มีทํานองรุกเราสนุกสนานกระฉับกระเฉงใชเทคนิคการกระทบสาย 

ในการบรรเลงจะเขทําใหทํานองมีสีสันมากขึ้น 2) ประพันธแนวบรรเลงบรรเลงประกอบเพื่อการเดี่ยวจะเข 

เพลงลาวแพนกับวงซิมโฟนิกแบนด (Symphonic Band) เปนบทประพันธในรูปแบบดนตรีบริสุทธิ์ แสดงความ 

ไพเราะของทํานองเดี่ยวจะเข การสอดประสานทํานองดวยกลุมเครื่องเปา นําเสนอการแสดงดนตรีไทยรูปแบบ 

ใหมที่ผสมผสานตามหลักทฤษฎีดนตรีสากล โดยมุงหวังที่จะเผยแพรเพื่อประโยชนตอผูฟงในแงศิลปะและในแง 

วิชาการดนตรี เปนบทเพลงที่มีความยาวของบทเพลง 355 หองเพลง ใชเวลาบรรเลงประมาณ 9 นาที  
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คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใหทุนสงเสริมพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อประโยชนในการสรางสรรค 

ผลงานวิจัยดานองคความรูใหม ของอาจารยและบุคคลากร ขอขอบพระคุณทานอาจารยพันตํารวจโท ฑีฆา โพธิเวส 

ที่ใหคําปรึกษาดานทฤษฎีดนตรีสากล เพื่อประยุกตใชในการสรางผลงานดนตรีไทยแนวใหม และผลความดีงาม 

คุณประโยชนที่เกิดจากงานวิจันี้ ขาพเจาขออุทิศเปนผลบุญแดครูละเมียด จิตเสวี ครูผูสรางสรรคของทํานองเดี่ยว 

จะเขเพลงลาวแพน ไวใหเลาบรรดายุวศิลปนรุนหลังไดศึกษาไดสืบทอดมาจนทุกวันนี้  
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ความคิดเห็นของผูปวยในและผูปวยนอกที่มีตอบรกิารสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
In-patients and Out-patients’ Opinions of Medical Care Services of Songklanagarind 
Hospital 
 

ศรัณยา บุนนาค1 และ จงดี ม่ิงเมือง2  
Saranya Bunnag1 and Jongdee Mingmuang2 

   

บทคัดยอ 
             งานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) นี้ ใชวิธีการการสุมตัวอยางแบบโควตา(Quota Sampling)  จาก

ผูปวยที่เขารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรจํานวน 1,120 ราย มาทําการสัมภาษณดวยแบบสอบถาม  

ผลการวิจัยพบวา เหตุผลที่ผูปวยเลือกมารับบริการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร  เนื่องจากโรงพยาบาล

สงขลานครินทรมีแพทยที่เชี่ยวชาญ   มีเครื่องมือที่ทันสมัย   และการเดินทางสะดวก  ตามลําดับ   รอยละ 93 ของ

ผูปวยใน และรอยละ88.5ของผูปวยนอก    มีความคิดเห็นวาบริการสุขภาพที่ไดรับจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร

อยูในเกณฑดีถึงดีมาก   สวนปจจัยที่มีผลตอการกลับมารับบริการซ้ําอีกที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร  ไดแก   เพศ    

สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ   ความพึงพอใจในบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร   การเสีย

โอกาสในการมีรายไดของผูที่มาดูแลผูปวย เวลาที่สูญเสียในการเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลานครินทร และ

คาใชจายในการเดินทางมารับบริการ  

คําสําคัญ : บริการสุขภาพ   ผูปวย 

 

Abstract           
           This survey research employed quota sampling to gather data from 1,120 patients utilizing 

medical care services at Songklanagarind Hospital. It was found that The reasons for utilizing medical 

care services at Songklanagarind Hospital were experienced physicians, sophisticated equipment and 

convenient route respectively. 93% of in-patients and 88.5% of out-patients expressed that medical care 

services of Songklanagarind Hospital achieved the high and highest satisfaction level. The factors 

affecting revisit included gender, marital status, education level, occupation, satisfaction with medical 

care services, opportunity cost of income loss, a waste of time and expenses when travelling to 

Songklanagarind Hospital.  

Keywords : Medical Care Services, Patients 
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      ในระยะเวลากวา 50 ปที่ผานมา บริการทางการแพทยของไทยไดพัฒนา ดูดซับความทันสมัยและเทคโนโลยี

ลํ้าสมัยเขามาสูกระบวนการจัดบริการในกรอบของโรงพยาบาลอยางรวดเร็ว ทั้งนี้โรงพยาบาลสงขลานครินทร เริ่ม

ใหบริการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2525 โดยครั้งแรกสามารถใหบริการได 100 เตียง และมีการพัฒนาการ

ใหบริการอยางตอเนื่อง    ปจจุบันมีจํานวนเตียง 703 เตียง และสามารถใหบริการผูปวยนอกไดประมาณ 1,500 คน

ตอวัน วัตถุประสงคหลักของโรงพยาบาลก็เพื่อที่จะสนับสนุนการเรียนการสอน ในสาขาแพทยศาสตร พยาบาล และ

สาขาสุขภาพอื่นๆ และทั้งยังเพื่อพัฒนาเปนโรงพยาบาลที่ใหบริการอันทันสมัยแกประชาชนในทางภาคใตของประเทศ    

         จากหลักการและเหตุผลที่มีงานวิจัยหลายชิ้น ไดใชความพึงพอใจของผูปวยเปนเปาหมายของการพัฒนา

คุณภาพบริการอยางตอเนื่อง และจากการที่โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพบริการตามแนวทางของสถาบันพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อทําใหองคกรเปนที่ยอมรับและเปนที่ไววางใจของชุมชน จึงจําเปนตองมีการ

ประเมินคุณภาพบริการ โดยใชความพึงพอใจของผูปวยเปนเครื่องชี้วัดถึงผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพบริการ อนึ่ง

คาใชจายในการเขารับบริการรักษาพยาบาล  ซึ่งผูปวยสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได เปนตนทุนที่มองเห็นได 

(Explicit Cost) ในการมารับบริการ ซึ่งเปนตนทุนทางบัญชี และผูปวยยังมีคาใชจายที่มองไมเห็น (Implicit Cost)     

ที่แนวคิดทางเศรษฐศาสตรตองประเมินออกมาในลักษณะคาเสียโอกาส(Opportunity Cost)  เพื่อนํามาคํานวณเปน

ตนทุนทางเศรษฐศาสตรในการมารับบริการรักษาพยาบาล ซึ่งจะสงผลตอระดับความพึงพอใจในการมารับบริการของ

ผูปวยดวย   ดังนั้นเพื่อการบริการที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร  โดยสามารถใหการบริการไดอยางมี

คุณภาพควบคูกันไปกับการเติบโตของโรงพยาบาล งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคตองการศึกษาความคิดเห็นในการ  

เขารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรของผูปวยในและผูปวยนอก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
          การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  ดวยการสุมตัวอยางแบบโควตา(Quota Sampling)ใหไดผูปวยในและ

ผูปวยนอกจํานวนเทาๆ กัน รวม 20 ราย/คลินิกหรือหอผูปวย จากผูปวยที่เขารับบริการตรวจรักษาตามคลินิกตาง ๆ 

ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร   ไดแก  คลินิกอายุรกรรม  เด็ก  ศัลยกรรม   ทั่วไป  นรีเวช  หูคอจมูก   ฉุกเฉิน      

เวชศาสตรฟนฟู   ทําแผล-ฉีดยา   จักษุ   ออรโธปดิกส  รังสี   สูติกรรม   ผิวหนัง   ทันตกรรม   จิตเวช   ระบบประสาท   

ฝงเข็ม   โดยเก็บขอมูลจากผูปวยที่ยินดีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม  ซึ่งไดลงนามในใบยินยอม(Informed 

Consent)กอนการสัมภาษณ  ไดจํานวนผูปวยใน 700 รายและผูปวยนอก 420 รายมาทําการสัมภาษณดวย

แบบสอบถามในชวงเดือนมีนาคม – สิงหาคม  พ.ศ. 2549    จากนั้นไดนําตัวอยางแตละรายไปขอขอมูลทุติยภูมิ

เกี่ยวกับคาใชจายในการรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรที่จัดเก็บรวบรวมไวแลว จากศูนย             

เวชสารสนเทศและงานเวชระเบียนโรงพยาบาลสงขลานครินทรมาทําการศึกษา   

 

ผลการวิจัย  
            พบวาเกือบครึ่งหนึ่งหรือคิดเปนรอยละ 47.1 ของผูปวยที่มารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร

เปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสงขลา     รองลงมาเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช (รอยละ 14.8)  

จังหวัดพัทลุง(รอยละ 8.8)    จังหวัดตรัง(รอยละ 6.8)     จังหวัดสตูล (รอยละ 4.5)     จังหวัดปตตานี (รอยละ 3.9)   

จังหวัดนราธิวาส (รอยละ 3.3)     จังหวัดสุราษฎรธานี (รอยละ 2.3)   ที่เหลือมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดกระบี่  ยะลา  

ภูเก็ต  พังงา  ชุมพร  ระนอง  เชียงใหม  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  ราชบุรี  ลําพูน  ศรีสะเกษ  สมุทรปราการ  อุตรดิตถ  
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ตามลําดับ   ทั้งนี้รอยละ 1.2 ของผูมารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรไมไดระบุภูมิลําเนา   โดยรอยละ 

64.4 ของผูปวยตั้งบานเรือนอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล   และรอยละ 57.1 ของผูปวยเปนเพศหญิง    สวนใหญหรือคิด

เปนรอยละ 86.9 ของผูปวยเปนผูที่นับถือศาสนาพุทธ    มากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 54.8) ของผูปวย เปนผูที่กําลังอยู

กินกับคูสมรส     ผูปวยที่มารับบริการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรมีอายุเฉล่ีย  40.92 ป   เกือบครึ่งหนึ่ง 

(รอยละ  45.5) ของผูปวยได รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา  ผูปวยที่มารับบริการสุขภาพ                  

ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรเปนนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด   รองลงมาประกอบอาชีพรับจาง  ทํางานบาน             

รับราชการ    ทําสวน    คาขาย    ทํานา   เปนขาราชการบํานาญ     ทํางานรัฐวิสาหกิจ   ประมง  ฯลฯ   ตามลําดับ     

โดยมีรายไดเฉล่ีย  14,200 บาท/เดือน     สําหรับผูปวยที่ไดรับคาจางรายวันจะมีรายไดเฉล่ีย  408.71 บาท/วัน 
           เหตุผลในการเลือกรับบริการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร ผูปวยระบุวาเนื่องจากโรงพยาบาล

สงขลานครินทรมีแพทยที่เชี่ยวชาญมากที่สุด  รองลงมาเนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทรมีเครื่องมือที่ทันสมัย   

การเดินทางสะดวก เคยเปนผูปวยเกาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร   สถานที่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทรมีความ

สะดวกสบาย     บริการรวดเร็วทันใจ       และคารกัษาไมแพง   ตามลําดับ 

           ความคิดเห็นของผูปวยในตอบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร  ผูปวยในระบุวาอยูในเกณฑดี

หรือดีมาก  ในดานกิริยามารยาทของแพทยมากที่สุด (รอยละ 97.6)    รองลงมาเปนความสามารถของแพทยในการ

รักษาโรคที่เปน (รอยละ 94.8)  การตรวจรางกายโดยแพทย (รอยละ 93.6)  ความสามารถของพยาบาลในการใหการ

พยาบาล (รอยละ 93.3)  กิริยามารยาทของพยาบาล (รอยละ 92.7)  ความใสใจของพยาบาลตออาการเจ็บปวยของ

ผูปวย (รอยละ 90.6)  ความรวดเร็วในการที่พยาบาลมาใหความชวยเหลือ (รอยละ 88.6)  ความสะอาดของหองที่

นอน (รอยละ 87.4)  การประสานงานและความรวมมือของเจาหนาที่ (รอยละ 86)  ความสะดวกสบายของหองที่นอน 

(รอยละ 84.8)  ความรวดเร็วในการที่แพทยมาดู  (รอยละ 83.9)  กิริยามารยาทของเจาหนาที่การเงิน (รอยละ 80.4)     

และความใสใจของแพทยในการดูแลผูปวย (รอยละ 70.5) ตามลําดับ  เปนที่นาสังเกตวา รอยละ 21.9 ของผูปวยใน 

ทราบวาใครเปนแพทยที่ดูแลรักษาแตไมรูจักชื่อแพทย     และรอยละ 7.6 ของผูปวยในไมทราบวาใครเปนแพทยที่

ดูแลรักษาตน  สําหรับระยะเวลาที่รอชําระเงิน  พบวารอยละ 30.9 ของผูปวยในระบุวารวดเร็ว รอยละ 65.5 ของ

ผูปวยในระบุวาปานกลาง  และรอยละ 3.5 ของผูปวยในระบุวาใชเวลานาน   อยางไรก็ตามรอยละ 93 ของผูปวยใน

ระบุวาบริการโดยรวมทุกดานของโรงพยาบาลสงขลานครินทรอยูในเกณฑดีหรือดีมาก 

          ความคิดเห็นของผูปวยนอกตอบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร  ผูปวยนอกระบุวาอยูใน

เกณฑดีหรือดีมาก เกี่ยวกับกิริยามารยาทของแพทยมากที่สุด(รอยละ100) รองลงมาเปนกิริยามารยาทของพยาบาล

(รอยละ 87.5)  การตรวจรางกายโดยแพทย (รอยละ 86.8)  ความใสใจของแพทยในการดูแล (รอยละ 86.4)      ความ

รวดเร็วในการที่พยาบาลมาใหความชวยเหลือ (รอยละ 86.4)  กิริยามารยาทของเจาหนาที่การเงิน (รอยละ 79.4)       

สําหรับระยะเวลารอการชําระเงิน  รอยละ 30.5 ของผูปวยนอกระบุวามีความรวดเร็ว   รอยละ 61.2 ของผูปวยนอก

ระบุวาปานกลาง  และที่เหลือรอยละ 8.3 ของผูปวยนอกระบุวาใชเวลานาน  รอยละ 88.5 ของผูปวยนอกระบุวา

คุณภาพบริการโดยรวมทุกดานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร อยูในเกณฑดีหรือดีมาก   นอกจากนี้รอยละ 90.2 

ของผูปวยนอกระบุวาไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใชยาและเขาใจดี   โดยใชระยะเวลานานปานกลางในการรอคอย

ตั้งแตมาถึงโรงพยาบาลจนไดพบแพทย    ในการรอรับยา   และในการรอตรวจเลือด   เอกซเรย   และไดรับบริการที่

อยูในเกณฑดีในเรื่องความสะดวกสบายโดยทั่วไป   ความสะอาดของหองสวม ลําดับในการเขารับบริการจากหนวย
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หนึ่งไปอีกหนวยหนึ่ง    การประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ    การแนะนําประชาสัมพันธในการใชบริการ    

แพทยใสใจฟงคําบอกเลาอาการเจ็บปวยของผูปวย  และในการซักประวัติ  

           คาใชจายของผูปวยในในการรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร  พบวาผูปวยในมีคาใชจาย

รวมเฉลี่ยรายละ  59,326 บาท     ผูปวยนอกมีคาใชจายในการรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรเฉล่ีย

รายละ  1,041.11 บาท     ทั้งนี้รอยละ 62.6 ของผูปวยนอกเปนผูปวยเงินสด  ทั้งนี้ผูปวยในยินดีจาย(Willingness to 

Pay)   ในการมารับบริการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร  เฉล่ียรายละ 13,900.45  บาท      และผูปวย

นอกยินดีจายเฉลี่ยรายละ 4,098.25 บาท  สําหรับลักษณะการจายคารักษาพยาบาล พบวาผูปวยในใชบัตรประกัน

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด (รอยละ 38)  รองลงมาใชสวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 36.3)      

และจายเงินเอง (รอยละ 15.4) ตามลําดับ   สวนผูปวยนอกใชสวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมากที่สุด (รอยละ 

41.4)   รองลงมาใชบัตรประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (รอยละ 25)  และจายเงินเอง (รอยละ 24)  ตามลําดับ    

โดยรอยละ 44.8 ของผูปวยใน   และรอยละ 64.8 ของผูปวยนอก  ระบุวาคารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรมี

ความเหมาะสม นอกจากคารักษาในรูปตัวเงินแลว  ยังตองประเมินรายไดที่สูญเสียโอกาสจะไดรับในชวงที่เสียเวลา

ในการเดินทาง และในชวงรับการรักษา/ดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรทั้งของผูปวยและผูรวมเดินทางมา

เปนเพื่อน/ดูแลผูปวยดวย     พบวาในการมารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรมีผูรวมเดินทางมาเปน

เพื่อน/ดูแลผูปวยเฉลี่ยรายละ 1.28 คน   โดยบุคคลที่รวมเดินทางมาเปนเพื่อน/ดูแลผูปวยเสียโอกาสในการทํางานที่มี

รายไดเฉล่ียรายละ 1,871.83 บาท   และทั้งผูปวยและผูรวมเดินทางเสียเวลาในการเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลา

นครินทรเฉล่ียรายละ 116.48 นาที หรือประมาณ 2 ชั่วโมง  โดยมีคาใชจายในการเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลา

นครินทรเฉล่ียรายละ 564.70 บาท  เมื่อแยกพิจารณาตามประเภทผูปวยในและผูปวยนอก   พบวาบุคคลที่รวม

เดินทางมาเปนเพื่อน/ดูแลผูปวยเสียโอกาสจะมีรายไดเฉล่ียรายละ 2,315.40 บาท   และ 797.33 บาทตามลําดับ      

เสียเวลาในการเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลานครินทรเฉล่ียรายละ 116.75 นาที    และ 115.96 นาทีตามลําดับ      

มีคาใชจายในการเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลานครินทรเฉล่ียรายละ 616.59 บาท    และ 480.50 บาทตามลําดบั     

         สําหรับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรของผูปวย 

พบวาหอผูปวย/คลินิกที่ เขารับบริการสุขภาพ และการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรมีบริการรวดเร็วทันใจ                

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรของผูปวย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ณ. ระดับ 0.00  โดยผูปวยที่รับบริการจากหอผูปวยนรีเวชไดรับความพึงพอใจมากที่สุด  รองลงมาเปนหอ

ผูปวยเด็ก 2  และคลินิกฝงเข็ม  ตามลําดับ    และผูปวยที่ไดรับความพึงพอใจนอยที่สุด   เปนผูปวยคลินิกนรีเวช    

คลินิกจิตเวช   และหองเฝอก  ตามลําดับ  ทั้งนี้ผูปวยกลุมที่ไดรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร

รวดเร็วทันใจจะมีความพึงพอใจในบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลสงขลานครินทรมากกวากลุมทีมีลักษณะ       

ตรงกันขาม 

          ในสวนของความคาดหวังจะกลับมารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร พบวารอยละ 95.4 ของ

ผูปวยใน   และรอยละ 92.4 ของผูปวยนอกตองการแนะนําญาติหรือเพื่อนใหมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร    โดยรอยละ 89 ของผูปวยใน  และรอยละ 88.5 ของผูปวยนอกระบุวาในอนาคตถาตนเองเริ่มปวยก็จะ

กลับมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยปจจัยที่มีผลตอความตองการกลับมารับบริการสุขภาพซ้ําอีก

ในครั้งตอไปท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทรของผูปวย พบวาเพศ  สถานภาพสมรส   มีความสัมพันธกับความตองการ

กลับมารับบริการซ้ําอีกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.10  สวนระดับการศึกษา  อาชีพ  ความพึงพอใจใน
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บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร  การเสียโอกาสในการมีรายไดของผูที่มาดูแลผูปวย  เวลาที่สูญเสียใน

การเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลานครินทร  และคาใชจายในการเดินทางมารับบริการ   มีความสัมพันธกับความ

ตองการกลับมารับบริการซ้ําอีกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ. ระดับ 0.05   

          อภิปรายผล มีผลงานวิจัยอื่นที่สอดคลองกับงานวิจัยชิ้นนี้หลายประเด็น ดังเชน สุพิน พิมพเสน และคณะ 

(2539)  พบวาปจจัยดานเพศ  อายุ  สถานภาพสมรส   ระดับการศึกษา  ครั้งที่เขารับการรักษา   จํานวนวันที่อยูรักษา   

รายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน การไดรับการตามญาติมารับกลับ และการมาเยี่ยมของญาติผูปวยที่ตางกัน มี

คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติของผูปวยตอบริการในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนไมแตกตางกัน (P>0.05) และประคองนุช 

บุญภินนท(2525) ศึกษาทัศนคติของผูปวยที่มีตอบริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลอําเภอ  พบวาความ

แตกตางของทัศนคติผูปวยตอบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลอําเภอ ตามตัวแปรตางๆของผูปวยที่เกี่ยวกับอายุ  

เพศ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ประสบการณการรักษาพยาบาล  ระยะเวลาการรักษา   ประเภท และลักษณะของโรค    

มีทัศนคติไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในขณะที่วิภา  ดุรงคพิศิษฎกุล และ นรีมาลย  นีละไพจิตร (2545)    

ทําการประเมินระดับความพึงพอใจผูใชบริการผาตัดตอหนวยหองผาตัด   และหองพักฟนศัลยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี   พบวามีผูใชบริการจํานวนนอยมากที่พึงพอใจตอความรวดเร็วในการบริการคิดเปนรอยละ 22.2   และเห็น

ไดอยางชัดเจนในระดับพอใช และควรปรับปรุงรวมกันถึงรอยละ 38.8  ซึ่งถือวาคอนขางสูง  จากเหตุผลนี้เองจึงสรุปได

วาความรวดเร็วในการบริการเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการปฏิเสธที่จะกลับมารับบริการถึงรอยละ 6.6         
             ขอเสนอแนะเพื่อใหผูมารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และมีความ

ตองการกลับมาใชบริการสุขภาพซ้ําอีกในอนาคต  จึงควรพิจารณาปรับปรุงการติดตอขอรับบริการของโรงพยาบาล

สงขลานครินทรใหระยะเวลาในการรอรับบริการในจุดบริการตางๆมีความรวดเร็วขึ้น เพิ่มบุคลากรในงานที่ยัง

ใหบริการแกผูปวยไมเพียงพอ  ซึ่งสงผลใหบริการสุขภาพลาชา ไมรวดเร็ว  เชน  พนักงานเข็นเตียง  เปนตน อบรมและ

ขอความรวมมือใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร ใหบริการสุขภาพแกผูปวยดานกิริยามารยาท  และ

คําพูดที่สุภาพเหมาะสม  โดยพึงปฏิบัติตอผูปวยดวยความเมตตาและเอื้ออาทร ทั้งนี้แพทยและพยาบาลควรใสใจใน

การตรวจและแนะนําการดูแลรักษา  โดยการรับฟงและพูดคุยกับผูปวยมากขึ้นเกี่ยวกับอาการเจ็บไขของผูปวย   

แผนการรักษา   ผลของการรักษาเปนระยะ ๆ   และยินดีตอบขอซักถามของผูปวยและญาติ  ซึ่งมารับบริการสุขภาพที่

โรงพยาบาลสงขลานครินทร และโรงพยาบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางอาคาร/สถานที่จอดรถ สําหรับรองรับ

ยานพาหนะของผูมารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรใหเพียงพอ 

สรุป  
          ผลการวิจัยพบวาเกือบครึ่งหนึ่งของผูปวยมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสงขลา  มีอายุเฉล่ีย 40.92 ป   รอยละ 

45.5 ของผูปวยไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา   เปนนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด   รองลงมาประกอบ

อาชีพรับจาง  รับราชการ   ทําสวน   คาขาย   ตามลําดับ   มีรายไดเฉล่ีย 14,200 บาท/เดือน   สําหรับผูที่ไดรับคาจาง

รายวันมีรายไดเฉล่ีย 408 บาท/วัน  เหตุผลที่ผูปวยเลือกมารับบริการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร  

เนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทรมีแพทยที่เชี่ยวชาญ มีเครื่องมือที่ทันสมัย   และการเดินทางสะดวก  ตามลําดับ   

รอยละ 93 ของผูปวยใน และรอยละ88.5ของผูปวยนอก   มีความคิดเห็นวาบริการสุขภาพที่ไดรับจากโรงพยาบาล

สงขลานครินทรอยูในเกณฑดีถึงดีมาก    อยางไรก็ตามรอยละ 21.9 ของผูปวยในแมจะทราบวาใครเปนแพทยที่ดูแล

รักษาแตไมรูจักชื่อแพทย   และรอยละ 7.6 ของผูปวยในไมทราบวาใครเปนแพทยที่ดูแลตน  ผูปวยในและผูปวยนอก

ตองจายเงินเปนคาบริการสุขภาพใหโรงพยาบาลสงขลานครินทรเฉล่ียรายละ 59,326 บาท  และ 1,041 บาท 
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ตามลําดับ   แตยินดีจาย (Willingness to Pay)  ใหโรงพยาบาลสงขลานครินทรเฉล่ียรายละ 13,900 บาท  และ 

4,098 บาท  ตามลําดับ     ทั้งนี้รอยละ 44.8 ของผูปวยในและรอยละ 64.8 ของผูปวยนอก  ระบุวาคาบริการสุขภาพที่

โรงพยาบาลสงขลานครินทรมีความเหมาะสม   นอกจากนี้ในการมารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร  

ยังมีตนทุนทางเศรษฐศาสตร   โดยบุคคลที่รวมเดินทางมาเปนเพื่อน/ดูแลผูปวยในและผูปวยนอก  เสียโอกาสจะมี

รายไดเฉล่ียรายละ 2,315.40  บาท  และ 797.33 บาทตามลําดับ  เสียเวลาในการเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลา

นครินทรเฉล่ียรายละ 116.75 นาที และ 115.96 นาทีตามลําดับ  มีคาใชจายในการเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลา

นครินทรเฉล่ียรายละ 616.59 บาท  และ 480.50 บาท  ตามลําดับ  สําหรับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในบริการ

สุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร  ไดแก  หอผูปวย/คลินิกที่เขารับบริการสุขภาพ    และบริการที่รวดเร็วทันใจ

ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร  สวนปจจัยที่มีผลตอการกลับมารับบริการซ้ําอีกที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร  ไดแก   

เพศ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  อาชีพ   ความพึงพอใจในบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร   

การเสียโอกาสในการมีรายไดของผูที่มาดูแลผูปวย  เวลาที่สูญเสียในการเดินทางมาโรงพยาบาลสงขลานครินทร และ

คาใชจายในการเดินทางมารับบริการ ทั้งนี้ผูปวยที่มารับบริการสุขภาพเสนอแนะใหโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ปรับปรุงใหมีความรวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  ใหเพิ่มสถานที่จอดรถ   ปรับปรุงเกี่ยวกับเจาหนาที่บางคนพูดจา

ไมสุภาพ กิริยาไมเหมาะสม  แพทยและพยาบาลควรตรวจและแนะนําการดูแลรักษาผูปวยโดยละเอียด เปนตน 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําตอรูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม ในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การจัดการทรัพยากรทางน้ํา 
The Aquatic Animal Production Technology Students’ Satisfaction on Group Investigation 
Instructional Model in Geographical Information System for Aquatic Resource Management 
Course 
 

พิสิษฐ สุวรรณแพทย1 และ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ รักษาศิริ1 

Phisit Suvarnaphaet1 and Bhutharit  Vittayaphattananurak Raksasiri1  
  

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและ

แสวงหาความรูเปนกลุม ในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา ภาคการศึกษาที่ 2   

ปการศึกษา 2552 จากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา จํานวน 24 คน ดวยการทําปญหาที่มีลักษณะ

ชวนใหเกิดความงุนงงสงสัย (puzzlement) โดยการประเมินผลผูเรียนภายหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผูเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ และคาเฉลี่ย 

ผลการประเมินพบวา ดานความพึงพอใจโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ผูเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจ       

อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดตอรูปแบบการเรียนการสอนเพราะรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวทําใหผูเรียนไดรับ

ความรูมากขึ้นนอกเหนือจากที่ฟงบรรยายในชั้นเรียน 

คําสําคัญ  : การประเมินความพึงพอใจ  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

การจัดการทรัพยากรทางน้ํา 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the Students' Satisfaction of Group Investigation 

Instructional Model. The populations were 24 students who were studying Geographical Information 

System for Aquatic Resource Management in the semester 2/2552, who were learning in the 

Geographical Information System subject by puzzlement. At the end of the course, the satisfactions of 

the students to those activities were evaluated. The instrument of this study was the questionnaire about 

students’ satisfaction. The percentage and the means were used for statistical study. The whole 

satisfaction was figured up at 4.55. Most students satisfied at the highest level of satisfaction with those 

activities because they got to explore more interesting knowledge. 

Keywords : Satisfactory Evaluation, Group Investigation Instructional Model, Geographical 

Information System , Resource Management 

                                          
1 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร เพชรบุรี 76120 ประเทศไทย 

  Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand 
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คํานําและวัตถุประสงค 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 มีสาระสําคัญ

กลาวไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาผูเรียนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ มาตรา 24 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ

และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ

เผชิญ สถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรู

จากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม

สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจ

เรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และมาตรา 30 ที่กําหนดให

สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (นันทนิตย หงษศรีจินดา, 2550) ดังนั้นในการจัดการ

เรียนการสอนใหกับผูเรียนจึงควรทําการวิจัยในชั้นเรียนควบคูไปดวยเพื่อสงเสริมผูเรียนใหสามารถพัฒนาตนเอง 

อยางมีประสิทธิภาพ 

บรูซ จอยซ(Bruce, Joyce) และ (มารชา วีล)Marsha, Weil (อางถึงใน วิมลรัตน ลีหะสุนนท, 2551:7) ได

กลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมเปนรูปแบบการเรียนรูที่ผูเรียนเปน

ผูแกปญหา โดยกระบวนการประชาธิปไตยเปนกลุม ที่สืบเสาะหาความรูภายใต ความเปนประชาธิปไตยเปนหลัก 

ผูเรียนตองถกเถียงกันและตกลงกันภายใตความสามารถของแตละบุคคลภายในกลุม โดยมีการแขงขันระหวางกลุม

และมีความรวมมือกัน ภายในกลุม เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายของความเปนพลเมืองดีของสังคม  

Bruce, Joyce และ Marsha, Weil เปนผูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหา

ความรูเปนกลุมจากแนวคิดหลักของ เธเลนThelen) 2 แนวคิด คือแนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะแสวงหาความรู

(Inquiry) และแนวคิดเกี่ยวกับความรู (Knowledge) เธเลนไดอธิบายวา ส่ิงสําคัญที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิด

ความรูสึกหรือความตองการที่จะสืบคนหรือเสาะแสวงหาความรูก็คือตัวปญหา แตปญหานั้น จะตองมีลักษณะที่มี

ความหมายตอผูเรียน และทาทายเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหาคําตอบ นอกจากนั้น 

ปญหาที่มีลักษณะชวนใหเกิดความงุนงงสงสัย(Puzzlement) หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางความคิด จะยิ่งทําให

ผูเรียนเกิดความตองการที่จะเสาะแสวงหาความรูหรือคําตอบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมนุษยอาศัยอยูในสังคม ตองมี

ปฏิสัมพันธกับผูอื่นในสังคม เพื่อสนองความตองการของตนทั้งทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม 

ความขัดแยงทางความคิดที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือในกลุม จึงเปนส่ิงที่บุคคลตองพยายามหาหนทางขจัดแกไข หรือ

จัดการทําความกระจางใหเปนที่พอใจหรือยอมรับทั้งของตนเองและผูเกี่ยวของ สวนในเรื่อง “ความรู” นั้น เธเลน       

มีความเห็นวา ความรูเปนเปาหมายของกระบวนการสืบสอบทั้งหลาย ความรูเปนส่ิงที่ไดจากการนําประสบการณ 

หรือความรูเดิมมาใชในประสบการณใหม ดังนั้น ความรูจึงเปนส่ิงที่คนพบ ผานทางกระบวนการสืบสอบ (Inquiry) 

โดยอาศัยความรูและประสบการณ โดยมีวัตถุประสงคของรูปแบบที่มุงพัฒนาทักษะในการสืบสอบ เพื่อใหไดมาซึ่ง

ความรูความเขาใจโดยอาศัยกลุมซึ่งเปนเครื่องมือทางสังคมชวยกระตุนความสนใจ หรือความอยากรู และชวย
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ดําเนินการแสวงหาความรูหรือคําตอบที่ตองการ ขั้นตอนการเรียนจะเวียนเปนวัฏจักรเร่ือยไปในการสืบเสาะแสวงหา

ความรู โดยใชกระบวนการกลุมตามทฤษฎีของ เธเลน สรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้ 

1. นักเรียนพบสถานการณที่เปนปญหา 

2. สํารวจปฏิกิริยาตอสถานการณ 

3. กําหนดงานที่จะศึกษา จัดระเบียบส่ิงที่จะศึกษา (การวางแผน การใหคําจํากัดความปญหา กําหนด

ปญหา บทบาท งานที่ตองทํา ฯลฯ) 

4. การศึกษาเปนรายบุคคลและการศึกษาเปนกลุม 

5. วิเคราะหความกาวหนาและวิเคราะหกระบวนการ 

6. ยอนไปทํากิจกรรมใหม 

นอกจากนี้บรูซ จอยซ และ มารชา วีล ไดกลาวสนับสนุนใหมีการใชรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ

สืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมโดยใชกระบวนการกลุมตามทฤษฎีของเธเลนวาเปนรูปแบบที่สามารถเขาใจได

งาย และใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสืบคนหาความรู ปฏิสัมพันธทางสังคม ในการเรียนรู

และสามารถนํารูปแบบนี้ไปใชไดทุกวิชาและทุกระดับช้ันเรียน 

 งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปน

กลุมนั้นไดถูกตีพิมพในบทความวิจัยของแอลเลน เรื่อง Social Science Model of Teaching Path to Effective: The 

Group Investigation Model. ซึ่งแอลเลนไดพัฒนาการสอนแบบสืบเสาะเปนกลุมมาเปนการสอนแบบเธเลน (Thelen 

Model) ซึ่งใชวิธีการคลายกัน คือ กําหนดปญหาใหนักเรียนแตละกลุมแกปญหา โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู  

เปนกลุม แลวนําความรูแตละคนมาอภิปรายรวมกัน ดําเนินการวิเคราะหปญหา จากนั้นนําเสนอโดยการแสดง

บทบาทสมมติ รายงานหรืออื่นๆ ซึ่งส่ิงตางๆ เหลานี้ไดผานการอานของทุกคนมาแลว การวิจัยพบวานักเรียนรูและ

สามารถปฏิบัติจริง จากการที่นักเรียนสามารถอธิบายแกปญหา พัฒนาความคิดการประยุกตใช การสาธิต วิจารณ

และสามารถเชื่อมโยงความคิดกับประเด็นตางๆ ได และมีการตัดสินใจที่เที่ยงตรงตอปญหาตางๆ แอลเลน(Allen) 

(2002) 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากร

ทางน้ํา(711463  GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM FOR AQUATIC RESOURCE MANAGEMENT) 

ซึ่งเปนรายวิชาอยูในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ผลิตสัตวน้ํา(หลักสูตรใหม ป พ.ศ. 2549) ซึ่งเปนรายวิชาที่มีจํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต 3 (2-3-4) ในภาคการศึกษา

ที่ 2 สําหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา สําหรับผูที่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ําไดนั้นตองผานรายวิชา 711 361 นิเวศวิทยาแหลงน้ําซึ่งวิชาบังคับกอน 

โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบดวยการบรรยาย จํานวน 2 ชั่วโมงตอสัปดาหและปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง

ตอสัปดาห(คูมือนักศึกษา, 2552) ทั้งนี้คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดสงเสริม

และสนับสนุนใหอาจารยในคณะทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยจึงได

นํารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมซึ่งเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เปน

สากลมาใชในการเรียนการสอนในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ําเพื่อพัฒนา

ผูเรียนในพัฒนาทักษะการสืบเสาะแสวงหาความรู(Inquiry)เพื่อใหไดมาซึ่งวิธีการแกปญหา ภายหลังจากการใช
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รูปแบบการเรียนการสอนกับรายวิชาดังกลาวผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน

ดวยรูปแบบการเรียนการสอนนี้ 

 งานวิจัยชิ้นนี้  มีวัตถุประสงค เพื่อที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรตอรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมในรายวิชาระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากงานวิจัยชิ้นนี้ยังใชเปนขอมูลพื้นฐาน

ในการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ

การจัดการทรัพยากรทางน้ําในภาคการศึกษาถัดไป รวมทั้งนําไปพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    

ในรายวิชาอื่นๆของผูสอนดวย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) ซึ่งใชแบบการวิจัยแบบกอนทดลอง (Pre 

Experimental Designs) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ คือนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา คณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่ลงทะเบียนระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา (711463 GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM FOR 

AQUATIC RESOURCE MANAGEMENT) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 24 คนโดยกําหนดให

เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาทั้งหมด 

2. รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม ในรายวิชาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามในงานวิจัยมี 6 ขั้นตอนดังนี้ดังนี้ 

2.1 ขั้นเสนอปญหาเปนขั้นตอนที่ผูสอนนําเสนอปญหาใหผูเรียนคิดหาคําตอบ เพราะปญหาจะทําใหผูเรียน

เกิดความสนใจ อยากรู อยากเรียน เกิดความกระตือรือรนที่จะหาทางแกไข ในที่นี้ปญหาดังกลาวจะสอดคลองกับ

รายวิชา ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเลือกปญหาการกัดเซาะชายฝงของประเทศไทยจาก สารคดีพิเศษ: โลกรอน ความจริงที่ 

ทุกคนตองรู นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 256 มีนาคม 2550 ปที่ 23 ใหเปนปญหาที่มีลักษณะชวนใหเกิดความงุนงง  

สงสัย (Puzzlement) 

2.2 ขั้นพิจารณาปญหา ประกอบดวย 

2.2.1 ผูสอนกระตุนใหผูเรียนทั้งชั้นรวมกันพิจารณาปญหา หรือเรื่องที่ผูสอนนําเสนอ โดยวิเคราะหเปน

ปญหา หรือประเด็นยอยหลายๆ ประเด็น 

2.2.2 แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 4 – 6 คน และมอบหมายงานใหกลุมยอย โดยอาจจะ

ใหกลุมเลือกปญหาหรือผูสอนมอบหมายเพื่อรวมกันศึกษาคนควาหาขอมูลเปนคําตอบหรือแนวทางแกไขปญหา 

2.2.3 ขั้นวางแผนผูเรียนแตละกลุมวางแผนการทํางาน โดยอาจแบงงานกันเพื่อเตรียมไปศึกษาคนควาจาก

แหลงตางๆ อาจจะเปนสถานที่ บุคคลตางๆ ที่อยูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน หองสมุด จากอินเตอรเน็ต 

รวมทั้งผูคนในชุมชนที่อยูชายฝงทะเล ฯลฯ โดยวิธีการอาน คนควา สอบถาม สัมภาษณ เปนตน 

2.4 ขั้นลงมือปฏิบัติผูเรียนลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่รวมกันวางไว โดยแยกยายกันไปคนควาหาขอมูล 

อาจเปนการแบงเปนกลุมหรือแยกเปนรายบุคคลก็ได 

2.5 ขั้นรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและเสนอผลงาน 
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2.5.1 ผูเรียนแตละคนกลับเขากลุมยอยรวมกัน รวบรวม วิเคราะหเรียบเรียงขอมูลและหาขอสรุปเพื่อเตรียม

นําเสนอตอที่ประชุม 

2.5.2 ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานตอที่ประชุม โดยนําเสนอทั้งขอมูลที่คนควาได ขอสรุปของกลุมและวิธีการ

สืบเสาะหาความรูของกลุม 

2.5.3 ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการเรียนรู 

2.6 ขั้นทบทวนและเชื่อมโยงปญหาใหมผูเรียนรวมกันพิจารณาทบทวนแตละประเด็นปญหาวาประเด็นใด

เปนปญหาตอเนื่องประเด็นใดเปนปญหาเพิ่มเติม เพื่อโยงการศึกษาคนควาตอเนื่องโดยเริ่มดําเนินการตามขั้นตอนที่ 

1 ในวงรอบใหม  

โดยในรูปแบบการเรียนการสอนจะใชเวลา ขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 ใชเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห โดยขั้นตอนผูสอนจะ

ใชเวลากับผูเรียนในสัปดาหแรก 3 ชั่วโมง เพื่อเสนอปญหาและพิจารณาปญหารวมกันกับผูสอน (ขั้นตอนที่ 1 และ 2 

ใชเวลา 3 ชั่วโมง) จากนั้นในขั้นตอนที่ 3-4 ใหผูเรียนศึกษาเปนรายบุคคลและเปนกลุมนอกชั้นเรียนเปนเวลา 2 

สัปดาห สําหรับขั้นรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและเสนอผลงาน (ขั้นตอนที่ 5) จนกระทั่งถึงขั้นตอนทบทวนและ

เชื่อมโยงปญหาใหมหรือขั้นยอนไปทํากิจกรรม ในกรณีที่ไมบรรลุจุดมุงหมาย (ขั้นตอนที่ 6)ซึ่ง 2 ขั้นตอนนี้จะเปน

ขั้นตอนที่อยูในชั้นเรียนเปนเวลา 3 ชั่วโมง 

2. ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีการแบงกลุมโดยให

นักศึกษาทั้งหมดจัดกลุมกันเองโดยจัดกลุมละ 4-6 คน หลัง จากการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมแลว จะมีการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมในปลายภาคการศึกษา และทําการวิเคราะหผลโดยใชสถิติรอยละของ

ความถี่ และคาเฉล่ียคะแนนความสําคัญและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม 5 ดวยโปรแกรม 

Microsoft Excel 

3. เครื่องมือวัดที่ใชในงานวิจัย คือแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน

กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

3.1 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและ

แสวงหาความรูเปนกลุม เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุดมาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดใน 9 หัวขอ

ยอย โดยสอบถามความคิดเห็นเชิงบวก 

เกณฑที่ใชในการวิเคราะหคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวม(กาญจนา จันทรประเสริฐ, 2551) กําหนด

ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 กําหนดใหอยูในเกณฑ ความพึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 กําหนดใหอยูในเกณฑ ความพึงพอใจนอยที่สุด 

3.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและ

แสวงหาความรูเปนกลุม หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (อดิศักดิ์ 

พงษพูลผลศักดิ์, 2544) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
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น้ํา คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรที่ไมใชกุลมตัวอยางในครั้งนี้ มีคา α = 0.83 นั่นคือมือวัดนี้มี

คุณภาพสูงเพียงพอในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล ชี้แจงจุดประสงคการวิจัยกับกลุมตัวอยาง ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสํารวจความ

พึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม 

 

ผลการวิจัย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปน

กลุม ในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา โดยผูสอนกําหนดปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงของประเทศไทยจากจาก สารคดีพิเศษ: โลกรอน ความจริงที่ทุกคนตองรู นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 256 มีนาคม 

2550 ปที่ 23 โดยอาจารยผูสอนทําการประเมินผลจากการทํากิจกรรมจากการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ตั้งแต

ขั้นตอนการเตรียมงาน การนําเสนอหนาชั้นเรียน การตอบคําถาม และการทดสอบ จากนั้นจะใหผูเรียนประเมินความ

พึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอนในดานของประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ไดจัดไวใน

รายวิชานี้ ผลที่ไดแสดงไวในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงคารอยละและคาเฉล่ียของความพึงพอใจของผูเรียนในดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนการสอน

ตามรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา 
 

คารอยละของระดับความพึงพอใจ ประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนการสอน
ตาม รูปแบบการเรียนการสอน 5 4 3 2 1 

คาเฉล่ีย 

�� (μ) 
 

1. ทําใหเกิดความเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน
เพ่ิมขึ้น 

66.67 25.00 8.33 - - 4.58 0.65 

2. ไดฝกการทํางานเปนกลุม 75.00 20.83 4.17 - - 4.71 0.55 
3. สงเสริมการใชประชาธิปไตยในชั้นเรียน 58.33 16.67 25.00 - - 4.33 0.87 
4. ไดฝกวิธีการนําเสนอผลงาน 83.33 16.67 0.00 - - 4.83 0.38 
5. ไดรับการกระตุนใหเกิดการคนควาขอมูล
และความรูเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้ง
เปนกลุมและรายบุคคล 

54.17 20.83 20.83 4.17 - 4.25 0.94 

6. ไดฝกฝนการวิเคราะหความถูกตองของ
ขอมูลที่ไดรับมาจากแหลงความรูตาง ๆ  

58.33 16.67 25.00 - - 4.46 0.51 

7. ไดฝกฝนการสรุปและอภิปรายผล 87.50 8.33 4.17 - - 4.83 0.48 
8. ไดนําความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนมาประยุกตใชงานจริง 

37.50 54.17 8.33 - - 4.29 0.62 

9. ไดฝกการนําความรูในวิชาที่เรียนมาประยุกต
รวมกับวิชาอื่นได 

79.17 8.33 12.50 - - 4.67 0.70 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 66.20 21.76 11.57 4.17 - 4.55 0.68 
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สรุป 
ในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน

กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม ในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทาง

น้ํา ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดยผูสอนใหแกปญหาที่มีลักษณะชวนใหเกิดความงุนงงสงสัย

(Puzzlement) พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน

การสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งหัวขอไดฝกวิธีการนําเสนอผลงานและหัวขอไดฝกฝนการสรุปและ

อภิปรายผล มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.83 เพราะกอนการนําเสนอนั้นผูเรียนไดผานการสรุปและอภิปรายกันในภายใน

กลุมซึ่งผูเรยีนไดใหความสําคัญกอนการนําเสนองานตอหนาที่ประชุมเพื่อใหผลงานของกลุมตนเองออกมาดีผูเรียนจึง

ไดรับประโยชนจากหัวขอดังกลาวมากที่สุด สําหรับหัวขอไดฝกการทํางานเปนกลุมมีคาเฉลี่ยที่สูงเปนอันดับที่ 2 

เทากับ 4.71 นั่นคือรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมบรรลุวัตถุประสงคของ

รูปแบบคือทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม แตผลการวิจัยกลับพบวาความพึงพอใจในหัวขอไดรับการกระตุนให

เกิดการคนควาขอมูลและความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งเปนกลุมและรายบุคคลนั้นมีคาคะแนนต่ําสุดคือ 

4.25 ซึ่งอยูในระดับมาก ซึ่งพบวานักศึกษาใชอินเทอรเน็ตในการคนควาเทานั้น ซึ่งก็มีขอมูลดังกลาวไมเพียงพอกับ

การแกปญหาที่ไดรับจึงไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวของผูสอนคือใหผูเรียนคนควาขอมูลจากแหลงตางๆใหมากที่สุด

นอกเหนือจากอินเทอรเน็ต เชน จากหองสมุดของมหาวิทยาลัย จากคนในชุมชนที่อาศัยอยูแถบชายฝงทะเลหัวหิน

หรือชะอํา เปนตน ซึ่งผูสอนจําเปนตองวางแผนการสอนใหมในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อแกปญหาดังกลาว สําหรับ

ความพึงพอใจในภาพรวมของรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุมเทากับ 4.55 

ถือวาอยูในเกณฑ ความพึงพอใจมากที่สุดถือไดวารูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคในดานความ

พึงพอใจของผูเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ํา 

 

คําขอบคุณ 
ผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ที่สนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้ทุกคน 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนทีม่ีตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชา 
ระหวางสถานีโทรทศันของรัฐบาลและเอกชน  
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between public television stations and private television stations 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง  “ความพึงพอใจของนักศึกษาส่ือสารมวลชนที่มีตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชาระหวาง

สถานีโทรทัศนของรัฐบาลและเอกชน” เปนการวิจัยแบบสํารวจ ดวยวัตถุประสงค 2 ขอ คือ 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชา ซึ่งแบงเปน 3 องคประกอบ คือการ

รายงานขาว ผูส่ือขาว และการออกแบบฉากประกอบการรายงานขาว  

2. ขอเสนอแนะ และแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการรายงานขาวชวงเชา 

ประชากรในการศึกษา เลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาส่ือสารมวลชน ทั้งที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 

2552 จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แหง และ เอกชน 2 แหง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนทั้งหมด 3,460 

คน และเลือกเปนกลุมตัวอยาง 400 คน จากมหาวิทยาลัยละ 100 คน รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยการสุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for Windows ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD) 

ผลการวิจัยสรุปไดวา นักศึกษาสวนใหญชมขาวจากสถานีโทรทัศนของเอกชนมากกวาของรัฐบาล คิดเปน

รอยละ 6.53 และ 13.2 ตามลําดับ ซึ่งมากกวากันรอยละ 52.1 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชาทั้ง 

3องคประกอบ ในสถานีของรัฐบาลและเอกชน ในระดับมากเหมือนกัน และมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ

รายงานขาวชวงเชา โดยใหสถานีโทรทัศนของเอกชนใหความสําคัญของขาวเชิงสรางสรรคมากกวาขาวบันเทิง และให

ทั้ง 2สถานี พัฒนาผูส่ือขาวใหรายงานขาวอยางมีคุณภาพ สําหรับการออกแบบฉากประกอบการรายงานขาวนั้น ควร

พัฒนาใหสอดคลองกับประเภทของขาวมากกวานี้ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป คือ  

1. ควรขยายเวลาการวิจัยออกไปเปน  6-8 เดอืน กําหนดเวลาเริ่มตน ในตนของภาคการศึกษาที่ 2  

2. พัฒนารูปแบบคําถามแบบปลายเปด ใหจูงใจผูตอบแบบสอบถาม 

3. ควรมีการวิจัยตอยอดจากการวิจัยครั้งนี้ ดวยการหาคําตอบที่ชี้ชัดใหเห็นถึงความแตกตาง ของความ

พึงพอใจ ดวยการกําหนดเปนสมมุติฐานการวิจัย  

4. กําหนดประชากรเปาหมายจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อยูในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ 

คําสําคัญ : รูปแบบรายงานขาว   สถานีโทรทัศนของรัฐบาลและเอกชน 
. 

                                                            
1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ 10500  ประเทศไทย 

  Faculty of Information and Communication Technology. Silpakorn University. Bangkok 10500 Thailand.  
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Abstract 
 This paper was survey research on the title of “mass communication students’ satisfaction towards  

pattern of morning news between public television stations and private television stations” with research 

objectives as 

1.To study on mass communication students’ satisfaction towards pattern of morning news which 

devided into 3 elements as news reporting, mass media’s characteristics as well as scene designing for 

news transmission in both television stations. 

 2. To developt concepts for pattern of morning news on the whole elements. 

 Research population were 3406 mass communication students whom studying in the academic 

year 2009 from two public universities and two private universities in Bangkok Metropolitan and 

Vicinities.Sample size  were 400 students and selecting by disproportional stratified random sampling with 

100 samples from each university. Using accidental sampling to collect data from questionnaires and 

analized with SPSS for Windows program by means of percentage, mean and standard deviation. 

 Research results revealed that most of them were watching morning news program from private 

television stations more than public television stations as 52.1% (65.3% and 13.2% respectively), satisfied 

with the whole element on high level in both television stations.  Adding the suggestions on developing 

concepts for pattern of morning news that the private television stations should develop more efficiency on 

creative news than entertainment news, and both television stations should develop more efficiency on the 

other elements than usual. 

 The followings are the recommendations for future research. 

1. Extending  research period from 6 to 8 months and starts on the early of second semester. 

2. Developing pattern of opened-ended research question to stimulate more answers. 

3. Adding research hypothesis for testing significance of satisfaction differences. 

4. Extending the target populations to the other upcountry universities. 

Keyword : pattern of morning news,  public television stations and private television stations 

 

คํานํา 
ปจจุบันการรายงานขาวภาคเชาของสถานีโทรทัศน   มีการนําเสนอในรูปแบบของการเลาขาวเปนสวนใหญ     

เนื่องจากไดรับความนิยมอยางสูงจากกลุมเปาหมายทุกเพศทุกวัย กลาวคือสมาชิกในครอบครัวซึ่งกําลังทํากิจวัตรประจําวัน

ก็สามารถชมหรือฟงการเลาขาวในลักษณะผอนคลายคลายกับการสนทนาพูดคุยกันยามเชาไดดวย จึงเปนที่นิยมและ                   

มีการติดตามมากขึ้นจนเกิดการแขงขันเพื่อแยงกลุมเปาหมายระหวางสถานีโทรทัศน  โดยมีการพัฒนารูปแบบการเลา

ขาวอยางหลากหลายในลักษณะตาง ๆ  กัน   ดังนั้นกลยุทธใหมทางการตลาดในการรายงานขาวจึงถูกนํามาใชเพื่อดึงดูดความ

สนใจ    ของกลุมเปาหมาย   เพื่อมุงหวังการเพิ่มระดับความนิยมสงผลกําไรของบริษัทใหสูงขึ้นจากรายไดที่รับจากบริษัท     

ผูอุปถัมภรายการ  ทําใหผูจัดรายการขาวไมไดคํานึงถึงหัวใจสําคัญของรายการ  ซึ่งควรจะเปนการรายงานขาวที่สมบูรณ
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ดวยสาระ  เนื้อหาที่ผูชมควรจะทราบ  แตกลับกลายเปนการนําเสนอขาวที่ไดจากการอานหนังสือพิมพผสมกับการ

นําเสนอความคิดเห็นของผูอานขาว  ที่บางครั้งปราศจากการวิเคราะหดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตอง 

ผูวิจัยมีความเชื่อวารายการขาวชวงเชาสามารถพัฒนาใหมีคุณภาพมากกวานี้ไดอีก  หากผูจัดรายการและ

สถานีโทรทัศนนั้นใหความสําคัญกับเรื่องเนื้อหาสาระของรายการขาวที่แทจริง   มากกวาผลกําไรเชิงธุรกิจ ผูวิจัยเห็นวา

สถานีโทรทัศนของรัฐบาลซึ่งตั้งขึ้นมาดวยเงินภาษีอากรของประชาชน  ควรจะมีบทบาทและความรับผิดชอบในการ

นําเสนอขาวที่มีเนื้อหาสาระถูกตองไดดีกวาสถานีโทรทัศนของเอกชน 

ดวยเหตุผลนี้ ผูวิจัยจึงเห็นสมควรสํารวจความพึงพอใจจากนักศึกษาสื่อสารมวลชนโดยตรง  ซึ่งตอไปจะตองประกอบ

อาชีพในดานนี้   เพื่อทราบถึงแนวคิดและขอเสนอแนะทางวิชาการและนํามาปรับปรุงคุณภาพรูปแบบรายการตอไป 

 

วัตถุประสงค  
1  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาดานสื่อสารมวลชน  ที่มีตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชา คุณลักษณะของผูส่ือขาว   

และการออกแบบฉากประกอบการรายงานขาวในสถานีโทรทัศนของรัฐบาลและเอกชน   

2   ศึกษาแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการรายงานขาวชวงเชา   แนวคิดและการพัฒนาผูส่ือขาว   รวมทั้งการออกแบบ

ฉากประกอบการรายงานขาว 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (survey  research)  ประกอบดวยหัวขอทีเ่กี่ยวของดังนี ้
 1.  ประชากร 
 ประชากรที่ใชประกอบการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน  หรือนิเทศศาสตร  ที่กําลังศึกษาอยูใน             

ปการศึกษา 2552 จากมหาวิทยาลัยของรัฐบาล  2  แหง  และมหาวิทยาลัยเอกชน  2  แหง  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  คือ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (640 คน)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  (1,800 คน)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (400 คน)  และ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  (566 คน)  รวมทั้งหมด  3,406 คน 
 2.  การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ  Taro Yamane   (อัจฉรีย  จันทลักขณา, 2551 : 

140)  ซึ่งกําหนดระดับความคลาดเคลื่อน  (error : e)  ที่ 5% ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด  358 คน  และปดเพิ่มเปน  400 คน  จากนั้นใช

วิธีการกําหนดขนาดตัวอยางแบบเทา ๆ  กันทุกมหาวิทยาลัย  (disproportional  stratified  sampling : Butler, C.S. 1985: p 7-8) 
 3.  การสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหครอบคลุมแนวคิดทางการวิจัย  ซึ่งแบงออกเปน  6 สวน  ดังนี้ 

 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล  อาทิ  เพศ  อายุ  ชั้นปที่ศึกษา  สาขาวิชาเอก  และพฤติกรรมการชม

ขาวจากสถานีโทรทัศน  เปนตน 

 สวนที่  2   ความรูดานการขาว  ดานคุณลักษณะของนักส่ือสารมวลชน  การแตงกายของผูส่ือขาว  การแตงกายของ         

ผูดําเนินรายการ  และการออกแบบฉากประกอบการรายงานขาว  โดยวัดความรูจากคําตอบที่แบงเปน 2 ระดับ  คือคําตอบที่

ถูกตอง  และคําตอบที่ไมถูกตอง  จํานวน 38 ขอ 
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 สวนที่ 3-5 วัดความพึงพอใจตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชา  ดานผูส่ือขาวและการออกแบบฉากประกอบการ

รายงานขาว  จํานวน  12 ขอ  10 ขอ  และ  6 ขอ  ตามลําดับ  โดยวัดความพึงพอใจ  5 ระดับ  ตามมาตรวัดของ  Likert   คือ  มาก

ที่สุด  ( 5 คะแนน)   มาก  (4 คะแนน)  ปานกลาง  (3 คะแนน)   นอย  ( 2 คะแนน)  นอยที่สุด (1 คะแนน)  

 สวนที่  6   คําถามปลายเปดดานขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงดานการเสนอขาวของสถานีโทรทัศนของรัฐบาลและ

เอกชน 
 4.  การวิเคราะหและรวบรวมขอมูล 
 รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม   ที่แจกใหกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง   แบบบังเอิญ  (accidental  

sampling)  ซึ่งเปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชหลักความนาจะเปน  (nonprobability  sampling) และวิเคราะหขอมูล ดงันี้ 

  1. ใชโปรแกรม  SPSS  for  windows  ในการวิเคราะหขอมูล 

 2. วิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   

  3. เปรียบเทียบความพึงพอใจดวยคาเฉลี่ยและคา  SD   

  4. จัดระดับความพึงพอใจเปน  3  ระดับ  โดยมีชวงคะแนนความพึงพอใจดังนี ้

     ระดับความพงึพอใจ     ชวงระดับคะแนน 

    นอย           1 - 1.66 

    ปานกลาง           1.67 - 3.33 

    มาก           3.34 - 5.00 

 

สรปุผลการวจิัย 
 คําถามขอที่ 1 นักศึกษามีความรูดานการขาว คุณลักษณะของนักส่ือสารมวลชน การแตงกายของผูส่ือขาว 

การแตงกายของผูดําเนินรายการ และการออกแบบฉากประกอบการรายงานขาวหรือไม? 

 พิจารณาจากขอมูลในตารางที่ 2 ในคาเฉลี่ยรวมของคําตอบที่ถูกตอง ในรายละเอียดทั้ง 5 ดาน ที่ระบุไวใน

คําถาม ปรากฎวานักศึกษาสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตองถึง รอยละ 75.4, 91.4, 80.7, 94.4 และ 88.3 

ตามลําดับ โดยคิดเปนคาเฉลี่ยรวมทั้งหมด รอยละ 86.04 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษามีความรูทั้ง 5 ดาน ในระดับที่ดี

มาก 

 คําถามที่ 2-4  นักศึกษามีความพึงพอใจตอรูปแบบการายงานขาวชวงเชา ผูส่ือขาว และการออกแบบฉาก

ประกอบการรายงานขาว ของสถานีโทรทัศนของรัฐบาล และเอกชน มากนอยกวากันเทาใด? 

 พิจารณาจากขอมูลในตารางที่ 3-5 จากคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจ        

ในทุกดาน จากสถานีโทรทัศนของรัฐบาล และ เอกชน ในระดับมากเหมือนกัน 

 ซึ่งการสรุปผลคําถามในการวิจัย ขอ 2-4 เปนคําตอบในวัตถุประสงคขอที่หนึ่ง สวนวัตถุประสงคขอที่สองนั้น 

ผูวิจัยคาดหมายวา จะไดรับคําตอบจากคําถามแบบปลายเปด แตมีผูใหความรวมมือนอยมาก ซึ่งสรุปเปน

สาระสําคัญ   ไดวา ตองการใหสถานีโทรทัศนของเอกชนใหความสําคัญของขาวเชิงสรางสรรคมากกวาขาวบันเทิง 

และตองการให      ทั้ง 2 สถานี พัฒนาผูส่ือขาวใหรายงานขาวอยางมีคุณภาพ สําหรับการออกแบบฉากประกอบการ

รายงานขาวนั้น ควรพัฒนาใหสอดคลองกับประเภทของขาวมากกวานี้ 
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คําขอบคุณ 
 การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาส่ือสารมวลชนที่มีตอรูปแบบการรายงานขาวชวงเชา      

ระหวางสถานีโทรทัศนของรัฐบาลและเอกชน”  สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีก็เพราะไดรับความอนุเคราะหจาก               

รองศาสตราจารยอัจฉรีย  จันทลักขณา  ที่กรุณาใหคําแนะนําในการศึกษา วิธีวิจัย  และใหขอเสนอที่เปนประโยชน   

อยางยิ่ง แกคณะผูวิจัย   และขอขอบพระคุณนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชนจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย           

กรุงเทพ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  และมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามที่ใช            

ในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ และขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ชวยประสานงานในเรื่องเอกสารใหคณะ      

ผูวิจัยจนแลวเสร็จ 
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ความสัมพันธระหวางการสงเสริมการทํางานกับประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาบริษัท Intuitive Logistics Resources Co., Ltd. 
A Relationship Between Work Promotion and Employees’ Teamwork Effectiveness: A Case 
Study of Intuitive Logistics Resources Co., Ltd.  
 

ณัฎฐา หวังพิทักษ1 สุทธินันทน พรหมสุวรรณ1  และ รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ2 

Nuttha Wangpituk1, Suthinan Pomsuwan1 and Rapeephant Chartlertyose2  

 

บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพื่อหาความสัมพันธระหวางการสงเสริมการทํางานกับประสิทธิผลการทํางาน

เปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากการหาความสัมพันธแบบ Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient   ของการสงเสริมการทํางานกับประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 ผลการศึกษาพบวาการสงเสริมการทํางานกับประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ  

มีความสัมพันธกันสูงในทุกปจจัย ดังนี้ ดานการประสานงานเทากับ  0.92 ดานบรรยากาศในการทํางานเทากับ 0.90 

ดานสวัสดิการเทากับ 0.84 ดานวิธีบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาเทากับ 0.82 และดานกฎระเบียบเทากับ 0.79    

ในระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

คําสําคัญ :  การสงเสริมการทํางาน  ประสิทธิผลการทํางานเปนทีม 

 

Abstract  
              This research objective was shown to investigate a relationship between work promotion and 

employees’ teamwork. The statistical used in this research was Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient to test a relationship between work promotion and employees’ teamwork. 

              The results revealed that a relationship between work promotion and employees’ teamwork was 

high in all factors: a cooperation factor (0.92), a work atmosphere factor (0.90), a welfare factor (0.84),     

a supervisor’s command factor (0.82), and a regulation factor (0.79) respectively with the level of 

significance at 0.05. 

Keywords : Work Promotion, Teamwork Effectiveness  

 

คํานําและวัตถุประสงค  
  ในปจจุบันธุรกิจมีการเติบโตอยางรวดเร็วซึ่งเกิดจากการแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ    

ซึ่งมีผลตอการที่ทําใหพนักงานมีความรูสึกวาการทํางานจะตองอาศัยการประสานงานกันเปนทีมเพิ่มมากขึ้น แตทั้งนี้
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ในสภาพความเปนจริงในระหวางการประสานงานกันเปนทีมของพนักงานมักเกิดรูปแบบปญหาตางๆ อยางมากมาย 

ซึ่งทําใหประสิทธิผลการทํางานลดลง แตทั้งนี้การที่จะทําใหการประสานงานกันเปนทีมอยางมีประสิทธิผลไมไดเปน

ประเด็นหรือปญหาที่ยากเกินกวาผูบริหารขององคกรจะนํามาสูการพิจารณาแกไข แตตองอาศัยความรวมมือรวมใจ

จากพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานระดับปฏิบัติการที่ตองไดรับการสนับสนุนและการสงเสริมการทํางาน    

จากองคกร ในขณะเดียวกันพนักงานระดับปฏิบัติการจําเปนตองทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผลเชนเดียวกัน    

ซึ่งองคประกอบทั้งสองประการดังกลาวยอมเปนการสงเสริมความสําเร็จขององคกร เชนเดียวกับบริษัท Intuitive 

Logistics Resources Co.. Ltd. ที่ใหความสําคัญในการกําหนดกลยุทธที่อาศัยความรวมมือจากพนักงานระดับ

ปฏิบัติการโดยมีการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานจากองคกรโดยตรง ตลอดทั้งการใหความสําคัญในการให

พนักงานพิจารณาคุณคาของการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิผล โดยยึดถือความสําเร็จขององคกรเปนที่ตั้ง         

ซึ่งทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมการทํางานกับประสิทธิผลการทํางานเปน

ทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท Intuitive Logistics Resources Co.. Ltd โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางการสงเสริมการทํางานกับประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการวามี

ความสัมพันธกันในระดับใด 

 

แนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการสงเสริมการทํางานกับประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการของบริษัท Intuitive Logistics Resources Co., Ltd มีการนําเสนอขอมูลตามแนวคิดทฤษฏี และ

ผลงานวิจัยดังนี้ 
              ปจจัยการสงเสริมการทํางาน 

การสงเสริมการทํางาน หมายถึง การที่ใหพนักงานทุกคนมีสวนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมกัน มีการ

ประสานงานระหวางกัน ผูบังคับบัญชามีวิธีการบริหารผูใตบังคับบัญชาอยางยุติธรรม รวมถึงมีการสรางบรรยากาศ

ในการทํางานและการจัดสวัสดิการใหมีความเหมาะสม สําหรับปจจัยการสงเสริมการทํางานประกอบดวย 

กฎระเบียบขอบังคับ การประสานงาน วิธีบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชา บรรยากาศในการทํางาน และสวัสดิการ 
           1. กฎระเบียบขอบังคับ  
    ลักษณะของกฎระเบียบขอบังคับที่ใชในหนวยงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

องคการ  และมีผลโดยตรงตอระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติ   ในแตละชิ้นซึ่งรวมถึงผลตอการกอใหเกิดความยุติธรรม  

ในการใหบริการอีกดวย  โครงสรางขององคการที่ดี   ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ก็ดี ส่ิงเหลาลวนเปนแบบแผน ที่ได

กําหนดขึ้นเพื่อชวยเหลือ ใหสมาชิกขององคการไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   และเพื่อที่จะเอาไวปกปอง

คุมครององคการ  ใหมีชีวิตยั่งยืนไปไดเทานั้น  หาไดเปนขวากหนามสกัดกั้นการเจริญเติบโตของสมาชิกแตอยางใด 

ไมถาสมาชิกขององคการทุกคน พรอมเสมอที่จะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

Hardaker และ Ward (1987)  กลาววาลักษณะบางประการขององคการที่มีสุขภาพสมบรูณมีลักษณะ

ดังตอไปนี้คือ สมาชิกทุกคนขององคการมีสวนรวมอยางกวางขวางในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ สมาชิก

ขององคการทุกคนมีความรับผิดชอบตอปญหาหรือขอยุงยากที่เกิดขึ้นและมีความเชื่อม่ันวาปญหาดังกลาวจะ

สามารถแกไขใหลุลวงไปไดเสมอผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา         

อยางกวางขวาง มีการยอมรับนับถือความคิดเห็นของผูบริหารระดับรอง ๆ ลงมาเปนอยางมาก เมื่อมีวิกฤตการณที่
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เกิดขึ้นสมาชิกขององคการทุกคนจะผนึกกําลังอยางรวดเร็วเพื่อแกไขปญหาหรือสถานการณจนกระทั่งวิกฤตการณ

ดังกลาวหมดสิ้นไปในที่สุด ภาวะผูนํามีความยืดหยุนไดมาก ความสําคัญในดานระเบียบขอบังคับหรือคําส่ังยังคงมี

อยูแตเมื่อเทียบอัตราสวนกันแลวความริเริ่มหรือภาวะสรางสรรคมีอยูสูงมาก เรื่องใดที่เกาลาสมัยจะไดรับการ

พิจารณาและยกเลิกไปในที่สุด  ในขณะที่ Steckler และ Fondas (1995) กลาววาองคการที่ไมมีประสิทธิผลมี

ลักษณะดังตอไปนี้คือ มีการอุทิศจิตใจใหกับวัตถุประสงคขององคการเพียงเล็กนอย เวนแตผูที่อยูในตําแหนงสูง ๆ     

ผูที่ทํางานและมองเห็นขอผิดพลาดปญหาตางๆ มักจะเก็บงําไวไมนําเรื่องนั้นไปพูดคุยกับผูที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของ 

บุคคลที่อยูในตําแหนงสูงพยายามวินิจฉัยส่ังการดวยตงเองมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ผูบริหารงานมีความรูสึก    

โดดเดี่ยวในการพยายามใหงานตางๆไมไดรับการปฏิบัติตามที่ตั้งความมุงหมายไวขาดความรวมมือ บุคคลที่ทํางาน

ไมมีการเรียนรูซึ่งกันและกันทุกคนปฏิเสธที่จะยอมรับประสบการณซึ่งกันและกัน การใชขาวสารสะทอนกลับถูก

หลีกเลี่ยงหรือขาดการประเมินผล สัมพันธภาพโดยทั่ว ๆไปเกิดขึ้นโดยไมจริงใจซึ่งกันและกันถูกปดบังซอนเรนและ    

มีอยูทั่วๆ ไปในที่ทํางาน  ผูบริหารเปนแบบบิดาที่อยูในกรอบของประเพณีเครงครัด ใครคัดคานไมได และผูบริหาร   

ลงมาควบคุมเรื่องเล็กๆนอย อยางเฉียบขาดเครงครัดและใชดุลยพินิจกับเรื่องเหลานี้มากเกินไป 
             2. การประสานงาน 
                  หลักการสําคัญประการหนึ่งที่จะขาดเสียมิได  และถือวาจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหการบริหารงาน 

ขององคการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการทํางาน  ไมมีการซ้ําซอนกันในการทํางาน         

ไมส้ินเปลืองคาใชจายจนเกินความจําเปน  และทําใหดําเนินไปอยางราบรื่น และเสร็จอยางรวดเร็ว  นั่นคือ หลักการ

ประสานงาน  (Coordination)  ซึ่ง Lock  และ Shaw  (1981) หลักการบริหารเริ่มตั้งแตกระบวนการบริหารที่เรียกวา 

(POSDCORB) คือ การวางแผน (Plan) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การ

อํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Cooperation) การควบคุม (Controlling) การรายงานผล (Reporting) 

การงบประมาณ (Budget) ตามแนวความคิดของ Luthur  และ Urwick  และแนวความคิดของ Fayol  ที่กลาวถึง

กระบวนการบริหารที่ประกอบไปดวย การวางแผน (Planning) การจัดการองคการ( Organizing )  การอํานวยการ  

(Directing) การประสานงาน  (Coordinating )   และการควบคุมงาน ( Controlling)  ดังนั้นจะเห็นวากระบวนการ

บริหารจะมีกี่ประเภทก็ตาม  แตส่ิงที่จะขาดเสียมิไดก็คือ  การประสานงานซึ่งถือวาเปนหัวใจของการบริหารงาน

นั่นเอง  การประสานงาน เปนแนวทางความคิดซึ่งแสดงถึงความเปนเอกภาพขององคการ และเปนการใหความ

พยายามที่จะสรางพลังรวมกันทั้งภายในองคการ และระหวางองคการ ซึ่งเปนแบบแผนการดําเนินงาน  ซึ่งนําไปสู

ความมีประสิทธิผลขององคการได 
   3. วิธีบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชา 
         จากการศึกษาแนวความคิดที่เกี่ยวของกับผูนํามีอยูหลากหลายแนวความคิด และหลากหลาย  

ทฤษฎี ซึ่งสามารถสรุปไดเปน 3 กลุม  คือ 

         3.1 แนวความคิดที่เนนบุคลิกภาพของผูนําของ Slocum และ Hellriegel (2007)  ไดศึกษา

องคประกอบสําคัญของผูนําพอสรุปไดวาบุคลิกลักษณะ  คานิยมของผูนํา  กลุมและสมาชิกภายในกลุม  และ

เหตุการณ  หรือปญหาที่เผชิญหนากลุม  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพความเปนผูนําแตกตางกันไดชี้ใหเห็น

ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปนผูนํามีหลายประการ โดยเฉพาะแรงกดดันจากผูบริหารระดับสูง แรงกดดันจาก

ผูใตบังคับบัญชา  แรงกดดันจากสถานการณ  นอกจากนี้แลว  ลักษณะของปญหา  และแรงกดดันของเวลาก็เปน

ปจจัยที่สงผล  หรือมีอิทธิพลตอการเปนผูนําของผูบริหารอีกดวย 
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        3.2  แนวความคิดที่เนนสถานการณของผูนําที่ Bass (1990) ไดอธิบายตามการศึกษาของนักวิชาการ

คือ ฟลเลอร (Fiedler) ที่ไดใชเวลาประมาณ 15 ป ทําการศึกษาหัวหนาตาง ๆ โดยการวิจัยเรื่องที่เกี่ยวของมากกวา 

50 เรื่อง  แลวสรุปวาไมวาหัวหนางานแบบมุงงาน หรือมุงสัมพันธภาพก็เปนหัวหนาที่ดีได ขอสําคัญตองนําไปใชให

เหมาะสมกับสถานการณ  เพราะแตละแบบจะนําไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณยอมเปนไปได   
      4. บรรยากาศในการทํางาน 

    Argyris และ Schon (1978) สรุปองคประกอบที่เอื้ออํานวยตอความพอใจในบรรยากาศในการทํางานไว 10 

ประการ ดังนี้ 1. โอกาสกาวหนาในการทํางาน 2. สถานที่ทํางานและการจัดการ 3. คาจาง 4. ลักษณะของงาน

นาสนใจ 5.การควบคุมบังคับบัญชา 6. ลักษณะทางสังคม 7. การติดตอส่ือสาร 8. สภาพการทํางาน 9. ส่ิงตอบแทน

หรือประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ 10. การจูงใจการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค  
                       5. สวัสดิการ 

          สวัสดิการ หมายถึง คาตอบแทนใด  ๆ ก็ตามที่องคการหนึ่ง ๆ จายใหแกบุคลากรของตน 

นอกเหนือไปจากคาจางและเงินเดือนที่ไดรับประจําอยูแลว อาจจะอยูในรูปแบบของตัวเงินหรืออาจมิใชตัวเงินก็ได 

ทั้งนี้เพื่อชวยสงเสริมใหบุคคลเหลานั้นปฏิบัติงานไดผลดียิ่งขึ้น หรือเพื่อประโยชนอื่นๆ ขององคการ จาการศึกษาของ 

Bratton และ Gold (1990) ไดอธิบายความหมายของคําวา สวัสดิการ โดยสรุปไดเปน 3 ระดับดังนี้ คือ 

             1.    ระดับสังคม 

2.    ระดับองคกร สวัสดิการแรงงาน       

      3.     ระดับกิจกรรม  
      ประสิทธิผลการทํางานเปนทมี  

               ประสิทธิผลการทํางานเปนทีม หมายถึง ผลลัพธของการประสานงานของพนักงานแตละคนใน

องคการที่รวมกันในการผลักดันผลงานไปสูความสําเร็จที่สามารถวัดไดทั้งปริมาณและคุณภาพ การทํางานเปนทีมที่ดี

ควรตองมีลักษณะของการสรางแรงจูงใจในการทํางานโดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของแตละบุคคล 

โดย  McGregor (1960) กลาววาเมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางานตอพฤติกรรมที่ไดรับจากบุคคลอื่นในทาง

ที่ดียอมเกิดแรงจูงใจในการทํางานเปนทีมงานมากขึ้น แตจะนอยลงเรื่อย ๆ หากวาพฤติกรรมที่ไดจากผูอื่นไม ไดสราง

แรงจูงใจเพียงพอ โดยพฤติกรรมดังกลาวแสดงออกมาในรูปแบบของทฤษฏี x และทฤษฎี Y ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

           ทฤษฎี X ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคนวา มีลักษณะที่ไมดี  เปนทฤษฏีที่มองคนในแงราย และคิด

วาคนมีความตองการดานรางกายแตเพียงอยางเดียว ไมมีความตองการที่สูงขึ้นไป ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงเต็มไปดวยการ

บงัคับ ควบคุม ลงโทษ มากกวาการที่จะจูงใจใหคนมองเปาหมายอันสูงสงทางสังคม หรือความสําเร็จสูงสุดในชีวิต 

ทฤษฏี Y เปนแนวทางสมัยใหม ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคนในแงตรงกันขามกับทฤษฏี X  

การบริหารแบบมีสวนรวม (Participation Management) มีการนําเสนอแนวคิดของ Argyris และ 

Schon(1978) กลาววาการบริหารแบบมีสวนรวมเปนการจูงใจใหผูรวมปฏิบัติงานในองคการไดมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจรวมรับผิดชอบและรวมมือในการพัฒนา องคการที่ปฏิบัติอยูดวยความเต็มใจการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

ขององคการควรประกอบดวยสาระสําคัญอยางนอย 3 ประการคือ 

1. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององคการยอมมีความผูกพันกับองคการที่ตนเอง

ปฏิบัติงานอยู และมีความปรารถนาที่จะไดมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการแมเพียงไดรับฟงความคิดเห็น ก็

ทําใหรูสึกวาไดมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการ                                                             
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2. การมีสวนรวมชวยใหเกิดการยอมรับในเปาหมาย เพราะนอกจากจะชวยกระตุนใหสมาชิกแสดงความ

คิดเห็นแลว ยังชวยใหเกิดความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหวางกลุมสมาชิกและความรวมมือนั้นจะแพรขยาย

ไปทั้งองคการ ทําใหสมาชิกทั้งองคการมีเปาหมายเดียวกัน การมีสวนรวมเปนการยินยอมและพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่

ด วยความเต็มใจ  ซึ่ งจะมีผลทั้ งทางใจการยอมรับการสนับสนุนและผลตอการปฏิบัติ งานอยาง เต็มที่ 

 3. การมีสวนรวมชวยใหเกิดความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบ  การที่บุคคลไดแสดงความคิดเห็นและ

ยอมรับในเปาหมายเดียวกัน  จะชวยกระตุนใหบุคคลเกิดความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน  

ขององคการ 

นอกจากนี้ Odiorne (1995) กลาววาขอดีของการบริหารแบบมีสวนรวมมีดังนี้ 

                        1.  กอใหเกิดความสามัคคีระหวางผูบริหารและผูรวมงานทุกระดับในองคการ 

                        2.  ลดความขัดแยงในการทํางานและเพิ่มความไววางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 

                        3.  สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 

                        4.  ชวยใหผูรวมงานมีสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานทํา 

                        5.  สรางความเปนประชาธิปไตยในองคการ 

                        6.  ลดคาใชจายและใชทรัพยากรอยางประหยัด 

                        7.  ชวยใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

                        8.  ชวยใหพนักงานเกิดความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคการ  

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
       งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีรูปแบบการวิจัยโดยใชแบบสอบถามแบบ

ปลายปด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบดวยขอมูลคุณสมบัติสวนบุคคล การสงเสริมการทํางานและ

ประสิทธิผลการทํางานเปนทีม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 2 สวนดังนี้ 

      สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท Intuitive 

Logistics Resources Co.. Ltd  ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบ  

                   สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานการสงเสริมการทํางานและประสิทธิผลการทํางานเปน

ทีม โดยใชการวัดแบบ มาตรอันตรภาค (Interval Scale) แบงเปน 5 ระดับ โดยใหเลือกตอบไดเพียง 1 คําตอบ 
 การแปลผลของระดับความคิดเหน็ดานการสงเสริมการทาํงานเปนดังนี ้

        1             หมายถึง   ระดับความคิดเห็นวามีการสงเสริมการทํางานนอยที่สุด 

2             หมายถึง   ระดับความคิดเห็นวามีการสงเสริมการทํางานนอย 

3         หมายถึง   ระดับความคิดเห็นวามีการสงเสริมการทํางานปานกลาง 

4             หมายถึง   ระดับความคิดเห็นวามีการสงเสริมการทํางานมาก 

5             หมายถึง   ระดับความคิดเห็นวามีการสงเสริมการทํางานมากที่สุด    
 การแปลผลของระดับความคิดเห็นดานประสิทธิผลการทํางานเปนทีม เปนดังนี้ 

             1             หมายถึง   ระดับความคิดเห็นวามีประสิทธิผลการทํางานเปนทีมนอยที่สุด 
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2             หมายถึง   ระดับความคิดเห็นวามีประสิทธิผลการทํางานเปนทีมนอย 

 3            หมายถึง   ระดับความคิดเห็นวามีประสิทธิผลการทํางานเปนทีมปานกลาง 

4             หมายถึง   ระดับความคิดเห็นวามีประสิทธิผลการทํางานเปนทีมมาก 

5         หมายถึง   ระดับความคิดเห็นวามีประสิทธิผลการทํางานเปนทีมมากที่สุด 
              การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) และความนาเช่ือถือ (Reliability 
Test) ของแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนดังนี้ คือ 
            การตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) 

งานวิจัยนี้จะนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวมอบใหกับผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา

และทําการแกไขตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย 
              การทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability Test) 

เมื่อไดแกไขแบบสอบถามตามที่ผูทรงคุณวุฒิระบุเรียบรอยแลว นําแบบสอบถามมาทําการทดสอบความ

นาเชื่อถือ (Reliability Test) โดยทําการแจกกับพนักงานบริษัทแหงหนึ่งที่มีสภาพความเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 

คน เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยการวิเคราะหประมวลหาคา ครอนบารค แอลฟา (Cronbach’s Alpha Analysis 

Test) โดยคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถามดานการสงเสริมการทํางานเปนทีม มีคาเทากับ 0.930 และ

แบบสอบถามดานประสิทธิผลการทํางานเปนทีม มีคาเทากับ 0.897 หลังจากนั้นไดนําแบบสอบถามไปให           

กลุมตัวอยางกรอก 
           กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะเปนพนักงานของบริษัท Intuitive Logistics Resources Co., Ltd ซึ่งมี

จํานวน 1,500 คน ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Taro 

Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ระดับความคลาดเคลื่อน +- 5% ซึ่งไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 316 คน 

โดยการสุมแบบสะดวก (Simple Random Sampling)  
วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล 
              สถิติที่ใชสําหรับงานวิจัยนี้ รายงานผลดวยคารอยละ (Percentage) และการหาความสัมพันธแบบ 

Pearson Product Moment Correlation Coefficient ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในการวิเคราะหผลการวิจัย 
  

สรุปและอภปิรายผล 
              การสรุปผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการสงเสริมการทํางานกับประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของ

พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท Intuitive Logistics Resources Co., Ltd   จากตารางความสัมพันธระหวางการ

สงเสริมการทํางานเปนทีมกับประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท Intuitive 

Logistics Resources Co., Ltd. มีดังนี้ 

ผลของการศึกษาพบวาพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท Intuitive Logistics Resources Co., Ltd. มี

ความคิดเห็นในเรื่องของความสัมพันธระหวางการสงเสริมการทํางานกับประสิทธิผลการทํางานเปนทีมในระดับสูงทุก

ปจจัย  

 

 

 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-189 

ตารางความสัมพันธระหวางการสงเสริมการทํางานเปนทีมกับประสิทธิผลการทํางานเปนทีม ของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการของบริษัท Intuitive Logistics Resources Co., Ltd. 

 

     ตัวแปร 

 

ดานกฎระเบียบ ดานการ  

ประสานงาน 

ดานวิธีบังคับ

บัญชาของ

ผูบังคับบัญชา 

ดานบรรยากาศใน

การทํางาน 

ดานสวัสดิการ 

ประสิทธิผลการ

ทํางานเปนทีม 
0.79* 0.92* 0.82* 0.90* 0.84* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

                ผลของการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการสงเสริมการทํางานกับประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของ

พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท Intuitive Logistics Resources Co., Ltd .มีระดับความสัมพันธสูงในทุกปจจัย

แสดงใหเห็นวาบริษัทใหความสําคัญในการสงเสริมการทํางานและประสิทธิผลการทํางานเปนทีม โดยมีการ

เรียงลําดับความสัมพันธของแตละปจจัยดังนี้ ดานการประสานงานเทากับ 0.92 ดานบรรยากาศในการทํางานทากับ 

0.90 ดานสวัสดิการทากับ 0.84 ดานวิธีบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาทากับ 0.82 และดานกฎระเบียบทากับ  0.79   

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Hardaker และ Ward (1987) ที่กลาววาลักษณะบางประการขององคการที่มีสุขภาพ

สมบรูณมีลักษณะที่ตองอาศัยการประสานงานและการทํางานเปนทีมงานสอดคลองกับ Lock  และ Shaw  (1981)  

ที่กลาววาหลักการบริหารที่ดีเริ่มตั้งแตกระบวนการบริหารที่เรียกวา POSDCORB  ตามแนวความคิดของ Luthur  

และ Urwick  และแนวความคิดของ Fayol  ที่กลาวถึงกระบวนการบริหารที่ประกอบไปดวย การวางแผน (Planning) 

การจัดการองคการ (Organizing)  การอํานวยการ  (Directing) การประสานงาน (Coordinating ) และการควบคุม

งาน (Controlling)  และการบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาที่เนนบุคลิกลักษณะและการบริหารเชิงสถานการณตามที่ 

Bass (1990) และ Slocum และ Hellriegel (2007) ระบุวาสามารถทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ รวมถึง Argyris 

และ Schon (1978) ไดสรุปวาองคประกอบที่เอื้ออํานวยตอความพอใจในบรรยากาศในการทํางานมีทั้งหมด 10 

ประการ อาทิ โอกาสความกาวหนาในการทํางาน สถานที่ทํางานและการจัดการคาจาง เปนตน และการศึกษาของ 

Bratton และ Gold (1990) ไดอธิบายความหมายของคําวา สวัสดิการ และไดสรุปความสําคัญของการจัดสวัสดิการ 

ที่เพียงพอจะทําใหพนักงานมีความรูสึกมีแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งจะสงผลตอการสงเสริมการทํางานและการสราง

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การทํางานเปนทีมที่ดีควรตองมีลักษณะของการสรางแรงจูงใจในการทํางาน

โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของแตละบุคคล โดย  McGregor (1960)  กลาววาเมื่อบุคคลเกิด

ความพึงพอใจในการทํางาน ตอพฤติกรรมที่ไดรับจากบุคคลอื่นในทางที่ดียอมเกิดแรงจูงใจในการทํางานเปนทีมงาน

มากขึ้น แตจะนอยลงเรื่อย ๆ หากวาพฤติกรรมที่ไดจากผูอื่นไมไดสรางแรงจูงใจเพียงพอ โดยพฤติกรรมดังกลาว  

แสดงออกมาในรูปแบบของทฤษฏี X และทฤษฎี Y  รวมถึงการที่ Argyris และ Schon (1978) และ Odiorne (1995) 

กลาววาขอดีของการบริหารแบบมีสวนรวมที่ทําใหเกิดการประสานการทํางานรวมกัน 
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ความสมัพันธระหวางตําแหนงพระอาทิตย ลัคนากบัผูปวยโรคเบาหวาน 
The Relationships between The Sun Position in Zodiac Signs, Astrological Ascendants and 
Diabetics 
 

วัฒนา ชยธวัช 1 

Vadhana Jayathavaj1 

 

บทคัดยอ 
 การแพทยแผนไทยและวิธีการคํานวณตําแหนงดาวในทางโหราศาสตรมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน จึงได

ทําการศึกษาพัฒนาเพื่อสนับสนุนการนําภูมิปญญาจากอดีตมาใชรวมสมัย   โดยการประมวลผลผูปวยโรคเบาหวาน

โรงพยาบาลบานนา จังหวัดนครนายก ซึ่งมีขอมูลวันเดือนป เวลา และสถานที่เกิด  639 ราย ทําการสมผุสพระอาทิตย 

(คํานวณตําแหนงพระอาทิตยในหองจักราศี) และคํานวณลัคนาตามพระคัมภีรสุริยยาตร  พบวา  การพิจารณาตาม

พระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ผูปวยโรคเบาหวานที่มีพระอาทิตยสถิตยในราศีเมถุนและธนูมีสัดสวนมากกวาคาเฉลี่ย 

และการพิจารณาตามลัคนา ผูปวยเบาหวานที่มีลัคนาในราศีราศีสิงห กันย และพิจิก ก็มีสัดสวนสูงกวาคาเฉลี่ย  

คําสําคัญ : การแพทยแผนไทย  โหราศาสตร  ลัคนา  โรคเบาหวาน 

 

Abstract 
 To bring the related Thai traditional medicine and the Astrological calculation of planets position 

in the past to use in present, the data of 639 diabetics from Banna Hospital, Nakhonnayok province were 

collected. The data, which consists of date-month-year, time and place of birth of the subjects of interest, 

were processed by the Sun position in Zodiac sign and ascendant with respect to the Suriyayatara 

scripture.  The result classifies by Samutthanvinijaya scripture illustrates that the diabetics whose the Sun 

located under the Gemini and the Sagittarius, have higher proportion than the average. On the other 

hand, the result classifies by Thai Astrological ascendant reports that the diabetics whose ascendants 

under the Leos, the Virgins, and the Scorpions are higher proportion than the average.  

Keywords : Thai Traditional Medicine, Astrology, Ascendant, Diabetic 

 
คํานําและวัตถุประสงค 
 ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยจากพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย ไดกลาวถึงที่ตั้งที่แรกเกิดของโรค 4 สมุฏฐาน 

คือ ธาตุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน และกาลสมุฏฐาน   การที่ธาตุสมุฏฐานทั้ง 4 (ดิน น้ํา ลม และ ไฟ)      

จะกําเริบ หยอน พิการ (หมายถึงการเสียสมดุลของธาตุ) ไดแสดงในสมุฏฐานโดยวิธีพิเศษตามสุริยคติดําเนิน         

ในหองจักรราศี   กลาวคือ พระอาทิตยสถิตยในราศีใดก็จะเปนตัวกําหนดวา ธาตุใดจะกําเริบ หยอน หรือพิการ       

ซึ่งเมื่อธาตุไมอยูในภาวะสมดุลยก็จะทําใหบุคคลเจ็บปวยได  (ตารางที่ 1)  ทําใหตั้งสมมุติฐานไดวาบุคคลที่เกิด    

                                                 
1 กลุมวิชาการแพทยแผนไทย คณะการแพทยแผนตะวนัออก มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย 

  Thai Traditional Medicine, Faculty of Oriental Medicine, Rangsit University, Pathumthani 12000, Thailand 
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โดยมีพระอาทิตยสถิตยในราศีใดมีธาตุใดเปนเจาเรือนและมีพื้นฐานหรือแนวโนมที่จะเปนโรคใด  การคํานวณ

ตําแหนง (สมผุส) พระอาทิตยในหองจักรราศี (มี 12 ราศี) ที่ถูกตองสามารถหาไดจากปฏิทินโหร หรือใชการคํานวณ

ตามพระคัมภีรสุริยยาตรโดยใชขอมูลวันเดือนปเกิด เวลาและสถานที่เกิดของบุคคล  ซึ่งจากขอมูลดังกลาวก็สามารถ

คํานวณลัคนาตามวิธีของโหราศาสตรไทยไดดวย  

 ดังนั้น การใชขอมูลของผูปวยที่เปนปจจุบันมาศึกษาวิจัยตามหลักการแพทยแผนไทย และวิธีการคํานวณ

ลัคนาตามวิธีโหราศาสตรไทยกลาวคือ กรณีผูปวยโรคเบาหวานโรงพยาบาลบานนา จังหวัดนครนายก มีสัดสวน

สมผุสพระอาทิตยในราศีใดมาก และ ผูปวยโรคเบาหวานมีสัดสวนลัคนาในราศีใดมาก เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการ

นําภูมิปญญาในอดีตมาใชรวมสมัยตอไป   

 
 ตารางที่ 1  สมุฏฐานวิธีโดยพิเศษ ตามสุริยคติดําเนินในหองจักราศีจากพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย 
 พระอาทิตยอยูในราศี  สมุฏฐาน                                        . 
 เมษ   เตโชสมุฏฐานกําเริบ พัทธะปตตะระคน 

 พฤศภ   ปถวีเจาสมุฏฐานกําเริบ หทัยระคน  

 เมถุน   วาโยเจาสมุฏฐานกําเริบ หทัยวาตะระคน 

 กรกฎ   อาโปสมุฏฐานกําเริบ สอเสมหะระคน 

 สิงห   เตโชเจาสมุฏฐานหยอน อพัทธะปตตะระคน 

 กันย   ปถวีเจาสมุฏฐานหยอน อุทริยะระคน 

 ตุล   วาโยเจาสมุฏฐานหยอน สัตถะกะวาตะระคน 

 พิจิกร   อาโปสมฏุฐานหยอน อุระเสมหะระคน 

 ธนู   เตโชเจาสมุฏฐานพิการ กําเดาระคน 

 มังกร   ปถวีเจาสมุฏฐานพิการ กะริศะระคน 

 กุมภ   วาโยสมุฏฐานพิการ สุมะนาระคน 

 มิน   อาโปเจาสมุฏฐานพิการ คูธเสมหะระคน 

 ที่มา : สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ. 2542.  แพทยศาสตรสงเคราะห ภูมิปญญาทาง

การแพทยและมรดกทางวรรณกรรมของชาติ.  กรุงเทพฯ :  คุรุสภา. หนา 443 ถึง 445.  

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. ใชหลักปฏิทินไทยในการคํานวณสมผุส (ตําแหนงของดาวในจักรราศี) และลัคนาโดยพัฒนาเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอรคํานวณสมผุสดาว 10 ดวง ดวยวิธีการคํานวณตามพระคัมภีรสุริยยาตร คํานวณ

เวลาพระอาทิตยขึ้น ณ ตําบลที่เกิดดวยวิธีการของพลตรีบุนนาค ทองเนียม  แลวคํานวณลัคนาตาม

หลักอันโตนาที 

2. คัดเลือกขอมูลผูปวยโรคเบาหวานที่ใชบริการรับยาจากโรงพยาบาลบานนาจังหวัดนครนายก ซึ่งมี

ขอมูล เพศ วันเดือนปเกิด จังหวัดที่เกิด และเวลาเกิด ซึ่งไดขอมูลผูปวยครบสมบูรณ 639 ราย  

3. ใชโปรแกรมคํานวณตําแหนงพระอาทิตยและลัคนาของแตละบุคคล  แลวทําการแจกแจงความถี่ 

 จําแนกตําแหนงพระอาทิตย และเพศ และจําแนกลัคนาและเพศ 
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4. ทดสอบทางสถิติวา การกระจายของขอมูลผูปวยโรคเบาหวานจําแนกตามสมผุสอาทิตยมีการกระจาย

แบบสม่ําเสมอ (Uniform distribution) ดวยสถิติ Chi-square goodness of fit test ที่ระดับความ

เชื่อม่ัน 95%  11 degree of freedom 

5. ทดสอบทางสถิติวา สัดสวนผูปวยที่มีสมผุสพระอาทิตยแตละราศีแตกตางไปจากคาเฉลี่ยที่ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% หรือไม 

6. ทดสอบทางสถิติวา การกระจายของขอมูลผูปวยโรคเบาหวานไมแตกตางไปจาก การกระจายของอันโต

นาที  ดวยสถิติ Chi-square goodness of fit test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%  11 degree of freedom 

7. ทดสอบสถิติสัดสวนวา สัดสวนผูปวยที่มีลัคนาแตละราศีมีคาไมแตกตางไปจากคาเฉลี่ยที่ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% หรือไม 
 

ผลและวจิารณ 
 พิจารณาตามสมผุสพระอาทิตยพบวา สัดสวนผูปวยในแตละราศีมีความแตกตางกัน และผูปวยที่มีมีสมผุส

พระอาทิตยในราศีเมถุนและธนูมีสัดสวนมากกวาคาเฉลี่ย (8.33%) สวนราศีตุลยและพิจิกมีสัดสวนนอยกวาคาเฉลี่ย   

พิจารณาตามลัคนา พบวา สัดสวนผูปวยในแตละราศีไมแตกตางกัน แตก็ยังพบวา ผูปวยที่มีลัคนาราศีสิงห 

กันย พิจิก มีสัดสวนสูงกวาสัดสวนอันโตนาที สวนราศีมังกรและกุมภมีสัดสวนนอยกวาสัดสวนอันโตนาที 
 

สรุป 
 ผูปวยโรคเบาหวานที่มีพระอาทิตยสถิตยในราศีเมถุนและธนูมีสัดสวนมากกวาคาเฉลี่ย และผูปวยเบาหวาน

ที่มีลัคนาในราศีราศีสิงห กันย พิจิก มีสัดสวนสูงกวาคาเฉล่ีย  
 

คําขอบคุณ 
 ศาสตราจารย นายแพทย อวย เกตุสิงห ผูกอกําเนิดการแพทยแผนไทยประยุกต 

 แพทยหญิงเพ็ญนภา ทรัพยเจริญ ผูพัฒนาการแพทยแผนไทย 

 พลตรี บุนนาค ทองเนียม ผูสอนวิชาการคํานวณตําแหนงดาวตามพระคัมภีรสุริยยาตร  

 โรงพยาบาลบานนา จังหวัดนครนายกที่เอื้อเฟอขอมูลเพื่อการคํานวณลัคนา 
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  ตารางที่ 2  การแจกแจงความถี่จําแนก   

    ตําแหนงพระอาทิตย และเพศ หนวย' คน  

                พระอาทิตยสถิตยใน  เพศ   

  ราศีที่ ราศี ชาย หญิง รวม  

  0 เมษ 16 31 47  

  1 พฤศภ 9 47 56  

  2 เมถุน 17 53 70  

  3 กรกฎ 17 43 60  

  4 สิงห 10 32 42  

  5 กันย 14 42 56  

  6 ตุลย 4 35 39  

  7 พิจิก 9 29 38  

  8 ธนู 26 46 72  

  9 มังกร 20 40 60  

  10 กุมภ 20 29 49  

  11 มีน 16 34 50  

   รวม 178 461 639  

     % 27.86% 72.14% 100.00%  

 การทดสอบ Chi-square goodness of fit test   

 Ho = สัดสวนในแตละราศีของผูปวยไมแตกตางไปจากคาเฉลี่ย 8.33%  

 Ha = สัดสวนในแตละราศีของผูปวยแตกตางไปจากคาเฉล่ีย 8.33%  

 Chi-square ที่คํานวณได 26.944 17.829 25.695  

 Chi-square จากตาราง  α = .05 ที่ 11 degree of freedom  = 19.675   

 สรุปผล     ปฏิเสธ Ho ปฏิเสธ Ho ปฏิเสธ Ho  

 การทดสอบสมมุติฐานสัดสวน     คา Z ที่ α = .05  เทากับ +/-1.645 

  2 เมถุน เทากับ มากกวา มากกวา  

  8 ธนู มากกวา เทากับ มากกวา  

  6 ตุลย นอยกวา เทากับ นอยกวา  

   7 พิจิก เทากับ เทากับ นอยกวา  
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ตารางที่ 3  การแจกแจงความถี่    

  จําแนกลัคนา และเพศ   หนวย' คน 

 ลัคนา    เพศ  

อันโตนาที ราศีที่ ราศี ชาย หญิง รวม 

5 0 เมษ 19 34 53 

4 1 พฤศภ 9 28 37 

3 2 เมถุน 6 22 28 

5 3 กรกฎ 18 43 61 

6 4 สิงห 22 49 71 

7 5 กันย 16 61 77 

7 6 ตุลย 13 45 58 

6 7 พิจิก 23 51 74 

5 8 ธนู 16 45 61 

3 9 มังกร 12 21 33 

4 10 กุมภ 10 26 36 

5 11 มีน 14 36 50 

60  รวม 178 461 639 

    % 27.86% 72.14% 100.00% 

การทดสอบ Chi-square goodness of fit test   

Ho = สัดสวนในแตละราศีของผูปวยไมแตกตางไปจากสัดสวนของอันโตนาที 

Ha = สัดสวนในแตละราศีของผูปวยแตกตางไปจากสัดสวนของอันโตนาที 

Chi-square ที่คํานวณได 11.50 6.64 10.88 

Chi-square จากตาราง  α = .05 ที่ 11 degree of freedom  = 19.675  

สรุปผล     ไมปฏิเสธ Ho ไมปฏิเสธ Ho ไมปฏิเสธ Ho 

การทดสอบสมมุติฐานสัดสวน คา Z ที่ α = .05  เทากับ +/-1.645 

 4 สิงห มากกวา มากกวา มากกวา 

 5 กันย เทากับ มากกวา มากกวา 

 7 พิจิก มากกวา มากกวา มากกวา 

 9 มังกร เทากับ นอยกวา นอยกวา 

  10 กุมภ เทากับ นอยกวา นอยกวา 
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เจตคติทางวทิยาศาสตรของนักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
The Attitude of the Rangsit University First Year Science Students towards Science 
 

กาญจนา จันทรประเสริฐ1 

Kanchana Chanprasert1 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาชั้นปที่ 1  

คณะวิทยาศาสตรโดยรวมและใน 8 ดาน คือ ดานความอยากรูอยากเห็น ดานความมีเหตุมีผล ดานการไมดวนสรุป 

ดานความใจกวาง ดานการมีวิจารณญาณ ดานการไมถือตนเปนใหญ  ดานความซื่อสัตย  ดานความออนนอมถอม

ตน จําแนกตามเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง และระดับการศึกษาของผูปกครอง  กลุม

ตัวอยางที่ศึกษาเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยรังสิต ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2552 

จํานวน 112 คน เปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย             

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบวา  

1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมและในแตละดาน

อยูในระดับมาก 

2. นักศึกษาชายและหญิงมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน

ความใจกวางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

3. นักศึกษาในสาขาวิชาที่ตางกันมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการมีวิจารณญาณและ ดานความซื่อสัตยแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

4. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ปานกลาง และสูงมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมและในแตละ

ดานไมแตกตางกัน 

5. นักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

6. นักศึกษาที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมไมแตกตางกัน         

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความใจกวางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

คําสําคัญ  : เจตคติทางวิทยาศาสตร   นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร    

 

Abstract 
The purposes of this study were to investigate and compare the scientific attitude of the first year 

science students of Rangsit University on overall and each aspect namely: curiosity, rationality, 

                                                 
1 ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสติ  ปทุมธานี  12000 ประเทศไทย 

  Department of Phyics, Faculty of Science, Rangsit University, Patumthani 12000, Thailand 
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suspended judgment, open-mindedness, critical-mindedness, objectivity, honesty and humanity 

according to gender, academic major, grade point average, parents’ occupation, and parents’ 

educational level. The samples were 112 students of the first year science students enrolled at Rangsit 

University in academic year 2009. The instrument used for data collecting was a five point, Likert-type 

rating scale questionnaire. Data were analyzed by using frequency, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation, t-test and one-way analysis of variance.  

The findings were as follows: 

1. The first year science students at Rangsit University held a high level of scientific attitude on 

overall and each aspect. 

2. There was no significant difference between male and female on overall score of scientific 

attitude, but when compared on each aspect, there was a difference found on open-mindedness 

aspect  

3. There was a significant difference among students from various academic major on overall score 

of scientific attitude. When compared on each aspect, there was a difference found on the 

aspect of critical-mindedness and honesty  between students from difference academic major 

4. There was no significant difference among low grade point, moderate and high grade point   on 

overall score of scientific attitude and each aspect. 

5. There was no significant difference among students whose parents’ held difference occupation 

on overall score of scientific attitude and each aspect. 

6. There was no significant difference among students whose parents’ held difference educational 

level on overall score of scientific attitude, when compared on each aspect, there was a 

difference found on open-mindedness aspect  

Keywords : scientific attitude   science students    

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นในปพ.ศ.2532 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรพื้นฐานใหกับคณะหรือสาขาวิชาตางๆ จนถึงปพ.ศ.2542 ไดเปดสาขาวิทยาศาสตรชีวการแพทย ระดับ

ปริญญาตรีเปนสาขาแรก หลังจากนั้นปพ.ศ.2545 ไดเปดสาขาอุปกรณชีวการแพทยระดับปริญญาตรี ปพ.ศ.2547  

ไดเปดสาขาวิทยาศาสตรชีวการแพทย ระดับปริญญาโท และปพ.ศ.2548 ไดเปดสาขาเคมีประยุกตระดับปริญญาตรี

ตามลําดับ จุดมุงหมายการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ มีทักษะ    

และการปฏิบัติในกระบวนการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนําความรูและประสบการณไปใช 

โดยตรงหรือประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุดสุดตอการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนส่ิงสําคัญสําหรับการเรียนวิทยาศาสตรหรือการดํารงชีพเปนนักวิทยาศาสตร

และยังเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญตอบุคคลทั่วไป เนื่องจากเปนองคประกอบที่ชวยใหบุคคลเกิดการแสวงหา

ความรูไมมีที่ส้ินสุด รวมทั้งมีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําตลอดจนการตัดสินใจของบุคคลอื่นๆดวย (ณัฐพงศ 
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เจริญพิทย, 2543:13) เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนลักษณะทาทางของบุคคล พฤติกรรม ความคิด การแสวงหา

ความรู การแกปญหาแนวโนมการกระทํา หรือแนวทางการเลือกกระทําของบุคคลที่เอื้อตอการเสาะแสวงหาความรู

ทางวิทยาศาสตร เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอม(ลักขณา ศรีวรขันธ,2550:10)      

เจตคติทางวิทยาศาสตรทําใหบุคคลเห็นถึงประโยชนและทราบจุดมุงหมายที่แทจริงและชวยใหเขาใจถึงหลักการทาง

วิทยาศาสตร ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดผลสําเร็จทางการเรียน จากความสําคัญของเจตคติทาง

วิทยาศาสตรดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิตวามีลักษณะอยางไร และเกี่ยวของกับปจจัยใดบาง ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเปนขอมูลสําหรับ

อาจารยและผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา

มีเจตคติทางวิทยาศาสตรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสํารวจเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

รังสิต ใน 8 ดานและโดยรวม 

2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต ใน 8 ดาน และโดยรวม จําแนกตามเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง 

และระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรังสิต ที่กําลัง

ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 112 คน เปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง   

2. ตัวแปรอิสระที่ศึกษา จําแนกดังนี้ 

2.1  เพศ  แบงเปน เพศชาย และเพศหญิง 

2.2  สาขาวิชา หมายถึง สาขาที่นักศึกษาเลือกเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรในระดับปริญญาตรี  แบงเปน  

สาขาวิทยาศาสตรชีวการแพทย  สาขาอุปกรณชีวการแพทย และสาขาเคมีประยุกต 

2.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาเรียนใน

สาขาวิชานั้นจนถึงปจจุบัน แบงเปน  กลุมผลการเรียนต่ํากวา 2.50   กลุมผลการเรียนปานกลาง2.50-2.99  

และกลุมผลการเรียนสูง3.00ขึ้นไป 

2.4 อาชีพผูปกครอง  หมายถึง อาชีพที่บิดามารดาหรือผูปกครองกระทําเปนประจําถามีหลายอาชีพใหเลือก
อาชีพที่ทํารายไดสูงสุด  แบงเปน กลุมขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคกรของรัฐ  กลุม

เกษตรกร(ทําไร นา สวน เล้ียงสัตว)  กลุมประกอบธุรกิจสวนตัว   คาขาย และ กลุม พนักงานบริษัท/ หาง/ 

ราน เอกชน   รับจาง 

2.5  ระดับการศึกษาของผูปกครอง หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดามารดาหรือผูปกครองซึ่งเปนผูออก

คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษา แบงเปน ระดับต่ํากวาปริญญาตรี   ระดับปริญญาตรี  และระดับสูง

กวาปริญญาตรี 
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3. เจตคติทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  คุณลักษณะของบุคคลที่เอื้อตอการเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 

แบงเปน 8 ดาน ไดแก  

3.1 ดานความอยากรูอยากเห็น  หมายถึง คุณลักษณะที่มีความใสใจและพอใจจะสืบเสาะแสวงหาความรูใน

สถานการณและปญหาใหมๆอยูเสมอ  มีความกระตือรือรนตอการทํากิจกรรมและการแสวงหาความรู    

เมื่อมีคําถาม พยายามคิดหาคําตอบใหได แมมีความยากลําบากก็ตาม 

3.2 ดานความมีเหตุมีผล หมายถึง คุณลักษณะที่ยอมรับในคําอธิบายเมื่อมีหลักฐานหรือขอมูลมาสนับสนุน

อยางเพียงพอ  พยายามอธิบายสิ่งตางๆในแงเหตุและผล ไมเชื่อโชคลางหรือคําทํานายที่ไมสามารถอธิบาย

ตามวิธีการทางวิทยาศาสตรได   ยังไมสรุปคําอธิบายที่เปนเพียงความคิด ตองทดลองตรวจสอบใหเห็นจริง 

3.3 ดานการไมดวนสรุป หมายถึง คุณลักษณะที่ตรวจสอบความถูกตองหรือความสมเหตุสมผลของ

แนวความคิดตางๆกับแหลงขอมูลที่เชื่อถือได  รวบรวมขอมูลอยางเพียงพอกอนจะลงขอสรุปเรื่องราวตางๆ  

ยอมพิจารณาขอมูลหรือความคิดที่ยังสรุปแนนอนไมได และพรอมที่จะหาขอมูลเพิ่มเติม 

3.4  ดานความใจกวาง หมายถึง คุณลักษณะที่รับฟงคําวิพากษวิจารณ ขอโตแยง หรือขอคิดเห็นที่มีเหตุผลของ

ผูอื่น ประพฤติและปฏิบัติตนตามขอตกลงของกลุม  ทํางานโดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

3.5 ดานการมีวิจารณญาณ หมายถึง คุณลักษณะที่มีขั้นตอนการทดสอบความจริงตองรอบคอบ ถูกตองขอมูล

จึงนาเชื่อถือ  การวิเคราะหขอมูล ตองคํานึงถึงเหตุและผล   การสังเคราะหความรูตองมาจากขอมูลที่เปน

จริงตรวจสอบได 

3.6 ดานการไมถือตนเปนใหญ  หมายถึง คุณลักษณะที่ไมยึดมั่นในความคิดของตนเองและยอมรับการ

เปล่ียนแปลง  เต็มใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น รูจักบทบาทของตนที่ไดรับมอบหมายจากกลุม 

3.7 ดานความซื่อสัตย  หมายถึง คุณลักษณะที่ยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งที่เปนผลดีและผลเสีย ทํางาน

ที่ไดรับมอบหมายใหสมบูรณตามกําหนดและตรงตอเวลา ไมถอถอยในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย เมื่อมี

อุปสรรคหรือลมเหลว 

3.8 ดานความออนนอมถอมตน หมายถึง คุณลักษณะที่อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นของตนเองตอผูอื่นอยาง

มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นที่ตนเองยังไมเขาใจและพรอมที่จะทําความเขาใจ รูจักขอความรวมมือ

และใหความรวมมือกับผูอื่น 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรเปนนักศึกษาปที่  1 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ในปการศึกษา 2552 

จํานวน 112 คน  โดยกําหนดใหประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ศึกษา ตํารา เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทางเจตคติ สรางเปน

แบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ใน 8 ดาน คือ ดานความอยากรูอยากเห็น 

ดานความมีเหตุมีผล ดานการไมดวนสรุป ดานความใจกวาง ดานการมีวิจารณญาณ ดานการไมถือตนเปนใหญ  

ดานความซื่อสัตย  ดานความออนนอมถอมตน  ตามองคประกอบของRichard  E. Haney (ประวิตร                

ชูศิลป,2541: อางถงึ Haney,1964:33-35 และ Thurber and Collette,1970:154) มีจํานวน 24 ขอ 

3. ลักษณะของแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม มี 4 ขอ ประกอบดวย 

เพศ  เกรดเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนปจจุบัน ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพผูปกครอง   ตอนที่ 2  รายการ
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คุณลักษณะ/พฤติกรรมของผูเรียน  มี 24 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา จําแนกระดับพฤติกรรมการ

แสดงออกและความรูสึกเปน 5 ระดับ  โดยคะแนน 5   หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการแสดงออก

หรือความรูสึกอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา และ คะแนน 1 หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามแทบไมมีพฤติกรรมการ

แสดงออกหรือความรูสึกเลย  

4. หาคาความเชื่อม่ันและตรวจสอบความเหมาะสมของการใชภาษาของแบบสอบถาม โดยใชนักศึกษาปที่  1 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ในปการศึกษา 2551 จํานวน 30 คน  ไดคาความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.87 

5. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 

1. กลุมตัวอยางจํานวน 112 คน จําแนกเปนเพศชาย 16 คน คิดเปนรอยละ 14.3 เพศหญิง 96 คน คิดเปนรอยละ 

85.7 จําแนกตามสาขาวิชาเปน สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย 44 คน คิดเปนรอยละ 39.3 สาขาวิชา

อุปกรณชีวการแพทย 31 คน คิดเปนรอยละ 27.7 สาขาวิชาเคมีประยุกต 37 คน คิดเปนรอยละ 33.0 จําแนก

ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนกลุมต่ํา 40 คน คิดเปนรอยละ 35.7  กลุมปานกลาง 39 คน คิดเปนรอยละ 34.8  

และกลุมสูง 33 คน คิดเปนรอยละ 29.5 จําแนกตามอาชีพของผูปกครองเปนกลุมขาราชการ ฯ 27 คน คิดเปน

รอยละ 24.1  กลุมเกษตรกรฯ   21 คน คิดเปนรอยละ 18.8 กลุมประกอบธุรกิจสวนตัวฯ  48 คน คิดเปนรอยละ 

42.9 และ กลุม พนักงานบริษัทฯ 16 คน คิดเปนรอยละ 14.3 จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครองเปน

ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 66 คน คิดเปนรอยละ 58.6  ระดับปริญญาตรี 40 คน คิดเปนรอยละ 35.7  และ

ระดับสูงกวาปริญญาตรี 6 คน คิดเปนรอยละ 5.4 

2. คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาชั้นปที่1คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยรังสิตโดยรวมและในแตละดานอยูในระดับมาก(ตาราง 1) 

ตาราง  1 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาชั้นปที่ 1     

คณะวิทยาศาสตรในแตละดานและโดยรวม 

เจตคติทางวิทยาศาสตร x  SD การแปลความหมาย 

1. ความอยากรูอยากเห็น 3.64 .589 มาก 

2. ความมีเหตุมีผล 3.92 .515 มาก 

3. การไมดวนสรุป 3.80 .543 มาก 

4. ความใจกวาง 4.19 .521 มาก 

5.การมีวิจารณญาณ 4.06 .572 มาก 

6. การไมถือตนเปนใหญ 4.22 .513 มาก 

7. ความซื่อสัตย 4.10 .532 มาก 

8. ความออนนอมถอมตน 4.14 .533 มาก 

รวม 4.01 .584 มาก 
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3. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานความใจกวางเทานั้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

4. นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่แตกตางกันมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการมีวิจารณญาณและ ดานความซื่อสัตยที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

5. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ปานกลาง และสูงมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมและในแตละดานไม

แตกตางกัน 

6. นักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

7. นักศึกษาที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา 

รายดานพบวา ดานความใจกวางเทานั้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรชั้นปที่ 1 คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิตโดยรวมและในแตละ

ดานอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของลักขณา ศรีวรขันธ(2550:90)ที่ศึกษาเรื่องเจตคติทาง

วิทยาศาสตรของนิสิตคณะวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิต   

คณะวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีเจตคติทางวิทยาศาสตรในแตละดาน

และโดยรวมอยูในระดับมาก 

2. นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่แตกตางกันมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการมีวิจารณญาณและ ดานความซื่อสัตยที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  สอดคลองกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา(2530:ม.ป.น.) ที่ไดกลาว

ไววานิสิตนักศึกษายอมมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามกลุมสาขาวิชา 

3. นักศึกษาที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ซึ่งไม

สอดคลองกับงานวิจัยของลักขณา ศรีวรขันธ(2550:91)ที่ศึกษาเรื่องเจตคติทางวิทยาศาสตรของนิสิต   

คณะวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิตที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมี

เจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความอดทนและความ

พยายาม และดานความซื่อสัตยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

4. นักศึกษาที่ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ดานความใจกวางเทานั้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งไม

สอดคลองกับงานวิจัยของลักขณา ศรีวรขันธ(2550:91)ที่ศึกษาเรื่องเจตคติทางวิทยาศาสตรของนิสิตคณะ

วิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิตที่ผูปกครองมีระดับการศึกษา

ตางกันโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 
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ปรากฏการณการคงอยูของเรือนไมพื้นถิ่นในภาคอีสาน กรณีศึกษา : เรือนไมในเมือง
สกลนคร 
The Existent Phenomenon of Vernacular Wooden House in the Northeast Case study: 
Vernacular Wooden House in Sakon Nakhon  
 

อุมาภรณ บุพไชย1 

Umaporn Pupphachai1 

 

บทคัดยอ 
เมืองสกลนครหรือเมืองหนองหานหลวง มีลักษณะเปนนิเวศวัฒนธรรม Cultural Ecology ของเมืองที่ตั้งอยูบน

พื้นที่ราบระหวางเทือกเขาภูพานและหนองหาน มีการปลูกสรางบานเรือนในยุคแรกเปนเรือนไมมีเสาสูง รวมกลุมกัน

ตามระบบเครือญาติ ดําเนินชีวิตตามกรอบจารีตประเพณีในพุทธศาสนา มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสภาพแวดลอมของถิ่น

ที่ตั้ง ปลูกขาวเปนอาชีพหลัก มีหนองหานและภูพานเปนแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ ซึ่งส่ิงที่สะทอนถึงวิวัฒนาการ

ของเมืองสกลนครไดเปนอยางดีคือ รูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือนไมพื้นถิ่นที่จําแนกเปนสามรูปแบบ ไดแก    

(1) เรือนไมดั้งเดิม (2) เรือนแถวคาขาย และ (3) เรือนไมที่รับอิทธิพลภายนอก2 ความแตกตางและพัฒนาการของ

เรือนไมทั้งสามรูปแบบนี้ เกิดจากลักษณะการใชงานและสภาพแวดลอม อยางไรก็ตาม กระแสการพัฒนาที่เปน

อิทธิพลจากปจจัยภายนอก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองทั้งในดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอเรือนไม มรดกทางสถาปตยกรรมอันเปนองคประกอบทางกายภาพที่เติบโตมาคูกับ

วิถีชีวิตของคนสกลนคร ซึ่งปจจุบันถูกรื้อทิ้งโดยไมเห็นคุณคา ขณะที่เรือนไมที่ยังคงอยูมีสภาพทรุดโทรมและ          

ถูกปรับเปล่ียนรูปแบบจนสูญเสียเอกลักษณที่มีคุณคาไป  

จากการศึกษาปรากฏการณการคงอยูของเรือนไมพื้นถิ่นในเมืองสกลนคร พบวาสถานการณในการเก็บ

รักษาและสืบทอดเรือนไมเหลานี้จัดอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญหาย โดยปจจัยที่เปนขอสนับสนุนในการคงอยู ไดแก 

(1) ความภาคภูมิใจของคนในรุนพอแมที่ไดอยูอาศัยและเติบโตมาในเรือนเหลานี้ (2) การใหความสําคัญกับมรดก

ทางสถาปตยกรรมจากสถาบันการศึกษาและผูอาวุโสของเมือง และ (3) กระแสสากลที่หันกลับมานิยมในเอกลักษณ

และคุณคาของอดีต ขณะเดียวกันภาวะคุกคามในการสูญหายของเรือนไมเหลานี้ ไดแก (1) การที่คนในรุนลูกหลาน

ขาดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของตน (2) การขาดแคลนทุนทรัพยและองคความรูในการเก็บรักษา ซึ่งนําไปสูการ

ชํารุดผุพังและการถูกรื้อโดยเจาของเรือนเอง รวมทั้ง (3) การขายกรรมสิทธิ์ซึ่งเรือนมีความเสี่ยงที่จะถูกรื้อในที่สุด 

นอกจากนี้งานศึกษายังไดสรุปบทบาทของภาคเอกชนและภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของ โดยพบวาปญหาสําคัญในการ

ดําเนินการอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมเหลานี้ไดแก ความไมชัดเจนในบทบาทและกระบวนการทํางานของ 
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หนวยงานตางๆ ทําใหปจจุบันการคงอยูของเรือนไมพื้นถิ่นอันถือไดวาเปนมรดกทางสถาปตยกรรมเหลานี้

ตกอยูในความรับผิดชอบของเจาของเรือน ซึ่งควรมีการศึกษาถึงวิธีการที่จะนําไปสูความยั่งยืนในการเก็บรักษาตอไป 

คําสําคัญ : มรดกทางสถาปตยกรรม  เรือนไมพื้นถิ่น 

 

Abstract 
Sakon Nakhon or Nong Han Luang community has its own Cultural Ecology. The city is located 

on the plains between the mountains Phu Phan and the lake Nong Han. In the old day, the local house 

was built from wood on high pole and empty space at ground floor, grouping in a cluster of relatives. 

Local people lives in Buddhist tradition and depends their life on local landscape environment as their 

main occupation is growing rice. Nong Han lake and Phu Phan mountain are the abundance resources. 

The evolution of Sakon Nakhon community is clearly represented by three architectural style of the local 

wooden house: (1) Traditional wooden house (2). Trade row house, and (3) wooden house which 

influenced by external cause. The differentiation and development of these three types of wooden house 

is caused by function and context. However, current development is influenced by external factors and 

causes changes to the city in physical economy sociality and cultural aspects. Particularly the affectation 

on extinction of local wooden houses as the architectural heritage the physical elements which well 

represent the development of Sakon Nakhon city. The currently situation of the wooden house is being 

demolished without appreciating; meanwhile the remains are disrepair and adjusted with loss of identity 

and valuable concerning.  

The existent phenomenon of local wooden house in Sakon Nakhon is found that, these 

vernacular wooden houses are placed at risk of loss. The supporting factors of the existence are (1) the 

dignity of parent’s generation that live and grew up in this house, (2) the intention on the architectural 

heritage of academic institutions and the elders of the city and (3) the current international popularity of 

identity and values of the past. At the same time threatening condition in the loss of the wood house will 

include (1) the lack of dignity in children generation, (2) the shortage of funds and knowledge that leads 

to corrosion damage and the house itself would be demolished by the owner and (3) changing in the 

house property which would eventually lead to the risk of being demolished. In addition, the Study 

concluded the role of the private sector and governments in the relevant section and was found that the 

major problem in conservation of architectural heritage is the unclear role of various agencies. The 

current existence of vernacular wooden house then falls under the responsibility of the owner of house. 

So that the next step should be the study that will lead to sustainable safeguarding. 

Keywords : Architectural Heritage, Vernacular House 
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คํานําและวัตถุประสงค 
เรือนไมพื้นถิ่น นับเปนองคประกอบในนิเวศวัฒนธรรม Cultural Ecology ของชุมชนในภูมิภาคอีสานที่สัมพันธ

เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอมของถิ่นที่ตั้ง ภูมิประเทศ ภูเขา ลําหวย หนองน้ํา พืชพรรณ อันรวมเรียกวาภูมิวัฒนธรรม 

Cultural Landscape และมีความสอดคลองอยางไมสามารถแยกออกจากกันได กับชีวิตวัฒนธรรม Cultural Life ของ 

ชาวอีสาน ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิตแบบสังคมชาวนา Peasant Society ที่มีลักษณะการอยูรวมกันแบบเครือญาติ ทํามา    

หากินและใชทรัพยากรรวมกันอยางเพียงพอและยั่งยืน ยึดมั่นในศาสนาและอยูในกรอบจารีตประเพณีรวมกัน3     

เปนความสัมพันธทั้งในมิติทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  

เมืองสกลนครหรือเมืองหนองหานหลวง มีลักษณะเปนนิเวศวัฒนธรรม Cultural Ecology ของเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นที่

ราบระหวางเทือกเขาภูพานและหนองหาน มีการปลูกสรางบานเรือนในยุคแรกเปนเรือนไมมีเสาสูง รวมกลุมกันตาม

ระบบเครือญาติ ดําเนินชีวิตตามกรอบจารีตประเพณีในพุทธศาสนา มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสภาพแวดลอมของถิ่นที่ตั้ง 

ปลูกขาวเปนอาชีพหลัก มีหนองหานและภูพานเปนแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ ซึ่งส่ิงที่สะทอนถึงวิวัฒนาการของ

เมืองสกลนครไดเปนอยางดีคือ รูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือนไมพื้นถิ่นที่จําแนกเปนสามรูปแบบ ไดแก          

(๑) เรือนไมดั้งเดิม (๒) เรือนแถวคาขาย และ (๓) เรือนไมที่รับอิทธิพลภายนอก4 ความแตกตางและพัฒนาการของ

เรือนไมทั้งสามรูปแบบนี้ เกิดจากลักษณะการใชงาน สภาพแวดลอม  

อยางไรก็ตาม กระแสการพัฒนาที่เปนอิทธิพลจากปจจัยภายนอก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองทั้งในดาน

กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอเรือนไม มรดกทางสถาปตยกรรมอันเปน

องคประกอบทางกายภาพที่เติบโตมาคูกับวิถีชีวิตของคนสกลนคร ซึ่งปจจุบันถูกรื้อทิ้งโดยไมเห็นคุณคา ขณะที่   

เรือนไมที่ยังคงอยูมีสภาพทรุดโทรมและถูกปรับเปล่ียนรูปแบบจนสูญเสียเอกลักษณที่มีคุณคาไป การศึกษา

ปรากฏการณการคงอยูของเรือนไมพื้นถิ่นในเมืองสกลนคร จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 

(1) เพื่อศึกษาขอมูลและสรุปสถานการณปจจุบันของเรือนไมในยานเมืองเกาสกลนคร  
(2) เพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้ออํานวยและปจจัยเสี่ยงในการเก็บรักษามรดกทางสถาปตยกรรมเรือนไมพื้นถิ่น 

ซึ่งจะนําไปสูการคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

(3) เพื่อศึกษาทิศทางที่ควรจะผลักดันใหเกิดขึ้นจากบทบาทของภาคเอกชนและภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของ  
(4) เพื่อเปนสวนหนึ่งในการปลุกสํานึกทั้งคนในและคนนอกพื้นที่ใหรวมกันพิทักษรักษามรดกทาง

สถาปตยกรรมอันทรงคุณคาใหคงอยูสืบไป  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมผูเกี่ยวของในงานวิจัย 

ในการศึกษาปรากฏการณการคงอยูของเรือนไมพื้นถิ่นในสกลนครนั้น มีกลุมผูเกี่ยวของในการศึกษาจํานวน      

3 กลุม ไดแก (1) กลุมเจาของเรือน ผูที่อยูอาศัย ประกอบอาชีพหรือใชประโยชนจากเรือนไมพื้นถิ่นโดยตรง (2) กลุม  

ผูอยูอาศัยในชุมชน ผูอาวุโส ผูนําชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียในการคงอยูหรือสูญไปของมรดกสถาปตยกรรมในเขต

ชุมชนของตนเอง และ (3) กลุมหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับทองถิ่นและสวนกลาง 

 

                                                 
3เรือนไทย บานไทย, รศ.ศรีศักร วัลลโิภดม 
4 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและฟนฟูที่อยูอาศัยที่สงเสริมเอกลกัษณของเมือง ยานเมืองเกาสกลนคร 
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วิธีการและเครื่องมือในการดาํเนินการวิจัย 
(1) แบบสํารวจขอมูลและรังวัดตัวเรือน ซึ่งประกอบดวยประเด็นในการสํารวจคือ (1.1) อายุอาคาร เพื่อเปน

ขอมูลที่ใชบงบอกยุคสมัยของเรือน (1.2) รูปแบบตัวอาคารและพื้นที่ใชสอย (1.3) ลักษณะความสัมพันธของเรือนกับ

สภาพแวดลอม (1.4) การใชวัสดุ ฝมือชางและเทคนิคการกอสราง (1.5) การตอเติมและเปลี่ยนแปลงตัวเรือน และ 

(1.6) ประเมินสภาพความทรุดโทรมของตัวเรือน ประเมินโดยพิจารณาจากความเสี่ยงตอการผุพัง 

(2) บทสัมภาษณเจาของบานและผูเชาอยู เพื่อศึกษาศักยภาพและความเสี่ยงตอการเก็บรักษาเรือน เพื่อ

ประเมินศักยภาพในการเก็บรักษาเรือนของเจาของ รวมทั้งความเสี่ยงหรือปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเก็บรักษาเรือน

ทั้งในดานกายภาพและเศรษฐกิจ โดยประเด็นในการสัมภาษณ คือ (2.1) ขอมูลพื้นฐานเจาของเรือน ประกอบดวย 

ขอมูลทางสังคม ไดแก ชาติพันธ การประกอบอาชีพ และขอมูลทางเศรษฐกิจ ไดแก รายไดรวมตอครัวเรือน         

(2.2) กรรมสิทธิ์การครอบครองตัวเรือนและที่ดิน สิทธิความเปนเจาของหรือเปนผูเชา (2.3) ปญหาการใชงานและ

วิธีการที่ใชในการแกไขปญหา และ (2.4) ทัศนคติของเจาของตอการเก็บรักษาเรือน ความชื่นชอบ ความตองการใน

การเก็บรักษา แนวโนนในการใหความรวมมือหากมีการสนับสนุนใหเก็บรักษาเรือน  

(3) เอกสารและบทความ เกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการมรดกสถาปตยกรรม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

และบทบาทหนาที่ของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ไดแกบริเวณยานเมืองเกาสกลนคร โดยยึดขอบเขตตามแนวคูเมืองเดิม เนื่องจาก

สกลนครเปนเมืองที่มีหลักฐานการกอตั้งและวางผังเมืองตามรูปแบบอารยะธรรมขอม (พุทธศตวรรษที่ 15-16) มี

หลักฐานเปนรองรอยของคูน้ําและคันดินรูปทรงสี่เหลี่ยมที่บงบอกอาณาเขตของเมืองเกาไดเปนอยางดี ภายใน

ประกอบดวยชุมชนดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกับวัดจํานวน 9 วัด นอกจากนี้ ยังปรากฏเรือนไมพื้นถิ่นอยูจํานวนมาก  

   
ภาพแสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

 

ผลการวิจัย 
1. รูปแบบของเรือนไมพ้ืนถิ่นในยานเมืองเกาสกลนคร5 

จากการสํารวจสถาปตยกรรมเรือนไมพื้นถิ่นในเมืองเกาสกลนคร สามารถแบงกลุมตามรูปแบบไดดังนี้ 

                                                 
5 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและฟนฟูที่อยูอาศัยที่สงเสริมเอกลกัษณของเมือง ยานเมืองเกาสกลนคร 2551 (บทที่ 2 หนา 2-90) 

เขตเทศบาลเมืองสกลนคร 54.5 ตร.กม. 

เขตคูเมืองเดิมพื้นที่ 2.25 ตร.กม.  
บาน 4,648 หลัง ประชากร 18,826 คน > 



 

บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-207 

(1) เรือนเดี่ยวแบบดั้งเดิม เปนเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นดั้งเดิม ภูมิภาคอีสาน ลักษณะเปนเรือนไมยกใตถุนสูง  

(2) เรือนเดี่ยวแบบอิทธิพลภายนอก เรือนกลุมนี้เปนเรือนพักอาศัยเดี่ยว สรางดวยไม เริ่มมีการสรางขึ้นตั้งแตใน

สมัยรัชกาลที่ 6 เปนตนมา โดยไดรับอิทธิพลเรือนคหบดีจากเมืองหลวง เจาของเรือนเปนกลุมคนที่มีฐานะดี แบง

ออกเปน 2 รูปแบบดังนี้ 

(2.1) เรือนปนหยา เปนเรือนพักอาศัยเดี่ยว สรางดวยไม หลังคาทรงปนหยา  

(2.2) เรือนแบบมีมุขหนา เปนเรือนพักอาศัยเดี่ยว 2 ชั้น สรางดวยไม ดานหนาทําเปนมุขหลังคาจั่วยื่น

ออกมาจากแนวอาคารใหญ  

(3) เรือนแถว คือเรือนไมสรางติดกันเปนแถว แบงออกเปน 2 รูปแบบดังนี้ 

(3.1) เรือนแถวชั้นเดียว เปนเรือนไมชั้นเดียว สรางติดตอกันเปนแถว โครงสรางรวมกันเปนแนวยาวตามถนน 

หลังคาโครงสรางไมทรงจั่ว ดานหนาติดถนนทําเปนประตูบานเฟยมยาวเทาความกวางเรือน ดานบนประตู

เปนชองลมยาวตลอดแนวประตู พื้นที่ภายในเรือนแบงเปน 2 สวน คือพื้นที่สวนหนาใชเปนพื้นที่คาขาย 

พื้นที่สวนดานหลังเรือนใชเปนพื้นที่พักอาศัย  

(3.2) เรือนแถวสองชั้น เปนเรือนไม 2 ชั้น สรางติดตอกันเปนแถว โครงสรางรวมกันเปนแนวยาวตามถนน 

หลังคาโครงสรางไมทรงจั่ว ดานหนาติดถนนทําเปนประตูบานเฟยมยาวเทาความกวางเรือน ดานบนประตู

เปนชองลมระบายอากาศ ชั้นบนดานหนาติดถนนทําระเบียงยื่นออกมา พื้นที่ชั้นลางใชเปนพื้นที่คาขาย   

ชั้นบนเปนพื้นที่พักอาศัย  
2. สถานการณของเรือนไมพ้ืนถิ่นในยานเมอืงเกาสกลนคร 
2.1 ตารางแสดงจํานวนเรือนไมพ้ืนถิ่น 3 ประเภท 

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและฟนฟูที่อยูอาศัยที่สงเสริมเอกลักษณของเมือง 

ยานเมืองเกาสกลนคร 2551 

   
(1) ภาพเรือนเดี่ยวแบบดั้งเดิม, (2) ภาพเรือนแถวชั้นเดียว, (3) ภาพเรือนเดี่ยวแบบอิทธิพลภายนอก 
2.2 การประเมินคุณคาเรือนไมพ้ืนถิ่น 

เกณฑในการประเมินคุณคาทางสถาปตยกรรมของเรือนไมพื้นถิ่น ประกอบดวย (1) อายุ Age (2) วัสดุที่เปนของ

แทดั้งเดิม Materials (3) ฝมือชางดั้งเดิม Workmanship (4) การออกแบบดั้งเดิม Design และ (5) สภาพแหลงที่ตั้ง

ดั้งเดิม Setting ซ่ึงจากเรือนไมพื้นถิ่นทั้งหมด 175 หลัง ไดจําแนกตามเกณฑที่กําหนดออกเปน 3 ระดับ 

ประเมินคุณคาระดับ A หมายถึง ลักษณะอาคารเปนแบบดั้งเดิม มีตนแบบ ที่บงบอกถึง ยุคสมัยและ ประเภท

ของอาคาร แสดงถึงประเพณี วิธีการกอสรางของชางพื้นถิ่น มีลักษณะดั้งเดิมทั้งรูปทรง รูปแบบทางสถาปตยกรรม

(1) เรือนเดี่ยวแบบดั้งเดิม   (2) เรือนแถว (3) เรือนเดี่ยวแบบอิทธิพลภายนอก รวม 
หลงั รอยละ หลงั รอยละ หลงั รอยละ หลงั รอยละ 

84 45 72 39 30 16 186 100 

(1) (2) (3) 
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และสวนประดับอาคาร ใชวัสดุตามแบบเดิม รักษาสัดสวนเดิม โครงสรางเดิมไว โดยไมมีการปรับเปล่ียนสวนหนึ่งสวน

ใดของอาคาร 

ประเมินคุณคาระดับ B หมายถึง ลักษณะอาคารยังคงรักษา ลักษณะของรูปทรงเดิมไวมากเพียงพอที่จะบง

บอกถึงลักษณะเฉพาะ สะทอนยุคสมัยและประเภทของอาคารได แสดงถึงประเพณี วิธีการกอสรางของชางพื้นถิ่น ทั้ง

รูปแบบทางสถาปตยกรรมและสวนประดับอาคาร โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบบางสวน โดยการปรับเปล่ียนวัสดุที่ใช 

มีการเพิ่มหรือลดทอนสัดสวนของอาคาร แตยังคงโครงสรางเดิมสวนหลักและมีการใชงานตามแบบเดิมไว 

ประเมินคุณคาระดับ C หมายถึง ลักษณะอาคารเปนแบบอาคารดั้งเดิม มีตนแบบที่บงบอกยุคสมัยและ

ประเภทของอาคาร มีรูปทรงและลักษณะดั้งเดิม มีการปรับเปล่ียนรูปแบบทางสถาปตยกรรมและการใชวัสดุ โดย

ยังคงรักษาสัดสวนและใชโครงสรางแบบเดิม แตอาคารมีสภาพอาคารทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดเต็มที่ 
ตารางแสดงการจําแนกคุณคาของเรือนไมพ้ืนถิ่น 

แผนภูมิแสดงทัศนคติตอการเปล่ียนแปลงที่อยูอาศัยในอนาคต 
และอุปสรรคในการคงอยูของเรือนไมพ้ืนถิน่ 

6%

3%

20%

46%

25%

ไมหายากราคาแพง 

ไมผุพังงาย

ขาดชางไมท่ีมีความสามรถ

ทัศนคติผูคนชอบบานปูนมากกวา 

ปญหาดานการเงินของผูอยูอาศัย

0%
0%

37%

8%
14%

41%

ไมเปล่ียนแปลง 

ปรับปรุงตอเติม คงรูปแบบเดิม ฟนฟู

สรางรูปแบบใหม

สรางใหมรูปแบบเดิม

ขาย ยายไปอยูท่ีอืน่ 

ยังไมตัดสินใจ

   
ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและฟนฟูที่อยูอาศัยที่สงเสริมเอกลักษณของเมือง 

ยานเมืองเกาสกลนคร 2551 
3. ปญหาและภัยคุกคามเรือนไมพ้ืนถิ่นในยานเมืองเกาสกลนคร 

(1) การที่คนในรุนลูกหลานขาดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของตน สาเหตุสืบเนื่องมาจากการใชพื้นที่รวมกัน

ตามรูปแบบของเรือนพื้นถิ่นอีสาน ไมสอดคลองกับความตองการของคนรุนลูกที่ตองการพื้นที่สวนตัวในการอยูอาศัย 

รวมทั้งคานิยมในการปลูกเรือนที่เชื่อวาผูมีฐานะดี คือผูที่อยูบานตึกหรือบานปูน (บานที่มีโครงสรางเปนคอนกรีตเสริม

เหล็กผนังกออิฐฉาบปูน) ดังนั้นในการสรางบานใหมจึงตองการเปลี่ยนรูปแบบใหทันสมัย  

(2) การขาดแคลนทุนทรัพยและองคความรูในการบํารุงรักษาบาน ปจจัยที่มีผลตอการเก็บรักษาเรือนไมเหลานี้ 

ไดแก การที่ไมหายากและมีราคาแพง โดยเฉพาะไมขนาดใหญที่ใชทําฝาผนังและแผนพื้น อีกทั้งในสมัยกอน การปลูก

เรือนและการซอมแซมเรือนเปนหนาที่ของพอบาน ซึ่งมีการถายทอดทักษะและฝมือชางไมจากคนรุนปูมาถึงรุนพอ 

ปจจุบันลูกหลานเดินทางไปศึกษาและทํางานตางถิ่น จึงขาดแรงงานและชาง ทําใหการตอเติมและปรับเปล่ียนตัว

เรือนมาจากวัสดุและฝมือชางสมัยใหม   

เรือนเดี่ยว 
แบบดั้งเดิม เรือนแถว 

เรือนเดี่ยวแบบ
อิทธิพลภายนอก รวม 

ลําดับจากการประเมิน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ประเมินคุณคาระดับ A 45 53.57% 44 61.11% 16 53.33% 104 55.91 

ประเมินคุณคาระดับ B 20  23.81% 14 19.14% 9 32.00% 43 23.12 

ประเมินคุณคาระดับ C 19 22.62% 14 19.14% 5 16.67% 39 20.97 

 84  72  30  186  
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(3) การขายกรรมสิทธิ์ซึ่งเรือนมีความเสี่ยงที่จะถูกรื้อในที่สุด เนื่องจากเจาของเรือนกวารอยละ 30 มีรายไดตอ

เดือนนอยกวา 5,000 บาท ไมมีเงินในสวนที่จะซอมแซมบานได ทั้งลูกหลานยังยายออกไปเรียนและทํางานตางถิ่น  

การขายเรือนและยายไปอยูกับลูกหลาน ซึ่งเรือนจะถูกเจาของใหมร้ือเพื่อสรางอาคารใหม หรือการที่ลูกหลานกลับมา

ร้ือเรือนเดิมเพื่อปลูกบานตามคานิยมใหม จึงเปนวิถีทางที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน 
4. ปจจัยสนับสนุนในการเก็บรักษาเรือนไมพ้ืนถิ่นในยานเมืองเกาสกลนคร 

(1) ความภาคภูมิใจของคนในรุนพอแมที่ไดอยูอาศัยและเติบโตมาในเรือนเหลานี้ จากการสัมภาษณพบวา ถึงแม

คนในรุนลูกจะมีความผูกพันกับเรือนนอยและมีคานิยมใหม เจาของเรือนในรุนพอแมสวนใหญยังมีความภาคภูมิใจใน

เรือนของตนเองสูง เชน คุณยายสายพิณ วงศกาฬสินธุ เจาของเรือนไมดั้งเดิมที่สรางมากวา 100 ป เปนตระกูลผูที่สืบ

เชื้อสายผูค้ําวัดพระธาตุเชิงชุม ซึ่งมีหนาที่ดูแลและชวยเหลือกิจกรรมของวัด คุณยายมีความภาคภูมิใจในถิ่นที่อยูและ

ความดั้งเดิมของตระกูล ตองการที่จะเก็บรักษาเรือนอันเปนมรดกชิ้นสําคัญเอาไว 

(2) การใหความสําคัญกับมรดกทางสถาปตยกรรมจากสถาบันการศึกษาและผูอาวุโสของเมือง ในกระบวนการ

ทํางานของงานวิจัย  ได สัมผัสและรับรูถึงความรักในถิ่นฐานบานเกิดของกลุมผูอาวุโสและครูอาจารยใน

สถาบันการศึกษาในเมืองสกลนคร ซึ่งนับเปนแรงสนับสนุนที่ดียิ่งในการเก็บรักษามรดกทางสถาปตยกรรมอัน

ทรงคุณคาเหลานี้ ตามวิถีทางที่เหมาะสมอยางยั่งยืน 

(3) กระแสสากลที่หันกลับมานิยมในเอกลักษณและคุณคาของอดีต แนวโนมดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะใน

ประเทศไทยสะทอนใหเห็นกระแสความนิยม ในการทองเที่ยวสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศของอดีตเมื่อ 30-50 ปที่แลว เห็น

ไดจากการฟนฟูของตลาดเการิมน้ําในแถบภาคกลาง เชน ตลาดริมน้ําอัมพวา (สมุทรสงคราม) ตลาดสามชุก 

(สุพรรณบุรี) การฟนฟูกิจกรรมในยานเมืองเกาและยานการคาเดิมของเมือง เชน กาดกองตา (ลําปาง) ถนนคนเดิน 

(เชียงใหม) ซึ่งประสบความสําเร็จและไดรับความนิยมเปนอยางดี ดังนั้น โอกาสในการฟนฟูยานเมืองเกาสกลนคร   

จึงนับวามีแนวโนมความเปนไปไดสูง  
5. บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการเก็บรกัษาเรือนไมพ้ืนถิ่นในยานเมอืงเกาสกลนคร 

หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการพิทักษรักษามรดกทางสถาปตยกรรมนั้น จัดแบงไดเปน 3 ระดับคือ (1) ระดับ

นานาชาติ ไดแก องคกร UNESCO6 และ ICOMOS7 (2) ระดับชาติ ไดแก กรมศิลปากร สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ (กรรมาธิการดานอนุรักษศิลปะ

สถาปตยกรรม) กรมธนารักษ และกรมโยธาธิการและผังเมือง (3) ระดับทองถิ่น ไดแก เทศบาลเมืองสกลนคร และ

กลุมพัฒนาและฟนฟูที่อยูอาศัยเมืองสกลนคร (กลุมที่เกิดจาการรวมตัวของผูอาวุโส ผูนําชุมชน ครูอาจารย เจาหนาที่

ในเทศบาลฯ กอตั้งในป พ.ศ.2551)  

จากการศึกษาบทบาทในปจจุบันของหนวยงานทั้งหมด แสดงถึงความไมครอบคลุมและชองวางในการ

ดําเนินงาน ไมมีหนวยงานใดที่มีบทบาทและอํานาจในการจัดการกระบวนการทั้งหมดแบบบูรณาการ เรือนไมพื้นถิ่น

ตองการความยืดหยุนในการใชงานแตกตางจากโบราณสถานทั่วไป การขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรจะทําใหเจาของ

เรือนไมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดเอง ขณะที่พระราชบัญญัติผังเมืองและพระราชบัญญัติควบคุมอาคารไม

สามารถหยุดการรื้อถอนหรือเปล่ียนแปลงได ปจจุบันมีหนวยงานที่เขามาสนับสนุนการพัฒนาและฟนฟู โดยมีบทบาท

เปนผูศึกษาวิจัยและใหขอเสนอแนะซึ่งไมมีผลบังคับใชทางกฎหมาย นบัเปนปจจัยสนับสนุนที่ทําใหเกิดกระบวนการที่

                                                 
6 องคกรศึกษาวิทยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาต ิ
7สภาการโบราณสถานระหวางประเทศ International Council on Monuments and Sites 
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จะนําไปสูการคงอยูของเรือนไมพื้นถิ่นอยางยั่งยืนได โดยจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานในระดับเล็ก

ที่สุดคือระดับทองถิ่น ทั้งความตระหนัก ความรักและหวงแหนในมรดกทางสถาปตยกรรมของคนในชุมชนเอง 
ตารางแสดงบทบาทในปจจุบันของหนวยงานที่มีตอมรดกทางสถาปตยกรรม 
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กลุมพัฒนาและฟนฟูที่อยูอาศัยเมืองสกลนคร  มีบทบาทในการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 

 

สรุป 
การเก็บรักษาเรือนไมพื้นถิ่นเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมดานสถาปตยกรรม ซึ่งจากผลงานวิจัย

พบวา สถานการณการคงอยูของเรือนไมพื้นถิ่นในปจจุบันมีปจจัยที่สงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ดานปริมาณ

นั้น ปจจุบันยังมีเรือนไมพื้นถิ่นในเขตพื้นที่ศึกษาจํานวน 186 หลัง โดยจัดอยูในกลุมคุณคาระดับ A มากกวารอยละ 

50 ทัศนคติของเจาของเรือนในการเก็บรักษาอยูในเกณฑดีมาก หากเฉพาะในคนรุนพอแมและมีแนวโนมเส่ียงตอการ

ถูกขายและรื้อสรางบานตามแบบสมัยใหมในคนรุนลูก ปญหาที่สําคัญในการเก็บรักษาไดแก ปญหาดานเศรษฐกิจ

ของเจาของเรือน การที่ไมหายากและราคาสูงรวมทั้งทักษะของชางไม ซึ่งทําใหเรือนไมมีแนวโนมที่จะลดจํานวนลงไป

เรื่อยๆ สวนโอกาสในการเก็บรักษาคือความตระหนักของเจาของเรือน ผูอาวุโสและผูนําชุมชน รวมทั้งกระแสสากล    

ที่หวนกลับไปสูบรรยากาศในอดีต ทั้งนี้ กระบวนการที่จะสามารถพิทักษมรดกทางสถาปตยกรรมเรือนไมพื้นถิ่น       

ไดอยางยั่งยืน ไมไดขึ้นอยูกับหนวยงานในระดับนานาชาติหรือระดับชาติ หากจะเกิดขึ้นเมื่อกลุมคนและหนวยงานใน

ระดับทองถิ่น แสดงพลังในการขับเคลื่อน ปลุกสํานึกคนในชุมชนใหรักและหวนแหนในมรดกของตน  

 

เอกสารอางอิง 
รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและฟนฟูที่อยูอาศัยที่สงเสริมเอกลักษณของเมือง ยาน

เมืองเกาสกลนคร.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสนอ

การเคหะแหงชาติ. 2551. 
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ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของรานขายของชําในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
Economic Impact of Local Grocery Store in Huahin, Prachubkhirikhun 

 

วีรวัลย  ปนชุมพลแสง1 

Veerawan  Pinchompholsang1 

   

บทคัดยอ 

จุดประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอดานเศรษฐกิจของรานขายของชํา หาแนวทางการปรับกลยุทธ

ทางการตลาดและการบริการจัดการ รวมถึงการศึกษาทัศนคติทางการตลาดที่มีตอความไดเปรียบรานมินิมารทของ

รานขายของชําเพื่อการแขงขันในอนาคตตอไป โดยวิธีการศึกษาออกแบบสอบถามแบบเจาะจงผูประกอบการราน

ขายของชําจํานวน 299 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอดานเศรษฐกิจของรานขายของชํา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99.995 โดยมีผลกระทบเศรษฐกิจลดลง คาสัมประสิทธิ์เทากับ – 

3,557.85 และมีปจจัย 6 ปจจัยที่มีผลตอดานเศรษฐกิจของรานขายของชํา ไดแก วงเงินที่ใชในการซื้อของเขาราน

คาสัมประสิทธเทากับ 0.08  วงเงินซื้อของเขารานระหวางกอนและหลังการเขามาของหางสรรพสินคาและรานมินิ

มารทในชุมชนคาสัมประสิทธเทากับ0.07 คาจางแรงงานภายในรานคาสัมประสิทธเทากับ 0.67 กําไรตอชิ้นโดยเฉลี่ย

คาสัมประสิทธเทากับ 120.76 ความถี่ในการซื้อของเขารานระหวางกอนและหลังการเขามาของหางสรรพสินคาและ

รานมินิมารทในชุมชน คาสัมประสิทธเทากับ 226.86 และปจจัยยอดขายตอเดือนระหวางกอนและหลังการเขามาของ

หางสรรพสินคาและรานมินิมารทในชุมชนคาสัมประสิทธเทากับ 0.27  ความสัมพันธระหวางผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ของรานขายของชํากับปจจัยตางๆ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญรอยละ 95.88 ผลการศึกษาดานการหาแนว

ทางการปรับกลยุทธทางการตลาดและการบริการจัดการ พบวา พฤติกรรมของรานขายของชําใหความสําคัญกับ

รานคาสงที่ซื้อสินคาเขาราน มีความสดใหม มีคุณภาพ  แตไมดีตรงที่ตองไปรับสินคามาเองไมมีจัดสงฟรี                 

ผลการศึกษาดานทัศนคติทางการตลาดตอขอไดเปรียบของรานขายของชําที่มีตอการแขงขันในธุรกิจรานคาปลีกใน

ปจจุบัน พบวา ดานการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการไดเปรียบของรานขายของชําที่มีตอการเปด

หางสรรพสินคาและรานมินิมารทในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความพึงพอใจในเกณฑมาก 

คําสําคัญ : รานขายของชํา หางสรรพสินคา ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

 

Abstract 
The objectives of this research are to find factors of the economic Impact of local grocery stores 

in Huahin at Prachubkhirikhun, to find the way to adjust marketing and management strategy and to study 

marketing behavior to comparative advantage competition between local grocery store and minimart. The 

methodology research is survey entrepeurs of local grocery store about 299 questionnaires by purposive 
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sampling. The research studied factors of economic effectiveness of grocery stores, searching to adapt 

market strategies and administrative management including the result of studying about marketing 

attitudes to the advantage of mini-marts to old grocery stores for high competition in the future. The study 

found that there are six factors to economic effectiveness for grocery stores of statistical significant has 

reliability at a level of 99.99% which has economic effectiveness decreasing, the coefficient  value is -

3,557.85. There are six factors impacting to those old grocery stores. Those are the amount of money to 

buy commodity in business of supplier shops  which has coefficient value at 0.0766, the amount of 

money to buy commodity in business of supplier shops between before and after the entrance of 

department stores and mini-marts to the community which has coefficient value at 0.07, the wages of 

labor in grocery stores have coefficient value at 0.67, an average profit per piece has coefficient value at 

120.76, the frequency per time to buy commodity of supplier shops between before and after the 

entrance of department stores and mini-marts has coefficient value at 226.86, the income per month 

between before and after the entrance of department stores and mini-marts to the community has 

coefficient value at 0.27, the correlation between the economic effectiveness of grocery stores and the six 

factors has reliable statistical significant at 95.88%. The study result of finding the way to adjust marketing 

and management strategy found that the behavior of the grocery stores see importance of the supplier 

shops where the goods is fresh and has quality but they see that it is not convenient to transfer 

themselves the goods. The study result of marketing attitudes to the advantage of the grocery stores in 

the retailing competition on nowadays found that marketing campaign is the most important factors to get 

advantage of the grocery stores to the departments and mini-marts in HuaHin district, Prachubkhilikhun. 

There is a high satisfaction. 

Keywords : Local grocery store, department store,  economic impact  

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ปจจุบันการเขามาของรานสะดวกซื้อประเภทบริการตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงหางสรรพสินคาหลายขายที่เริ่ม

เขามาในชุมชนทองถิ่น เปนการเขามาถูกชวงจังหวะของรสนิยมการบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปของสังคมไทย อัน

เนื่องมาจากความเจริญทางดานเทคโนโลยี การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ธุรกิจรานคาปลีกดั้งเดิมมีสัดสวน  

การครอบครองตลาดการคาปลีกภายในประเทศโดยรวมประมาณรอยละ 86.87 และมีแนวโนมลดลงเปนประมาณ

รอยละ 83.76 ถึงแมวาตัวเลขจะลดลงเพียงเล็กนอยแตการสํารวจพื้นที่จริงกลับใหผลกระทบที่รุนแรงกวานั้น รานคา

หลายรายปดกิจการลงไมตรงกับขอมูลสถิติที่หนวยงานรัฐเก็บใน 1-2 ปที่ผานมา โดยสถิติมีแนวโนมจะลดลงอยาง

ตอเนื่อง ผลกระทบตอผูประกอบการรานคาตามชุมชนตางๆ ไดรับผลกระทบจากการสูญเสียสวนแบงการครอบครอง

ตลาดของธุรกิจคาปลีกดั้งเดิมของไทย และชุมชนในอําเภอหัวหิน ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งในประเทศ

ไทย เพิ่งเริ่มมีหางสรรพสินคา และมินิมารทเขามาในชวง 4-5 ป ที่ผานมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรานขายของชํา   

ตามชุมชนตางๆในหัวหินเพิ่งเริ่มตนขึ้นและเปนแนวคิดที่จะหาแนวทางแกไขกอนปญหาเศรษฐกิจจะรุนแรงมากขึ้น 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการรานขายของชํา
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โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอหัวหิน ซึ่งไดรับผลกระทบจากการเปดกิจการทั้งรานสะดวกซื้อและหางสรรพสินคาตางๆ  

โดยรานขายของชําในพื้นที่ดังกลาว ใชกลยุทธแบบใดที่ทําใหสามารถแขงขันกับรานสะดวกซื้อประเภทบริการตลอด 

24 ชั่วโมง และรวมถึงหางสรรพสินคาได นอกจากนี้ผูวิจัยยังตองการมุงแสวงหาแนวทางการปรับตัวในอนาคตของ

รานขายของชําดังกลาว ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการธุรกิจของรานขายของชํา ทามกลาง

กระแสการแขงขันกับรานสะดวกซื้อประเภทบริการตลอด 24 ชั่วโมงและหางสรรพสินคาตางๆ ซึ่งนับวันจะเพิ่มจํานวน

มากขึ้นตลอด 5  ปที่ผานมา อันจะเปนความรูพื้นฐานแกศาสตรทางดานการบริหารธุรกิจตอไป 

 
วัตถุประสงคงานวิจัย 

1. เพื่อตองการศึกษากลยุทธการแขงขันของรานขายของชําทางเศรษฐกิจที่สงผลใหยังดําเนินธุรกิจในพื้นที่

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอลูกคายังคงซื้อสินคาในรานขายของชําในพื้นที่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและสมมติฐานของการวจิัย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังนี้ 

1. ฉัตรชัย อินทสังข มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล เรื่อง กลยุทธความอยูรอดของธุรกิจรานขายของชํา ใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธทางการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจรานขายของ

ชําไดนํามาใช ศึกษาระดับของผลกระทบที่เกี่ยวกับยอดขายและกําไรจากการที่ผูประกอบการใชกลยุทธ รวมทั้งศึกษา

แนวความคิดเห็น การแกไข ปรับปรุง การพัฒนารานขายของชําของลูกคา และผูมีประสบการณเกี่ยวกับการคาปลีก 

กลุมตัวอยางในการศึกษาไดแก ผูประกอบธุรกิจรานขายของชํา จํานวน 179 ราน และลูกคาที่ไดมาจากการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง  )Purposive Sampling) จํานวน 282 คน และประชากรผูมีความรูประสบการณเกี่ยวกับการคา

ปลีก ซึ่งประกอบดวยอาจารยและเจาหนาที่ดานการตลาดของหางสรรพสินคาจํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใชในการ

รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม คํานวณหาคาความถี่ คาเฉลี่ย และคาความสัมพันธของตัวแปร โดยคาสถิติ   

ไคสแควร  )Chi-Square) ผลการศึกษาพบวา กลยุทธทางการตลาดที่ผูประกอบการธุรกิจรานขายของชํานํามาใชใน

การดําเนินการและใหความสําคัญมากที่สุด คือ กลยุทธผลิตภัณฑ และกลยุทธชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งมีความ

สอดคลองกับความคิดเห็นและความตองการของลูกคาและผูมีประสบการณเกี่ยวกับการคาปลีก แตจากสภาพการณ

จริงที่สะทอนจากขอมูลของลูกคา พบวากลยุทธที่มีผลตอความอยูรอดและสงผลกระทบตอยอดขายและกําไรของ

ธุรกิจรานคาของชํามากที่สุดกลับเปนกลยุทธการสรางความสัมพันธกับลูกคา รองลงมาคือ กลยุทธดานราคาที่

สามารถสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคไดอยางแทจริง 

2. รัตนา ปุญศิริ การวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อสินคาระหวางรานสะดวกซื้อ กับ

รานขายของชํา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อสินคาและ

เหตุผลในการเลือกรานคาของผูบริโภคระหวางรานสะดวกซื้อกับ รานขายของชํา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนก

ผูบริโภคตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เขามา   

ซื้อสินคาจาก รานสะดวกซื้อและรานขายของชํา จํานวน 420 คน ในการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้   

1. พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคจากรานสะดวกซื้อกับรานขายของชํา จะแตกตาง กันเฉพาะในเรื่องความถี่ใน

การมาซื้อสินคา เวลาที่ใชในการซื้อสินคา และคาใชจายในการ มาซื้อสินคาแตละครั้งโดยเฉลี่ย สวนในเรื่องของ

ชวงเวลาในการมาซื้อสินคา บุคคลที่ มาซื้อสินคาดวย บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา สถานที่ตั้งของรานที่

ไปซ้ือ สินคา การเดินทางไปซื้อสินคาและสินคาที่นิยมซื้อ ซึ่งผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อ สินคาเหมือนกัน             
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2. เหตุผลที่ผูบริโภคใชในการเลือกรานคา พิจารณาจากลักษณะการใหบริการในดาน สินคา ดานราคา ดานการจัด

วางสินคา ดานการบริการ ดานการมีมนุษยสัมพันธกับลูกคา และ ดานการโฆษณา ในภาพรวมพบวาผูบริโภคให

เหตุผลวาเห็นดวยมากในการเลือกซื้อสินคาจากราน สะดวกซื้อ สวนรานขายของชําผูบริโภคใหเหตุผลวาเห็นดวยใน

ระดับปานกลางในการเลือกซื้อ สินคา 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน    :ปจจัยสวนบุคคลอันไดแก เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ และ รายได ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา และปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมี เหตุผลในการ

เลือกรานคาที่จะซื้อสินคาไมแตกตางกัน ยกเวนกลุมตัวอยางที่มีรายไดแตกตางกันมีเหตุผลในการเลือกรานคาที่จะซื้อ

สินคาแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 4. ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  : ผูตอบ

แบบสอบถามเปนหญิงมากกวาชายเล็กนอย มีอายุอยูในชวง 21-25 ปมากที่สุด สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี และมีอาชีพ นักเรียน นักศึกษามากที่สุด รายไดจะอยูในชวง 5,000 บาทหรือต่ํากวาตอเดือน                 

5. ขอเสนอแนะ  : สําหรับรานสะดวกซื้อควรรักษามาตรฐานการบริการที่ดีนี้ไวและอาจจะ เพิ่มการบริการดานการ

จัดสงสินคาถึงบาน หรือบริการดานอื่น ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให แกลูกคามากยิ่งขึ้น  

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
1   . กระบวนการและวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง กลุมประชากรคือ รานขายของชําทั้งหมดในอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมจํานวน 1,275 รานคา (ขอมูลจากเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประจําป     

พ.ศ. 2551) จะเลือกกลุมตัวอยางตามสูตรของเครชซี่และมอรแกนที่ทราบขนาดของกลุมตัวอยางที่ประสบ

ความสําเร็จสูงสุดโดยใชตารางสําเร็จรูป (Krejcie and Morgan 2513: 608-609) ไดกลุมตัวอยางตามจํานวน      

297 คน เหตุผลที่เลือกวิธีการสุมแบบเจาะจง เนื่องจากชวงเวลาลงสํารวจจริงมีการปดกิจการรานคาไมตรงกับขอมูล

ของเทศบาลเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสํารวจจึงใชวิธีดังกลาว และทําการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

ของรานคาขายของชําในอําเภอหัวหินเฉพาะที่เปนรานขนาดกลางมีการเปดรานในชุมชนหรือตามหมูบานมีขนาด    

1-2 คูหาหรือหนากวางของรานประมาณ 3-6 เมตร จํานวน 299 รานคา ครอบคลุม 4 ตําบล ไดแก หนองแก หินเหล็ก

ไฟ หัวหิน ทับใต และในแตละตําบลยังแบงออกเปนชุมชนรวม 33 ชุมชน ซึ่งแตละชุมชนจะเลือก  2 ตําบล คือ ตําบล

หัวหิน 14 ชุมชนจาก 28 ชุมชน กําหนดการสุมตัวอยาง จํานวน 250 รานคา และ ตําบลหนองแก เลือก 3 ชุมชน   

จาก 5 ชุมชน จํานวน 49 รานคา รวมผูประกอบการรานขายของชําทั้งหมดที่ทําการสอบถาม จํานวน 299 รานคา 

โดยการดําเนินการสํารวจแบบสอบถามจะเขาพื้นที่อําเภอหัวหินตามตําบลและชุมชนที่สุมมา  

2. การวัดคุณลักษณะของตัวแปร อธิบายตัวแปรตามแนวทางทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรเมื่อศึกษา

ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจมีตัวแปรทางเชิงปริมาณมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของรานขายของชํา 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดทางการวิจัย 
            ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

3.  ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว มาทดสอบใช (Try Out) กับ

ผูประกอบการรานขายของชํานอกพื้นที่ที่ทําการวิจัยในอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธจํานวน 30   คน และ

นําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบัค (Cronbach) ในดานทัศนคติทางการดานการตลาดของการปรับตัวของรานขายของชําที่มีตอการเปด

หางสรรพสินคาและรานมินิมารทในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยสรุปผลการวิเคราะหคาความ

เชื่อม่ันรายหัวขอ ดังตอไปนี้ ดานราคาสินคามีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.9729  ดานผลิตภัณฑมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 

0.9260  ดานสถานที่จัดจําหนายมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.9111  และดานการสงเสริมการขายมีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ 0.8441  สําหรับความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อม่ันที่ระดับ 0.9552   ซึ่งถือวาเปน

แบบสอบถามที่สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย เพื่อทดสอบผลงานวิจัยที่พื้นที่ที่นักวิจัยกําหนดไวได  

4. สถิติที่ใชในการวิจัย ใชวิธีการประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Science: 

SPSS) ซึ่งเปรียบเทียบทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรในการใชสมการถดถอยพหุคูณเชิงซอน (Multiple Regression) เพื่อ

ศึกษาหาความสัมพันธระหวางปริมาณรายไดของการประกอบการรานขายของชํา กับปจจัยตางๆ จากขอมูลการ

สํารวจในแบบสอบถามของผูประกอบการรานขายของชํา เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบทางดานเศรษฐกิจตอการ

ประกอบการรานขายของชําโดยใชมาตรวัดเปนคาสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ของตัวแปรแตละตัว สวนการศึกษาดาน

แนวทางในการพัฒนากิจการรานขายของชําใชมาตรวัดตัวแปรเปนความถี่ (Frequency) และสวนการศึกษาดาน

ทัศนคติทางการตลาดใชมาตรวัดเปนคาเฉลี่ย (Means) 

5. ขอสมมติฐานงานวิจัย การศึกษาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของรานขายของชําที่มีตอการเปด

ใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารทในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยพิจารณาปจจัยที่มี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจรานขายของชํา ทั้งที่เปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามแบบจําลองที่ใชในการศึกษา

ดังนี้ 

 

 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจของ

รานขายของชําที่มีตอการเปด

หางสรรพสินคาและรานมินิ

มารทในพื้นทีอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1. วงเงินที่ใชในการซื้อของเขาราน 

2. คาจางแรงงานในราน 

3. กําไรตอช้ินภายในรานขายของชําโดยเฉลี่ย 

4. วงเงินในการซื้อของเขารานกอนและหลังการเปดหางสรรพสินคา

และรานมินิมารท 

5. ความถี่ในการซื้อของเขารานกอนและหลังการเปดหางสรรพสินคา

และรานมินิมารท 

6. ยอดขายตอเดือนกอนและหลังการเปดหางสรรพสินคาและรานมินิ

มารท 
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สมการสามารถเขียนอยูในรูปความสัมพันธ คือ 

∏  = C + a1 MonB  +  a2 Wem +  a3∏P  + a4 MB  + a5 FrB + a6 S  โดยกําหนดให 

∏ = ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของรานขายของชํา 

MonB = วงเงินที่ใชในการซื้อของเขาราน 

Wem = คาจางแรงงานในราน 

∏P = กําไรตอชิ้นภายในรานขายของชําโดยเฉลี่ย 

MB = วงเงินแตละครั้งในการซื้อสินคาเขารานระหวางกอนและหลังการเปดใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารท 

FrB = ความถี่ในการซื้อสินคาเขารานระหวางกอนและหลังการเปดใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารท  

S = ยอดขายตอเดือนระหวางกอนและหลังการเปดใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารท 

 จากการอธิบายตัวแปรตามและตัวแปรอิสระท่ีกลาวไวขางตน สามารถแสดงความสัมพันธของตัวแปรใน

แบบจําลองตามขอสมมติฐานความสัมพันธของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไดดังตอไปนี้ 

1. วงเงินที่ใชในการซื้อของเขาราน (MonB) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของ

รานขายของชํา (∏) การที่การเปลี่ยนแปลงของกําไรของรานขายของชําจะมีผลในทิศทางเดียวกันกับการ

เปล่ียนแปลงของวงเงินในการซื้อสินคาเขารานยอมจะทําใหเศรษฐกิจของรานขายของชําดีขึ้น เพราะวงเงินใน

การซื้อของเขารานสูง การทํากําไรจะมากผลประกอบการของกิจการจะดีตามไปดวย 

2. คาจางแรงงานในราน (Wem) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของรานขายของชํา 

(∏)  การเปลี่ยนแปลงระดับคาจางแรงงานจะสะทอนใหเห็นถึงผลการประกอบการของรานขายของชําในกรณี

ของการใหกําลังใจแกลูกจางกรณีที่ผลประกอบการดี จะทําใหคาจางแรงงานมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็

ตามจากระดับคาจางประมาณโดยเฉลี่ย 4,500  บาท เปนคาจางที่เจาของกิจการรานขายของชําสามารถวาจาง

เพื่อการประกอบการไดผลกําไรได ทิศทางคาจางแรงงานจะมากไปตามผลกําไรจากการดําเนินการนั่นเอง 

3.  กําไรตอชิ้นภายในรานขายของชําโดยเฉลี่ย (∏P) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับผลกระทบทางดาน

เศรษฐกิจของรานขายของชํา (∏) ความสัมพันธของผลทางดานเศรษฐกิจของรานขายของชําจะมากไปตาม

กําไรตอชิ้นที่รานคากําหนด ซึ่งปจจัยนี้นับเปนปจจัยที่สําคัญตอการพิจารณาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของ

รานขายของชําที่มีตอการเปดใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารทอยางชัดเจน 

4. วงเงินแตละครั้งในการซื้อสินคาเขารานระหวางกอนและหลังการเปดใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารท 

 ( DMB )มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของรานขายของชํา (∏) การ

เปรียบเทียบแนวทางการเปลี่ยนแปลงวงเงินในการซื้อสินคาเขารานกับการทําผลกําไรที่เพิ่มมากขึ้น ยอมเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ วงเงินในการซื้อสินคาเขารานมีการเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขึ้น ผลของกําไรจะมี

ทิศทางที่เพิ่มขึ้นดวย ในทางตรงกันขามกรณีที่การเปลี่ยนแปลงวงเงินในการซื้อสินคาเขารานมีนอยลง 

ผลกระทบตอกําไรในการประกอบการจะมีทิศทางที่นอยลงดวย 

5. ความถี่ในการซื้อสินคาเขารานระหวางกอนและหลังการเปดใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารท    

(DFrB)  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของรานขายของชํา (∏) ความถี่ในการ

ซื้อของเขารานถามีทิศทางที่เพิ่มขึ้น จะทําใหผลการประกอบการเพื่อใหไดกําไรในกิจการที่เพิ่มขึ้น ถาความถี่ใน
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การซื้อของเขารานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่นอยลง การทํากําไรในกิจการจะมีทิศทางที่ลดลง แสดงถึงการ

เปล่ียนแปลงความถี่ในการซื้อสินคาเขารานจะมีทิศทางเดียวกันกับการทํากําไรในกิจการ 

6.    ยอดขายตอเดือนระหวางกอนและหลังการเปดใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารทในพื้นที่อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ (DS) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของรานขายของชํา 

(∏) การทํากําไรในกิจการจะมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับยอดขายตอเดือน ถาการเปลี่ยนแปลงมีในทางที่

เพิ่มขึ้น แสดงวาผลกําไรที่ไดจะมากตามไปดวย กรณีตรงกันขามยอดขายตอเดือนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่

ลดลง การทํากําไรในกิจการรานขายของชําจะลดลงตามระดับของผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ  

 

ผลการวิจัย  
 ผลวิจัยปจจัยที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจรานขายของชําในพื้นที่หัวหิน ตามปจจัยที่ตั้งสมมติฐานไว มีดังนี้ 

∏       =   -3,557.85  +  0.08MonB  +  0.67Wem  +  120.76∏P  + 0.07MB +  226.86FrB+ 0.27S 

(t-stat)    (-3.4207**)      (4.3060**)    (2.9033**)      (4.8829**)   (2.0328*)   (1.4607*)    (8.9021**) 

  R-Squared = 0.9588 Durbin – Watson Stat. = 1.865 

  F – Stat. = 28.507 

**ณ ระดับนัยสําคัญ รอยละ 99.995 

  *ณ ระดับนัยสําคัญ รอยละ 99.9 

 จากสมการที่คํานวณไดมีคา  R-Squared เทากับ 0.9588 แสดงวาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของราน

ขายของชํา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระในแบบจําลองถึงรอยละ 95.88  จึงนับไดวาสมการดังกลาว

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของธุรกิจรานขายของชําของพื้นที่อําเภอหัวหิน   

จังหวัดประจวบคีรีขันธไดเปนอยางดี สวนคา Durbin – Watson Statistic เทากับ 1.865  แสดงวาแบบจําลองนี้ไมมี

ปญหาสหสัมพันธเชิงสถิติ (Autocorrelation) อยางแนนอน และเครื่องหมายสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ประกอบ

กบัคา t-stat. ที่ไดปรากฏวาตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายสมการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Significant) และ

เปนไปตามขอสมมติฐานที่กําหนด 

ผลการศึกษาพอสรุปไดวา ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการรานขายของชําในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จํานวน 299 คน คิดเปนชาย 103  คน รอยละ 34.3  เปนหญิง 196  คน รอยละ 65.6   อายุเฉล่ีย 45   ป 

ระดับการศึกษาสวนใหญระดับประถมศึกษา 97   คนรอยละ 32.5   รายไดตอเดือนของรานโดยเฉลี่ย 15,600   บาท 

รายไดตอปคิดเปนรอยละ 188,000   บาทตอป รานขายของชําโดยสวนใหญประกอบกิจการสวนตัวโดยเจาของเอง 

258 คน คิดเปนรอยละ 89.3  นอกนั้นเปนรานเชาซึ่งคิดคาเชารานเฉลี่ยตอเดือน 4,600   บาท จํานวนลูกจางสวนใหญ

จาง 1  คนคาจางโดยเฉลี่ยตอเดือน 4,500  บาท ชั่วโมงการเปดใหบริการตอวันคิดเปนชั่วโมงเทากับ 13  ชั่วโมงตอวัน 

งบลงทุนครั้งแรกของการเปดรานโดยเฉลี่ยลงทุนประมาณ 80,000  บาท วงเงินที่ซื้อสินคาเขารานตอครั้งประมาณ 

12,700  บาท ยอดขายตอวันโดยเฉลี่ย 3,400  บาทตอวัน กําไรตอวันเฉลี่ย 800  บาท กําไรตอชิ้นโดยเฉลี่ย 7   บาท  

หมวดสินคาที่ขายดีของรานประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 133  ราย รอยละ 44.48  ผลการศึกษาดาน

ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของรานขายของชําที่มีตอการเปดหางสรรพสินคาและรานมินิมารทในพื้นที่อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภายใตผลกระทบทางดานเศรษฐกิจในการเปรียบเทียบกําไรตอเดือนกอนและหลังการเปด

รานมินิมารทในบริเวณใกลเคียง พบวากําไรของรานขายของชําลดลง โดยคาสัมประสิทธที่ไดเทากับ -3,557.85    
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สวนปจจัยที่กําหนดและมีผลกระทบตอดานเศรษฐกิจของรานขายของชําที่ทําใหกําไรของรานขายของชําเพิ่มหรือ

นอยลงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ 6  ปจจัยไดแก วงเงินที่ใชในการซื้อของเขารานขายของชํา คาจางแรงงานของ

พนักงานในราน กําไรตอชิ้นภายในรานขายของชําโดยเฉลี่ย วงเงินแตละครั้งในการซื้อสินคาเขารานระหวางกอนและ

หลังการเปดใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารท จํานวนความถี่ในการซื้อสินคาเขารานระหวางกอนและหลัง

การเปดใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารท และ ยอดขายตอเดือนระหวางกอนและหลังการเปดใหบริการ

หางสรรพสินคาและรานมินิมารท ผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ แปรผันตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ของรานขายของชํา ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99.99 อธิบายความสัมพันธไดรอยละ 95.88  

สําหรับวัตถุประสงค เพื่อตองการศึกษากลยุทธการแขงขันของรานขายของชําทางเศรษฐกิจที่สงผลใหยัง

ดําเนินธุรกิจในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภายหลังจากที่ศึกษาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของ    

รานขายของชําที่มีตอการเปดหางสรรพสินคาและรานมินิมารทในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธไดรับ

ผลกระทบจริง ไดทําการรายงานแนวทางการปรับกลยุทธทางการแขงขันเพื่อตอสูกับธุรกิจรานคาปลีกในปจจุบันได 

โดยสรุปไดวา จะสามารถไดเปรียบทางดานการเลือกรานคาสงโดยใชสินคาสดใหมมีคุณภาพดี จํานวน 103   ราย 

รอยละ 34.45   ขอเสียเปรียบทางดานการเลือกรานคาสงโดยสวนใหญบอกวาตองไปซื้อสินคาเองที่แหลง  จํานวน      

117  ราย รอยละ 39.13   ขอไดเปรียบทางการแขงขันระหวางรานขายของชําและรานมินิมารทสวนใหญบอกวา ทําเล

ที่ตั้งใกลลูกคามากกวา จํานวน 75   ราย รอยละ 24.75   สวนขอเสียไดเปรียบทางการแขงขันระหวางรานขายของชํา 

และรานมินิมารทสวนใหญบอกวาสินคานอยและไมตรงตามความตองการกับลูกคา จํานวน 82   ราย รอยละ 27.42 

แนวทางในการปรับกลยุทธสามารถสรุปไดวา กลยุทธดานการบริหารจัดการภายในรานขายของชํา แนะแนวทางดาน

นี้วา ควรบริหารงานดวยตนเองเพื่อลดตนทุนในการซื้อเฟรนไชสรานสะดวกซื้อตางๆ คิดเปนจํานวน 181   คะแนน  

รอยละ 60.54  กลยุทธดานราคา แนะแนวทางวาจะตองปรับราคาตอสูกับรานมินิมารทเพื่อดึงดูดความสนใจของ

ลูกคามากยิ่งขึ้น จํานวน 136  คะแนน รอยละ 45.48  อยางไรก็ตามสวนใหญจะไมเปล่ียนแปลงการลดราคา และการ

สรุปแนวทางการประเมินการปรับตัวของผูประกอบการรานขายของชํา คาดวาจะสามารถทํากําไรไดระดับดีขึ้นใน

ระดับปานกลาง คิดเปนจํานวน 143  รอยละ 47.83  

ภาพรวมทางทฤษฎีทางการตลาด ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ

เลือกใชบริการรานขายของชําของลูกคาและเปนความไดเปรียบที่มากที่สุดตอการแขงขันกับรานมินิมารทในปจจุบัน 

สวนระดับความพึงพอใจนอยที่สุดในปจจัยทางดานการตลาดของรานขายของชําที่มีตอการเปดหางสรรพสินคาและ

รานมินิมารทในพื้นที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ คือ ปจจัยทางดานสถานที่จัดจําหนาย ในเร่ืองของการ

จัดรูปแบบรานคาใหสวยงามนาใชบริการใหทัดเทียมกับรานมินิมารท และใหความสําคัญนอยในความไดเปรียบใน

เรื่องระยะทางที่ใกลกวารานมินิมารท ทําใหรานขายของชําจะทําการแขงขันตอสูกับรานมินิมารทจะตองมีการปรับกล

ยุทธทางดานการสงเสริมการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกคาเกาและเพิ่มลูกคาประจําใหมใหมากขึ้น เพื่อความอยูรอดใน

ธุรกิจรานคาปลีกในปจจุบัน  

 

สรุป 
ปจจัยที่กําหนดและมีผลกระทบตอดานเศรษฐกิจของรานขายของชําที่ทําใหกําไรของรานขายของชําเพิ่ม

หรือนอยลงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ 6 ปจจัยไดแก วงเงินที่ใชในการซื้อของเขารานขายของชํา คาจางแรงงานของ

พนักงานในราน กําไรตอชิ้นภายในรานขายของชําโดยเฉลี่ย วงเงินแตละครั้งในการซื้อสินคาเขารานระหวางกอนและ
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หลังการเปดใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารท จํานวนความถี่ในการซื้อสินคาเขารานระหวางกอนและหลัง

การเปดใหบริการหางสรรพสินคาและรานมินิมารท และ ยอดขายตอเดือนระหวางกอนและหลังการเปดใหบริการ

หางสรรพสินคาและรานมินิมารท ผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ แปรผันตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ของรานขายของชํา ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99.99 อธิบายความสัมพันธไดรอยละ 95.88 แนวทางการประเมิน

การปรับตัวของผูประกอบการรานขายของชํา คาดวาจะสามารถทํากําไรไดระดับดีขึ้นในระดับปานกลาง คิดเปน

จํานวน 143 รอยละ 47.83 สรุปภาพรวมทางทฤษฎีทางการตลาด ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยที่

สําคัญที่สุดในการเลือกใชบริการรานขายของชําของลูกคาและเปนความไดเปรียบที่มากที่สุดตอการแขงขันกับราน 

มินิมารทในปจจุบัน ขอเสนอแนะกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่จํากัด เพียงชุมชนตางๆ ในอําเภอหัวหิน จึงไดผลสรุปใน

ระดับแคบเพื่อหาแนวทางปรับกลยุทธในระดับชุมชน ในงานวิจัยครั้งตอไปควรพิจารณากรณีศึกษาขนาดใหญขึ้น  

เพื่อหาภาพรวมของการแขงขันที่มีตอรานสะดวกซื้อสมัยใหม ที่เราแมจะทราบวามีผลกระทบจริงทางดานเศรษฐกิจ

ของรานขายของชํา แตการแนวทางเพื่อการปรับตัวอาจจะตองมีการความรวมมือจากภาครัฐบาล ในการสงเสริมให

ผูบริโภคตระหนักถึงความสําคัญของธุรกิจในชุมชนและหาแนวทางแกไขเพื่อชวยเหลือใหธุรกิจรานคาปลีกของ

ประชาชนในชุมชนสามารถดํารงอยูในชุมชน และสามารถแขงขันกับกลุมธุรกิจรานมินิมารทหรือรานสะดวกซื้อใน

ปจจุบัน  
 

คําขอบคุณ 
 งานวิจัยฉบับนี้ สามารถสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค ไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งจากรองอธิการบดี

วิทยาเขตวังไกลกังวล นายชาญดํารง ณ นคร รองคณบดีประจําพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล     

ผูชวยศาสตราจารยนภาพร  นาคทิม และหัวหนาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา 

พันธุเอี่ยม ที่ใหการสนับสนุนในการทําวิจัย และเปดโอกาสใหผูวิจัยสามารถแสดงความสามารถทางการวิจัยใน     

เชิงเศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา และแนวคิดทางดานธุรกิจเพื่อการพัฒนาธุรกิจในชุมชนใกลเคียงกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดเปน

แนวทางในการพัฒนาภาพรวมของเศรษฐกิจของชุมชนใหพัฒนาตอเนื่องตอไป 
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พฤติกรรมการเปดรับและระดับการรูเทาทันสื่อของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
Media Exposure and Media Literacy of Youths in Bangkok 
 

กฤชณัท แสนทวี1 

Kritchanat Santawee1 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือ ระดับการรูเทาทันส่ือ (Media Literacy) 

และแนวโนมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังการเปดรับส่ือมวลชน โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม แบบวัดระดับการรูเทาทัน

ส่ือและแบบวัดทัศนคติ โดยสามารถหาคาความเชื่อม่ันจากคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช เทากับ 0.742 และ

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 400 คน ดวยการสุมตัวอยางหลาย

ขั้นตอน และจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชสถิติเชิงพรรณนา เชน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบความ

แตกตางคาเฉลี่ยของกลุมประชากรดวยคา T-test  และ One-way ANOVAs 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเปดรับส่ือโทรทัศนนอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 

50.8 อินเตอรเน็ต 1 – 3 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 36.8 วิทยุกระจายเสียง นอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 80 และ

หนังสือพิมพ นอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 94 สูงที่สุดในสื่อแตละประเภท สําหรับเหตุผลในการเปดรับส่ือ พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับเพื่อความบันเทิง  คือ  โทรทัศน  รอยละ  81.30 อินเตอร เน็ต  รอยละ  61.80 

วิทยุกระจายเสียง รอยละ 61.30 ซึ่งชวงเวลาในการเปดรับส่ือโทรทัศน และสื่ออินเตอรมากที่สุด ในเวลา 20.01 – 

24.00 น. รอยละ 60 และรอยละ 75.30 ตามลําดับ  

ทั้งนี้ กลุมตัวอยางมีระดับการรูเทาทันส่ือใน ระดับที่ 2 (คาเฉลี่ย 37.67) คือ ระดับความเขาใจ ซึ่งผูรับสาร 

ยังไมสามารถวิเคราะห และประเมินคาความหมายตรงที่ส่ือนําเสนอได ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา กลุม

ตัวอยางที่มีรายไดที่ไดจากทางบานแตกตางกัน (P=0.02, F=3.84) มีแผนการเรียนแตกตางกัน (P=0.02, T= 2.25) 

จะมีระดับการรูเทาทันส่ือแตกตางกัน รวมทั้งการหาคาสหสัมพันธอยางงายของ Pearson พบวา ความถี่ในการ

เปดรับส่ือ รูปแบบการเปดรับส่ือ และชวงเวลาในการเปดรับส่ือ มีความสัมพันธกับระดับการรูเทาทันส่ือที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ทั้งนี้ แนวโนมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการใชส่ือมวลชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 

3.13) โดยมีการใชอนิเตอรเน็ตเพื่อหาขอมูลประกอบ การเรียนมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.63)  

สําหรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพตามแนวทางในการศึกษา เรื่อง Measuring the acquisition of media 

literacy skills จากการสัมภาษณเชิงลึก (Dept Interview) นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 9 คน พบวามีความ

สอดคลองกับผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือ กลุมตัวอยางสามารถรับรูและเขาใจในเนื้อหาของละครซิทคอมไดตามที่

ผูผลิตนําเสนอ แตไมสามารถวิเคราะหถึงความหมายแฝง เชน การโฆษณาแฝงในฉากละคร การปลูกฝงอุดมการณ

ชายเปนใหญจากพฤติกรรมตัวละครพระเอกและกลุมเพื่อนผูชายได แตอยางไรก็ตามกลุมตัวอยางเห็นวาละครไดให

ขอคิดและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

คําสําคัญ : การรูเทาทันส่ือ   

                                                           
1 คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย 

  Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Dusit, Bangkok 10300,Thailand 
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Abstract  
 The purpose of research is to study media exposures behavior of youths in Bangkok, level of 

media literacy and trend of media literacy after respondents acquired media exposures. The data were 

collected by questionnaires to measure media literacy and ideology. As the result, the Cronbach’s 

coefficiency Alpha is 0.742.    The data were collected from 400 senior high school students in Bangkok. 

Then those collected data were analyzed by the descriptive statistic composing of frequency, 

percentage, mean and reference statistics; T-test  and One-way ANOVAs.  

 The Result of research is found that the majority of samples behavior to media exposures, is less 

than an hour per day at 50.8% , surfing internet  1-3 hours per day at 36.8%  listening to the radio less 

than an hour per day at  80% and reading newspaper less than an hour per day at 94%, by maximum in 

each media. The reason of media exposures for entertainment is television at 81.30%, surfing internet 

61.80% and listening to the radio 61.30%. However, the main reason of media exposure to get 

information is newspaper at 46.80%. The prime time of media exposures by watching television and 

surfing internet is between 8.01 pm to midnight at 60% and 75.30% respectively. 

 In addition, the result of the study indicated level of media literacy is secondary. Audiences are 

unable to analyze and evaluate connotation in media presentation. According to research hypothesis 

experiment is found that the correlation between respondents who have different income (P=0.02, 

F=3.84) with different curriculum (P=0.02, T= 2.25), would different media literacy. Based upon the 

correlation of Pearson value in this study revealed that frequency of media exposure, form of media 

exposure related media literacy at  0.05. In addition, media exposure behavior trend will increased after 

obtained media with the mean of 3.13. Surfing internet for study at a high level at 4.63 

 The result of qualitative research came from dept Interview 9 high school students. The 

Measuring the acquisition of media literacy skills of the research correlated to quantitative studies. In this 

regard, samples are able to acknowledge and understand the text of situation comedy but unable to 

analyze the connotation in drama such as media advertisement in stage scenery, chauvinism philosophy 

in leading actor and his group. However, samples realize that drama gives ideas and able to apply in 

everyday life. 

Keyword : Media Literacy  
 

คํานํา 

นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน สังคมมีไทยมีความแปรเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมาอยางตอเนื่อง และมีลักษณะแบบ

คอยเปนคอยไปสาเหตุหลักของความแปรเปลี่ยนดังกลาวในสังคม เกิดขึ้นจากการแพรกระจายของคานิยมหรือ

วัฒนธรรมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือของสังคมใดสังคมหนึ่งเขามายังสังคมอีกสังคมหนึ่งและคานิยมนั้นไดรับความ

นิยมอยางแพรหลายจนถึงขึ้นไปลดระดับคาของวัฒนธรรมเดิม หรือเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเดิมจนกลายเปน



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-224 

วัฒนธรรมใหมในสังคมนั้นๆ ยกตัวอยางเชน เรื่องของแฟชั่นเครื่องแตงกาย คานิยมในเรื่องการทดลองอยูดวยกันกอน

แตงงาน ซึ่งการแพรกระจายคานิยมเหลานี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเปดรับส่ือมวลชนไมวาจะเปน โทรทัศน วิทยุ 

หนังสือพิมพ  นิตยสาร โดยเฉพาะผลกระทบในกลุมเด็กและเยาวชนที่ขาดการรูเทาทันส่ือ   

ดังนั้น การรูเทาทันส่ือ  (Media Literacy) จึงเปนความสามารถในการวิเคราะห (Analyze) และการ

ตัดสินใจอยางพินิจพิเคราะห (critical judgment) เกี่ยวกับทุกรูปแบบของการสื่อสาร และสามารถแยกแยะความ

คิดเห็นออกจากความเปนจริง ทําใหบุคคลเปนผูรับส่ือที่มีพลังอํานาจและกระตือรือรน (empower as active) เปน

ผูใชส่ือที่มีจุดยืนทางสังคม (social-position user) ที่สามารถเขาใจตนเองและสรางความเขาใจในสิ่งที่ส่ือนําเสนอได 

(เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน, 2540) โดยผานพฤติกรรมการเปดรับส่ือซึ่งจัดเปนความตั้งใจหรือความสนใจในการรับชม  

รับฟงหรืออานเนื้อหาสารและการใชส่ือในฐานะผู รับสาร (Receiver) ซึ่งประกอบดวย ส่ือวิทยุโทรทัศน 

วิทยุกระจายเสียง ส่ือหนังสือพิมพ ส่ืออินเตอรเน็ต โดยพิจารณาจากความถี่ในการเปดรับส่ือในแตละวัน รูปแบบการ

เปดรับส่ือแตละประเภท เหตุผลในการเปดรับส่ือ และชวงเวลาในการเปดรับส่ือ เปนตน 

สําหรับระดับการรูเทาทันส่ือนั้นเปนการวัดในดานความรูความคิดตามแนวคิดโครงสรางหนาที่และแนวคิด

เศรษฐศาสตรการเมืองโดยไดกําหนดระดับการรูเทาทันส่ือออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 ความตระหนัก 

(Awareness) ระดับที่ 2 ความเขาใจ ระดับที่ 3 การวิเคราะห และ ระดับที่ 4 การประเมิน จากการตีความหมายของ

ผูรับสาร (Receiver) จากสื่อวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง ส่ือหนังสือพิมพ ส่ืออินเตอรเน็ต ตามแนวทางของ      

เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน (2540) ดังนี้  

 ระดับที่ 1 ความตระหนัก คือ ระดับที่ผูรับส่ือตระหนักวา ส่ือและเนื้อหามีเพื่อตอบสนองความชอบ ความ

พอใจ ในระดับนี้ผูรับสารจะรูจักเพียงสถาบัน/ องคกรส่ือ จากเนื้อหาสารที่ไดรับจากสื่อ แตจะไมรูสถานะภาพ บทบาท 

ของสถาบัน/ องคกรส่ือ ไมรูและไมสนใจตอกระบวนการการผลิตส่ือ และเชื่อวาส่ิงที่ส่ือนําเสนอสะทอนความจริง 

ความถูกตอง และสื่อความหมายตรงตามลักษณะที่นําเสนอ สามารถเขาใจไดเฉพาะสิ่งที่ส่ือเสนออยางชัดเจน 

ตีความการเลาเรื่องอยางตรงไปตรงมาในลักษณะที่รูจักและเคยชิน ชื่นชมโอกาสที่ส่ือใหมีสวนรวม สนองตอบ ตอบโต 

รวมมือตามที่ส่ือคาดหวังและตองการ  

 ในขั้นนี้สามารถสรุปความไดวาเปนขั้นที่ผูรับสารยังขาดการรูเทาทันส่ือ หรือยังไมรูเทาทันส่ือ เปนขั้นที่

จําเปนตองพัฒนาทักษะการรูเทาทันส่ือในประเด็นตางๆ คือ การทําความเขาใจ การวิเคราะห และการประเมินคา ใน

ประเด็นตางๆ ตามหลักการรูเทาทันส่ือ คือ แนวคิดเกี่ยวกับสถาบันส่ือและองคกรส่ือ แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อความ      

ส่ือ แนวคิดขององคประกอบดานการมีสวนรวม/ การโตตอบส่ือของผูรับส่ือ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ รหัส แนวคิดของ

องคประกอบดานการตีความการเลาเรื่องแนวเรื่องจริง แนวคิดขององคประกอบดานการตีความการเลาเรื่องแนว

บันเทิงคดี  

 ระดับที่ 2 ความเขาใจ (Comprehension) คือระดับที่ผูรับส่ือมีความรู ความเขาใจในสื่อ รูลักษณะของสื่อ

ตามบทบาท หนาที่ ของสื่อในระบบสังคม รู เขาใจ ยอมรับแบบแผนการผลิตตามลักษณะทางวิชาชีพของสื่อ            

รูความหมายตรงของสื่อ (Denotation) ที่แสดงใหเห็นชัดเจนในรูปแบบ รหัส แบบแผนของสื่อ รูเทคนิคที่ส่ือใชเพื่อ

ดึงดูดความสนใจ ตีความไดตามจุดมุงหมายของสื่อ วิเคราะหเทคนิคการเลาเรื่อง ความหมาย คามคิดของเรื่องที่   

ส่ือนําเสนอไดตามแนวเนื้อความที่ส่ือเสนอ ยอมรับการสรางความมีสวนรวมของสื่อ พูดคุย วิจารณการทํางานหรือ

ผลผลิตของสื่อกับกลุมคนใกลชิด 
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 ระดับที่ 3 การวิเคราะห (Analyze) การตีความ (Interpret) คือ ระดับที่ผูรับส่ือสามารถวิเคราะหการ

ดําเนินงานของสถาบัน/ องคกรส่ือ ตามสภาพและจุดยืนหรือเปาหมายการดําเนินการ สภาพการเปนเจาของและการ

ควบคุม รูและวิเคราะหไดวาส่ือนําเรื่องภายในสังคมมาเสนอดวยการสราง (construction) การกําหนดแบบฉบับ 

(stereotype) สามารถวิเคราะหจุดมุงหมาย วิธีการผลิต การนําเสนอ และการสรางความมีสวนรวมของสื่อ รับรูส่ือ

อยางเขาใจในส่ือและตนเอง วิเคราะห ตีความหมาย ความหมายแฝง ในเนื้อความสื่อไดทั้งภาษาภาพ ภาษาพูด 

ภาษาเขียน ภาษาเสียง วิเคราะหความหมาย ความคิด และเทคนิคที่ส่ือใชในการเลาเรื่องไดลึกขึ้น กวางขึ้น ตอบโต

ส่ือไปยังผูผลิตหรือส่ือมวลชนอื่นๆ 

ระดับที่ 4 (evaluation) การตัดสิน (judgment) คือ ระดับที่ผูรับส่ือประเมินไดวา สถาบัน/ องคกรส่ือ

เกี่ยวของกับระบบอํานาจ ทุนนิยม บริโภคนิยม ประเมินไดวาส่ือมีการดําเนินการทั้งแบบแผนความคิด และการผลิต

ในระบบอุตสาหกรรม และความคิดกระแสหลักที่สนับสนุนอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง สามารถตีความเนื้อความ 

เนื้อหาสื่ออยางเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม แนวคิด หรืออุดมการณของสื่อ แนวคิดเรื่องการแบงแยกทาง

เพศ ชนชั้น        รูแกนความคิดหลักของเรื่องที่ส่ือเลา ตัดสินจุดมุงหมายของการเลาอยางเชื่อมโยงไดกับบริบททาง

สังคม วัฒนธรรม เปนผูรับส่ือที่มีพลังอํานาจเทาเทียมกับส่ือ สามารถตั้งคําถามในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางานของสื่อ  

มีสวนรวมกับส่ือตามที่ตนกําหนด ตอบโตส่ือไปยังหนวยงานที่ดูแลส่ือ สนใจหรือมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับการ

พัฒนาศักยภาพของผูรับส่ือ การใหการศึกษาเรื่องส่ือ (media education) การทําใหเปนผูรูเรื่องส่ือ (media literacy)  

จากการศึกษาที่ผานมาของ เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน (2540) เรื่องการวิเคราะหระดับมีเดียลิตเตอเรซีของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย แสดงใหเห็นวาแมแตในกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรียังขาดทักษะการ

รูเทาทันส่ือหรือยังถูกครอบงําโดยสื่อ นอกจากนี้จากการศึกษาการรู เทาทันส่ือหนังสือพิมพ ของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร (สุภาณี แกวมณี, 2547) ยังพบวา นักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน               

มีการรูเทาทันส่ือหนังสือพิมพขั้นการตระหนัก ขั้นการเขาใจ ขั้นวิเคราะหสาร และขั้นประเมินส่ือ มากกวากลุม

ตัวอยางสาขาวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร รวมทั้งในการศึกษา เรื่อง การรับรูของคนไทย

เกี่ยวกับความสําคัญของการรูเทาทันส่ือในยุคโลกาภิวัตน (สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ, 2549) ยังบงชี้ใหเห็นวาคนที่มี

การศึกษาสูงกวาและมีประสบการณดานสื่อมากกวาเปนผูมีทักษะการวิเคราะหและประเมินคาส่ือมากกวาผูที่มี

ความรูและประสบการณดานสื่อนอยกวา และงานวิจัยชิ้นนี้ยังแสดงใหเห็นวานักรณรงคดานสื่อและผูมีสวนผลักดัน

นโยบายการศึกษาเห็นความสําคัญของทักษะการวิเคราะหมากที่สุดดวย 

จากตัวอยางผลการวิจัยดังกลาวจึงเกิดแนวทางและความพยายามเพื่อลดระดับผลกระทบจากสื่อในกลุม

เด็กและเยาวชนใหนอยลง ซึ่งมุมมองหนึ่งนอกเหนือจากการควบคุมการนําเสนอของสื่อดวยระบบการเซนเซอร และ

การจัดเรต ติ้งรายการโทรทัศนผานกลไกการควบคุมกันเองและกลไกของภาครัฐแลว ยังเชื่อวาการสรางศักยภาพดวย

การเรียนรูเกี่ยว กับการเปดรับส่ือมวลชนอยางใชวิจารณญาณเปนส่ิงที่สามารถฝกฝนได และสามารถเขาถึง

กระบวนการรูเทาทันส่ือไดอยางเหมาะสมในระดับตางๆ ซึ่งไดแก ระดับที่ 1 การเปดรับส่ือ  ระดับที่ 2 การวิเคราะห 

ส่ือ  ระดับที่ 3 การเขาใจส่ือ และระดับที่ 4 การประเมินคาส่ือ จนกระทั่งเกิดทักษะการใชส่ือใหเกิดประโยชนขึ้นได 

(พรทิพย เย็นจะบก, 2549) อยางไรก็ตามในเมื่อส่ือยังคงสงผลกระทบตอผูรับสารโดยเฉพาะผูรับสารที่มีอายุนอยหรือ

เปนเยาวชนจึงเปนที่นาสนใจวาในปจจุบันเยาวชนของไทยนั้นมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือในลักษณะใดและมีระดับการ

รูเทาทันส่ืออยูในระดับใด ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการรูเทาทันส่ือใหกับเยาวชนดวยรูปแบบการเรียนรู

ที่เหมาะสมตอไป ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือของเยาวชนที่มี



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-226 

ลักษณะทางประชากรแตกตางกัน และเพื่อศึกษาถึงระดับการรูเทาทันส่ือของเยาวชนที่มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือ

แตกตางกันดวย      

 

วิธีดําเนินการวิจัย                                                                                                                                                    
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix-Methodology) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ดวยการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับส่ือ และวัดระดับการรูเทาทันส่ือของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมกับแบบทดสอบ รวมถึงการใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ตามแนวทางของ Renee Hobbs และ Richard Frost (2003) ใน

การศึกษา เรื่อง Measuring the acquisition of media literacy skills ถึงพฤติกรรมในการรับส่ือ ความสามารถใน

การวิเคราะหส่ือ การเขาใจส่ือ การประเมินคาส่ือตลอดจนแนวทางการใชส่ือใหเกิดประโยชน จากการชมละคร       

ซิทคอมเรื่องเปนตอ ตอน อยูคนเดียวก็คุนเคย 

 

ผลการวิจัย  
 3.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 51.50 และเปน 

เพศชาย จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 สวนใหญมีชวงอายุ 16 ป จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.80 

รองลงมามีอายุ 17 ป คิดเปนรอยละ 29.30 สวนใหญศึกษาในแผนการเรียน ศิลป-ภาษา จํานวน 114 คน คิดเปน 

รอยละ 66.80 และแผนการเรียน วิทย-คณิตจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.30 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียหรือ

คาใชจายที่ไดรับจากผูปกครองตอวัน มากกวา 100 บาท ขึ้นไป จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.30 รองลงมาคือ 

50 – 100 บาทตอวัน จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 และกลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยอยูกับครอบครัวหรือ

ผูปกครอง จํานวน 380 คน คิดเปนรอยละ 95.00 รองลงมา อาศัยอยูหอพัก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 
 พฤติกรรมการเปดรับส่ือ 
 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการเปดรับส่ือของกลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเปดรับส่ือโทรทัศน

นอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 50.8 อินเตอรเน็ต 1 – 3 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 36.8 วิทยุกระจายเสียง นอยกวา        

1 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ 80 และหนังสือพิมพ นอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 94 มากที่สุดในแตละประเภทสื่อ ทั้งนี้ 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับส่ือโทรทัศนเพียงคนเดียว รอยละ 66.8 อินเตอรเน็ต รอยละ 91.5 วิทยุกระจายเสียง  

รอยละ 85.3 และหนังสือพิมพ รอยละ 92.3 สําหรับเหตุผลในการเปดรับส่ือ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับ  

เพื่อความบันเทิง คือ โทรทัศน รอยละ 81.3 อินเตอรเน็ต รอยละ 61.8 วิทยุกระจายเสียง รอยละ 61.3 แตมีการเปดรับ

ส่ือหนังสือหนังสือพิมพเพื่อหาขอมูลขาวสาร รอยละ 46.8 มากที่สุด และชวงเวลาในการเปดรับส่ือโทรทัศน และ     

ส่ืออินเตอรเน็ต เวลา 20.01 – 24.00 น.  รอยละ 60 และรอยละ 75.3 ตามลําดับ สวนวิทยุกระจายเสียง  เวลา   

16.00 -20.00 น. รอยละ 35 หนังสือพิมพ เวลาอื่นๆ รอยละ 46 มากที่สุด 
 ระดับการรูเทาทันส่ือ 
 โดยพิจารณาจากความสามารถในการตระหนัก การเขาใจ การวิเคราะห และการประเมินคาส่ือ ผล

การศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของคะแนนในแตละขอ และผลรวมคาเฉลี่ยของคะแนนทุกขอ รวมกัน เทากับ 

37.67 ดังนั้น กลุมตัวอยางจึงมีการรูเทาทันส่ือในระดับที่ 2 ระดับที่ผูรับส่ือมีความรู ความเขาใจในส่ือ รูลักษณะของ
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ส่ือตามบทบาท หนาที่ ของสื่อในระบบสังคม รู เขาใจ ยอมรับแบบแผนการผลิตตามลักษณะทางวิชาชีพของสื่อ        

รูความหมายตรงของสื่อ (Denotation) ที่แสดงใหเห็นชัดเจนในรูปแบบ รหัส แบบแผนของสื่อ รูเทคนิคที่ส่ือใชเพื่อ

ดึงดูดความสนใจ ตีความไดตามจุดมุงหมายของสื่อ วิเคราะหเทคนิคการเลาเรื่อง ความหมาย ความคิดของเรื่องที่ 

ส่ือนําเสนอไดตามแนวเนื้อความที่ส่ือเสนอ ยอมรับการสรางความมีสวนรวมของสื่อ พูดคุย วิจารณการทํางานหรือ

ผลผลิตของสื่อกับกลุมคนใกลชิด 
 แนวโนมพฤติกรรมที่เกิดขึน้หลังจากการใชส่ือมวลชน 
 ผลการศึกษา พบวา แนวโนมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการใชส่ือมวลชน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 

3.13) โดยมีการใชอินเตอรเน็ตเพื่อหาขอมูลประกอบการเรียนมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.63) รองลงมา คือ การอาน

หนังสือพิมพเพื่อติดตามขอมูลขาวสาร (คาเฉลี่ย 4.31) สวนพฤติกรรมเชิงลบที่มีแนวโนมเกิดขึ้นไดมากที่สุด คือ เห็น

ดวยวาส่ือตางๆ ถูกควบคุมดวยการจัดเรตติ้งและการเซ็นเซอรโดยรัฐเนื้อหาจึงปลอดภัยตอการรับชมไมสราง

ผลกระทบตอผูรับสาร (คาเฉลี่ย 2.37) รองลงมา คือ แนวโนมที่เชื่อวา โฆษณาสินคาแสดงใหเห็นถึงความนิยมใน

สินคานั้นๆ (คาเฉลี่ย 2.28) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการศึกษาดวยการทดสอบคาที (T-test) และ One-way ANOVAs พบวา เพศชายและเพศหญิง อายุ 

และลักษณะการพักอาศัยแตกตางกันมีระดับการรูเทาทันส่ือไมแตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มีรายไดที่ไดจากทางบาน

แตกตางกันจะมีระดับการรูเทาทันส่ือแตกตางกัน (P=0.02, T=2.25) แผนการเรียนแตกตางกันจะมีระดับการรูเทาทัน

ส่ือแตกตางกัน (P-value = 0.02, F=3.84) รวมทั้งการหาคาสหสัมพันธอยางงายของ Pearson พบวา ความถี่ในการ

เปดรับส่ือ รูปแบบการเปดรับส่ือ และชวงเวลาในการเปดรับส่ือ มีความสัมพันธกับระดับการรูเทาทันส่ือที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 
3.2 ผลการวจิัยเชิงคุณภาพ 
โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (Dept Interview) ตามแนวทางในการศึกษา เรื่อง Measuring the acquisition 

of media literacy skills โดย Renee Hobbs และ Richard Frost แหง Babson College, Wellesley, 

Massachusetts, USA เมื่อป 2003 ไดใชแบบทดสอบการรูเทาทันส่ือชนิดทดสอบความเขาใจความหมายและการ

วิเคราะห (Viewing Comprehension and Analysis Tests) 
ลักษณะทางประชากรของผูใหขอมูลสําคัญ  
จากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 9 คน จากการเลือกแบบเจาะจง พบวา สวนใหญเรียนในแผนการเรียน ศิลป-

ภาษา และมากกวาครึ่งเรียนภาษาจีนเปนภาษาที่สอง และมีอายุระหวาง 16-18 ป ยกเวนในบางรายซึ่งเปนเพศชาย 

พบวา มีผลการเรียนในเกรด 1 และเกรด 2 คือ ออนและพอใชโดยเฉลี่ย ทั้งนี้ มีประสบการณหนีเรียนหรือโดดเรียน

เกือบทุกคน และทุกคนอาศัยอยูกับครอบครัว และมีความสัมพันธที่ดี มีการพูดคุยกัน มีเพียงรายเดียวเทานั้นที่มีการ

ทะเลาะกับบุคคลในครอบครัวบางแตก็ไมถึงกับรุนแรง 
พฤติกรรมการเปดรับส่ือ 
ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความชื่นชอบในการเปดรับส่ืออินเตอรเน็ต ส่ือโทรทัศน และส่ือวิทยุ แตไมมีใคร

ชื่นชอบในการเปดรับส่ือหนังสือพิมพ ชวงเวลาสวนใหญที่ใชในการเปดรับส่ือมักเปนชวงหลังจากเลิกเรียนแลว      

หรือระหวางชวงเวลา 19.00 – 23.00 น.  โดยเห็นวาส่ืออินเตอรเน็ตเปนส่ือที่ประกอบไปดวยสื่ออื่นๆ หลายประเภท 

และมักใชเวลากับส่ือนี้มากกวาส่ือประเภทอื่น ทั้งดานความบันเทิงและหาขอมูลประกอบการเรียน ซึ่งบางรายเปดรับ

ทั้งวัน หรือ 24 ชั่วโมง หากเปนวันหยุด สําหรับส่ือโทรทัศนนั้น มักเปดรับละครหลังขาวภาคค่ําและเห็นวาส่ือโทรทัศน
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เปนส่ือที่สามารถเปดรับกับครอบครัวและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ถูกนําเสนอรวมกับ

ครอบครัวได   
ระดับการรูเทาทันส่ือ 
ผูใหขอมูลสําคัญ สามารถจดจําเนื้อหา และระบุใจความสําคัญของละครซิทคอม เรื่อง เปนตอ ที่ไดรับชมได

มีความเขาใจในเนื้อหา เทคนิคที่ใชกระตุนความสนใจในละคร แตยังไมสามารถตั้งคําถามเชิงวิพากษวิจารณ

กระบวนการทํางานของสื่อได รวมทั้งยังไมสามารถเขาใจวัตถุประสงคทางธุรกิจซึ่งเปนเปาหมายสําคัญของการผลิต

ละคร  อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางเห็นวาละครมีขอคิดสอนใจสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

 

สรุป  
 ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมในการเปดรับส่ือในชวงเวลา หลัง

เลิกเรียน หรือชวง 19.00 -23.00 น. โดยมีการเปดรับอินเตอรเนตมากที่สุด คือ 1-3 ชั่วโมงตอวัน โดยเนื้อหาที่เปดรับ

สวนใหญเปนเนื้อหาประเภทบันเทิงมากกวาเนื้อหาประเภทอื่นๆ แตกลุมตัวอยางเห็นวาส่ืออินเตอรเน็ตเปนส่ือที่

สามารถใชในการสืบคนขอมูลในการเรียนไดมากกวากวาส่ืออื่นๆ ทั้งนี้ กลุมตัวอยางมักเปดรับส่ืออินเตอรเน็ตคนเดียว 

หากเปนส่ือโทรทัศนมักเปดรับกับครอบครัว พรอมทั้งมีการวิพากษ วิจารณ ในเนื้อหาที่เปดรับรวมกนั 

 โดยกลุมตัวอยางมีการรูเทาทันส่ือในระดับที่ 2 คือ ขั้น ความเขาใจ (Comprehension) คือ ระดับที่ผูรับสาร

สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา กับองคกรส่ือ และการทํางานของสื่อในแบบแผนทางวิชาชีพ เขาใจ รหัส สัญลักษณ และ

ความหมายของเนื้อความสื่อ ตามที่ส่ือเสนอ ยอมรับการสรางความมีสวนรวมของสื่อ พูดคุย วิจารณการทํางานหรือ

ผลผลิตของสื่อกับกลุมคนใกลชิดได นอกจากนี้ แนวโนมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการเปดรับส่ือนั้น อยูในระดับ

ปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พฤติกรรมการเปดรับส่ือมีความสัมพันธกับระดับการรูเทาทันส่ือ  

คาใชจายที่ไดรับจากครอบครัวและแผนการเรียนที่แตกตางกันทําใหมีระดับการรูเทาทันส่ือแตกตางกัน 
อภิปรายผลการวิจัย 

 สําหรับผลการวิจัยในครั้งนี้นั้น มีความสอดคลองกับ เอื้อจิต เอื้อจิตต วิโรจนไตรรัตน (2540) ที่พบวา 

นักศึกษาสวนใหญมีมีเดียลิตเตอเรซีในระดับ 2 คือ ยังไมรูเทาทันส่ือหรือถูกครอบงําโดยสื่อ  และอรรถพร กงวิไล 

(2545) ที่พบวา การรูเทาทันส่ือมวลชนในการเปดรับรายงานผลการสํารวจประชามติมีความสัมพันธกับความเชื่อถือ

ผลการสํารวจประชามติที่นําเสนอทางสื่อมวลชนของประชาชน  และผลการศึกษาของ วิสาลักษณ สิทธิ์ขุนทด (2551) 

ที่พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดตอการรูเทาทันส่ือของนักเรียน ไดแก ปจจัยดานฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

ซึ่งสะทอนถึงรายไดหรือคาใชจายที่นักเรียนไดรับจากผูปกครอง 

 จากผลการศึกษาดังกลาวในเบื้องตน สามารถแสดงใหเห็นวาเยาวชนไทย อยูภายใตสภาวะความเสี่ยง

จากการเปดรับส่ืออยางไมถูกตอง นั่นหมายถึง การขาดความสามารถในการเขาถึงสาร ความสามารถในการวิเคราะห

สาร ความสามารถในการประเมินสาร และความสามารถในการสื่อความหมาย ซึ่งหมายถึงการขาดทักษะการ     

รูเทาทันส่ือ จึงทําใหเกิดความเสี่ยงตอการบริโภคสื่ออยางมีวิจารณญาณ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่นาสนใจสําหรับการ    

รูเทาทันส่ือ คือ  มุมมองตอผูรับสารที่สามารถสรางความหมายสารไดดวยตนเองโดยไมตองเชื่อในส่ิงที่ส่ือนําเสนอ 

โดยอาศัยการคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) ใน “ตัวบท” (text) ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกับ “บริบท” (context) 

ซึ่งสงผลตอการตีความ (Interpret) หรือสรางความหมาย (Construct) ใหกับส่ิงที่ส่ือนําเสนอดวยตัวผูรับสารที่มี

ลักษณะ Active ไดดวยตนเอง ซึ่งมุมมองดังกลาวนี้เปนแนวคิดของนักวิชาการสายวัฒนธรรมศึกษา (cultural 
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studies) ที่มุงศึกษาเพื่อดูความหมายที่ซอนเรนอยูในตัวส่ือ ดวยแนวคิดเรื่องตางๆ เชน แนวคิดเรื่องอุดมการณ 

(Ideology) ภาพตัวแทน (Representation)  และการสรางความเปนจริงในสื่อ (Social construct of reality) เปนตน 

(กาญจนา แกวเทพ, 2552) 

 

คําขอบคุณ   
 งานวิจัย เรื่องพฤติกรรมการเปดรับและระดับการรูเทาทันส่ือของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดรับทุน

วิจัยประจําปงบประมาณ 2553 (งบประมาณแผนดิน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูวิจัยจึงใคร

ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ที่สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยใน

กระบวนการตางๆ ดวยดี และเปดโอกาสใหอาจารย นักวิจัยรุนใหม ไดใชความรูความสามารถในการวิจัยและสราง

ศักยภาพดานการวิจัยอยางตอเนื่อง และขอขอบคุณครอบครัวของผูวิจัยที่มีความเขาใจและใหกําลังใจในการปฎิบัติ

งานวิจัยตลอดมา 
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สถานการณสื่อสาร “การแสดงโนราคณะละมยัศลิป”  
The Communicative Situation of ‘Nora’ Performance of Lamaisin Group 
 

มณฑาทิพย ศิริพันธ1 

Monthathip Siripan1 

 

บทคัดยอ 
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง “การแสดงโนราคณะละมัยศิลป : การศึกษาตามแนวชาติพันธุ

วรรณนาแหงการศึกษา” โดยมีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหโครงสรางของสถานการณส่ือสารการแสดงโนราของ       

คณะ  ละมัยศิลปและเหตุการณส่ือสารตางๆที่ปรากฏในการแสดงโนราโดยใชแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการ

ส่ือสาร จากขอมูล   การแสดงโนราที่เปนการแสดงสดในเขตพื้นที่ภาคใต ชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม         

พ.ศ. 2552  จํานวน 5 ครั้ง  ผลการศึกษาพบวา สถานการณส่ือสารการแสดงโนราประกอบดวยเหตุการณส่ือสาร

จํานวน 10 เหตุการณ ที่เกิดขึ้นตอเนื่องเปนลําดับขั้นตอน  ไดแก เหตุการณส่ือสารการโหมโรง  การรองกลอนไหวครู  

การรองกลอนหลังมาน  การรํา  การรองกลอนอวดความสามารถ  การทําบท  การรองกลอนปดฉากการแสดง  การรํา

ปดฉากการแสดง  การทําบทหมู และการเลิกโรง ทั้งนี้ผูวิจัยใชวัตถุประสงคหลักและผูรวมเหตุการณหลักเปนเกณฑ

ในการจําแนกขอบเขตของเหตุการณส่ือสารแตละเหตุการณ  โดยเหตุการณส่ือสารทั้ง 10 เหตุการณ  สามารถรวม

เปนเหตุการณส่ือสารหลักได 3 เหตุการณ คือ 1. เหตุการณส่ือสารเร่ิมการแสดง 2. เหตุการณส่ือสารการแสดง และ 

3. เหตุการณส่ือสารจบการแสดง 

คําสําคัญ : การแสดงโนรา  สถานการณส่ือสาร  เหตุการณส่ือสาร ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร  

 

Abstract 
This research aims to analyze the structure of communicative situations, “The Nora performance  

of Lamaisin Group”, and various communicating events that appear in Nora performance by using           

the ethnography of communication approach. This research studied from five times live Nora 

performances during August to October, 2009. The results reveal that this communicative situation 

consists of ten communication events and occur as a sequence of stages such as prelude, ‘Wai Kru’ 

singing rhymes, singing rhymes behind the curtain, dancing, singing rhymes talent, ‘Tham bot’, singing 

rhymes closing a scene, dancing closing a scene, ‘Tham bot  Moo’, and the ending. The main objective 

of the research and co-main event persons are used as a criterion to identify the scope of each 

communication events. All communicative events are divided into three mains : the starting, the showing 

and the ending. 

Keywords : Nora performance, communicative situations, communication events, the ethnography of 

communication   

                                                 
1 นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Master’s Degree Level Student, Program in Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand  
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คํานําและวัตถุประสงค 
โนราเปนการแสดงพื้นบานที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในทองถิ่นภาคใต เปนศิลปะการแสดงที่มี    

การรํา การรองกลอนเปนภาษาไทยถิ่นใตซึ่งผูรองกลอนตองใชปฏิภาณไหวพริบในการเลือกสรรคํามารองใหสัมผัส

คลองจองกัน รวมทั้งมีการทําบทซึ่งเปนการรําประกอบบทรองโดยทารําและบทรองจะตองสอดคลองสัมพันธกัน 

เพื่อใหผูชมเขาใจความหมายของบทรองและมีอารมณคลอยตามในการแสดง นับไดวาเปนศิลปะช้ันสูงของการแสดง

โนรา   นอกจากนี้โนรายังมีการแตงกายที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน ประกอบดวย เทริด  ซึ่งเปนเครื่องประดับศีรษะ

โนรา  เครื่องลูกปด ใชสําหรับสวมทอนบนแทนเสื้อ  ปกนกแอน  หางหงส เหน็บเพลา  กําไล   และเล็บ  เปนตน 

 นอกจากนี้การแสดงโนราโดยเฉพาะการรองกลอนและการทําบทนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถ

และปฏิภาณไหวพริบในการแสดงของผูแสดงโนราแลว  ยังแสดงใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวางผูแสดงโนรากับผูแสดง

โนราในการรองกลอนโตตอบกัน การสนทนาโตตอบกันหลังจากรองกลอนเสร็จและในระหวางการทําบท แสดงใหเห็น

ปฏิสัมพันธระหวางผูแสดงโนรากับผูชมในการพูดจาโตตอบกันในระหวางทําการแสดงโนราอีกดวย นับเปนลักษณะ

เดนและเปนเอกลักษณเฉพาะของการแสดงพื้นบานซึ่งทําใหเกิดความสนุกสนานและสรางสีสันในการแสดงใหนา 

สนใจมากยิ่งขึ้นอีกดวย   

โนราคณะละมัยศิลป เปนโนราคณะหนึ่งที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากคนในทองถิ่นภาคใต ซึ่ง

ลักษณะเดนของโนราคณะนี้ คือ มีลีลาการรํากระฉับกระเฉงสอดคลองกับทํานองเพลง มีความสามารถในการทําบท

และรองกลอนไดอยางไพเราะ นอกจากนี้คณะละมัยศิลปเปนคณะโนราที่ยังคงรักษาเอกลักษณในการแสดงโนรา  

การแตงกาย ตลอดจนเครื่องดนตรีตางๆที่ใชประกอบการแสดงโนราตามแบบฉบับโนราโบราณ แมปจจุบันจะมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบในการแสดงโนราบางตามความเหมาะสมและตามยุคสมัยแตยังคงองคประกอบหลักในการแสดง

ไวดังเดิม ซ่ึงการแสดงโนราแบบโบราณคอนขางหาดูไดยากในปจจุบัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการแสดงโนราของ    

คณะละมัยศิลปวามีโครงสรางของสถานการณส่ือสารการแสดงอยางไร  ตามแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการ

ส่ือสารของไฮมสและซาวิลล-ทรอยก  

ทั้งนี้การศึกษาภาษาตามแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารของไฮมส เปนการศึกษาบทบาทของ

ภาษาในการสื่อสารของคนในชุมชนหรือการศึกษาวิธีการใชภาษาในวัฒนธรรมตางๆ โดยมีความคิดหลักในการ

วิเคราะห คือ การเขาถึงพฤติกรรมการพูดหรือการสื่อสารจากมุมมองของมโนทัศนที่เรียกวา “เหตุการณส่ือสาร” 

หมายถึง เหตุการณที่ผูพูดใชภาษาเพื่อส่ือสารตามวัตถุประสงคที่เขาตองการ นอกจากนี้ซาวิลล-ทรอยก (Saville 

Troike1982) ผูศึกษาภาษาโดยใชแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารตามแนวคิดของไฮมส ไดแบงหนวยที่ใช 

ในการสื่อสารออกเปน  3 หนวย ไดแก สถานการณส่ือสาร ซึ่งเปนบริบทที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร  เหตุการณส่ือสาร  

เปนเหตุการณที่ผูพูดใชภาษาเพื่อส่ือสารตามวัตถุประสงคที่เขาตองการ และลําดับวัจนกรรมสื่อสาร ซึ่งเปนการ

เรียงลําดับถอยคําที่ใชส่ือความหมายตามเจตนาของผูพูด โดยใหความเห็นวาเหตุการณส่ือสารเปนหนวยที่สําคัญ

ที่สุดและเปนหัวใจของการวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร  

อาจกลาวไดวาการศึกษาตามแนวคิดดังกลาวนี้จะทําใหเขาใจถึงโครงสรางของการสื่อสารในฐานะที่เปน

รูปแบบของพฤติกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวของกับการแยกความแตกตางของแตละสังคม และเขาถึงความหมาย

ของการสื่อสารวาผูแสดงโนราซึ่งจัดเปนผูส่ือสาร ผูชมการแสดงซึ่งเปนผูรับสาร และการแสดงโดยใชภาษาไทยถิ่นใต 
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มีวิธีการส่ือสารที่เปนลักษณะเฉพาะของการแสดงโนราอยางไร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการแสดงโนราคณะละมัย

ศิลปในฐานะที่เปนสถานการณส่ือสารหนึ่ง  ตามแนวคิดทฤษฎีชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร  

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อวิเคราะหโครงสรางของสถานการณส่ือสารการแสดงโนราของคณะละมัยศิลป และเหตุการณส่ือสาร

ตาง ๆ ที่ปรากฏในการแสดงโนรา โดยใชแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารและการแสดงโนรา  

รวมทั้งติดตอสัมภาษณผูรูเกี่ยวกับการแสดงโนรา  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามการแสดงของโนราคณะละมัยศิลป อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปน     

การแสดงสดในงานแสดงตามเขตพื้นที่ภาคใต ในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2552 เปนจํานวน 5 ครั้ง 

ในโอกาสการแสดงตางๆ เพราะการแสดงโนราแตละครั้งอาจมีรายละเอียดในดานการแสดงแตกตางกันบางขึ้นอยูกับ

ความตองการของเจาภาพหรือผูวาจางและโอกาสในการแสดงเปนสําคัญ และเห็นวาขอมูลที่ไดจากการแสดงโนรา

จํานวน 5 ครั้งเพียงพอตอการวิเคราะหโครงสรางการสื่อสาร  และเหตุการณส่ือสารการแสดงโนรา  ผูวิจัยเก็บขอมูล

การแสดงโนราโดยบันทึกขอมูลสถานการณส่ือสารการแสดงโนราดวยการสังเกต จดบันทึก บันทึกภาพ และเสียงใน

การแสดงอยางละเอียด  แลวนําขอมูลจากการบันทึกภาพและเสียงมาเรียบเรียงและจดบันทึกขอมูลเปนลายลักษณ

อักษร 

2. การวิเคราะหขอมูล   

ผูวิจัยวิเคราะหโครงสรางของสถานการณส่ือสารและเหตุการณส่ือสารตางๆที่ปรากฏในการแสดงโนรา  

ตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร โดยใชวัตถุประสงคของการสื่อสารและผูรวมเหตุการณเปนเกณฑในการ

จําแนกเหตุการณส่ือสารแตละเหตุการณอันเปนองคประกอบสําคัญของสถานการณส่ือสารการแสดงโนรา  

 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะของสถานการณส่ือสาร “การแสดงโนรา” 
       จากขอมูลสถานการณส่ือสาร “การแสดงโนรา” ผูวิจัยพบวา การแสดงโนรามี 2 ลักษณะ   ดังนี้  

 1. การแสดงโนราแบบเต็มโรง คือ การแสดงโนราอยางเต็มรูปแบบที่มีขั้นตอนในการแสดงโดยเริ่มตั้งแต  

การโหมโรงจนกระทั่งถึงการเลิกโรง  ใชระยะเวลาในการแสดง  5 ชั่วโมงขึ้นไป โรงแสดงหรือเรียกวา “โรงโนรา” ทาง

คณะโนราจะวาจางคนมาผูปลูกสรางโรงโนรา ซึ่งจะมีลักษณะยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร มีขนาดกวางยาวประมาณ 

8 x 6 เมตร หลังคาของโรงโนรามุงดวยผาใบ มีมานเขียนรูปทิวทัศนเปนเครื่องกั้นระหวางหนาโรงโนรากับสวน

ดานหลังซึ่งใชเปนที่พักและที่แตงตัวของผูแสดงโนรา  และสามารถแสดงโนราไดแทบทุกโอกาส ยกเวน งานแตงงาน 

2. การแสดงโนราชุดเล็ก   คือ   การแสดงโนราในระยะเวลาไมเกิน  2 ชั่วโมง   และขั้นตอนในการแสดงโนรา

บางสวนถูกตัดทอนไปเนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการแสดง  สถานที่ในการแสดงขึ้นอยูกับเจาภาพหรือ

ผูจัดงานเปนผูจัดเตรียม  และสามารถแสดงโนราไดแทบทุกโอกาส ยกเวน งานแตงงาน   งานแกบน 
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ลักษณะการแสดงโนราแบบเต็มโรงกับการแสดงโนราชุดเล็ก แตกตางกันดานระยะเวลาในการแสดง  ลําดับ

ขั้นตอนการแสดง สถานที่ในการแสดง และโอกาสในการแสดง อยางไรก็ตามดานเครื่องแตงกาย ซึ่งประกอบดวย 

เทริด เครื่องลูกปด  ปกนกแอน ทับทรวง  หางหงส  ผานุง เหน็บเพลา  หนาผา  ผาหอย  กําไลตนแขนและปลายแขน  

กําไล  และเล็บ    เครื่องดนตรี ซึ่งประกอบดวย  โหมง ฉ่ิง ทับ กลอง แตระ ป  และซอ  ส่ิงเหลานี้ลวนเปนอุปกรณที่ใช

ในการแสดงโนราแบบเต็มโรงและการแสดงโนราชุดเล็กเชนเดียวกัน 

การศึกษาสถานการณส่ือสาร “การแสดงโนรา” ในครั้งนี้   ผูวิจัยศึกษาลักษณะการแสดงโนราทั้ง 2 ลักษณะ 

คือ การแสดงโนราแบบเต็มโรงและการแสดงโนราชุดเล็ก เพื่อใหเห็นภาพรวมของโครงสรางสถานการณส่ือสารการ

แสดงโนรา    

 
เกณฑการจําแนกเหตุการณส่ือสาร 

 สถานการณส่ือสาร “การแสดงโนรา” ประกอบดวยเหตุการณส่ือสารหลายเหตุการณ การจําแนกเหตุการณ

ส่ือสารแตละเหตุการณ  ผูวิจัยใชเกณฑในการวิเคราะห 2 เกณฑ   ดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของการสื่อสาร  คือ  จุดมุงหมายหลักในการปฏิสัมพันธระหวางผูแสดงกับผูชมการแสดง  

      2. ผูรวมเหตุการณ  คือ บุคคลหลักซึ่งมีบทบาทสําคัญทําใหเหตุการณส่ือสารแตละเหตุการณดําเนินไป 

 
เหตุการณส่ือสารที่ปรากฏในสถานการณส่ือสาร “การแสดงโนรา”  

           จากการวิเคราะหขอมูลของสถานการณส่ือสารการแสดงโนรา  ผูวิจัยพบวาสถานการณดังกลาวประกอบ 

ดวยเหตุการณส่ือสารทั้งหมด 10 เหตุการณ  มีวัตถุประสงค  และผูรวมเหตุการณเหตุการณส่ือสาร   แสดงดังตาราง

ตอไปนี้   
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ตารางที่ 1 เหตุการณส่ือสารที่ปรากฏในสถานการณส่ือสาร “การแสดงโนรา” 

เหตุการณส่ือสาร วัตถุประสงคของเหตุการณส่ือสาร ผูรวมเหตุการณ 

1.เหตุการณส่ือสารการโหมโรง   เพื่อแจงใหผูชมการแสดงทราบวาการแสดง

โนรากําลังจะเริ่มขึ้น 

นักดนตรี     

ผูชมการแสดง 

2. เหตุการณส่ือสารการรองกลอน 

    ไหวครู 

เพื่อแสดงความเคารพครูผูกอกําเนิดการรํา

โนรา ครูสอนรําโนรา ตลอดจนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่

โนรานับถือ และขอพรจากครูโนรา ส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์ใหคุมครองรักษาคณะโนราให

ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง  

ผูรองกลอนไหวครู  

ลูกคูโนรา      นักดนตรี     

ผูชมการแสดง 

3. เหตุการณส่ือสารการรองกลอน 

    หลังมาน   

เพื่อใหผูชมการแสดงทราบวาผูแสดงโนรา

กําลังจะออกมาแสดง 

ผูแสดงโนรา  นักดนตรี  

ผูชมการแสดง  

4. เหตุการณส่ือสารการรํา    เพื่อแสดงความสามารถและความชํานาญใน

การรําประกอบจังหวะดนตรีของผูแสดงโนรา  

ผูแสดงโนรา   นักดนตรี 

ผูชมการแสดง  

5. เหตุการณส่ือสารการรองกลอน 

    อวดความสามารถ 

เพื่อแสดงความสามารถในดานการรองกลอน

ของผูแสดงโนรา 

ผูแสดงโนรา  นักดนตรี   

ลูกคูโนรา ผูชมการแสดง 

6. เหตุการณส่ือสารการทําบท   เพื่อใหผูชมการแสดงเขาใจความหมายของ

กลอนที่ผูแสดงโนราขับรอง และแสดงใหเห็น

ความสามารถ ปฏิภาณไหวพรบิในการรํา

ประกอบการรองกลอนของผูแสดงโนราดวย 

ผูแสดงโนรา ลูกคูโนรา  

นักดนตรี ผูชมการแสดง 

7. เหตุการณส่ือสารการรองกลอน 

    ปดฉากการแสดง 

เพื่อใหผูแสดงโนราคนถัดไปเตรียมตัวออก 

มาแสดงและใหผูชมการแสดงทราบวาการ

แสดงโนราในฉากนั้นกําลังจะสิ้นสุดลง 

ผูแสดงโนรา นักดนตรี     

ลูกคูโนรา ผูชมการแสดง 

8. เหตุการณส่ือสารการรําปดฉาก 

    การแสดง 

เพื่อรายรําประกอบจังหวะดนตรีและใหผูชม

การแสดงทราบวาจบการแสดงโนราในฉาก

นั้น  

ผูแสดงโนรา   นักดนตรี  

ผูชมการแสดง  

9. เหตุการณส่ือสารการทําบทหมู เพื่อใหความบันเทิงความสนุกสนานแกผูชม

และแสดงใหเห็นความสามารถ ปฏิภาณไหว

พริบในการรําประกอบการขับรองบทกลอน

ของหัวหนาคณะโนราและผูแสดงโนรา 

ผูแสดงโนรา  นักดนตรี  

ผูชมการแสดง 

 

10. เหตุการณส่ือสารการเลิกโรง   เพื่อใหผูชมการแสดงทราบวาจบการแสดง

โนรา   

ผูแสดงโนรา   นักดนตรี  

ลูกคูโนรา   ผูชมการแสดง 

จาตารางแสดงจํานวนเหตุการณส่ือสารที่ปรากฏในสถานการณส่ือสารการแสดงโนราขางตน  ผูวิจัยพบวา 

ลําดับเหตุการณส่ือสารทั้ง 10 เหตุการณ สามารถนํามาจัดกลุมเปนเหตุการณส่ือสารหลักในสถานการณส่ือสาร   

การแสดงโนรา โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคและลําดับการแสดง  ไดทั้งหมด 3 เหตุการณ  ไดแก  เหตุการณ  

ส่ือสารเริ่มการแสดง  เหตุการณส่ือสารการแสดง  และเหตุการณส่ือสารจบการแสดง   ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2  เหตุการณส่ือสารหลักในสถานการณส่ือสารการแสดงโนรา 

ลําดับ เหตุการณส่ือสารหลัก เหตุการณส่ือสาร ลักษณะสําคัญของ
เหตุการณ 

1 เหตุการณส่ือสารเริ่มการแสดง 1. การโหมโรง 

2. การรองกลอนไหวครู 

เปนเหตุการณส่ือสารแรกที่

คณะโนรามีปฏิสัมพันธกับผูชม

การแสดง 

2 เหตุการณส่ือสารการแสดง 3.  การรองกลอนหลังมาน 

4.  การรํา 

5.  การรองกลอนอวดความสามารถ 

6.  การทําบท 

7.  การรองกลอนปดฉาก 

     การแสดง 

8.  การรําปดฉากการแสดง 

9. การทําบทหมู 

เปนเหตุการณส่ือสารที่เริ่ม  

การแสดงโรงแสดง 

3 เหตุการณส่ือสารจบการแสดง 10. การเลิกโรง เปนเหตุการณสารที่เปน

จุดส้ินสุดของการแสดงโนรา 

 
 โครงสรางของสถานการณส่ือสาร “การแสดงโนรา” 
 จากการวิเคราะหเหตุการณส่ือสารในสถานการณส่ือสารการแสดงโนรา ผูวิจัยพบวา  มีเหตุการณส่ือสาร

จํานวน 10 เหตุการณ  รวมเปนเหตุการณส่ือสารหลัก 3 เหตุการณ  เหตุการณส่ือสารบางเหตุการณจะเกิดขึ้นซ้ําๆ   

ในสถานการณส่ือสารการแสดงโนราเมื่อมีการเปลี่ยนผูรวมเหตุการณหลัก ไดแก เหตุการณส่ือสารการรองกลอน  

หลังมาน เหตุการณส่ือสารการรํา เหตุการณส่ือสารการรองกลอนอวดความสามารถ เหตุการณส่ือสารการทําบท  

เหตุการณส่ือสารการรองกลอนปดฉากการแสดง และเหตุการณส่ือสารการรําปดฉากการแสดง ซึ่งสามารถแสดง

โครงสรางของสถานการณส่ือสารการแสดงโนรา ดังนี้ 
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เริ่มการแสดงโนรา 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                        การแสดงโนรา 

 
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบการแสดงโนรา 

 

 

 

แผนภูมิ  โครงสรางเหตุการณส่ือสารในสถานการณส่ือสารการแสดงโนรา 
∗

 

                                                 
∗ เหตุการณสือ่สารที่เกดิขึ้นซ้ําๆในสถานการณสือ่สารการแสดงโนรา 

การโหมโรง 

การรองกลอนไหวครู 

การรองกลอนหลังมาน* 

การรํา* 

การรองกลอนอวดความสามามารถ* 

การiรองกลอนปดฉากการแสดง* 

การทําบท* 

การทําบทหมู 

การรําปดฉากการแสดง* 

การเลิกโรง 
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สรุป 
จากการวิเคราะหสถานการณส่ือสารการแสดงโนราสรุปไดวา สถานการณส่ือสารดังกลาวประกอบดวย

เหตุการณส่ือสาร 10 เหตุการณ ทั้งนี้ผูวิจัยใชวัตถุประสงคหลักและผูรวมเหตุการณหลักเปนเกณฑในการแยก

เหตุการณส่ือสารแตละเหตุการณ ซึ่งสามารถจัดรวมเหตุการณส่ือสารตางๆไดเปนเหตุการณส่ือสารหลัก 3 เหตุการณ 

ไดแก เหตุการณส่ือสารเริ่มการแสดง เหตุการณส่ือสารการแสดง  และเหตุการณส่ือสารการจบการแสดง  เหตุการณ

ส่ือสารดังกลาวนี้มีการเรียงลําดับเปนขั้นตอนและมีขอบเขตแนนอน  คือ ในการแสดงโนราแตละครั้งจะเรียงลําดับ    

ผูแสดงโนราอยางเปนระบบ โดยเรียงลําดับตามประสบการณและความสามารถของผูแสดง  การเรียงลําดับผูแสดง

นั้นนอกจากจะทําใหมีระบบในการแสดงแลวยังเปนการเพิ่มระดับเขมขนในการแสดงมากยิ่งขึ้นตามระดับ

ความสามารถของผูแสดงาซึ่งนับวาเปนลักษณะเฉพาะตนในการแสดงโนรา  ขณะเดียวกันผูชมการแสดงก็สามารถ

สังเกตและเขาใจรูปแบบการแสดงโนราไดโดยงายและทําใหการชมการแสดงโนรามีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ในการแสดงโนราแตละครั้งจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับ

ระยะเวลา โอกาส และความตองการของเจาภาพ แตก็ยังคงยึดองคประกอบหลักของการแสดงเอาไวเพื่อมุงส่ือสาร 

ไปยังผูชมการแสดงเปนสําคัญ    

 

คําขอบคุณ 
ผูวิจัยขอขอบคุณ คุณละมัย ศรีรักษา หัวหนาคณะละมัยศิลปและสมาชิกในคณะทุกทานที่ใหความรวมมือ
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สถานการณสื่อสาร “การแสดงลําตัดคณะหวังเตะ”*  
The Communicative Situation of‘ Lamtat’ Performance of Wangtae Group 
 

น้ําผ้ึง มโนชัยภักดี1 

Namphung Manochaipakdi1 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหโครงสรางของสถานการณส่ือสาร “การแสดงลําตัดของคณะหวังเตะ” 

และเหตุการณส่ือสารตาง ๆ ที่ปรากฏในการแสดง  โดยใชแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร จากการเก็บ

ขอมูลการแสดงสดในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ครั้ง  ผลการศึกษาพบวา 

สถานการณส่ือสาร”การแสดงลําตัด” ประกอบดวยเหตุการณส่ือสารจํานวน 25  เหตุการณ เกิดขึ้นตอเนื่อง          

เปนลําดับชัดเจน เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคสําคัญของการแสดงลําตัดแลวสามารถรวมเหตุการณส่ือสารดังกลาว 

เปนเหตุการณส่ือสารหลักได 6 เหตุการณ ไดแก การโหมโรงกลองรํามะนา การรองเกริ่นหนากลอง การรองแนะนําตัว 

การรองอวยพรผูชม การรองตอบโต และการรองหรือกลาวจบการแสดง  

คําสําคัญ : การแสดงลําตัด  สถานการณส่ือสาร  เหตุการณส่ือสาร  ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร 

 

Abstract 
This research aims to analyze the structure of the communicative situation. 'The Lamtat  

Performance of Wangtae Group’ and communicate various events that appear in performance by using  

the concept of An Ethnography of Communication . From the collection of five live performances from 

November 2009 to February 2010, the results  reveal  that this communicative situation consists of twenty-

five events continue to occur such as a sequence of events clearly communicate. Considering the main 

objective of this performance and event communication can include communication events  as  six major 

events such as The prelude with Rummana drums, Kren Naklong singing, Suggestion singing, Audience  

greeting singing, Interactive singing  and Sing or say at the ending. 

Keywords : ‘Lamtat’Performance ,Communicative Situation ,Communicative event, Ethnography of 

Communication  

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ลําตัดเปนการแสดงมหรสพพื้นบานภาคกลางของไทยที่พัฒนามาจากการสวดบูชาพระเจาของศาสนา

อิสลามที่เรียกวา “ดิเกร” เขามาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 กลายเปนการแสดงที่เรียกวา “ลิเกบันตน”แลวแยกออกเปน      

2สาขา สาขาแรกคือ “ฮันดาเลาะ” คือการแสดงเปนเรื่องยาวๆ เปนที่มาของ “ลิเก” และอีกสาขาคือ “ละกูเยาหรือ    

ละกูยาว” คือการแสดงที่เนนดนกลอนวาแกกัน เปนที่มาของ “ลําตัด” ที่ตองอาศัยไหวพริบปฏิภาณชิงไหวพริบ       

                                                            
1 นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Master’s Degree Level Student, Program in Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Phathom 73000, Thailand 
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เชิงกลอนสําหรับการเกี้ยวพาราสี กันหรือที่เรียกวา “เพลงปฏิพากย”  การแสดงลําตัดนั้นเปนการแสดงที่มีการตัด

ทํานองและเนื้อรองของเพลงพื้นบานอื่นๆมาผสมผสานไวไดอยางลงตัวอาทิ เพลงฉอย เพลงเกี่ยวขาว เพลงอีแซว เปน

ตน และเขาใจงายกวาการแสดงประเภทอื่นๆ ซึ่ง สอดคลองกับความหมายของคําวา “ลําตัด” 
“ลํา”  หมายถึง เนื้อรองที่มีใจความตางๆกัน เชน ลําเกี้ยว คือ เนื้อหารองเกี้ยวฝายหญิง หรือ ทํานอง       

การขับรอง  

“ตัด” คือ การตัดเขาทํานองเพลงตางๆหรือตัดบทเพลงพื้นบานบางสวนบางตอนมาผสมผสานใหเหมาะรอง 

และเขากับจังหวะกลองรํามะนา 

 คณะลําตัดในปจจุบันที่มีการแสดงอยางตอเนื่องจนมีชื่อเสียง คือคณะลําตัด-หวังเตะ ที่กอตั้งโดยนาย

หวังเตะ นิมา บิดาของนายหวังดี นิมา หัวหนาคณะปจจุบันปวยเปนมะเร็งที่เสนเสียง จึงมอบหนาที่ใหภรรยาทํา

หนาที่เปนหัวหนาคณะรับงานแสดงคือ นางศรีนวล ขําอาจ ซึ่งไดรับรางวัลศิลปนพื้นบานดีเดนประจําจังหวัด 

ปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๒ และแสดงลําตัดรวมกับคณะหวังเตะมาตลอด 40กวาป อีกทั้งทางคณะลําตัดหวังเตะได

พยายามรักษารูปแบบการแสดงและถอยคําเนื้อรองแบบเดิม แมจะมีการปรับเปล่ียรูปแบบใหสอดคลองกับสังคม

ปจจุบันมากขึ้น คือ การไมใชคําหยาบโลนหรือคําเกี่ยวกับเพศตรงๆ โดยปรับใชเทคนิค “หักคอรอจังหวะ” เพื่อใหผูชม

การแสดงเปนผูลงกลอนเอง เปนการสรางความสนุกสนานและการมีสวนรวมของผูชมการแสดงเพื่อทําใหเกิด

ความรูสึกวาเปนกลุมวัฒนธรรมเดียวกัน แมจะไมรูจักกันมากอน  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจนําทฤษฎีชาติพันธุวรรณนา

แหงการสื่อสารนี้มาปรับใชกับการแสดงลําตัดคณะหวังเตะ 

แนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการพูด เดลล ไฮมส(Dell Hymes,1962) เปนผูริเริ่มคนแรก เขาไดเสนอ

แนวคิดนี้ไวในบทความ เรื่อง The Ethnography of Speaking   แนวคิดนี้เปนการศึกษาบทบาทของภาษาในการ

ส่ือสารของคนในชุมชนอยางละเอียดถึงวิธีการใชภาษาในวัฒนธรรมตางๆ ตอมา ไฮมส ไดเปล่ียนมาใชคําวา ชาติ

พันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร(Ethnography of Communication)แตแนวคิดหลักของทฤษฎียังเหมือนเดิม คือ การ

เขาใจและเขาถึงพฤติกรรมการพูดหรือการสื่อสารจากมุมมองมโนทัศนที่เรียกวา เหตุการณส่ือสาร (speech 

evevnt/communicative event)หมายถึง เหตุการณที่ผูพูดใชภาษาเพื่อส่ือสารตามวัตถุประสงคที่ตองการ(อมรา 

ประสิทธิ์รัฐสินธ,2550:181-182)ผูศึกษาทฤษฎีนี้เชื่อวา คําพูดและการกระทําที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น มีกฎความคุมอยู

ซึ่งเราสามารถพรรณนากฎเหลานั้นได ตอมาซาวิลล-ทรอยก(Saville Troike ,1982)นักภาษาศาสตรไดนําแนวคิด

ไฮมสมาปรับใช ซึ่งซาวิลล-ทรอยกไดเสนอกรอบการวิเคราะหโดยแบงออกเปน 3 หนวย ไดแก สถานการณส่ือสาร

(communicative situation)  เปนหนวยใหญที่สุดในการวิเคราะหซึ่งเปนบริบทของการใชภาษาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร 

เหตุการณส่ือสาร(communicative event)   เปนหนวยพื้นฐานสําคัญที่สุดสําหรับการบรรยาย คือ เหตุการณที่ผูพูด

ใชภาษาเพื่อส่ือสารตามวัตถุประสงคที่ตองการ และวัจนกรรมสื่อสาร( communicative act) เปนองคประกอบหนึ่ง

ของเหตุการณส่ือสาร หมายถึง ถอยคําหรือการกระทําที่ส่ือความหมายตามเจตนาของผูพูดในการสื่อสาร โดยอาจจะ

อยูในรูปของวัจนภาษาและอวัจนภาษา 

การนําทฤษฎีนี้มาปรับใชกับการแสดงลําตัดหวังเตะซึ่งจัดเพื่อจะเขาถึงความหมายการสื่อสารวาผูสงสาร 

ผูรับสาร ภาษาที่ใช แมกระทั่งบริบทแวดลอมของการแสดงลําตัดในวัฒนธรรมนั้นมีวิธีการสื่อสารอยางไรกับผูชมการ

แสดง เพื่อจะไดเขาใจลักษณะเฉพาะของการแสดงลําตัดซึ่งถือวาเปนวัฒนธรรมยอยของวัฒนธรรมใหญในสังคมไทย

วาวัฒนธรรมของนักแสดงคณะลําตัดมีลักษณะเฉพาะหรือแตกตางจากการแสดงอื่นๆอยางไร   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาวิเคราะหโครงสรางสถานการณส่ือสารการแสดงลําตัดคณะหวังเตะ และเหตุการณส่ือสารตางๆที่

ปรากฎในการแสดงลําตัด 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.วิธีการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากการบันทึกภาพและเสียงการแสดงสดของคณะลําตัดหวังเตะตามงานมหรสพ   

และสถานที่ตางๆที่ทางคณะรับวาจางไปแสดงตั้งแตภาพบรรยากาศกอนจนถึงหลังการแสดง จํานวน 5 ครั้ง ตั้งแต

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552-กุมภาพันธ พ.ศ.2553 และการสัมภาษณนักแสดงคณะลําตัดหวังเตะ และผูชมการ

แสดง แลวนําขอมูลมาถอดเปนตัวอักษรภาษาไทย 

2.การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยจะนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหอยางเปนระบบทางภาษาศาสตรตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการ

ส่ือสารของไฮมส(Hymes,1974)และซาวิลล-ทรอยก(Saville Troike,1982) ในบทความนี้จะเสนอผลวิเคราะห

โครงสรางของสถานการณส่ือสาร และ วิเคราะหเหตุการณส่ือสารซ่ึงเปนหนวยสําคัญในการวิเคราะหวิธีการสื่อสาร  

ที่เกิดขึ้นในการแสดงลําตัดคณะหวังเตะ 

 

ผลการวิจัย 
 ในบทความนี้ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล “การแสดงลําตัด” ในฐานะที่เปนสถานการณส่ือสาร

ประเภทหนึ่ง ที่ประกอบดวยหนวยเหตุการณส่ือสารหลายเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องเปนเรียงลําดับ และสามารถ 

สรุปเปนโครงสรางของสถานการณส่ือสาร “การแสดงลําตัด”ได  
 1.สถานการณส่ือสาร 

โอกาสการแสดงลําตัดในแตละครั้งทางคณะลําตัดหวังเตะ จะมีรูปแบบการจัดแสดง ตามลักษณะการจาง

งาน 2 ลักษณะ ไดแก 

 1.ลักษณะที่เนนการแสดงลําตัดเปนหลัก คือ มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความบันเทิงเพียงอยางเดียว ที่แสดง

ตามงานเทศกาลและประเพณีตางๆ และงานเฉพาะของเจาภาพที่จางไปแสดงเปนการเฉพาะ 

2. ลักษณะที่เนนการแสดงลําตัดประกอบการสาธิต คือ การบรรยายที่มุงใหสาระความรูเพลงพื้นบานลําตัด

และมีการสาธิตประกอบการแสดงประกอบการบรรยายนั้นๆ ซึ่งจะมีผูบรรยายเพียง 1 หรือ 2 คนเทานั้น และมี      

การตัดทอนขั้นตอนการแสดงบางสวนออกไป 

 สถานการณที่ผูวิจัยเลือกศึกษา คือ ลักษณะที่เนนการแสดงลําตัดเปนหลัก เนื่องจากเปนรูปแบบการแสดง

เพลงพื้นบานที่ชัดเจน  
 2.เหตุการณส่ือสาร  

จากการศึกษาขอมูลการแสดงลําตัดคณะหวังเตะพบวามีเหตุการณส่ือสารที่เกิดขึ้นทั้งหมดจํานวน           

25 เหตุการณ โดยพิจารณาแยกเหตุการณออกจากกันโดยใชเกณฑ 3 เกณฑ คือ (1.)วัตถุประสงคของการแสดง คือ 

จุดมุงหมายหลักของการแสดง (2.)เนื้อหาของการแสดง คือ รายละเอียดของภาษาที่ใชในการสื่อสารการแสดงลําตัด

วาเกี่ยวของกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและ(3)บทบาทของผูรวมเหตุการณ คือ บทบาทหลักของผูที่ทําหนาที่เปนผูรองนําตน
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บทคือสรอยเพลงแลวจะมีลูกคูคอยทําหนาที่รับรับทวนซ้ําสรอยเพลงเดิม  จากเกณฑดังกลาวเหตุการณส่ือสาร

ดังตอไปนี้  ไดแก การโหมโรงกลองรํามะนา,การรองเกริ่นหนากลอง,นักแสดงฝายชาย1
∗รองแนะนําตัว,นักแสดงฝาย

ชาย2รองแนะนําตัว,นักแสดงฝายชาย3รองแนะนําตัว,การรองลอยลง,นักแสดงฝายหญิง1รองแนะนําตัว,นักแสดงฝาย

หญิง2รองแนะนําตัว,นักแสดงฝายหญิง3รองแนะนําตัว,นักแสดงฝายหญิง4รองแนะนําตัว,นักแสดงฝายหญิง5              

รองแนะนําตัว,นักแสดงฝายชาย6รองแนะนําตัว,นักแสดงฝายชาย7รองแนะนําตัว,การรองแหลอวยพร, การรองกระทบ

กระเทียบชาย,การรองเกี้ยว,การรองแกเกี้ยว,การรองวา,การรองวาตอบ,การรองดา,การรองดาตอบ,การรองโตตอบ

ผูกเรื่อง,การรองกลอนตอเบ็ดเตล็ด,การรองหรือกลาวจบและการตีกลองรํามะนาจบ    

จากเหตุการณทั้ง 25 เหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องเปนลําดับอยางชัดเจน สามารถรวมเปนกลุมเหตุการณ

หลัก โดยพิจารณาวัตถุประสงคสําคัญของเหตุการณส่ือสารไดจํานวน 6 เหตุการณหลัก ดังตอไปนี้  

1.เหตุการณส่ือสารการรองการโหมโรงกลองรํามะนา เปนการเริ่มตนการแสดง เพื่อบอกใหทราบวาการ

แสดงลําตัดไดเริ่มตนขึ้นแลว 

2,เหตุการณส่ือสารการรองเกริ่นหนากลอง   เพื่อเปดการแสดงลําตัดดวยการใชบทรองสดุดีพระมหากษัตริย 

และเพื่อเชิญชวนผูชมมาชมการแสดงลําตัดคณะหวังเตะ 

3.เหตุการณส่ือสารการรองแนะนําตัว     เพื่อเปดตัวนักแสดงทั้งฝายชายและฝายหญิงทีละคนตาม พบ

เหตุการณที่เกิดขึ้นซ้ํา11เหตุการณที่เรียงตามลําดับการแสดงของนักแสดงทั้งหมดของคณะลําตัดหวังเตะ  ไดแก  

(1)นักแสดงฝายชาย1 รองแนะนําตัว คือ เสมียน   

(2.)นักแสดงฝายชาย2 รองแนะนําตัวคือ ปรีชา 

(3.)นักแสดงฝายชาย3รองแนะนําตัว คือ ณรงค   

(4.)การรองลอยลง 

(5.) นักแสดงฝายหญิง 1 รองแนะนําตัว คือ ขวัญตา  

(6.)นักแสดงฝายหญิง 2 รองแนะนําตัว คือ มาเรียม 

(7.)นักแสดงฝายหญิง3  รองแนะนําตัว คือ ปาตี   

(8.) นักแสดงฝายหญิง 4 รองแนะนําตัว คือ พัชรี 

(9.)นักแสดงฝายหญิง 5 รองแนะนําตัว คือ ศรีนวล  

(10.)นักแสดงฝายหญิง6 รองแนะนําตัว คือ นองมายด 

(11.)นักแสดงฝายหญิง 7 รองแนะนําตัว คือ หวานเย็น 

4.เหตุการณส่ือสารการรองอวยพรผูชม   เพื่ออวยพรเจาภาพและผูชมการแสดง 

5.เหตุการณส่ือสารการรองตอบโต  เพื่อเชิญชวนใหนักแสดงฝายชายและฝายหญิงมารองกลอนโตตอบกัน

ไปมา โดยจะเริ่มที่นักแสดงฝายหญิงแกลงวากระทบเปนการยั่วเยานักแสดงฝายชายใหลุกขึ้นออกมารองเกี้ยว        

ซึ่งเหตุการณนี้พบเหตุการณที่เกิดขึ้นซ้ําจํานวน 9 เหตุการณ  

(1.)การรองกระทบกระเทียบชาย ผูทําหนาที่ คือ ฝายหญิง         2. การรองเกี้ยว     ผูทําหนาที่ คือ ฝายชาย 

 (3.) การรองแกเกี้ยว         ผูทําหนาที่ คือ ฝายหญิง         (4,)การรองวา         ผูทําหนาที่ คือ ฝายชาย 

                                                            
∗

 ตัวเลขหอยดานลาง หมายถึง ลําดับของนักแสดง เชน นักแสดงฝายชาย1 คือ นักแสดงฝายชายคนที1่และยังหมายถงึนักแสดงที่ช่ือวา เสมียน 

,นักแสดงฝายหญิง1คือนักแสดงฝายหญงิคนที1่และยังหมายถึงนักแสดงที่ช่ือวา ขวญัตา ท่ีทางคณะมีการวางบทบาทนักแสดงไวอยางชดัเจน 
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 (5.)การรองวาตอบ     ผูทําหนาที่ คือ ฝายหญิง         (6.)การรองดา         ผูทําหนาที่ คือ ฝายชาย 

 (7.)การรองดาตอบ     ผูทําหนาที่ คือ ฝายหญิง  

(8.)การรองโตตอบผูกเรื่อง    ผูทําหนาที่ คือ สลับระหวางชายกับหญิง 

 (9.)การรองกลอนตอเบ็ดเตล็ด ผูทําหนาที่ คือ สลับระหวางชายกับหญิง 

6.เหตุการณส่ือสารการรองหรือกลาวจบการแสดง เพื่อบอกวาการแสดงกําลังส้ินสุดแกเจาภาพและผูชม

การแสดง พบเหตุการณส่ือสารยอย 2 เหตุการณ ไดแก การรองหรือกลาวจบและการตีกลองรํามะนาจบ    

 
3.โครงสรางของสถานการณส่ือสาร“การแสดงลําตัด” 

เหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด 25 เหตุการณและรวมเปนเหตุการณหลัก 6 เหตุการณ สามารถสรุปเปน

โครงสรางสถานการณส่ือสารการแสดงลําตัดดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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1.การโหมโรงกลอง

2.การรองเกร่ินหนากลอง 

3.การรองแนะนําตนเอง 

3.1. นักแสดงฝายชาย1รองแนะนํา

ตัว

3.2.นักแสดงฝายชาย2รองแนะนํา

3.3.นักแสดงฝายชาย3รอง

3.4. การรองลอยลง 

3.5.นักแสดงฝายหญิง1รองแนะนาํ

3.11.นักแสดงฝายหญิง7รองแนะนาํ

3.10.นักแสดงฝายหญิง6รอง

3.9นักแสดงฝายหญิง5รองแนะนาํ

3.8.นักแสดงฝายหญิง4รองแนะนาํ

3.7. นักแสดงฝายหญิง3รอง

3.6.นักแสดงฝายหญิง2รองแนะนาํ

4.การรองแหลอวยพร

5.3.การรองแก

5.7.การรองดา

5.การรองตอบโต 

6.การจบการแสดง 

5.1.การรองกระทบกระเทียบ

5.2.การรองเก้ียว

5.4.การรองวา

5.5.การรองวา

5.6.การรองดา 

5.8.การรองโตตอบผูก

5.9.การรองกลอนตอ

6.1.การรองหรือกลาวจบ 

6.2.การตีกลองรํามะนาจบ

     หมายถึง เหตุการณสื่อสารที่ปรากฎทุกครั้งครบทั้ง 5 ครั้ง

         หมายถึง เหตุการณสื่อสารที่ไมปรากฏทุกครั้งทั้ง 5 ครั้ง 

         หมายถึง เหตุการณสื่อสารยอย 
         หมายถึง เหตุการณสื่อสารที่เกิดลําดับตอเนื่องทุกครั้ง 
          หมายถึง เหตุการณสื่อสารที่เกิดลําตับตอเนื่องไมทุกครั้ง         
          หมายถึง เหตุการณสื่อสารที่เกิดสลับกันได 
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สรุป 
เหตุการณส่ือสารหลักจํานวน 6 เหตุการณมีขอบเขตที่แนนอน มีการเรียงลําดับอยางเปนแบบแผนคือ มีการ

วางตัวนักแสดงในแตละเหตุการณส่ือสารไวอยางเปนระบบ เพื่อไมใหนักแสดงเกิดความสับสนในหมูนักแสดงดวยกัน

เอง  จนมีลักษณะเฉพาะของตน ทําใหเปนเหตุการณที่ผูรวมเหตุการณหลัก คือ ผูชมการแสดงสามารถสังเกตและ

เขาใจรูปแบบการแสดงลําตัดไดอยางเขาใจเปนระบบระเบียบและการแสดงลําตัดนาชมยิ่งขึ้น  จากงานวิจัยของ

วาสนา ตนสารี (2532) พบลําดับการแสดงลําตัดเริ่มตั้งแต การโหมโรงกลองรํามะนา การรองเกริ่นหนากลอง การรอง

ไหวครู การรองโตตอบและการรองอําลา ซึ่งตางกับที่ผูวิจัยไดเก็บขอมูลของการแสดงในปจจุบัน คือ การแสดงลําตัดมี

การตัดทอน  ขั้นตอนการรองไหวครู เหลือเพียงใหนักแสดงฝายหญิงเปนตัวแทนคณะรองแทรกในบทรองของตนซึ่ง

เหลือเพียงบทรอง 2-3 บท จากเดิมการแสดงลําตัดจะมีขั้นตอน การรองไหวครูที่เนนเนื้อหาการเคารพครูอาจารยที่ส่ัง

สอนมา มีทั้งการเอยถึงชื่อครูที่สอนตนยาวหลายบท โดยจะใหนักแสดงฝายหญิงจะเปนผูรองกอนที่นักแสดงแตละคน

จะรองแนะนําตัวเอง  และบทรองอําลาที่จะเปนการรองเพื่ออําลาเจาภาพและผูชมการแสดงจากบทรองที่ยาวก็เหลือ

เพียงการดนกลอน 2-3 วรรค หรือไมก็ใชการอําลาดวยการพูดธรรมดาแทน จากการสัมภาษณแมเพลงศรีนวล ขําอาจ 

เนื่องจากมีปจจัยทางดานเวลาเปนตัวกําหนดการแสดงลําตัด จึงทําใหการแสดงลําตัดบางสวนจะถูกตัดทอนออกไป

แตเนื้อหาการแสดงก็ยังคงไวเหมือนเดิม อีกทั้งยังคงลักษณะการแสดงเพลงพื้นบานเฉพาะของตนที่ยึดรูปแบบการ

แสดง คือ การโหมโรงกลองรํามะนา การรองเกริ่นหนากลอง การรองโตตอบไวไดอยางเปนลําดับชัดเจน  
เนื้อหาในบทความฉบับนี้เปนสวนของการวิเคราะหโครงสรางของสถานการณส่ือสาร“การแสดงลําตัด”ซึ่ง

เปนหนวยใหญ ในลําดับถัดไปนั้นผูวิจัยจะศึกษารูปแบบและองคประกอบ 10 ประการของแตละเหตุการณส่ือสาร ลํา

ดับวัจน-กรรมและการใชภาษาในการสื่อสารที่ปรากฏในสถานการณส่ือสารการแสดงลําตัดของคณะหวังเตะล 

 
คําขอบคุณ 

ผูวิจัยขอขอบคุณ คุณศรีนวล ขําอาจ และนักแสดงคณะลําตัดหวังเตะทุกทานที่อนุเคราะหขอมูลเปนอยางดี

ยิ่งและขอบคุณทุนวิจัยสกว.ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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สถานการณสื่อสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ”  
The Communicative Situation of 'Likay' Performance of Thaweep - Chainarong Wongthaewan 
Group 
 

ศุภมน อาภานันท1 

Supamon Arpanunt1 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหสถานการณส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป- ชัยณรงค วงศเทวัญ     

จากการแสดงสดในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 จํานวน 5 ครั้ง โดยมุงวิเคราะหโครงสรางของ

สถานการณส่ือสาร และเหตุการณส่ือสารตางๆ ที่ปรากฏในการแสดง ตามแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร 

ผลการศึกษาพบวา สถานการณส่ือสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ” ประกอบดวยเหตุการณ

ส่ือสาร 10 เหตุการณ ไดแก เหตุการณส่ือสารการโหมโรงลิเก การออกแขก การเปดฉาก ฉากกลาว ฉากสนทนา   

ฉากรบ ฉากทะเลาะ ฉากเกี้ยว ฉากตลก และการปดการแสดง ทั้งนี้ผูวิจัยใชวัตถุประสงคของเหตุการณ คํากลาว

ประกาศ เนื้อหาของเหตุการณ และผูรวมเหตุการณเปนเกณฑในการจําแนกเหตุการณส่ือสารแตละเหตุการณ      

โดยเหตุการณส่ือสารทั้ง 10 เหตุการณ สามารถรวมเปนเหตุการณส่ือสารหลักได 3 เหตุการณ คือ 1.เหตุการณส่ือสาร

เริ่มการแสดง 2.เหตุการณส่ือสารการแสดง และ 3.เหตุการณส่ือสารปดการแสดง 

คําสําคัญ : การแสดงลิเก เหตุการณส่ือสาร สถานการณส่ือสาร ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร 
 

Abstract 
This research aims to analyze the communicative situation of 'Likay' performance of Thaweep - 

Chainarong Wongthaewan group from five times of live performances during November to December 

2009 by an ethnography of communication approach. The purpose is to analyze the structure of the 

communicative situation and find out how many communicative events in this situation, the result reveal 

that this communicative situation consist of ten communicative events in this order; the prelude, singing 

the prelude, opening the scene, saying scene, talking scene, fighting scene, quarrelling scene, wooing 

scene, comedy  scene and leaving scene, the boundary between events is marked by a shift of the 

objective, the Introducing of an announcer, the message content and the participant. All communicative 

events are divided into three mains: the starting, the showing and the ending. 

Keywords : 'Likay' performance, Communicative event, Communicative situation, Ethnography of 

communication 
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   Master’s Degree Level Student, Program in Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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คํานําและวัตถุประสงค 
ลิเกหรือนาฏดนตรี เปนนาฏกรรมพื้นบานของไทยที่พัฒนามาจากการสวดเพื่อความเปนสิริมงคลของ

ศาสนาอิสลามที่เรียกวา “ดจิเก” ตอมาไดมีการพลิกแพลงการสวด จากเดิมที่เปนการสวดบูชาพระอัลเลาะห ไปสูการ

สวดอวยพร และสวดเพื่อความบันเทิง โดยไดปรับเปล่ียนเนื้อหาและรูปแบบใหคลายกับการแสดงละครของไทย มีการ

รอง การรํา และมีบทเจรจาแตก็ไมไดเครงครัดนัก เนื่องจากเปนศิลปะของชาวบาน เมื่อลิเกเปนที่นิยมจึงมีการเผยแพร

ไปยังทองถิ่นตางๆ และเมื่อแพรหลายไปในถิ่นใดก็มักนําเอาศิลปะการแสดงที่นิยมในทองถิ่นนั้นมาผสม ทําใหเกิด

เปนลิเกประจําถิ่นตางๆ ขึ้น เชน ลิเกลาว ลิเกเขมร ลิเกพายัพ เปนตน แมการแสดงลิเกของแตละถิ่นจะมีชื่อเรียก และ

ภาษาที่ใชในการแสดงแตกตางกัน แตก็มีลักษณะที่คลายคลึงกัน ไมวาจะเปนการดําเนินเรื่อง การรอง และการรํา   

จึงกลาวไดวาลิเกเปนการแสดงที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง 

เสนหของลิเกอยูที่การดนกลอนสด การรองทํานองรานิเกลิง และการแตงกายดวยชุดที่มีสีสันสวยงาม      

ซึ่งเปนการแสดงที่สามารถสรางอารมณและความรูสึกรวมใหแกผูชมไดเปนอยางดี อีกทั้งยังสอดแทรกความคิด 

คานิยม ประเพณี ตลอดจนทัศนคติดานตางๆ ในการดําเนินชีวิตไวอีกดวย ลิเกมีลักษณะเดนที่สําคัญ คือ การเปน

ศาสตรที่มีอิสระ เปนการแสดงที่มีความยืดหยุนและรูจักการปรับตัวไดดี ทั้งนี้เพราะ ลิเกเปนธุรกิจบันเทิงที่รายได

ทั้งหมด และการอยูรอดของคณะขึ้นอยูกับความนิยมของผูชมเปนสําคัญ ลิเกจึงตองมีการปรับและพัฒนารูปแบบของ

การแสดงทุกอยางใหทันสมัย จนกลาวไดวาการแสดงของลิเกเปน “นาฏยพานิช” ที่สามารถสะทอนลักษณะ และ

ความเปนไปของสังคมไทยในแตละยุคแตละสมัยไดเปนอยางดี  

แมวาลิเกจะไดรับความนิยมนอยลงอยางเห็นไดชัดในสังคมไทยสมัยใหม แตลิเกก็ยังคงเปนศิลปะการแสดง

ที่อาจเรียกไดวาเปนตัวแทนของสื่อบันเทิงดั้งเดิมที่ครองใจคนไทยไดอยางมั่นคง โดยเฉพาะในวงการการศึกษา ลิเก

นับเปนศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งที่นักวิชาการหลายทานใหความสนใจศึกษาพรอมทั้งเผยแพรผลงานเปนบทความ 

และผลงานวิจัยหลายเลมอยางตอเนื่อง แตยังไมมีผูใดศึกษาเกี่ยวกับลิเกในฐานะสถานการณส่ือสารเลย ผูวิจัยจึง

สนใจที่จะศึกษาวา การแสดงลิเกในปจจุบันนั้น มีโครงสรางการสื่อสาร และวิธีการสื่อสารกับผูชมอยางไร  

โดยในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ หรือที่คนทั่วไปเรียกวา ลิเกคณะกุง    

สุธิราช วงศเทวัญเปนกรณีศึกษา เพราะเปนคณะลิเกที่แสดงลิเกเปนอาชีพหลัก เปนที่รูจักของคนทั่วไป อีกทั้ง       

เนื้อเรื่องที่ลิเกคณะนี้ใชแสดงก็ยังมีความโดดเดนแตกตางจากคณะอื่น กลาวคือ คงเอกลักษณแบบเดิมอันเปนเรื่อง

จักรๆ วงศๆ ไว โดยไมไดประยุกตนําเรื่องราวในสังคมปจจุบันมาแสดงเหมือนกับคณะอื่น นอกจากนี้เนื้อเรื่องดังกลาว 

ยังเปนเรื่องที่แสดงสืบทอดตอๆ กันมา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับมอญ พมา และไทใหญเปนหลัก เหตุผลอีกประการหนึ่ง

คือ หากเอยถึง “ครอบครัววงศเทวัญ” คนสวนใหญก็จะนึกถึงการแสดงลิเก หรือผูแสดงลิเกทันที ทั้งนี้เพราะสมาชิก

ทุกคนในครอบครัววงศเทวัญ ตลอดจนเครือญาติลวนเปนผูแสดงลิเกที่มีชื่อเสียง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะ

ศึกษาการแสดงลิเกของคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ ในฐานะสถานการณการส่ือสาร โดยใชทฤษฎีชาติพันธุ

วรรณนาแหงการสื่อสารตามแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร (Ethnography of Communication) ของเดล 

ไฮมส (Dell Hymes) และมูเรียล ซาวิลล ทรอยก (Murielle Saville-Troike) เนื่องจากเห็นวาจะทําใหบรรลุเปาหมาย

ของผูวิจัยได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหโครงสรางสถานการณส่ือสารในการแสดงลิเก 

2. เพื่อศึกษาเหตุการณส่ือสารตางๆ ในสถานการณส่ือสารการแสดงลิเก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามจากการแสดงลิเกของคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ ที่เปนการแสดงสดในชวง

เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 จํานวน 5 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 เก็บขอมูลเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2552 ในโอกาส

งานทําบุญครบ 100 วัน และงานทอดผาปา ณ วัดบางแขม จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 เก็บขอมูลเมื่อวันที่ 14 พ.ย.

2552 ในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 เก็บขอมูลเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 

2552 ในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพ และงานทอดผาปา ณ วัดพระยาสุเรนทร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 เก็บ

ขอมูลเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2552 ในโอกาสงานเทศนมหาชาติทรงเครื่องประยุกต และงานทอดผาปา ณ วัดชองแสมสาร 

จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 5 เก็บขอมูลเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2552 ในโอกาสงานสมโภชหลวงพอขาว ณ วัดพระปฐมเจดีย

ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม  

2. วิธีการเก็บขอมูล 

วิธีการเก็บขอมูลเปนการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยมีวิธีการเก็บขอมูลตามขั้นตอนคือ ติดตอเจาของ      

คณะลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญเพื่อขออนุญาตบันทึกการแสดงลิเก แลวจึงเดินทางไปเก็บขอมูลในสถานที่ทํา

การแสดงจริง โดยบันทึกภาพการแสดงลิเกดวยการสังเกต จดบันทึก บันทึกภาพและเสียงการแสดงอยางละเอียดโดย

ใชเครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป และกลองถายวีดิโอ และสัมภาษณ จํานวน 5 ครั้ง หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดจาก

การบันทึกมาถอดเปนตัวอักษรภาษาไทย จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

3. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโครงสรางของสถานการณส่ือสาร และเหตุการณส่ือสารตางๆ ที่ปรากฏในการแสดง

การแสดงลิเกตามแนวคิดชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารของเดล ไฮมส (Dell Hymes) และมูเรียล ซาวิลล ทรอยก 

(Murielle Saville-Troike) และหาองคประกอบของสถานการณส่ือสารการแสดงลิเก โดยใชวัตถุประสงคของ

เหตุการณ คํากลาวประกาศ เนื้อหาของเหตุการณ และผูรวมเหตุการณเปนเกณฑสําคัญ แลวสรุปผลการวิเคราะห 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยจะเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงของลิเก

คณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ และ (2) ผลการวิเคราะหสถานการณส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค       

วงศเทวัญ ตามลําดับดังนี้ 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ  

จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนผูวิจัยพบวา แมลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญจะใชชื่อวาเปนคณะลิเก   

แตก็ไมไดรับจัดการแสดงลิเกเพียงอยางเทานั้น แตยังรับจัดการแสดงในรูปแบบอื่นๆ ดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดการ

แสดงของคณะลิเกแลว สามารถแบงลักษณะการแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ ได 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การแสดงคอนเสิรต หมายถึง การจัดแสดงของคณะที่มีทั้งการรองเพลง และการแสดงตลก ซึ่งจากการ

วิเคราะหขอมูลพบวา การแสดงลักษณะนี้มีการรองเพลงเปนการแสดงหลัก โดยมีอัตราคาจางในการจัดแสดงเริ่มตน

ที่ 200,000 บาทตอครั้ง (งาน) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของเจาภาพ และระยะทางของสถานที่จัดงานเปนสําคัญ 

จากการศึกษากําหนดการแสดงของคณะตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 2552 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2552 ผูวิจัยพบวา คณะทวีป- ชัย

ณรงค วงศเทวัญรับงานแสดงคอนเสิรต จํานวน 5 ครั้ง 
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2. การแสดงลิเก หมายถึง การจัดแสดงของคณะที่มีการแสดงลิเกเปนการแสดงหลักเพียงอยางเดียวเทานั้น 

โดยมีอัตราคาจางในการจัดแสดงเริ่มตนที่ 150,000 บาทตอครั้ง (งาน) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของเจาภาพ และ

ระยะทางของสถานที่จัดงานเปนสําคัญ จากการศึกษากําหนดการแสดงของคณะตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 2552 ถึงวันที่   

31 ธ.ค.2552 ผูวิจัยไมพบการแสดงในลักษณะนี้  

3. การแสดงลิเกคอนเสิรต หมายถึง การจัดแสดงของคณะที่มีทั้งการแสดงลิเก และการแสดงคอนเสิรต     

ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยพบวา การแลดงในลักษณะนี้มีการแสดงลิเกเปนการแสดงหลัก สังเกตจากเวทีจัดการ

แสดง ที่มีฉากหลังสําหรับใชประกอบการแสดงลิเกโดยเฉพาะ และกิจกรรมการแสดงอื่นๆ ที่ปรากฏกอนเริ่มตนทําการ

แสดงทั้งลิเกและคอนเสิรต ไดแก การไหวครู การโหมโรงปพาทย และการรําถวายมือซึ่งเปนพิธีกรรม หรือขนบสําคัญ

ในการแสดงลิเก โดยจัดใหมีการรองเพลงกอนที่จะแสดงลิเกตามเรื่องที่กําหนด โดยมีอัตราคาจางในการจัดแสดง

เริ่มตนที่ 150,000 บาทตอครั้ง (งาน) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของเจาภาพ และระยะทางของสถานที่จัดงานเปน

สําคัญ จากการศึกษากําหนดการแสดงของคณะตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 2552 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2552 ผูวิจัยพบวา        

คณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญรับงานแสดงลิเกคอนเสิรต จํานวน 21 ครั้ง 

4. การแสดงประกอบการเทศนมหาชาติ หมายถึง การจัดแสดงของคณะที่เปนการแสดงตามเรื่องเวสสันดร

ชาดก ในกัณฑชูชก โดยสวนใหญคณะลิเกจะแสดงละคร รองเพลงลูกทุง และรองเพลงแหลประกอบการเทศนของ

พระธรรมกถึกตามที่ไดตกลงกันไวกับทางเจาภาพ โดยการแสดงในลักษณะนี้จะไมมีบทรองและทารําตามขนบการ

แสดงลิเก มีอัตราคาจางในการจัดแสดงเริ่มตนที่ 60,000 บาทตอครั้ง (งาน) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของเจาภาพ 

และระยะทางของสถานที่จัดงานเปนสําคัญ การแสดงประกอบการเทศนนี้ แตเดิมเรียกวา เทศนมหาชาติหางเครื่อง 

ซึ่งหมายถึง การเทศนที่มีตัวละครแสดงประกอบ จากการศึกษากําหนดการแสดงของคณะตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.2552  

ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2552 ผูวิจัยไมพบการแสดงในลักษณะนี้ 

5. การแสดงประกอบการเทศนมหาชาติ และลิเกคอนเสิรต หมายถึง การจัดแสดงของคณะที่มีทั้ง          

การแสดงลิเก การแสดงคอนเสิรต และการแสดงประกอบการเทศนมหาชาติ ซึ่งเรียกวา การแสดงประกอบการเทศน

มหาชาติทรงเครื่องประยุกต โดยมีอัตราคาจางในการจัดแสดงเริ่มตนที่ 250,000 บาทตอครั้ง (งาน) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ความตองการของเจาภาพ และระยะทางของสถานที่จัดงานเปนสําคัญ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยพบวา      

การแสดงในลักษณะนี้เริ่มตนแสดงดวยการเทศนมหาชาติโดยพระธรรมกถึก และการแสดงประกอบการเทศนโดย

คณะลิเกจบแลวจึงจัดแสดงคอนเสิรต และแสดงลิเกตามลําดับ จากการศึกษากําหนดการแสดงของคณะตั้งแตวันที่  

1 พ.ย. 2552 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2552 ผูวิจัยพบวา คณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญรับงานแสดงประกอบการเทศน

มหาชาติ และลิเกคอนเสิรต จํานวน 1 ครั้ง 

สรุปไดวาการแสดงของคณะมีทั้งหมด 5 รูปแบบ แตในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยพบเพียง 3 รูปแบบ จัดเปนการ

แสดงที่ตรงตามขอบเขตของการศึกษาคือ “การแสดงลิเก” 2 รูปแบบ คือ (1) การแสดงลิเกคอนเสิรต และ (2) การ

แสดงประกอบการเทศนมหาชาติ และลิเกคอนเสิรต และจากการเก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยพบวา ไมวาคณะลิเกจะ

จัดการแสดงในลักษณะใดก็ตาม การแสดงลิเกจะเปนการแสดงชุดสุดทายเสมอ 
ผลการวิเคราะหสถานการณส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ 

สถานการณส่ือสาร หมายถึง บริบทของการใชภาษาของคณะลิเกทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อการ

ส่ือสารกับผูที่มาชมการแสดง ซึ่งประกอบไปดวยเหตุการณส่ือสารหลายเหตุการณ ถือเปนหนวยที่ใหญที่สุดที่ใช

วิเคราะหการสื่อสาร 
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เหตุการณส่ือสาร หมายถึง เหตุการณที่ผูพูดใชภาษาเพื่อส่ือสารตามวัตถุประสงค เชน การทักทาย         

การอําลา การอวยพร  การแสดงความเสียใจ การกลาวเปดงาน เปนหนวยที่สําคัญที่สุดในการวิเคราะหการพูดหรือ

การสื่อสาร 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหเฉพาะการแสดงลิเกในฐานะที่เปนสถานการณส่ือสารหนึ่ง

ตามแนวคิดทางชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารเทานั้น จะไมวิเคราะหสวนที่เปนกิจกรรมการแสดงอื่นๆ ไมวาจะเปน

การแสดงคอนเสิรต หรือการแสดงประกอบการเทศนมหาชาติเนื่องจากอยูนอกขอบเขตของการศึกษา โดยจะนําเสนอ

ผลการวิเคราะหในหัวขอ เหตุการณส่ือสารที่ปรากฏในสถานการณส่ือสาร และโครงสรางของสถานการณส่ือสาร

ตามลําดับ  แตเนื่องจากสถานการณส่ือสาร “การแสดงลิเก” ประกอบดวยเหตุการณส่ือสารหลายเหตุการณ ผูวิจัยจึง

ขอนําเสนอเกณฑที่ใชในการจําแนกเหตุการณส่ือสารออกจากกันดังนี้ 
เกณฑการจําแนกเหตุการณส่ือสาร 
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชเกณฑในการวิเคราะหแยกเหตุการณส่ือสารแตละเหตุการณออกจากกัน4 เกณฑ 

ไดแก 

1. วัตถปุระสงคของเหตุการณ จากการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยพบวา เหตุการณตางๆ ที่ปรากฏในสถานการณ

ส่ือสารการแสดงลิเก มีวัตถุประสงคในการสื่อสาร หรือหนาที่ของแตละเหตุการณที่แตกตางกัน เชน การโหมโรงลิเก  

มีวัตถุประสงคเพื่อแจงใหผูชมทราบวาการแสดงลิเกกําลังจะเริ่มขึ้น การออกแขก มีวัตถุประสงคเพื่อแจงใหผูชมทราบ

วาการแสดงลิเกเริ่มขึ้นแลว เปนตน ดังนั้นเมื่อพบวา วัตถุประสงคของการสื่อสารเปลี่ยนไปก็แสดงวา เปนคนละ

เหตุการณส่ือสาร หรือเกิดเหตุการณส่ือสารใหมขึ้น จึงสรุปไดวา การโหมโรงลิเก และการออกแขกเปนเหตุการณ

ส่ือสารคนละเหตุการณเนื่องจากมีวัตถุประสงคของเหตุการณที่แตกตางกัน 

2. คํากลาวประกาศ เมื่อคณะลิเกจะเริ่มทําการแสดง หรือทํากิจกรรมใดบนเวที หัวหนาคณะ หรือนักแสดงที่

ทําหนาที่เปนโฆษกจะกลาวประกาศเพื่อบอกหรือแจงใหผูที่มาชมการแสดงทราบกอนเสมอ ซึ่งคํากลาวประกาศนี้  

ทําใหทราบถึงขอบเขตของเหตุการณส่ือสารตางๆ ดวย กลาวคือทําใหทราบวา จะเริ่มตนทําการแสดง หรือเร่ิม

เหตุการณส่ือสารใหมแลว ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่บอกใหผูชมทราบวาเหตุการณส่ือสารในขณะนั้นไดส้ินสุดลง

แลว เชน“ตอไปพบกับการแสดงลิเกครับ” คํากลาวนี้ทําใหผูชมทราบการแสดงลิเกกําลังจะเริ่มตนขึ้นขึ้น เปนตน      

ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยพบวา ไมวาเริ่มตนทํากิจกรรมการแสดง หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม    

ผูที่ทําหนาที่โฆษกจะกลาวประกาศบอกผูชมกอนเสมอ ดังนั้นเมื่อมีการกลาวคําประกาศ ก็แสดงวา มีเหตุการณ

ส่ือสารใหมเกิดขึ้น หรือการแสดงในลําดับถัดไปเปนคนเหตุการณส่ือสารกันกับการแสดงที่เพิ่งจบลงนั่นเอง 

3. เนื้อหาของเหตุการณ เกณฑดานเนื้อหาของเหตุการณ ผูวิจัยใชสําหรับแยกเหตุการณส่ือสารที่มี

วัตถุประสงครวมกัน และโฆษกไมไดกลาวคําประกาศแจงใหผูชมทราบ โดยจะพิจารณาเนื้อหาของการสื่อสารใน

เหตุการณนั้นๆ เปนหลัก วาตองการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องใด ถาเนื้อหาที่ตองการสื่อถึงผูรวมเหตุการณมีความแตกตาง

กัน ก็แสดงวาเปนคนละเหตุการณส่ือสาร โดยผูวิจัยจะใชเกณฑเนื้อหาแยกเหตุการณในสวนที่เปนการแสดงตาม

บทบาท หรือการดําเนินเรื่อง ดังนั้นเมื่อเนื้อหาของเหตุการณเปล่ียนไปก็แสดงวา เปนคนละเหตุการณส่ือสาร หรือเกิด

เหตุการณส่ือสารใหมขึ้น 

4. ผูรวมเหตุการณ จากการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยพบวา ในเหตุการณส่ือสารบางเหตุการณแมจะมี

วัตถุประสงคและเนื้อหาของเหตุการณเหมือนกัน แตถามีผูรวมเหตุการณแตกตางกัน ก็แสดงวาเปนคนละเหตุการณ

ส่ือสาร เชน การแสดงฉากเกี้ยวของนักแสดง แมจะมีวัตถุประสงคของเหตุการณเหมือนกันคือเพื่อมอบความบันเทิง
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ใหแกผูชม และมีเนื้อหาของเหตุการณคือ การขอความรักเหมือนกัน แตเมื่อพิจารณาผูรวมเหตุการณกลับพบวาหาก 

ผูแสดงฉากเกี้ยวไมใชพระเอก-นางเอก แตเปนตัวตลกชาย-หญิง ก็จะถือเปนการแสดงฉากตลก ไมใชการแสดงฉาก

เกี้ยว เนื่องจากมีผูรวมเหตุการณ ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผูแสดงบนเวทีตางกัน 
เหตุการณส่ือสารที่ปรากฏในสถานการณส่ือสาร 
จากการวิเคราะหขอมูลสถานการณส่ือสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ” ผูวิจัยแบง

เหตุการณส่ือสารในสถานการณส่ือสารนี้ออกเปน 10 เหตุการณ ตามเกณฑที่ไดกลาวไปแลวขางตน มีรายละเอียด

ดังนี้ 

1. เหตุการณส่ือสารการโหมโรงลิเก คือ เหตุการณส่ือสารที่นักดนตรีปพาทยบรรเลงเพลงวา (ลงวา) เพื่อแจง

ใหผูชมทราบวาการแสดงลิเกกําลังจะเริ่มแลว 

2. เหตุการณส่ือสารการออกแขก คือ เหตุการณส่ือสารที่นักแสดงที่ทําหนาที่เปนโฆษกกลาวประกาศแจงชื่อ

คณะลิเก ชื่อวงปพาทย กลาวขอบคุณเจาภาพ บอกโอกาสงาน แจงชื่อเรื่องที่จะแสดง พูดออกตัว และรวมกับ

นักแสดงอีก 2 คนรองเพลงออกแขกตามธรรมเนียม โดยใชเพลงประจําคณะอยูดานหลังเวที เปนการออกแขกหลังโรง 

3. เหตุการณส่ือสารการเปดฉาก คือ เหตุการณส่ือสารที่นักแสดงที่ทําหนาที่เปนโฆษก หรือหัวหนาคณะ

กลาวหรือ ประกาศเรื่องราวตางๆ กอนที่นักแสดงจะออกมาหนาเวที หรือเริ่มทําการแสดง  

4. เหตุการณส่ือสารฉากกลาว คือ เหตุการณส่ือสารที่นักแสดงหลัก ไดแก พระเอก นางเอก หรือตัวโกง

ปรากฏตัว ออกมาทําการแสดงหนาเวทีเปนครั้งแรก โดยจะรองแนะนําตัวละครประกอบทารํา และกลาวเจรจาตาม

บทบาทที่ตนไดรับ 

5. เหตุการณส่ือสารฉากสนทนา คือ เหตุการณส่ือสารที่นักแสดงตั้งแต 2 คนขึ้นไปออกมารอง รํา และเจรจา

โตตอบกัน เพื่อเลาเรื่องราว พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ หรือวางแผนเพื่อทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งรวมกัน 

6. เหตุการณส่ือสารฉากรบ คือ เหตุการณส่ือสารที่นักแสดงที่รับบทเปนศัตรูกัน ออกมารอง รํา และเจรจา

โตตอบกัน โดยมีการใชอาวุธเปนอุปกรณประกอบฉากดวย เพื่อตัดสินหาผูแพผูชนะที่จะไดครอบครองอํานาจ หรือ

หญิงสาวที่ฝายตนหมายปอง  

7. เหตุการณส่ือสารฉากทะเลาะ คือ เหตุการณส่ือสารที่นักแสดงที่ไมถูกกัน ผิดใจกันออกมารอง รํา และ

เจรจาโตตอบกัน โดยมีการโตเถียง ดาทอ หรือทํารายรางกายอีกฝายดวยการแสดงทาตบ ตอย ตี เพื่อหาเรื่องหรือ

เอาชนะกัน 

8. เหตุการณส่ือสารฉากเกี้ยว คือ เหตุการณส่ือสารที่นักแสดงฝายชาย และนักแสดงฝายหญิงออกมารอง 

รํา และเจรจาโตตอบกัน เพื่อเกี้ยวพาราสี หรือขอความรักกัน 

9. เหตุการณส่ือสารฉากตลก คือ เหตุการณส่ือสารที่นักแสดงตลกทั้งชาย และหญิงทําหนาที่เปนนักแสดง

หลัก หรือเปนตัวดําเนินเรื่อง ทําใหผูที่มาชมการแสดงเกิดความรูสึกขบขัน  

10. เหตุการณส่ือสารการปดการแสดง คือ เหตุการณส่ือสารที่โฆษก หรือนักแสดงประกาศจบการแสดงหรือ

กลาวอําลาผูชม เมื่อแสดงจนถึงตอนจบของเรื่อง หรือถึงเวลาที่ตองปดการแสดงแลว เนื่องจากเห็นวาดึกเกินไป หรือ

เจาภาพตองการใหจบการแสดง ในกรณีนี้นักแสดงที่แสดงอยูก็จะทําการแสดงแบบตัดบททันที แลวโฆษกหรือ

นักแสดงบนเวทีจะประกาศจบการแสดง และเมื่อจบการแสดงทีมงานของคณะลิเกฝายชางไฟจะปดไฟและฝายเวที

จะเก็บและรื้อถอนเวทีทันที 
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จากการวิเคราะหเหตุการณส่ือสารทั้ง 10 เหตุการณ ผูวิจัยพบวา สามารถนําเหตุการณส่ือสารทั้ง            

10 เหตุการณ มาจัดกลุมเปนเหตุการณส่ือสารหลักในสถานการณส่ือสารการแสดงลิเก โดยพิจารณาจากลําดับและ

การจัดกิจกรรมการแสดงของคณะลิเกได 3 เหตุการณ ไดดังตารางตอไปนี้ 

 

ตาราง แสดงเหตุการณส่ือสารหลักและเหตุการณส่ือสารในสถานการณส่ือสาร “การแสดงลิเก” 

 

ลําดับ 
เหตุการณส่ือสาร

หลัก 
เหตุการณส่ือสารยอย ลักษณะสําคัญของเหตุการณ 

1 เริ่มการแสดง การโหมโรงลิเก  การออกแขก 
เปนเหตุการณแรกที่คณะลิเกเริ่มมี

ปฏิสัมพันธกับผูที่มารอชมการแสดง 

2 การแสดง 

การเปดฉาก ฉากกลาว ฉาก

สนทนา ฉากรบ ฉากทะเลาะ 

ฉากเกี้ยว ฉากตลก 

เปนเหตุการณส่ือสารหลักที่สําคัญที่สุดใน

สถานการณส่ือสารการแสดงลิเก เปนการ

แสดงรอง รํา และเจรจาโตตอบตามบทบาท

ของเรื่องบนเวทีการแสดง 

 

ตาราง แสดงเหตุการณส่ือสารหลักและเหตุการณส่ือสารในสถานการณส่ือสาร “การแสดงลิเก” (ตอ) 

 

ลําดับ 
เหตุการณส่ือสาร

หลัก 
เหตุการณส่ือสารยอย ลักษณะสําคัญของเหตุการณ 

3 ปดการแสดง การปดการแสดง 

เปนเหตุการณสุดทายของการแสดง ถือเปน

จุดส้ินสุดของสถานการณส่ือสารการแสดง

ลิเก 
 

โครงสรางของสถานการณส่ือสาร  
จากการวิเคราะหเหตุการณส่ือสารในสถานการณส่ือสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ” 

ผูวิจัยพบวา มีเหตุการณส่ือสารจํานวน 10 เหตุการณ รวมเปนเหตุการณส่ือสารหลัก 3 เหตุการณ ซึ่งมีเหตุการณบาง

เหตุการณเกิดซ้ํากันได ในลักษณะเปลี่ยนผูรวมเหตุการณ ไดแก เหตุการณส่ือสารการเปดฉาก ฉากกลาว            

ฉากสนทนา ฉากรบ ฉากทะเลาะ ฉากเกี้ยว และฉากตลก ซึ่งสามารถแสดงโครงสรางของสถานการณส่ือสารไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-252 

แผนภูมิแสดงโครงสรางเหตุการณส่ือสารในสถานการณส่ือสารการแสดงลิเก 
 

 
 

สรุป 
จากผลการศึกษาสรุปไดวา  สถานการณ ส่ือสาร  “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค  วงศเทวัญ” 

ประกอบดวยเหตุการณส่ือสาร 10 เหตุการณเรียงลําดับเปนขั้นตอน โดยผูวิจัยใชวัตถุประสงคของเหตุการณ คํากลาว

ประกาศ เนื้อหาของเหตุการณ และผูรวมเหตุการณเปนเกณฑในการจําแนกเหตุการณส่ือสารแตละเหตุการณ      

ออกจากกัน โดยเหตุการณส่ือสารทั้ง 10 เหตุการณ สามารถรวบเปนเหตุการณส่ือสารหลักได 3 เหตุการณ คือ        

1.เหตุการณส่ือสารเริ่มการแสดง 2 เหตุการณส่ือสารการแสดง และ 3.เหตุการณส่ือสารปดการแสดง  

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาขอมูลดานลักษณะการแสดงของคณะลิเก ผูวิจัยพบวา สาเหตุที่คณะลิเกไมมีการจัดการ

แสดงลิเกเพียงอยางเดียวเปนเพราะการแสดงในลักษณะนี้ไมเปนที่นิยมของผูชม เนื่องจากผูชมตองการชมการแสดง

คอนเสิรตดวย อีกทั้งอัตราคาจางสําหรับจัดแสดงลิเกอยางเดียวกับการจัดแสดงที่มีทั้งการแสดงลิเกและคอนเสิรต

ดวยนั้นเทากัน คือเริ่มตนที่ 150,000 บาทตอครั้ง เจาภาพจึงเลือกที่จะวาจางใหจัดแสดงลิเกในรูปแบบที่มีการแสดง

คอนเสิรตดวยมากกวา 

จากการวิเคราะหเหตุการณส่ือสารที่ปรากฏในสถานการณส่ือสาร “การแสดงลิเก” ผูวิจัยพบวา แมลิเกคณะ

ทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ จะไมใหความสําคัญกับการออกแขกเทากับในอดีต เห็นไดจากระยะเวลาที่ใชในการแสดง 

และการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปจนไมมีการกลาวถึงประวัติความเปนมาของลิเกดังเชนที่ในอดีตมักรองวา “เดิมลิเก

เฮฮามาแตแขก...” เปนตน แตการที่ผูแสดงยังคงขึ้นตนการรองวา ‘เฮ ฮัชชา’ หรือรอง ’เฮ... เฮซะลาทํามา ลา...’       

ในทอนสรอยนั้น แสดงใหเห็นวา ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญยังคงเห็นและใหความสําคัญกับขนบของการ

แสดงลิเกแบบดั้งเดิมอยู  

คําอธิบาย 
  หมายถึง เหตุการณสื่อสารที่ปรากฏ 

  หมายถึง เหตุการณสื่อสารนั้นๆ  เกิดเปน  
        ลําดับตอเนื่องกัน 

     หมายถึง เหตุการณสื่อสารนั้นๆ  สามารถ 

        เกิดสลับลําดับกันได 
—    หมายถึง เหตุการณสื่อสารยอยที่ปรากฏใน 

        เหตุการณสื่อสารนั้นๆ  

 *      หมายถึง เหตุการณสื่อสารที่เกิดซ้ําได 
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สวนสาเหตุที่ไมปรากฏการโหมโรงเย็น และการรําถวายมือซ่ึงเปนขนบสําคัญในการแสดงลิเกนั้น เปนเพราะ

คณะลิเกมีลักษณะหรือรูปแบบของการจัดกิจกรรมการแสดงที่เปล่ียนไป กลาวคือ มีการนําการแสดงอื่นเขามา

ประกอบเพื่อใหการแสดงมีความนาสนใจมากขึ้น จึงทําใหการแสดงลิเกในปจจุบันแตกตางจากไปขนบเดิม กลาวคือ 

ไมมีการบรรเลงเพลงโหมโรงเย็น และการรําถวายมือกอนการออกแขก แตนําไปจัดแสดงไวเปนลําดับแรกกอนเริ่มตน

การแสดงทุกประเภท ในขณะที่การแสดงลิเกซึ่งเปนการแสดงหลักนั้นเปนการแสดงชุดสุดทาย โดยมีการแสดงอื่นๆ 

เชน การแสดงประกอบการเทศนมหาชาติ การแสดงคอนเสิรต หรือกิจกรรมอื่นๆ แทรกไวตรงกลาง ดังนั้นจึงไมพบการ

โหมโรเย็น และการรําถวายมือในงานวิจยันี้ เนื่องจากการคณะลิเกมีการปรับรูปแบบในการนําเสนอการแสดงนั่นเอง 

 

คําขอบคุณ 

ขอขอบคุณ คุณณรงค คุณทวีป คุณสุธิราช และคุณวิรดา อุสุภะ หัวหนาคณะทวีป-ชัยณรงค วงศเทวัญ   

คุณวิทยา ชัยบุรินทร และสมาชิกคณะลิเกทุกทานที่อนุเคราะหขอมูล และใหความรวมมือในการเก็บขอมูลแกผูวิจัย

อยางดียิ่ง 
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สื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการรกัษาสิง่แวดลอม 
medias for virtue and morality encouragement and environmental preservation   
 

สุจิณณา กรรณสูต1  

Sujinna Karnasuta1  

  

บทคัดยอ 

เปาหมายของโครงการ “ ส่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาสิ่งแวดลอม ”  คือการสรางผลงาน

ตนแบบสื่อธรรมะจากวัสดุเหลือใชดวยเทคนิคซึ่งถูกพัฒนาขึ้นอยางงายที่ประชาชนทั่วไปสามารถทําได เพื่อใชเปน

แนววิธีในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอม โดยผลงาน

ตนแบบประกอบดวย 2  ผลงานหลัก ไดแก ส่ือธรรมะจากวัสดุเหลือใช “ลวดโปรง 7  ปาง”  ซึ่งผลิตจากวัสดุลวดโลหะ

เหลือใช ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาธรรมะลงใจกลางลวดโปรงพระพุทธรูป ทั้ง 7    ปางพระประจําวันเกิด ดวยเนื้อหาธรรมะ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากหนังสือ “มรดกที่ขอฝากไว” โดย ทานพุทธทาสภิกขุ และสื่อธรรมะจากวัสดุ   

เหลือใช “หนังสือธรรมะ . . .ทํามือ”  ซึ่งใชวิธีการอาน การฟง การคิด  การเขียนเนื้อหาธรรมะ และการวาดภาพ

พระพุทธรูปปางตางๆลงบนกระดาษหรือสมุดเหลือใช โดยผลงานตนแบบสื่อธรรมะจากวัสดุเหลือใชตนแบบสามารถ

เสริมสรางสมาธิ การเรียนรูเนื้อหาธรรมะและพุทธจริยาตางๆในพุทธประวัติ นําไปสูการดําเนินชีวิตที่คิดดี ทําดี       

พูดดี  และประเทศไทยปนสังคมแหงสันติภาพอยางยั่งยืน 

คําสําคัญ  : ส่ือ  ธรรมะ  วัสดุเหลือใช  คุณธรรม  จริยธรรม  ส่ิงแวดลอม 

 

Abstract 
 Aims of the project of medias for virtue and morality encouragement and environmental 

preservation are to create the prototype dhamma medias producing with recycled materials. Technique  

developed simple for people. The medias could be methodology to promote  the virtue and the morality 

as well as environmental friendly resource utilization. The medias consist of two main works e.g. “ wire 

buddha art ” and “ self creating dhamma book ”. The “ wire buddha art ” create from the recycled 

materials as metal and containing dhamma text in Thai and English language to middle of the work 

structure relating  birthday-buddha images. The text refer to “ A Consigned Legacy ” writted by 

Buddhadasa Bhikkhu.“ Self creating -dhamma book ” use basic skill in reading, listening, thinging and 

writing on several dhamma references and drawing manmers of buddha image on the book. The two 

works can help to practice meditaion, learning dhammas of load buddha to apply for living as proper 

things, proper conducts and proper speech ,through peaceful Thailand 

Keywords : Media, Dhamma, recycled materials, virtue, morality, environment  

                                          
1 วิทยาลยัสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
  College of Environment  Kasetsart University,  Jatujak Bangkok 10900, Thailand 
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คํานําและวัตถุประสงค 
ปจจุบันปญหาสังคมและปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

ทุนนิยม จนเกิดผลกระทบตอความสุขในการดําเนินชีวิตของคนไทย จนตองแสวงหาวิธีการสรางความสุขในหลาย

รูปแบบ อาทิ การทองเที่ยว การสักการะบูชาเพื่อขอพรสิ่งศักสิทธิ์ ตลอดจนการประยุกตหลักธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาสําหรับการดําเนินชีวิตซึ่งเปนแนวสําคัญที่ยั่งยืนในการแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมดังกลาว 

อาทิ หลักธรรม พรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4  เปนแนววิธีการปฏิบัติสําหรับการสรางความสามัคคีและสันติภาพ  

ในสังคม อยางไรก็ตามการสงเสริมใหเกิดความสนใจและความเขาใจในธรรมะคําสอนนั้นตองมีเทคนิควิธีการ          

ที่เหมาะสมและเรียบงายซึ่งสามารถทําไดดวยตนเองดวยการใชส่ือที่เหมาะสมและเขาถึงประชาชน เพราะสื่อเปน   

ส่ิงที่มีอิทธิพลตอความสนใจและความเชื่อถือของประชาชน  ที่จะนําไปสูการปฏิบัติที่ดีงามไดอยางเปนรูปธรรม   

วัตถุประสงค 

1  . การสรางผลงานสรางสรรคตนแบบในรูปแบบส่ือศิลปประยุกตและส่ือหนงัสือเพื่อเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และความใสใจตอส่ิงแวดลอม 

         2  . การเผยแพรส่ือผลงานตนแบบเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความใสใจตอส่ิงแวดลอมสู

ประชาชนสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  การสรางผลงานศิลปประยุกตตนแบบ  “ลวดโปรง 7 ปาง”   

1.1  ใชลวดโลหะเหลือใชสานตอเปนลวดโปรงของพระพุทธรูปปางประจําวันเกิด 7  ปาง ไดแก    

วันอาทิตยเปนปางถวายเนตร  วันจันทร เปนปางหามสมุทร  วันอังคารเปนปางไสยาสน วันพุธเปนปางมารวิชัย      

วันพฤหัสเปนปางสมาธิ  วนัศุกรเปนปางรําพึง  และวันเสารเปนปางนาคปรก  

1.2  บรรจุขอความของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งถายทอดคําสอนโดยทานพุทธทาส

ภิกขุ  )Buddhadasa Bhikkhu ( ซึ่งอางอิงจากหนังสือ “มรดกที่ขอฝากไว  )A Consigned Legacy ( ” ทั้งภาษาไทยเละ

ภาษาอังกฤษ แตละขอลงในเเกนกลางของลวดโปรงของพระพุทธรูปปางประจําวันเกิดทั้ง  7    ปาง โดยบรรจุ 1  ขอ ตอ 

1 ปาง  

2.  การจัดทําหนังสือธรรมะตนแบบ “หนังสือธรรมะทํามือ”  

2.1 การเตรียมกระดาษหรือสมุดเหลือใช 

2.2 วาดภาพปางตางๆของพระพุทธเจา 

2.3  เขียนเนื้อหาธรรมะลงในเลมดวยลายมือ โดยเนื้อหาธรรมะดังกลาวมาจากการอานหนังสือ

หรือการฟงธรรมะอางอิง  

 

ผลการวิจัย 
ผลงานตนแบบ  “ลวดโปรง 7  ปาง”  เปนผลงานที่มีการใชเทคนิคการผูกและดัด ลวดโลหะเหลือใชเปน

รูปทรงพระพุทธรูปปางประจําวันเกิด 7  ปาง เพื่อเปนจุดดึงดูดความสนใจของผูที่มีวันเกิดตรงกับปางพระพุทธรูป     

ซึ่งอาจทําใหเกิดความสนใจเนื้อหาธรรมะที่สอดแทรกใสเขาไปในลวดโปรงพระพุทธรูปนั้น โดยมีวัตถุประสงคที่

ตองการจะสื่อวาพุทธศาสนิกชน หรือผูสนใจในพุทธศาสนาควรมองทะลุเขาไปอยางเขาใจที่พระธรรมคําสอน         
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อันทรงคุณคาขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาและนอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เมื่อพุทธศาสนิกชน หรือผูสนใจ 

ในพุทธศาสนาเคารพบูชากราบไหวองคพระพุทธรูปในทุกครั้ง ทั้งนี้เนื้อหาขอธรรมประกอบดวยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพื่อใชส่ือสารแกนานาชาติใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาธรรมะซึ่งเปนสากล โดยเนื้อหาธรรมที่บรรจุใน

ลวดโปรงไมจํากัดแหลงอางอิงขึ้นอยูกับความประสงคของผูที่จะนําเทคนิคนี้ไปใช แตผลงานตนแบบนี้ประสงคบรรจุ

ขอธรรมซึ่งอางอิงมาจากหนังสือ  “ มรดกที่ขอฝากไว  )A Consigned Legacy ( ” โดย ทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งองคการ

การศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  )UNESCO (  ประกาศยกยองทานพุทธทาส

ภิกขุ เปนบุคคลสําคัญของโลก  เนื่องจากทานอุทิศตนเพื่อการเผยแผธรรมะดวยภาษาที่เขาใจงายและเหมาะสมกับ

สังคมปจจุบัน  และเปนแบบอยางของการดําเนินชีวิตที่เรียบงายและสอดคลองกับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  

ผลงานตนแบบ “ หนังสือธรรมะทํามือ ”  เปนการใชเทคนิควิธีการวาดภาพปางพระพุทธเจาและการเขียน

เนื้อหาธรรมะลงในหนังสือดวยลายมือ ซึ่งเทคนิคนี้ชวยเสริมสรางสมาธิและการไดเรียนรูพุทธจริยาตางๆใน          

พุทธประวัติจึงเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันในทางที่ดีสําหรับชาวพุทธ และเทคนิคนี้ยังเปนการ

กระตุนใหเกิดการศึกษาธรรมะดวยการอาน การฟง และการคิดพิจารณาดวยตนเองซึ่งนําไปสูการปฎิบัติตนในทาง   

ที่ดี ตลอดจนการใชเปนส่ือถายทอดธรรมะแกสมาชิกในครอบครัว ชุมชน  เพื่อสงเสริมการคิดดี ทําดี พูดดี  ทําให

ประเทศไทยแปนสังคมแหงสันติภาพ  นอกจากนั้น  “ หนังสือธรรมะทํามือ ”    ยังมีการนํากระดาษหรือสมุดจดบันทึก

เหลือใชซึ่งเปนการใชกระดาษอยางรูคุณคาหรือไดประโยชนสูงสุดสําหรับการสรางสื่อธรรมะ และยังเปนการลด    

การใชทรัพยากรตางๆในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ ตลอดจนการลดปริมาณขยะมูลฝอยซึ่งเปนปญหา

ส่ิงแวดลอมในปจจุบัน  

 

สรุป 
ผลงานตนแบบสื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาสิ่งแวดลอมเปนการนําเสนอเทคนิควิธีการ

สรางสื่ออยางงายที่พุทธศาสนิกชน หรือผูสนใจในพุทธศาสนา สามารถสรางสรรผลงานดังกลาวดวยตนเองได อยาง

ไมมีขอจํากัด โดยการประยุกตใชศิลปะและการใชวัสดุเหลือใชสําหรับการสรางสรรคผลงานตนแบบเพื่อสรางและ 

เผยแผคุณธรรม ตลอดจนการสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมแกผูสรางสรรผลงานเองเเละผูอื่นในสังคม 

 

คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณ วิทยาลัยส่ิงแวดลอม และศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อ

ชุมชน มก. ภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียว (กองยานพาหนะอาคารและสถานที่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  )สสส ( . ที่ใหการสนับสนุนโครงการสื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

และการรกัษาสิ่งแวดลอม 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาปกและเนื้อหาของ  “หนังสือธรรมะทํามือ” ตนแบบ 
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หมอปด : สถานภาพและพิธีกรรมการรักษาที่บานลาด จงัหวัดเพชรบุร ี
“Mor Pad”: Status and Folk Healing Rites in Banlad Phetchaburi Province 
 

อรชดา  สิทธิพรหม1  

Onchada Sittiprom1 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาท สถานภาพและภูมิปญญาแพทยพื้นบานของ“หมอปดหรือ

หมอเปา” ที่ใชพิธีกรรมและสมุนไพรเปนเครื่องมือในการรักษาผูปวย  ในการรักษาลักษณะพิเศษอันมีที่คุกคามตอ

ชีวิต หรืออาการที่อธิบายไมได  เชน อาการจากการถูกสัตวพิษกัด,  ถูกน้ํารอนลวก ไฟลวก, อาการทางจิตประสาท 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการรักษาที่นาสนใจนี้  โดยทําการศึกษาเฉพาะกรณีผูใหขอมูลหลัก คือ “หมอปด”  

ที่ใหการรักษาดวยการใชพิธีกรรมและสมุนไพรพื้นบาน  ในจังหวัดเพชรบุรี  มากกวา 10 ป การวิเคราะหขอมูลและ

นําเสนอขอมูลเชิงพรรณา ในสวนการไดมาซึ่งบทบาท สถานภาพ  และภูมิปญญา  ผลการศึกษาพบวาการไดมาซึ่ง

สถานะภาพของ “หมอปด” ในระยะแรกมาจากประสบการณตรงและความสนใจสวนตัว ตอมามีการแลกเปลี่ยน

ความรูกันระหวางหมอพื้นบาน  ดานเศรษฐกิจและดานการยอมรับในสังคม  พบวาการเปนหมอไมใชอาชีพแตเปน

ความพอใจในการรักษาผูปวยดวยลักษณะจิตอาสา สวนการถายทอดภูมิปญญาและการกําหนดบทบาทขึ้นอยูกับ

การตัดสินใจของตัวหมอปดเอง  วิธีการทางพิธีกรรมเปนการรักษาและเพิ่มพลังทางจิตใจเกิดผลตอการหายและ

สุขภาพที่ดีของผูปวย  และพบวาในการศึกษาตอยอดศาสตรการรักษาของแพทยพื้นบานควรศึกษาหลักทาง

พระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้งอันจะเปนทางสรางความเขาใจไดอยางแทจริง 

คําสําคัญ : แพทยพื้นบาน  หมอเปา  หมอปด 

 

Abstract 
 This research is to study the status, role and indigenous intellect of a folk healer of Thai 

Medicine. “ Mor Pad or Mor Paw”,  who use occult sciences and some herbals to treat  special cases 

such as life threatening  psychotic or a disease that cannot be diagnosed is an interesting. Design: This 

research is Qualitative study based on in depth semistructured interview at Amphoe Banlad , a perimeter 

of Phetchaburi Province. Participant: A well known folk healer Thai Medicine who uses the occult 

sciences, the study of magic or mysterious powers  and some herbals for treatment more than 10 years 

until now. Result: The study found that status and intellects of “ Mor Pad”  are from a direct experience 

and individual interest in the treatment at  first. The folk healers always meet and share their 

comprehension. That means they allow each other to use their treatment. In terms of the cost of the 

treatment patients  have to pay nothing to the folk healer except they give the healer as a reward.  The 

                                             
1 คณะการแพทยแผนตะวันออก  มหาวิทยาลยัรังสิต  ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย 

  Oriental Medicine Faculty, Rangsit University, phatumthan 12000, Thailand   
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role and status of “ Mor Pad”  are recognized at Amphoe Banlad and other surrounding  provinces of 

Phetchaburi. Conclusions: The results indicate that the role of “Mor Pad” is not considered as an 

occupation, but “Mor Pad” gives their medication by Volunteer. Occult science or magic medication is a 

powerful energy and spiritual healing. It influences a cure, better life, and healthy of patients. To 

understand the Folk Healing Rites should study deeply on Buddhism because it is the most importance of 

vital knowledge of Thai traditional medicine. 

Keywords : Folk healer,  Mor Pad, Mor Paw, Blowing traditional healer 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
การแพทยพื้นบานและภูมิปญญาสุขภาพเปนภูมิปญญาดั้งเดิมที่แนบแนนบนพื้นฐานของหลักศาสนา  

ความเชื่อ  และวัฒนธรรมเดียวกันกับสังคมถิ่นนั้นๆ   ปจจุบันถูกลดบทบาทจากภาครัฐและสังคมเปนเพียงแพทย

ทางเลือก(เพ็ญนภา ทรัพเจริญ,2547;สิริพันธ รุงวิชานุวัฒน,2552) ยังคงเปนที่พึ่งของประชาชนเมื่อหาคําตอบไมได

จากเทคโนโลยีการแพทยปจจุบันเกี่ยวกับการรักษาโรค(ชาย โพธิสิตา,2523)แมปจจุบันระบบสุขภาพของประเทศ     

มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยี  ดานมาตรฐานการรักษา  รวมถึงขยายขอบขายการใหการบริการ

ทางการสาธารณสุขทั้งทางการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทยในระบบ  ทําใหประชาชนสามารถเขาถึง

การบริการไดมากขึ้นแลวก็ตาม(สินธุ สโรบล,2550)  ในหลายพื้นที่การใชภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิม เพื่อการรักษา

อาการปวยยังคงมีอยู โดยเฉพาะในความเจ็บปวยที่ตองการการรักษาที่พิเศษที่มีลักษณะคุกคามตอชีวิตหรือ    

อาการที่อธิบายไมได    ทั้งที่มารักษากับหมอพื้นบานโดยตรงหรือหลังจากที่ไดรับการรักษาเบื้องตนทางแผนปจจุบัน

มาแลว  การรักษาดวยวิธีการเปาหรือการปดของหมอพื้นบาน  คือ การใชพิธีกรรมเปนเครื่องมือและเปนศาสตรการ

รักษาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความ “เชื่อ” ของประชาชนในดานสุขภาพ  พบไดทั้งในสังคมที่ลาหลังและสังคม           

ที่เจริญกาวหนาประโยชนของการรักษาดวยวิธีนี้คือ การรักษาดานจิตวิญญาณซึ่งทางการแพทยแผนปจจุบันไมอาจ

ทดแทนหรือเขาถึงได(ชาย โพธิสิตา,2523)   หากภาครัฐหรือสังคมเมืองละเลยตอบทบาทและสถานภาพของแพทย

พื้นบาน อาจทําใหฐานวัฒนธรรมทางสุขภาพของประชาชนออนแอ(สินธุ สโรบล,2550)   

เสาวณีย  กุลสมบูรณ และ รุจินาถ อรรถสิษฐ  (2535-2547)  พบวาระยะเวลา 10 กวาปที่ผานมามี

การศึกษารวบรวมภูมิปญญาสุขภาพพื้นบานและองคความรูของแพทยพื้นบานแบบประสบการณมากที่สุด            

ซึ่งเทากับงานวิจัยสุขภาพพื้นบานและการแพทยพื้นบานแบบพิธีกรรม นอกนั้นเปนงานวิจัยดานสังคม  จากหลาย

งานวิจัยแสดงถึงบทบาทของหมอพื้นบานในชุมชนลดลง    และมีการปรับตัวของบทบาทดานสังคมโดยรวมเพื่อใหเขา

กับหลักวิชาการแพทยปจจุบัน(สินธุ สโรบล,2550;สุจินดา ศุจารีวณิช,2535)  ประเภทของหมอพื้นบานที่ปรับตัวนอย

ที่สุด คือหมอมนตหรือหมอน้ํามนตใชเวทมนทในรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก และหมอเปาหรือที่จังหวัดเพชรบุรี       

เรียก “หมอปด” ใชคาถารวมกับสมุนไพรในการรักษาผูปวย(เสาวณีย กุลสมบูรณ และรุจินาถ อรรถสิษฐ,2550;     

การดูแลสุขภาพโดยหมอพื้นบาน,2552) เพ็ญภา ทรัพเจริญ รายงานการศึกษาเกี่ยวกับ “หมอปดหรือหมอเปา”         

ไววามีบทบาทมากในสังคมชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ความสําเร็จของการรักษาดวยวิธีนี้ตองมีผล

อยูบาง  ไมเชนนั้นคงไมมีการใชจนถึงปจจุบัน  การพยายามพัฒนาองคความรูดั้งเดิมใหสามารถอธิบายไดตามแบบ

วิทยาศาสตรและการใชประโยชนจากองคความรู  อาจนําเขาสูวิกฤตทิางกระบวนทัศนสุขภาพไทย 
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 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาและรวบรวมแนวคิด  ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน  ดานการรักษา รวมถึงสถานภาพ

และบทบาททางสังคมของ “หมอปด” ในพื้นที่ อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  อันเปนการศึกษาแพทยพื้นบาน

เฉพาะถิ่นแมไมอาจเปนตัวแทนของหมอปดภาคใตทั้งหมด โดยหวังวาผลการศึกษาจะกอใหเกิดความเขาใจใน

ปรัชญาของหมอพื้นบานแบบ “หมอปด” อยางแท  เพื่อเปนขอมูลที่ทําใหประเมินสภาพการของ ”หมอปด” อันจัก

นําไปสูการจัดกระบวนทัศนการจัดการองคความรูภูมิปญญาพื้นบานที่ยังคุณคาไวไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัยและเก็บขอมลู 
 รูปแบบการวิจัย : เปนการศึกษาเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยเลือกผูให

ขอมูลหลักและสถานที่แบบเฉพาะเจาะจง การเก็บขอมูลใชรูปแบบ การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) 

ชวงเวลาที่ผูวิจัยทําการศึกษา”หมอปด”ผูใหขอมูลหลักไดลดบทบาทการรักษาลงแลวเนื่องจากอายุ 

 เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณไดแก แบบจดบันทึกการสัมภาษณ, แนวคําถามแบบเปด, เทปบันทึกเสียง, 

กลองถายภาพ, กลองถายวิดิทัศน เพื่อใหการสัมภาษณไดขอบเขตของขอมูลในเรื่องประสบการณการใหการรักษา

ของหมอปด  ความเปนมา  ขั้นตอนการรักษา  วิธีการ  สมุนไพรและอุปกรณ ของหมอปด/หมอเปา อําเภอบานลาด 

จังหวัดเพชรบุรี  อยางครบถวนเทาที่ทําได  

การวิเคราะหขอมูลแบบ Content analysis นําเสนอขอมูลเชิงพรรณา เพื่ออธิบายความหมายและขอมูล 

เชิงปริมาณเพื่ออธิบายภาพรวม 

 

ผลการศึกษา 
ประวัติหมอพื้นบาน 
 ปจจุบันอายุ 76 ป  เปนชาวบานบางตํารุ  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  ยายถิ่นมาอยูที่ตําบลทาเสน  

จนถึงปจจุบัน  มีภรรยา 1 คน และบุตรชาย หญิงรวม 9 คน เดิมมีอาชีพหลัก คือ เปนขาราชการสํานักงานทรัพยสิน 

จังหวัดเพชรบุรี ทําหนาที่ดูแลตลาดอนามัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  อาชีพเสริม คือ คาขายพืชผักผลผลิตทาง

การเกษตร และมีสวน มีนา ใหเชา  บรรพบุรุษไมมีใครเปนหมอยาหรือหมอเปามากอน   
การไดมาซึ่งสถานภาพหมอพื้นบาน  

จากการศกึษาองคความรูของหมอปด มีลักษณะคลายกับหมอเปาภูมิภาคอื่น  แบงไดเปน 3 รูปแบบ  คือ  

1.จากประสบการณตรง จากความเจ็บปวยของตนเองที่เปน”ไฟลามทุง”เมื่ออายุประมาณ 23 ปชวงเปน

ทหารเกณฑที่จังหวัดลพบุรี มีลักษณะอาการผิวหนังพุพอง แสบรอน ผิวลอกปอกไปทั้งตัว จุกเสียด ไดรับความ

ทรมาน รักษาตัวทางแพทยแผนปจจุบันครึ่งเดือนอาการไมดีขึ้นจนติดมอรฟน จึงหนีจากโรงพยาบาลจนพบพระธุดงค

รูปหนึ่งรักษาใหดวยการทองคาถาแลวเคี้ยวหมากเปาพนไปทั่วตัว ใชเวลารักษา 3 วันอาการหายดี  ไดเห็น

คุณประโยชนของวิชานี้จึงกราบขอวิชาไปใชรักษาคนอื่นและตั้งสัจจะวาไมหาประโยชนเปนคารักษาจากวิชานี้        

รับถายทอดวิชา(คาถา)เปาแกพิษ เริม  

2.จากความสนใจเปนสวนตัว เมื่อเห็นผลจากการนําวิชาปด “เริม” ไปใช จึงสนใจเสาะหาอาจารยผูถายทอด

วิชาเพิ่มเติม หลวงพอผิน วัดโพธิ์กรุ จังหวัดเพชรบุรีไดถายทอดวิชา(คาถา)และยาสมุนไพรเกี่ยวกับพิษรอน  ไฟไหม  

น้ํารอนลวก  และหลวงพอลักษณ วัดนอยแสงจันทน  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม สอนเกี่ยวกับการทํา

วิปสสนากัมฐาน  ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการรักษาที่ใช มนต คาถา   
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3.การแลกเปลี่ยนความรูระหวางหมอพื้นบาน  ซึ่งจะมีการนัดพบปะชุมนุมกันในกลุมหมอที่ชอบพอนิสัยกัน  

แตหากไมไดแลกเปลี่ยนวิชาหรือไมไดรับอนุญาตจากเจาของวิชาแลวก็จะไมใชวิชานั้น  เพราะไมม่ันใจและการรักษา

จะไมไดผล 

 
แบบแผนในการรักษาโรค 
 เงื่อนและขอกําหนดดานการรักษา ของ “หมอปด” คือ 

⋅ การรักษาคนไขจะมาขอรับการรักษาที่บานหมอ  

⋅ คนไขตองมีความสมัครใจใหหมอรักษา  
⋅ วันโกน : การรักษาอาการในเด็กจะรักษาเฉพาะตอนเย็นของวันโกน โดยมีความเชื่อวาเด็กเปน ”ซาง” ทําใหเด็กชัก  

⋅ วันพระ  :  วันพระไมรับรักษาเนื่องจากเปนวันที่ผีถูกปลอยออกมา 

⋅ โรคที่ไมรับรักษา ไดแก งูกัด 

⋅ ความรุนแรงของโรค : อาการที่หมอเห็นวาเปนไมมากรักษา 1-3 วัน อาการที่หนักตองมาถึง 5 วัน ควรตองมา

ตอเนื่องกันหากจําเปนเวนไดไมเกิน 3 วันไมเชนนั้นตองเริ่มตนใหม  หรือหากรักษาครบตามวันแลวยังไมหายดี  ผูปวย

อาจมาขอรับการรักษาไดอีกรอบ  หากยังไมหายขาดยินดีใหหาหมอคนใหม เปนตน  

⋅ ยาที่ใชในการรักษา : ยากวาดคอเด็กพอแมเด็กนํามาเอง  ยาแกเลือดสําหรับสตรีหมอแนะนําใหซื้อที่มีทะเบียนราน

ยา(ยาไทย)  สวนยาบิดหวัลูก, น้ํามันโจร และยาโรคลม ที่หมอเห็นวาผูปวยจําเปนตองใชหมอจะเปนผูปรุงเอง 

⋅ ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติ : มีเงื่อนไขอาทิ การกําหนดอาหารและขอหามขณะรักษา การกําหนดวันรักษาตาม

ความเชื่อ หลังการรักษาเมื่อหายแลวใหตักบาตรทําบุญใหครู 

⋅ คากํานน(คารักษา) : ไมคิดคารักษาหากผูปวยใหเปนน้ําใจสามารถรับได 
กระบวนการรักษา 

1. การวินิจฉัยโรค ขอพิจารณาในการรับคนไขนั้นถาไมใชพิษจากงูรับรักษาทุกราย จําแนกอาการจากการ 

ซักถามถึงสาเหตุ หรืออาการซึ่งบางครั้งไมสามารถระบุสาเหตุได ดังนั้นความเขาใจโรคของหมอจึงมาจากการเรียนรู

ประสบการณตรง ทองจําจากครูหรือจากการแลกเปลี่ยนความรูของหมอพื้นบานดวยกัน โดยแบงเปนกลุมอาการได 

ดังนี้    

โรคทางกายทั่วไปตามธรรมชาติ  คือ 

1.1  อาการจากพิษสัตวกัด ตอย เชน พิษตะขาบ, แมงปอง, แมงมุม, จิ้งเหลน, ปลาดุกยัก, ในจํานวนนี้ 

ตะขาบพิษแรงที่สุด  สวนจิ้งเหลนอาจทําใหเนื้อเนาไมรับรักษาพิษจากงูกัด เพราะวาเปนพิษที่แรง
และไมไดรับการถายทอดวิชา 
1.2  โรคจากเชื้อโรค โรคเริม, งูสวัด, ไฟลามทุงที่มีตุมหนองขึ้นตามรางกาย แสบรอน, โรคแผล 

1.3  พิษจากความรอนลวก  เชน น้ํารอนลวก, ไฟไหม, ตกกระทะเคี่ยวน้ําตาล, พุพองเนาเปอย 

โรคทางระบบประสาทอํานาจเหนือธรรมชาติ  คือ 

 1.4  โรคเด็ก เชน อาการชักในเด็ก, หละในปากดูดนมไมได, แมซื้อ 

“ ...ผมไมรักษาแตงูกั๊ด  งูกั๊ดพิษมันราย หมอที่สุราด(สุราษฎรธานี) เขาเกงตอน

นั่นผมไมไดไปแลกวิชากับเขา  ติ๊ดธุระลงไปทันไมเลยไมไดวิชาเสียดายอยู.....” 
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1.5  โรคลมตางๆ, โรคลมบิดหัวลูก(อาการของหญิงทองแก ปวดบิด มวน ถายเปนมูกเลือด  หากรักษา

ไมดีจะทําใหเสียชีวิตทั้งแมและลูก) 

โรคที่เกิดจากอํานาจผิดธรรมชาติ คือ 

1.6  ผีเขา  โดนของ 

2. วิธีการรักษา  มีแบบแผนการรักษาคํานึงถึงผลตอคนไขใน  4  มิติ  คือ  มิติทางจิตใจ   มิติทางกายภาพ 

มิติทางจิตวิญญาณ  และมิติทางเศรษฐกิจ  โดยอาศัยกิจกรรมที่เรียบงายเปนเครื่องมือ 

2.1  การบอกกลาวขอใหหมอชวยรักษา  โดยคนไขจะมาหาหมอที่บาน บอกเลาอาการ สาเหตุ และ

ตําแหนงที่มีอาการ 

2.2 พิธีกรรม  การเปา โดยธรรมเนียมทั่วไปคนไขมักมีดอกไมธูปเทียนและคําหมาก อันเปนทั้งเครื่อง

ยาและการบูชาครู  ไมมีคากํานนหรือคาครู คนไขนั่งกับพื้นเหยียดขาออกไปนอกบานทิศใดก็ได     

หมอนั่งดานหลังคนไขเอาคําหมากใสปากเคี้ยว พนมมือตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ครูอาจารย เจาที่ของ เจาของยาดั้งเดิม พระแมธรณี คุณบิดามารดา การวาคาถาตองวา

อยางเร็วแลวเปาลงบนตําแหนงที่มีอาการ ความสําคัญของพิธีกรรมอยูที่การตั้งจิตที่ดีมีความ 

แนวแนเปนสมาธิจึงจะสําริดผล การรักษาพิษเริม งูสวัด ผีเขาเจาสิง  ปดรังควาญ ใชคาถาเดียวกัน 

สวน แมงปอง ตะขาบ  กิ้งกา หรือคาถาปดซางมีตางหาก สวนยากวาดใหแมเด็กซื้อมาเองเพราะหมอ

ไมคิดเงินคายาและคารักษา เคล็ดการกวาดยามีอยูวาตองใชนิ้วชี้โบราณเรียก “นิ้วดัชนี” กวาดยา   

โดยที่ถาเปนเด็กผูหญิงใหคว่ํามือ สวนเด็กผูชายขึ้น 
 

  
 

 
 

2.3 ยาสมุนไพร เปนสวนหนึ่งของการรักษา  “หมอปด” จะเตรียมยาใหคนไขเฉพาะอาการที่จําเปน  

รูปแบบยาเปนยาตม ยาน้ํามัน และยาผง ไดแก ยาบิดหัวลูก, ยาน้ํามันโจรสําหรับแกไฟไหม น้ํารอน

ลวก และยาแกโรคลม  ซึ่งมีขอกําหนดวาหมอจะไมเตรียมยาไวรอคนไขเปนยาเฉพาะของแตละบุคคล 

เพราะการเตรียมยารอไวจะทําใหมีคนเจ็บปวยเกิดขึ้น หรือเมื่อผูปวยใชยานั้นรักษาหายแลวใหเทยาทิ้ง

ไมใหเก็บไว โดยมีความเชื่อวาจะทําใหคนในบานเจ็บปวย(อาจเปนอุบายเพื่อลดการแพรเชื้อตอไปยัง

บุคคลอื่นจากการใชยารวมกัน)  การรักษาดวยยาสมุนไพรนี้ ยังคงผสมผสานพิธีกรรมที่ไดรับถายทอด

จากครู เรียกวา พิธีคลียา(พลียา) การพลียาบิดหัวลูก โดยการนําดอกไม 7 สี ธูป 7 ดอก หมาก 7 คํา 

เทียนหนัก 1 บาท(สีใดก็ได) นําไปคลีกับตนไมช่ือนี้...  โดยใหพูดเองวา “ พูดดี ยาดี  ขาเกง เอ็งไปกิน

หาย ” จากนั้นใหถากเปลือกไม 3 เปลือก ถากขึ้น 2 เปลือก  ถากลง 1 เปลือก  นําใสหมอวานะโม 3 จบ 

“ ......คาถานี่นะถาเราทําจิตใหเปนสมาธินะไมวาอะไรคาถาตัวเดียวหาย ไมตอง

มากรอก  จิตตั้งสติใหดีเถอะ...จิตนี่สําคัญเหมือนผมจะปดใหหมอนี่(ชี้ที่พี่สาว)วาขึ้น

ที่นมนะ ผมคิด” โอ..หมอนี่นมสวย” ปดไมไดเลยเลิก ตองปดไม จิตสําคัญ.. ” 

“ ...เคาเอาหมากพลูใหเรา  เราก็มวนเคี้ยว มวนเปา เคี้ยวๆแลวก็บอกยกมือไว

ครูบาอาจารย เจาที่ของดั้งของเดิม แมธรณี เจาของที่ของทางเราตองบอกเขา

นะไมใชปดสงๆ นะ นี่สําคัญนะ...” 
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ลงคาถาประจําธาตุทั้ง 4 “ นะ มะ พะ ธะ ” ใสน้ํา 3 ถวย วาคาถา” พุทธสังมิ.......” ตมใหเหลือ 1 ถวย  

กินถวยเดียวก็เห็นผล  สวนยาน้ํามันโจร และยาโรคลม (เนื่องดวยภูมิปญญานี้ยังเปนสมบัติสวนตัวเพื่อ

ปองกันปญหาดาน ลิขสิทธิทางปญญาจึงไมขอเสนอในรายละเอียดของตัวยาทั้งสามตํารับ) ยาทั้ง      

3 ตํารับตางก็มีพิธีกรรมและการสวดยาตางบทกัน  “หมอปด” มีความเชื่อม่ันในยาทั้ง 3 ตํารับนี้มาก 
 

 
 

  

 ขอหาม  มีขอหามสําหรับคนไขขณะรักษาตัวไดแก อาหารแสดง คือ หามกินไข และหามกิน

หนอไม ในอาการที่มีแผลหากไมงดจะทําใหแผลเนาพุพอง  
จริยธรรมของหมอพื้นบาน 

จากแนวคิดการไดรับถายทอดวิชาโดยศิษยรับสัจจะ  เงื่อนไขของครูจะเลือกศิษยที่เปนผูมีจิตใจดี  ใจบุญ  

ถือสัจจะ โดยมีกฏวาไมสามารถเรียกเงินคาครูไดเวนแตคนไขจะเปนผูมอบใหเอง  ถือวาการเลือกศิษยผิดนี้มีผลราย

มาถึงครูดวยและวิชานั้นก็จะเสื่อมคลายความศักดิ์สิทธิลง  
สถานภาพและบทบาท พ้ืนที่ทางสังคมในปจจุบัน 

สถานภาพแบงไดเปน 2 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจและดานการยอมรับในสังคม  พบวาการเปนหมอไมใช

อาชีพแตเปนความพอใจในการรักษาผูปวยดวยลักษณะจิตอาสา ดังนั้นสถานภาพทางเศรษฐกิจที่พบนั้นมาจาก

อาชีพหลักอื่น สถานะภาพทางสังคมในชุมชนนั้น”หมอปด”ไดรับการยอมรับในบทบาทของหมอที่มีความสามารถใน

การใหการรักษาเปนที่รูจักของชาวบานโพธิ์กรุ(บานเดิม)  ที่ตลาดในอําเภอเมืองและจากพื้นที่อื่นโยรอบ แตกตางจาก

ชาวบานบางตํารุที่ใหการยอมรับบทบาทหมอแตไมใหความสําคัญ อาจเปนเหตุผลจากความตางทางการประกอบ

อาชีพและความเปนอยูที่แตกตางจากคนสวนใหญในชุมชนจึงเหมือนไมไดรับการยอมรับจากชุมชน   

“หมอปด”ไมมีใบประกอบโรคศิลปะซึ่งตัวหมอเองไมไดใหความสนใจในเรื่องนี้ เปนเพราะไมไดคิดวาเปน

อาชีพไมเรียกรองคารักษา ในปจจุบันหมอไดลดบทบาททางการรักษาลงแลวดวยวัยและสุขภาพที่ไมเอื้อ หรือสาเหตุ

หนึ่งอาจเกิดความนอยใจจากการไมเห็นความสําคัญของคนในชุมชน สวนการยอมรับจากคนนอกพื้นที่ดีมากจะพบมี

คนมาพบเยี่ยมเยือนไปมาหาสูเสมอ คนไขตางถิ่นที่เคยรับรักษาไปใหการชวยเหลือเปนอยางดี 
การถายทอดและสานตอภูมิปญญา 

ตอบทบาทของการถายทอด”หมอปด”ไมรับถายทอดโดยทั่วไป  และเคยปฏิเสธการขอรองจากสาธารณสุข

อําเภอเรื่องการสอนการแพทยพื้นบานเนื่องจากไมแนใจวาหากสอนไปแลวผูเรียนจะนําวิชาไปใชแบบใด  เนื่องจาก   

มีความเชื่อวาหากศิษยนําวิชาไปใชไมถูกตองผลรายจะตกที่ครูผูสอน  
 

 
    

 

 

การรับศิษยไมมีพิธีการหรือกําหนดวันและเวลาในการรับ ความสําคัญอยูที่การยอมรับศิษยของครูและทํา

การบอกกลาวขอครูของตนก็ถือวาพิธีเสร็จส้ิน  ส่ิงสําคัญของศิษยที่จะรับวิชารักษาเกี่ยวกับพิษ คือ ศิษยตองเปนคนมี

“ ...ผมทาเอาตีนลูบหนาเลย  เด็กในหมูบานตกกะทะน้ําตาลเอาไปทาอาทิตย

หาย เคาเรียก”น้ํามันโจร” หลวงพอผินวัดโพธิ์กรุ หามทํารอ ใชแลวทิ้งเลย...” 

“ ...ผมสอนไมลอกคนบานนี้(ชี้ไปทางหมูบาน) เด็กในหมูบานตกกะทะน้ําตาล  

ผมใหเอาไปทา(น้ํามันโจร) อาทิตยหาย  ทุกวันนี้เดินเจอหนีเลย  หมดศรัทธา

เลยละ...หมอจะใหใคร(วิชา)อยาใหสงๆนะ เกิดโทษแกผูให... ”  
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สัจจะ มีใจเด็ดเดี่ยว ตัดสินใจเร็ววองไวและความจําตองดีแมนยํา  จึงสามารถรับวิชาและนําไปใชไดผล ความเกง
ความชํานาญอยูที่การฝก  โดยเฉพาะการฝกจิตที่แนวแน   การทําวิปสสนาและการตั้งมั่นอยูในความดี   

การเรียนการสอน มักมีเพียงการใหจดจําคาถา  อาจมีการใหตัวยาบางตัวที่จําเปนตองใชในบางอาการ    

ตัวยาที่ใชเปนหลัก คือ หมากพลูซึ่งเหมือน  หมอเปาภาคอีสาน   

ความสัมพันธระหวางครูกับศิษยเปนความสัมพันธทางใจ  ใชวิธีการไหวครูซึ่ง”หมอปด”ตองไหวระลึกถึงครู

และส่ิงศักดิ์สิทธิที่นับถือ เชน แมพระธรณี คุณบิดามารดา เปนตน ทุกครั้งกอนใชวิชา  และจัดพิธีไหวครูชวงเดือนหก

ขางขึ้นของทุกป  

 

อภิปรายผลและวิจารณ 
จากการศึกษาพบสถานภาพและบทบาททางสังคมของ”หมอปด” มีลักษณะคลายคลึงกับ “หมอเปา” ของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดานการรักษาเกิดจากการตั้งสัจจะครั้งและจิตอาสา สวนการเลือกที่จะปรับบทบาท      

ของตนลงคลอยตามแนวคิดการปรับบทบาท(Role  Adaptation) ของLandy and David (1974)  ที่วาเกิดจาก

อิทธิพลชุมชนและความคิดสวนบุคคล   

ดานการรักษาความเชื่อในเรื่องสาเหตุของโรคของ ”หมอปด” มีดวยกัน 3 ประการ  คือ 1.)สาเหตุจาก

ธรรมชาติหรือตามธรรมชาติ คือ ความพกพรองในสมดุลของธาตุ  จากสัตวมีพิษกัดตอย  จากอุบัติเหตุ  2.) สาเหตุ

จากอํานาจลึกลับเหนือธรรมชาติเชนผีหรือส่ิงศักสิทธิ์  จากอํานาจไสยศาสตร  จากกฎแหงกรรม  และจากชะตาชีวิต

ของผูปวยเอง 3.) สาเหตุจากสิ่งที่ผิดธรรมชาติ  ไดแก การถูกคุณไสยหรือโดนของตรงกับแนวทางของ ฮาลแสม ริเวอร

(1864-1922) แตมีความตางจากริเวอรตรงการรักษาที่วาการรักษาดวยเวทมนตคาถาจะใชเมื่อโรคเกิดจากสาเหตุ    

ที่ผิดธรรมชาติเทานั้น  แต”หมอปด”ใชคาถากับทุกสาเหตุ 

 ดานของการใชเวทมนตคาถา “หมอปด”มีแนวคิดเปนทิศทางเดียวกันกับ เฟรเซอร(Frazer,1890) เชื่อวา

มนุษยสามารถจัดการกับพลังเหนือธรรมชาติได  ความเชื่อของ”หมอปด”ยังเพิ่มเติมอีกวายิ่งมีความเชื่อม่ันมากเทาไร 

พลังการรักษายิ่งสัมฤทธิ์ผล  โดยที่พลังนี้เปนเครื่องมือยึดโยงความเชื่อ  ศาสนา  และวัฒนธรรมของสังคมถิ่นนั้นไว

ดวยกัน   มีผลตอการรักษาทั้งรางกายและจิตใจของผูปวยรวมถึงญาติของผูปวยซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ

เสาวณีย กุลสบูรณและรุจินาถ อรรถสิษฐ (2550) และพระปพนพัชร แหงวัดคําประมงที่เขียนไวในปเดียวกัน   

ดานยาสมุนไพร “หมอปด” มีเพียง 3 ตํารับเพราะ”หมอปด”ไมเนนการปรุงยาเอง เนื่องจากไมไดคิดคารักษา 

และไมไดประกอบเปนอาชีพซึ่งแตกตางจาก “หมอเปา” ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการใชยาสมุนไพรรวมรักษา

มากกวา  วิธีการที่เคี้ยวคําหมากแลวพนใสผูปวยแมวาในคําหมากจะมีตัวยาที่สรรพคุณในการฆาเชื้ออยูบาง  หาก

ปรับเปล่ียนพนยาโดยใชเครื่องฉีดพนหรือใชการประพรมแทนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเกี่ยวกับ

สุขอนามัยและการควบคุมการแพรกระจายของโรคติดตอทางน้ําลาย  จะเปนการสรางภูมิของหมอและเพิ่มความ

ม่ันใจแกผูปวยไดมากขึ้น  หลักของแนวคิดและการปฏิบัติตนของหมอปด คือ การมีสัจจะ ความเครงครัดในการนับถือ

ครูและการคัดเลือกศิษยคอนขางเขมงวด  เนื่องจากเปนหวงวาจะนําวิชาไปใชในทางที่ผิดสรางความเสื่อมเสียถึงครู 

ซึ่งหมายถึง ความเสื่อมศรัทธาของวิชาหรือการรักษาดวยคาถาและสมุนไพรนี้  

 จากการศึกษารูปแบบการรักษาของ “หมอปด” การใหความสําคัญแกพิธีกรรมการรักษามาก คําอธิบาย  

เชิงวิทยาศาสตรและผลประโยชนอาจทําใหมองผานพลังการรักษาที่แทคือ พลังแหงจิตใจ ตามหลักทางพุทธศาสนา

อันเปนแหลงความรูเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่หมอพื้นบานนํามาเปนกิจปฏิบัติ   
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อิทธิพลของการตลาดนอกกรอบและหมวก 6 ใบคิด 6 แบบตอกระบวนการสรางสรรคและ
ความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณา 
The Influence of Lateral Marketing and Six Thinking Hats on Creative Process and Success 
of Advertising Creators 
 

ปรเมษฐ  กฤตลักษณ1 

Paramate  Krittaluck1 

 

บทคัดยอ 
            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) สภาพปจจุบันของการใชแนวคิดการตลาดนอกกรอบ หมวก  6 ใบ

คิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรคและกระบวนการสรางสรรคในการสรางสรรคงานโฆษณา (2)  อิทธิพลของการตลาด

นอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบและตัวแปรอื่น ๆ ที่มีตอความสําเร็จของความคิดสรางสรรคและกระบวนการ

สรางสรรคงานโฆษณา โดยใชระเบียบวิธีวิจัย 2 แนวทาง (ก) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยนักสรางสรรคในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จํานวน 500 ราย โดยตอบแบบสอบถามและ (ข) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกผูอํานวยการฝายสรางสรรคงานโฆษณาจํานวน 5 ราย ในการวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวย

เทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุเชิงชั้น (hierarchical regression analysis) และการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ 

(path analysis)  

ผลการวิเคราะหพบวา ความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณาตองอาศัยกระบวนการ 4 แนวทาง คือ          

(1) การตลาดนอกกรอบ (2) หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ (3) ความคิดสรางสรรค และ (4)กระบวนการสรางสรรค จากการ

วิเคราะหเชิงปริมาณพบวา ความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณาไดรับอิทธิพลทางตรงจากการตลาดนอกกรอบ

หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรค และกระบวนการสรางสรรค 

นอกจากนั้น ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธพบวา ความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณาขึ้นอยูกับ 

การตลาดนอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรค และกระบวนการสรางสรรค  สวนแนวทาง

กระบวนการสรางสรรคขึ้นอยูกับการตลาดนอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบและความคิดสรางสรรค ในขณะเดียวกัน

ความคิดสรางสรรคยังขึ้นอยูกับการตลาดนอกกรอบและหมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ในสวนสุดทายพบวาหมวก 6 ใบ    

คิด 6 แบบ ไมขึ้นอยูกับการตลาดนอกกรอบ เนื่องจากหมวก 6 ใบคิด 6 แบบเปนการควบคุมการคิดทีละดานไมใช

แนวทางการสรางสรรค 

คําสําคัญ : การตลาดนอกกรอบและหมวก 6 ใบคดิ 6 แบบ 

 

Abstract 
 This article presents a study of the impact of lateral marketing and six thinking hats, creative 

thinking and creative approach in creating advertisements or the success of creative thinking: 

                                                           
1 บริษัท มอรเฟยสแอนด อารกัส  จํากดั 638 ซอยนวมินทร 143 ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย 
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quantitative and qualitative methods were uesd. Questionnaires were used to gather the data from 500 

advertising creators in Bangkok. The data was analyzed using linear multiple regression analysis and 

path analysis of relationships An in-depth interview was employed to 5 advertising agency art directors. 

 The findings revealed that the success of the creators depended on new replacement, focusing 

on ‘merger and acquisition’ concept, and reorganization. These creators had to take other concepts into 

consideration: studying risks in every dimension, and getting rid of the weaknesses they were having. 

And also, they realized those who sent advertising message to generate trustworthiness that could 

change target group behaviors towards purchasing. 

 The findings from ‘path analysis of relationships’ revealed that the success of creators depended 

on lateral marketing and creative approach. The success from creative thinking came from lateral 

thinking. The lateral thinking became more powerful when used with the system of creative approach. 

Moreover, the creative approach relied on six thinking hats and creative thinking. The point was that 

when each variable (or each side of the problem) was considered individually, it could boost the 

efficiency of the creative thinking. And also the creativity depended on lateral marketing. In other words, 

good creative thinking was dernived from lateral thinking. In conclusion, six thinking hats depended on 

the lateral marketing; stepping out of the traditional ways of thinking contribute to creative success. 

Keyword : Lateral Marketing and Six thinking Hats   

 

ความนําและวัตถุประสงค 
 ปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมาก การตลาดแบบเดิมไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร การตลาด

นอกกรอบ (lateral marketing, LATERAL) จึงเกิดขึ้นเปนการตลาดที่มีกระบวนการและมีขั้นตอนกระทําอยางมี

หลักการ ซึ่งลักษณะของการตลาดในกรอบและการตลาดนอกกรอบอาจจะกลาวไดวามีความสัมพันธอยางลึกซึ้ง  

แตก็มีขอที่แตกตางกันหลายประการ  ซึ่งการตลาดในกรอบเปนเรื่องของความถูกตอง การแกไขปญหาที่เนนวิธีที่ดี

ที่สุด เปนขั้นตอนของการวิเคราะหที่มีเหตุผลมีความตอเนื่อง มีขอบเขตที่แนนอนและชัดเจน (Barron, 1969) เปน

การเคลื่อนที่ตามทิศทางที่มีอยางตอเนื่องและมีการแยกหมวดหมูอยางชัดเจน (De Bono, 2548) เปนการใช

ประโยชนจากขอมูลเพื่อแกไขปญหา พิสูจนและพัฒนาความคิดเดิม สวนการตลาดนอกกรอบเปนการคนหา 

เลือกสรรหาแนวทางใหมเปนการเคลื่อนที่โดยมีวิธีการคิดอยางมีทิศทางเพื่อกําหนดการสรางทางใหม เนนการ 

กระตุน การกระโดดขามไปมา และคอยกลับมาที่เกา (Kotler & Trias de bes, 2004) ไมมองที่อุปสรรคขางหนา ไมมี

ขั้นตอนและไมมีทิศทางที่แนนอนและชัดเจน (De Bono, 1971; Kotler & Trias de bes,  2547) อาจไมจําเปนตอง

ลําดับตาม ขั้นตอน เปนแนวความคิดที่ไมมีการแยกหมวดหมูและประเภทที่ตายตัว (Kettlewell, 2004) และเปนการ

คิดที่ใชขอมูลเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (De Bono,1971)  

              เนื่องจากในปจจุบันส่ือสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่ว การที่ส่ือเขาถึงกลุมเปาหมายไดหลายวิธี 

ทําใหการโฆษณาและการสงเสริมการตลาดยังผลตอบกลับเพียงรอยละ 1-2 (Bogart, 1975) ทั้งที่งบประมาณ      

ที่ใชในการโฆษณาสูงมาก (Leiy & Weitz, 1998) ทําใหการตลาดที่ใชอยูในปจจุบันไมสามารถตอบโจทยไดตรง

วัตถุประสงค (Kotler & Trias de bes, 2547) การตลาดที่ไมสามารถตอบโจทยไดอยางแทจริงจะกอใหเกิดปญหา
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ตามมามากมาย  จากปญหาดังกลาวการนําการตลาดนอกกรอบซึ่งเปนแนวคิดใหมมาผสมผสานกับแนวความคิด

หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ซึ่งจะทําใหการสรางสรรคโฆษณาสามารถนําเสนอแนวทางใหตรงตามวัตถุประสงคทางการ

ตลาดและสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะนําแนวทางดังกลาวมาใชประกอบใน

กระบวนการสรางสรรคโฆษณาจะทําใหงบประมาณในการโฆษณานอยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (สุวิทย มูลคํา, 

2547; Arroyo,  2003; Kurnit, 1983)  

               จากแนวทางและปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา หากตองการผลสําเร็จในการสรางสรรคโฆษณาตองใช        

กลยุทธที่มีความเหมาะสมและมีความสอดคลองกับเปาหมายการโฆษณาที่เปนลักษณะการสรางมูลคาใหเกิดขึ้น 

เปนคําที่ยืมมาจากสาขาจิตวิทยาที่วาดวยเรื่องแรงจูงใจแยกเปนแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ดังนั้น

ความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณาตองกอใหเกิดมูลคา คือ (1) มูลคาความสําเร็จภายใน (intrinsic value, INTRI) 

คือความตองการของบุคคลที่จะกระทํากิจกรรม ทําใหตนเองมีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ (Arens, 1996; 

Bishop, 2551; Galloway, 2003) เมื่อไรที่สามารถทํางานจนประสบผลสําเร็จไดก็จะเกิดความพึงพอใจ สําหรับมูลคา

ความสําเร็จภายในประกอบดวย 2 ประการ ไดแก ผลสําเร็จดานจิตวิทยา เปนความตองการดานเจตคติ ความสนใจ 

ความรูสึกในเรื่องศักดิ์ศรี  และผลสําเร็จดานพฤติกรรม ไดแก การไดรับการยอมรับนับถือ  และความกาวหนา และ 

(2) มูลคาความสําเร็จภายนอก (extrinsic value, EXTRI) เกิดขึ้นจากการไดรับการกระตุนจากสิ่งภายนอก เชน     

เงินรางวัล การเลื่อนตําแหนง  คําชม การตองการความรัก ความตองการศักดิ์ศรี (Galloway, 2003) มูลคา

ความสําเร็จภายนอกประกอบดวย  2 ประการไดแก ผลสําเร็จดานภาพลักษณและผลสําเร็จดานธุรกิจ ซึ่งทั้งสอง  

เปนลักษณะของเปาหมาย ความคาดหวังวาจะสําเร็จ ดานความรู ความกาวหนา และ บุคลิกภาพ  (อารี  พันธมณี, 

2546; Bishop, 2551; Galloway, 2003) 

 

วัตถุประสงค  
 ในการศึกษามี 2 ประเด็น คือ เพื่อศึกษา 

        1 สภาพปจจุบันของการใชแนวคิดการตลาดนอกกรอบ  หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรคและ

กระบวนการสรางสรรคในการสรางสรรคงานโฆษณา 

          2 อิทธิพลของการตลาดนอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบและตัวแปรอื่นๆ ที่มีตอความสําเร็จของความคิด

สรางสรรคและกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช  2 แนวทางคือ  

 การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative approach) การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากนักสรางสรรค จํานวน 

500 ชุด ถามนักสรางสรรคโฆษณาที่จดทะเบียนจํานวน 244 นักสรางสรรคและนักสรางสรรคที่ไมไดจดทะเบียน โดย

ผูวิจัยไดเพิ่มจํานวนอีก 256 จากนักสรางสรรคใหครบตามจํานวน ทําการศึกษาจากนักสรางสรรคโฆษณาจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพราะการสรางสรรคโฆษณาจะดําเนินขึ้นที่บริษัทแมซึ่งจะสามารถใชไดทั่วประเทศ 

               การสุมตัวอยางใชเทคนิคการสุมแบบบอลลหิมะ (snowball sampling) เนื่องจากกลุมเปาหมายเขาถึงได

ยาก การเก็บขอมูลโดยการแนะนําของนักสรางสรรคโฆษณาคนแรก เมื่อไดสัมภาษณนักสรางสรรคคนที่หนึ่งแลวก็จะ

ขอคําแนะนําจากนักโฆษณาทานแรกวามีนักสรางสรรคทานที่ 2,3,4 ตอไปเรื่อยๆ จนครบตามจํานวน แตตองเก็บ
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ขอมูลจากนักสรางสรรคโฆษณาทานแรกใหครบถวนกอน แลวจึงเก็บขอมูลจากนักสรางสรรคทานที่สองตอไป จะ

ดําเนินการเชนนี้จนครบตามจํานวนที่ตองการ (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2549)  

               การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative approach) การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก ประชากร

เปาหมาย คือผูอํานวยการฝายสรางสรรคโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ทาน เพราะเปนผูกําหนด

แนวความคิดการสรางสรรคและควบคุมกระบวนการสรางสรรคโฆษณาใหแกกลุมนักสรางสรรคโฆษณา โดยมีขอ

คําถามในประเด็น (1) แนวความคิดการตลาดนอกกรอบ หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรค และกระบวนการ

สรางสรรคใหความสําคัญในประเด็นไหนบาง เพื่อใหนักสรางสรรคโฆษณาเกิดผลสําเร็จในการสรางสรรคโฆษณา 

และ (2) ปญหา อุปสรรคในการสรางสรรคโฆษณาวามีในประเด็นใดบางที่เปนสาระสําคัญ    

      

ผลการวิจัย 
               สภาพปจจุบันของการใชการตลาดนอกกรอบ  พบวาการใชการตลาดนอกกรอบตองเนนการเสนอ

ภาพลักษณ (การแทนที่) เพื่อประโยชนที่จะไดรับจากการใชสินคา (กระทําในสิ่งตรงขาม) ดวยคุณสมบัติพิเศษของ

สินคา (การรวมเขาดวยกัน) เนนการวางตําแหนงสินคาในใจผูบริโภค (การขยาย) ใหความสําคัญตอจุดเดนดาน

ภาพลักษณของสินคา (การกําจัดและการจัดระเบียบใหม) สําหรับสภาพปจจุบันของการใชหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ  

นักสรางสรรคใหความสําคัญเรื่องการสรางสรรคตองอาศัยขอมูลที่เปนจริง (หมวกสีขาว) โดยเนนองคประกอบ       

ของสี (หมวกสีแดง) เพื่อโนมนาวการเปลี่ยนแปลงความคิด (หมวกสีเขียว) ตองนําเสนอจุดเดนของสินคา(หมวก       

สีเหลือง) ในลักษณะการเปรียบเทียบคุณภาพ (หมวกสีดํา) และตองมีการวางแผนการสรางสรรคใหเปนทิศทาง

เดียวกัน  (หมวกสีฟา)  
               นอกจากนั้น สภาพปจจุบันของการใชความคิดสรางสรรค พบวาการใชความคิดสรางสรรคตองเนนการวาง

บุคลิกภาพของสินคา (ลีลา) กระตุนดานความพึงพอใจเนนใหเปนจุดขาย (อารมณและจุดโนมนาวใจ) โดยใชการ

ส่ือสารโฆษณาที่กอใหเกิดความนาเชื่อถือตอผูรับสารโฆษณา (การสนับสนุน) และสวนสภาพปจจุบันของการใช

กระบวนการสรางสรรค พบวาตองเนนการตัดสินใจ (การดึงดูดความสนใจ) โดยการโฆษณาที่เสนอประโยชนที่

ผูบริโภคจะไดรับ (ประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ) ดวยความปรารถนาดี (การกระตุนความตองการ) และเพื่อ

จุดมุงหมายในการเลือกใชสินคา (พฤติกรรมการตอบสนอง) 

               อิทธิพลของการตลาดนอกกรอบ พบวาการตลาดนอกกรอบสงผลทางตรงตอความสําเร็จของนักสรางสรรค

โฆษณาและในขณะเดียวกันยังสงผลทางออมผานความคิดสรางสรรคและกระบวนการสรางสรรค สําหรับอิทธิพล 

ของหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบสงผลทางตรงตอความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณา อิทธิพลของความคิดสรางสรรค

พบวาสงผลทางตรงตอความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณาและในขณะเดียวกันยังสงผลทางออมผานกระบวนการ

สรางสรรค และในสวนสุดทาย อิทธิพลของกระบวนการสรางสรรคพบวาอิทธิพลของกระบวนการสรางสรรคสงผล

ทางตรงตอความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณา  
 

สรุป  
 การศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ผลสําเร็จของการสรางสรรคงานโฆษณา ตองประกอบดวย  การตลาด 

นอกกรอบ หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ ความคิดสรางสรรค และกระบวนการสรางสรรค ซึ่งกลุมประชากรที่ตกเปนกลุม

ตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง อายุ 29 ป สวนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งความสําเร็จของนักสรางสรรค
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โฆษณาตองขึ้นอยูกับกระบวนการสรางสรรค ความคิดสรางสรรค การตลาดนอกกรอบ และหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ 

โดยกระบวนการสรางสรรคตองมีการเตรียมขอมูลที่ดี เนื่องจากในการคิดสรางสรรคจะไดไมเกิดการสะดุดในสิ่งที่

กําลังคิดสรางสรรค ตองมีการคิดนอกกรอบ มีการคิดในลักษณะการแทนที่ในส่ิงเดิมที่เคยคิดและนําเสนอ  ใชการ

กระทําในส่ิงตรงขามในเรื่องที่ไมเคยมีผูใดคิดหรือนําเสนอมากอน ตองรูจักการรวมเขาส่ิงตางๆ ที่มีอยูเขาดวยกัน   

เพื่องายตอการคิดสรางสรรค  ใหมีการขยายสิ่งที่มีอยูเพื่อใหไดความหมายในการสรางสรรคมากขึ้นเพื่อใหครบทุก  

มิติ ตองกําจัดส่ิงที่ไมดีออกเพราะตองไมระแวงในสิ่งที่เปนจุดออนและตองการจัดระเบียบความคิดใหมเพื่อไมให    

ติดกับกรอบเดิมเพราะการคิดนอกกรอบสามารถสรางสิ่งที่มีความแปลกใหมได 
               นอกจากนั้นความสําเร็จในการสรางสรรคตองใหความสําคัญกับหมวก 6 ใบคิด 6 แบบในการกําหนด

แนวความคิดทีละเรื่องทีละสี เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการลําดับการสรางสรรค   หมวก 6 ใบคิด 6 แบบเปน

เทคนิคการคิดอยางมีระบบ คิดอยางมีโฟกัส มีการจําแนกความคิดออกเปนดานๆ และคิดอยางมีคุณภาพ เพื่อชวย 

จัดระเบียบการคิด ทําใหการคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดและหลักการดังกลาวเปนทักษะการชวยดึงเอา  

ความรูและประสบการณของผูสรางสรรคมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางเหมาะสมกับสถานการณทักษะ    

ความคิดจึงมีความสําคัญที่สุดในการสรางสรรค 

              การคิดแบบหมวก 6 ใบคิด 6 แบบ เปนการเริ่มคิดในสิ่งเดียวกัน และคิดรวมกันในประเด็นเดียวกัน ทําให 

ลดความขัดแยง (ฤทธิ ไกร  ตุลวรรณนะและปรียานันท  สุดปลื้ม ,  2546)และเนื่องจากระบบใหคิดทีละดาน 

มองทีละดาน จากดานหนึ่งไปมองอีกดานหนึ่ง ทําใหเห็นภาพจริงที่ชัดเจน เปนผลใหในเกิดการพิจารณาความคิดใหม

ไดรอบคอบ และยังชวยใหทุกคนอยากมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อดึงเอาศักยภาพของแตละบุคคล     

มาใชโดยที่ไมรูตัวชวยประหยัดเวลา เนื่องจากทุกคนในการระดมความคิดจะมีความคิดแบบคูขนานและยังจํากัด

โอกาสหรือชองทางสําหรับการโตเถียงหรือโตแยงกัน 

               ส่ิงที่มีความสําคัญคือการกําหนดบทบาทกอนการสรางสรรค เพื่อจะไดมีลําดับในแนวความคิด  ความคิด

สรางสรรคเปนจุดเริ่มในการสรางสรรคอาศัยการนําเสนอดานอารมณตางๆ อาศัยกลยุทธดานจุดโนมนาวใจ         

เพื่อดึงความสนใจกลุมเปาหมายในการติดตามชมการสรางสรรคและขั้นตอนกระบวนการสรางสรรค เปนการจัดการ

กับขอมูลตางๆ ความคิดตางๆ เริ่มเขาสูกระบวนการสรางสรรคที่ตองอาศัยแนวทาง การดึงดูดความสนใจ             

เนนประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ กระตุนเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกอใหเกิดการตอบสนองตามสารของการ

สรางสรรค 

 

คําขอบคุณ 
 การวิจัยในครั้งนี้สําเร็จไดตองขอขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ ประธานที่

ปรึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยการพัฒนาการบริหาร รองศาสตราจารย ดร. กรรณิการ สุขเกษม ประธาน

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี และคณาจารยที่คอยใหคําแนะนําและ

คําปรึกษา ทั้งการตรวจสอบแกไขขอบกพรอง นํามาซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณ

ทุกทานไว ณ ทีนี้ 
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การวิเคราะหถดถอยพหุเชิงช้ัน (hierarchical regression analysis)   
ตาราง 1 การวิเคราะหถดถอยแบบพหุเชิงชั้นความสัมพันธของความสําเร็จนักสรางสรรคโฆษณา                                                           

ตัวแปร แบบ 
จําลอง 1 

แบบ 
จําลอง 2 

แบบ 
จําลอง 3 

แบบ 
จําลอง 4 

การตลาดนอกกรอบ               

การแทนที่ .06 .10 .07 .06 

การกระทําในสิ่งตรงขาม .20 .19 .13 .14 

การรวมเขาดวยกัน .15 .07 .10 .09 

การขยาย .13 .07 -.03 -.01 

การกําจัด .06 -.02 -.04 -.07 

การจัดระเบียบใหม -.03 -.12 -.09 -.08 
หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ      

หมวกสีขาว   .15 .14* .18 

หมวกสีแดง   .08 .08 .11 

หมวกสีเหลือง  .17 .11 .08 

หมวกสีเขียว  -.15 -.11 -.16 

หมวกสีฟา  .01 .01 .01 

หมวกสีดํา  .14 .14 .17 
ความคิดสรางสรรค      

ลีลา   .07 .05 

อารมณ    .02 .04 

จุดโนมนาวใจ   .10 .05 

การสนับสนุน   .28*** .24** 
กระบวนการสรางสรรค     

การดึงดูดความสนใจ     .24 

ประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ    -.06 

การกระตุนความตองการผูบริโภค    .20* 

พฤติกรรมการตอบสนอง    .08 

คาคงที่ 15.44 14.99 9.03 8.65 

 (32.60) (30.08) (5.98) (5.33) 

R2 .29 .33 .35 .40 

See 3.69 3.63 3.52 3.46 

F 23.30 13.41 12.33 10.82 

Sig .F .000 .000 .000 .000 
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ตาราง 2 ผลของตัวแปรอิสระทั้งทางตรงและทางออมที่มีตอความสําเร็จของนักสรางสรรคโฆษณา               

                             เชิงสาเหตุและผล 
ตัวแปรอิสระ 

        ทางตรง ทางออม รวม 

- การตลาดนอกกรอบ .531 .121 .652 

- หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ .089 - .089 

- ความคิดสรางสรรค .246 .080 .326 

- กระบวนการสรางสรรค .125 - .125 

           
                   
 

 
 

 
ภาพ 1 เสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ 

การตลาดนอกกรอบ 
LATERAL 

ความคิดสรางสรรค 
CREATIVE 

ความสําเรจ็ 
SUCADV 

หมวก 6 ใบคดิ 6 แบบ 
SIXTH 

 .125
**

 

.639
***

 
.246

***
 

.395
***

 

.089
**

.531
***

 

.190*** 

กระบวนการสรางสรรค 
PROCESS 
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อิทธิพลของการมุงเนนการตลาดตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
The Influence of Marketing Orientation on Thai Small and Medium Enterprises Performance 
in Bangkok and Perimeter 
 

ปูริดา  กลาประเสริฐ1 

Purida  Klaprasert1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไป ปญหาและอุปสรรคของการมุงเนนการตลาด และ

ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ (2) อิทธิพลของการมุงเนน

การตลาด และปจจัยอื่นตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สําหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

ใชโปรแกรม ATLAS.ti ชวยในการจัดระเบียบขอมูล และเชิงปริมาณใชเทคนิคการวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) เก็บ

ขอมูลจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 500 ราย   

 ผลการศึกษาพบวาปญหาดานเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ พฤติกรรมผูบริโภค และการแขงขัน        

มีอิทธิพลตอผลการประกอบการ โดยผูประกอบการมีคุณลักษณะพึงประสงคที่จะประสบความสําเร็จดานธุรกิจใน

อนาคต สวนคุณลักษณะของธุรกิจ ประกอบดวย ขนาดของกิจการ ประเภทสินคาและระยะเวลาประกอบการไมมี

ความสัมพันธกับปจจัยใด และไมไดเปนเครื่องรับประกันความสําเร็จของธุรกิจ การสนับสนุนจากรัฐบาลที่ไมทั่วถึงและ 

ไมตอเนื่องทําใหผูประกอบการตองพยายามชวยเหลือตัวเองดวยการนําแนวคิด กิจกรรมและกลยุทธทางการตลาด       

มาประยุกตใชในการบริหารจัดการเพื่อใหธุรกิจอยูรอดและเติบโต สวนการพัฒนาสินคาและการสงเสริมการตลาด      

เปนกิจกรรมสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ การสนับสนุนดานการเงิน การตลาด และเทคโนโลยี มีอิทธิพลโดยตรงตอ 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจสูงกวาปจจัยอื่น ซึ่งไดแก คุณลักษณะของผูประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ                

การสงเสริมการตลาด และการมุงเนนการตลาด 

จากขอคนพบดังกลาวหากธุรกิจตองการมีผลการดําเนินงานที่ดีตองใหความสําคัญกับ (1) การพัฒนา

ศักยภาพในการทําธุรกิจของผูประกอบการ และ (2) การพัฒนาสินคาใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาและแสดงจุดยืนทางการตลาด สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความชวยเหลือธุรกิจ SMEs อยาง

เทาเทียมกัน ตอเนื่องและใหทุกธุรกิจเขาถึงความชวยเหลือทั้งดานการเงิน การตลาดและเทคโนโลยี  

คําสําคัญ : 1.ธุรกิจ SMEs  2.การมุงเนนการตลาด 

 

Abstract 
The research objective of this paper is to investigate to (1) precondition, difficulties, and  

obstructions in marketing orientation and (2) the influence of marketing orientation and other factors on 

                                                 
1ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร 47000 ประเทศไทย 

Department of Marketing, Faculty of Management Science, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon 47000, Thailand 
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business performance of the small and medium enterprises.  ATLAS.ti program was used in qualitative data  

analysis and used in quantitative analysis structural equation modeling (SEM) was 500 entrepreneurs of small 

and medium enterprises in the Bangkok metropolitan area were interviewed.  

 The study discovered that the internal local economic, political crisis, consumer behavior, and 

business competition effected business performance; whereas, the entrepreneurs still hold desirable 

qualifications to succeed in the future. Insufficient and inconsistent encouragement from the government 

affected the entrepreneurs so that they have to keep self sustained and developed by applying marketing 

activities and strategies in the business management. The financial, marketing and technological support from 

both public and private sectors has direct impact on the business performance more than entrepreneur 

qualifications, product development, market orientation, and market promotion.  

Thus, in order to manage business with success and sustainability, entrepreneurs should pay 

particular attention to (1) the development of potentiality in business performance, and (2) the development of 

the individual identity of the product to fulfill the customer requirements and to represent the marketing position 

The relevant organizations both from public and private sectors need to continuously aid SMEs and give equal 

opportunity to all business types to be reach the support. 

Keyword : 1. SMEs 2.Marketing Orientation 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (small and medium enterprises, SMEs) เปนกิจการที่มีการผลิตสินคา

และบริการครอบคลุมกิจการ 3 กลุมใหญ ไดแก (ก) กลุมการผลิต (ข) กลุมการคา และ (ค) กลุมการบริการ (สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) สําหรับเกณฑการจําแนกขนาดธุรกิจ SMEs ของประเทศไทยขึ้นอยู

กับจํานวนแรงงานและมูลคาขั้นสูงของสินทรัพยถาวร กลาวคือธุรกิจขนาดยอม (small) มีสินทรัพยไมเกิน 50 ลานบาท 

ขนาดกลาง (medium) ไมเกิน 200 ลานบาท และแรงงานธุรกิจขนาดยอมไมเกิน 50 คน ขนาดกลางไมเกิน 200 คน   

ธุรกิจ SMEs มีความคลองตัวและสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ใชเงินลงทุนนอย

กวาธุรกิจขนาดใหญ สามารถรองรับแรงงานอพยพที่เขามาทํางานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การกระจายตัว    

ของผูประกอบการและธุรกิจทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค นอกจากนั้นยังสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา   

และลดการนําเขาจากตางประเทศไดอีกดวย อยางไรก็ตามแมวาธุรกิจ SMEs จะมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตก็ประสบปญหาอีกมากมายหลายประการซึ่งสรุป

พอสังเขปได 3 ดานดวยกัน คือ (1) ผูประกอบการที่มักจะพึ่งพาปจจัยภายนอก ขาดความรูและความเขาใจดานการ

จัดการสมัยใหม (2) พนักงานที่ขาดความกระตือรือรนในการเรียนรูและมีอัตราการเขา/ออกบอย และ (3) การสนับสนุน

จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนดานการตลาด การเงิน การปกปองธุรกิจจากรานคาขามชาติ ความยุติธรรม ความ

เทาเทียม และการเขาถึงบริการ (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย, 2549; สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550)  

สําหรับปญหาของธุรกิจ SMEs ดังกลาวขางตนไดถูกนํามาสะทอนใหกับหนวยงานและองคกรตางๆ ที่มีหนาที่

รับผิดชอบทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนใหไดรับทราบอยูเปนประจํา แตก็ยังไมมีหนวยงานใดสามารถแกไขใหลุลวงไป
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ไดทั้งหมด จึงทําใหปญหาสวนใหญยังคงเรื้อรังและตองตามแกไขไมมีวันจบส้ิน ผลของความยืดเยื้อดังกลาวกระทบถึง

พัฒนาการของธุรกิจ SMEs ที่ไมมีความกาวหนา และบางแหงถึงกับตองลมเหลวไปในระยะเวลาอันส้ัน ซึ่งเปนการ      

ตัดทอนฐานรากของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวม เนื่องจากในปจจุบันมีผูประกอบการธุรกิจ SMEs มากกวา

รอยละ 90 ของผูประกอบการทั้งหมดของประเทศ และมีการจางงานในระบบธุรกิจดังกลาวกวารอยละ 70  (ธนาคาร   

เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, 2543) ดังนั้นแนวคิดการมุงเนนการตลาดจึงถูกหนวยงานทั้งภาครัฐ         

และเอกชนนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการใหสามารถอยูรอด และเติบโตตอไปได 

ทั้งนี้เพราะการมุงเนนการตลาดเปนแนวทางการบริหารธุรกิจที่ใหความสําคัญกับการตอบสนองความตองการของลูกคา

ดวยการประสานความรวมมือจากบุคลากรในฝายตางๆ ของธุรกิจ รวมถึงการติดตามความเคลื่อนไหวในดานตางๆ ของ

คูแขงเพื่อให “รูเขา รูเรา” แลวนําไปสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Narver & Slater, 1990) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จึงได

ตั้งวัตถุประสงคสําหรับการวิจัยไว 2 ประการ คือเพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไป ปญหาและอุปสรรคของการมุงเนนการตลาด 

และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ (2) อิทธิพลของการมุงเนน

การตลาด และปจจัยอื่นตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ผูวิจัยใชแนวทางเชิงปริมาณเพื่อเก็บขอมูลและวิเคราะหสถิติ และใชแนวทางเชิงคุณภาพเสริมเพื่อใหไดขอมูล

ที่มีสมบูรณและสามารถอธิบายความหมายของผลการวิเคราะหเชิงปริมาณใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

1. แนวทางเชิงปริมาณ ใชแบบสัมภาษณที่ประกอบไปดวยคําถามปดและเปด ซึ่งครอบคลุม 

ทั้งการวัดแบบวัตถุวิสัย และจิตวิสัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ SMEs ประเภทการผลิตซึ่งมีสถาน

ประกอบการอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

  1.1 ประชากรเปาหมายและการสุมตัวอยาง: ประชากรคือผูประกอบการธุรกิจ SMEs ประเภทการ

ผลิต ประมาณ 23,379 คน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552) เพื่อใหเปนไปตามเกณฑขั้นต่ํา

ของจํานวนตัวอยางในขอจํากัดการสรางโมเดล (SEM) (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ และคณะ, 2551) จึงไดกําหนดกลุม

ตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลจํานวน 500 ราย โดยจํานวนสถานประกอบการ และกลุมตัวอยางที่จะทําการจัดเก็บขอมูลใชการ

กระจายตัวอยางตามจํานวนมากนอยของประชากรแตละจังหวัด สวนสถานประกอบการใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ

เนื่องจากการเก็บขอมูลไมสามารถระบุประเภทการผลิตสินคาของสถานประกอบการไดลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ

สมัครใจในการใหขอมูลของผูประกอบการ 
  1.2 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล ใชเทคนิคการวิเคราะหแบบจําลองโครงสราง (structural 

equation modeling, SEM) ดวยโปรแกรมลิสเรล (linear structural relation, LISREL) 

1.3 การวัดความถูกตองและการทดสอบความเชื่อถือไดของมาตรวัด: การวัดความถูกตองของ 

มาตรวัดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยของนักวิชาการ (Lages & Montgomery, 2004; 

Khamwon & Speece, 2005) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในวงการศึกษาทางดานบริหารธุรกิจมาประยุกตใชในการสรางแบบ

สัมภาษณในแตละตัวแปร ซึ่งเชื่อไดวาการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับการศึกษาของนักวิจัยในศาสตร

เดียวกันเปนการยืนยันความถูกตองใน สวนการทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสัมภาษณใชการทดสอบความสอดคลอง

ภายใน ของรายการขอคําถามดวยวิธีการหาคาครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s alpha) พบวามีคาอัลฟาอยูระหวาง .60-

.90 ถือไดวามีความเชื่อถือไดปานกลาง-สูง (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2550) 
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2. แนวทางเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเจาะลึกบุคลากรขององคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบริบท สภาพปญหาและอุปสรรค รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs 

   2.1 ผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวยบุคคล 4 กลุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ และความเกี่ยวของกับตัว

แปรที่ใชศึกษาเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ (ก) ผูประกอบการ 18 คน (ข) ผูบริหารอุตสาหกรรมจังหวัด 4 

คน (ค) ประธานสภาอุตสาหกรรม 3 คน และ (ง) ผูบริหารที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายแกธุรกิจ SMEs 3 คน  

2.2 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรม ATLAS.ti ชวยในการจัดระเบียบขอมูล 

ใหเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการวิเคราะหเนื้อหาสาระของขอมูล  
   

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 1 พบวาผูประกอบการบางสวนใชวิธีการบริหารจัดการตามแนวทางเดิม     

ของบรรพบุรุษและมักใชเวลาสวนใหญอยูในสถานประกอบการทําใหไมมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง          

อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหขาดคุณสมบัติที่จะไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ อนึ่งผูประกอบการบางสวนเริ่ม

ตระหนักถึงการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยการเปลี่ยนแนวคิดในการประกอบธุรกิจจาก “ขายตามผลิต”       

ไปเปน “ผลิตตามขาย” โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพและตรายี่หอของสินคา หากแตยังมีผูประกอบการ

บางสวนที่มีการผลิตสินคาเลียนแบบเพื่อเกาะกระแสตลาดในการสรางความนิยม อยางไรก็ตามกิจกรรมการสงเสริม

การตลาดยังสามารถสรางจุดยืนใหสินคามีความแตกตางและโดดเดนกวาคูแขงขันไดแมวาจะมีคาใชจายคอนขางสูง

ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของธุรกิจอยูในภาวะชะลอตัวอันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและสถานการณการเมือง

ภายในประเทศ 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 2 พบวาการไดรับการสนับสนุนจากองคกรมีอิทธิพลโดยตรงตอความสําเร็จ

ของธุรกิจทางดานการเงิน การตลาดและเทคโนโลยีสูงมาก (รูปภาพ 1) ซึ่งขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับการกําหนดให

มีพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 นโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) (สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหพบวายังมีอีกหลายปจจัย ไดแก การพัฒนา

ผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด และการมุงเนนการตลาด ที่สงผลตอการดําเนินงานของธุรกิจทั้งโดยทางตรงและ

ทางออมนั้น แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยดังกลาวขางตนที่ถือเปนองคประกอบซึ่งจะนําพาธุรกิจไปสูเปาหมาย

ที่มุงหวัง โดยในสวนของผูประกอบการเองก็ตองตระหนักถึงองคประกอบของปจจัยดังกลาวที่มีผลตอความสําเร็จของ

ธุรกิจ สวนคุณลักษณะของธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย ขนาดของกิจการ ประเภทของสินคาที่ผลิต และระยะเวลาประกอบการ

ไมมีความสัมพันธกับปจจัยใดๆ (ตาราง 1)  

ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ SMEs อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมควรใหการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภทเพื่อใหสามารถเขาถึงบริการไดอยาง

เทาเทียมกัน และไมควรใชเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดของธุรกิจ ประเภทของสินคาที่ผลิต และระยะเวลาประกอบการมาเปน

เกณฑในการพิจารณาใหความชวยเหลือ 
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รูปภาพ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรในลักษณะของคาปรับมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จากคาดัชนีที่ใชเปนเกณฑในการพิจารณาถึงความพอเหมาะพอดีของโมเดลในภาพรวมสรุปไดวาขอมูลเชิง

ประจักษสอดคลองหรือกลมกลืนกับโมเดลอยูในระดับดี 
 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง ทางออม และผลรวมของแบบจําลองสมการโครงสราง 
ตัวแปรแฝงภายนอก ตัวแปรแฝงภายใน 

ตั ว แ ป ร
แ ฝ ง
ภายใน 

ทิศทาง
อิทธิพล 

คุณลักษณะของ

ผูประกอบการ 

คุณลักษณะ

ของธุรกิจ 

 

ก า ร ไ ด รั บ ก า ร

ส นั บ ส นุ น จ า ก

องคกรฯ 

การมุงเนน

การตลาด 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

การสงเสริม

การตลาด 

ทางตรง 0.11 0.01 0.26 0.07 0.15 0.22 

ทางออม 0.18 -0.12 0.12 0.07 0.08 -- 

ผ ล ก า ร

ดําเนินงาน

ของธุรกิจ รวม 0.29 -0.11 0.38 0.14 0.23 0.22 

ทางตรง 0.33 -0.06 0.01 0.15 0.36 -- 

ทางออม 0.18 0.06 0.18 0.05 -- -- 

การสงเสริม

การตลาด 

รวม 0.51 0.00 0.19 0.20 0.36 -- 

ทางตรง 0.35 -0.02 0.15 0.14 -- -- 

ทางออม 0.08 0.01 0.09 -- -- -- 

การพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

รวม 0.43 -0.01 0.24 0.14 -- -- 

ทางตรง 0.16 0.04 0.62 -- -- -- 

ทางออม 0.16 0.00 -- -- -- -- 

การมุงเนน

การตลาด 

รวม 0.32 0.04 0.62 -- -- -- 

ทางตรง 0.26 0.00 -- -- -- -- 

ทางออม 0.00 -- -- -- -- -- 

การไดรับการ

ส นั บ ส นุ น

จากองคกร รวม 0.26 0.00 -- -- -- -- 
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สรุป 
ผูประกอบการมีคุณลักษณะที่มีแนวโนมจะประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจในอนาคตแตก็ยัง

ตองการที่จะไดรับการสนับสนุนจากองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของในดานการเงิน การตลาด และ

เทคโนโลยี (Nadas, Nordtvedt & Vinturella, 2004) อยางไรก็ตามผูประกอบการรุนใหมซึ่งอยูในวัยกลางคนมีความ

พยายามที่จะนําเอาหลักวิชาการทางดานการจัดการสมัยใหมมาประยุกตใชในการทําธุรกิจ ทั้งในดานการพัฒนา

สินคา การปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหม ทันสมัย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการโฆษณา 

การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรงและการลด แลก แจก แถม (Verhees, 2005) ซึ่งปจจัยดังกลาวขางตนมีอิทธิพล

ตอผลการดําเนินงานของธุรกิจซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิจัยอยางนอยสองกลุม (Kirca, Jayachandran 

& Bearden, 2005) 
   
คําขอบคุณ 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ ประธานที่ปรึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการ

พัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ สุขเกษม ประธานโครงการฯ และ ดร.เจมส 

แลนแคสเตอร รวมถึงคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดใหคําแนะนํา ตรวจและแกไขงานวิจัยใหสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี ขอกราบขอบพระคุณทุกทานทั้งที่เอยนามและมิไดเอยนามมา ณ ที่นี้ 
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รูปภาพ 2 กรอบแนวความคิดและสมมติฐานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกรอบแนวความคิด สามารถนําไปตั้งสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้ 

1) ผลการดําเนินงานของธุรกิจ ขึ้นอยูกับ (ก) การสงเสริมการตลาด (ข) การพัฒนาผลิตภัณฑ (ค) การ

มุงเนนการตลาด (ง) การไดรับการสนับสนุนจากองคกร (จ) คุณลักษณะของธุรกิจ และ (ฉ) คุณลักษณะของ

ผูประกอบการ ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานการวิจัยที่ มีลักษณะเปนสมการของแบบจําลองโครงสราง

ความสัมพันธ ดังนี้  

BUSIPERF = ƒ (PROMOTI, PRODUDEV, MARKOR, ORGASUPP, BUSICHAR, ENTRECHA).…. (1) 
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2) การสงเสริมการตลาด ขึ้นอยูกับ (ก) การพัฒนาผลิตภัณฑ (ข) การมุงเนนการตลาด (ค) การไดรับการ

สนับสนุนจากองคกร (ง) คุณลักษณะของธุรกิจ และ (จ) คุณลักษณะของผูประกอบการ สามารถเขียนเปนสมมติฐานการ

วิจัยที่มีลักษณะเปนสมการของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ ดังนี้ 

PROMOTI = ƒ (PRODUDEV, MARKOR, ORGASUPP, BUSICHAR, ENTRECHA)…….…………...(2) 

3) การพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นอยูกับ (ก) การมุงเนนการตลาด (ข) การไดรับการสนับสนุนจากองคกร (ค) 

คุณลักษณะของธุรกิจ และ (ง) คุณลักษณะของผูประกอบการ สามารถเขียนเปนสมมติฐานการวิจัยที่มีลักษณะเปน

สมการของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ ดังนี้ 

PRODUDEV = ƒ (MARKOR, ORGASUPP, BUSICHAR, ENTRECHA)…………………………….….(3) 

4) การมุงเนนการตลาด ขึ้นอยูกับ (ก) การไดรับการสนบัสนุนจากองคกร (ข) คุณลักษณะของธุรกิจ และ (ค) 

คุณลักษณะของผูประกอบการ สามารถเขียนเปนสมมติฐานการวิจัยที่มีลักษณะเปนสมการของแบบจําลอง

โครงสรางความสัมพันธ ดังนี้ 

MARKOR = ƒ (ORGASUPP, BUSICHAR, ENTRECHA)..………………………………….….....…...(4) 

5) การไดรับการสนับสนุนจากองคกร ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของธุรกิจ และคุณลักษณะของผูประกอบการ 

เขียนเปนสมมติฐานการวิจัยที่มีลักษณะเปนสมการของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ ดังนี้ 

ORGASUPP = ƒ (BUSICHAR, ENTRECHA)………………………………..………….……………...(5) 

 



 
 
 
 
 
 
 

                         กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 
                                     วิทยาศาสตรประยุกต 
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การคัดกรองหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการสงสัญญาณของแคลเซียมในยีสต Saccharomyces 
cerevisiae  จากสารสกัดดอกไมกินไดและผลไมบางชนิดในประเทศไทย 
Screening of Calcium Signaling Pathway Inhibitor in Saccharomyces cerevisiae from some 
edible flower and fruit extracts in Thailand 
 

ปติปรีญา เสืออวม1 ธวัชชัย แพชมัด2 และ ชุลี ยมภักดี1 

Pitipreya Suauam1, Thawatchai Paechamud2 and Chulee Yompakdee1 

 

บทคัดยอ 
 วิถีการสงสัญญาณของแคลเซียมมีบทบาทสําคัญตอการควบคุมกระบวนการทางชีวภาพมากมายทั้งใน

มนุษย และในยีสต Saccharomyces cerevisiae  หนึ่งในกระบวนการที่ถูกควบคุมในยีสต คือ ขั้นตอนการแบงเซลล

ในระยะจาก G2 ไปสูระยะ M งานวิจัยในอดีตพบวาเมื่อเล้ียงยีสตสายพันธุกลาย Δzds1 ในภาวะที่มีความเขมขน

ของแคลเซียมสูง จะสงผลใหวิถีการสงสัญญาณแคลเซียมถูกกระตุน ทําใหเซลลยีสตดังกลาว ไมสามารถเจริญได  

ดวยเหตุนี้ ระบบคัดกรองหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการสงสัญญาณของแคลเซียมจึงไดถูกพัฒนาขึ้น  โดยอาศัย

หลักการที่วา หากในสารทดสอบมีสารโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถยับยั้งวิถีการสงสัญญาณของแคลเซียมได  แมเล้ียง

เซลลยีสต Δzds1 ในภาวะที่มีความเขมขนของแคลเซียมสูง  เซลลยีสตดังกลาวก็ยังสามารถเจริญได  ที่ผานมาไดมี

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย ไดแก สารกดภูมิคุมกัน (FK506 และ cyclosporine A) และยาฆาเซลลมะเร็ง 

(radicicol) ที่ใหผลบวกในระบบคัดกรองดังกลาว  งานวิจัยนี้จึงมุงหมายที่จะคัดกรองสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย 

ดวยระบบคัดกรองที่ใชยีสตสายพันธุกลาย Δzds1 เพื่อหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการสงสัญญาณของแคลเซียม    

จากการทดสอบสารสกัดจากดอกไมกินไดและผลไมในประเทศไทยจํานวน 34 ชนิด  ไมพบสารออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการ

สงสัญญาณของแคลเซียมในยีสตเลย แตพบวาสารสกัดจากพืชบางชนิดมีสารออกฤทธิ์ที่เปนพิษตอเซลลยีสตอีกดวย  

คําสําคัญ : ฤทธิ์ยับยั้งวิถีการสงสัญญาณของแคลเซียม  วิธีการคัดกรองดวยระบบยีสต  สารสกัดจากพืชไทย 

 

Abstract 
 Calcium signaling pathways play pivotal roles in regulation of various biological processes both 

in human and yeast (Saccharomyces cerevisiae).  One of the important processes in the yeast is that the 

pathways involved in the cell cycle regulation from G2 to M phase.  Previous studies showed that a 

mutant yeast strain (Δzds1) showed growth defect when it was cultivated in the medium with high 

concentration of CaCl2. Hence, a yeast based positive drug screening system was developed for 

screening small molecule which inhibits the calcium signaling pathways. In this assay, the specific 

inhibitor should restore the growth defect due to the Ca2+-hyperactivation condition. Many inhibitors such 
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as immunosuppressants (FK506 and cyclosporine A) and the anti-tumor agent (radicicol) showed 

positive results in the assay. This study aimed at screening of the calcium signaling pathway inhibitor 

from the Thai herb extracts.  Thirty-four edible flower and fruit extracts were screened, but the inhibitor 

was not found and showed no detectable growth in the assay. However, cytotoxic effect to the yeast 

indicator cells was noted in some plant extracts.  
Keywords : Calcium signaling pathway inhibitor, Yeast based assay, Thai plant extracts 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ในส่ิงมีชีวิตชั้นสูง วิถีการสงสัญญาณของแคลเซียมมีบทบาทตอการควบคุมกระบวนการทางชีวภาพที่

สําคัญมากมาย ไดแกการแบงตัวเพิ่มจํานวน, การกระตุนเซลลภูมิคุมกันชนิด T-cell, กระบวนการหลั่งสาร, การหดตัว

ของกลามเนื้อ รวมถึงการหลั่งสารสื่อประสาท (Clapham,1995)  นอกจากนี้วีถีดังกลาวยังควบคุมกระบวนการที่

สําคัญตางๆในยีสต S.  cerevisiae ดวย โดยหนึ่งในกระบวนการนั้นคือควบคุมขั้นตอนการแบงเซลลยีสตในระยะ G2 

สูระยะ mitosis โดยสัญญาณของแคลเซียมไปควบคุมการทํางานของโปรตีน Swe1 ซึ่งเปนโปรตีนไคเนสชนิดหนึ่ง 

โปรตีน Swe1 ทําหนาที่เติมหมูฟอสเฟตใหโปรตีน Cdc28 ซึ่งเปน cyclin-dependent protein kinase  ซึ่งการทํางาน

ของโปรตีนเชิงซอน cyclin-Cdc28 มีผลตอระยะการแบงเซลลจาก G2 สูระยะ M (Booher และคณะ 1993; Mean, 

1994)  วิถีการสงสัญญาณของแคลเซียมนี้เกิดขึ้นโดย 2 วิถีคูขนานคือ วิถีหนึ่งสงสัญญาณผาน โปรตีน calcineurin  

และ อีกวิถีหนึ่งผาน โปรตีน Mpk1 โดยทั้งสองวิถีนี้ทํางานรวมกันในการกระตุนการทํางานของโปรตีน Swe1 

(Mizunuma และคณะ, 1998) ในเซลลยีสตปกติจะมีโปรตีน Zds1 ทําหนาที่เปนตัวยับยั้งการทํางานของโปรตีน 

Swe1  (Bi และ Pringle, 1996) ทําใหเกิดความสมดุลระหวางสัญญาณการกระตุนและยับยั้งการทํางานของโปรตีน 

Swe1 (ดังรูปที ่1) 
 

 

รูปที่ 1 แบบจําลองวิถีการสงสัญญาณ 

ของแคลเซียม (Ca2+-signaling pathway) ใน

ยีสต  S. cerevisiae (Mizunuma และคณะ, 

1998) 
 

 

 

 

Shitamukai และคณะ (2000) ไดพัฒนาระบบคัดกรองสารออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการสงสัญญาณของแคลเซียม 

ขึ้น จากที่พบวา ในยีสตสายพันธุกลายที่ไมมียีน ZDS1 (Δzds1) พบวาเมื่อเล้ียงเซลลในสภาวะที่มีความเขมขนของ

แคลเซียมสูง เซลลจะไมสามารถเจริญไดเนื่องจากวีถีการสงสัญญาณของแคลเซียมถูกกระตุน และเนื่องจากเซลล

ดังกลาว ไมมียีน ZDS1 ทําใหโปรตีน Swe1 อยูในสภาวะที่มีการทํางานสูง  เปนผลทําใหเซลลหยุดหรือชะลอการแบง

เซลลอยูในระยะ G2  แตหากมีโมเลกุลขนาดเล็กที่สามารถยับยั้งที่สวนใดสวนหนึ่งของวิถีการสงสัญญาณของ

แคลเซียมได จะทําใหยีสตสายพันธุกลายดังกลาวสามารถเจริญในสภาวะที่มีความเขมขนของแคลเซียมสูงได        
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ผลการศึกษาที่ผานมาพบวา ความสัมพันธระหวางยาและโมเลกุลเปาหมาย (drug target) ทั้งของในยีสตและใน

มนุษยมีความใกลเคียงกันมาก (ดังตาราง1) ดังนั้นสารที่ใหผลบวกในระบบคัดกรองนี้ จึงนาที่จะสามารถพัฒนาเปน

ยาสําหรับมนุษยตอไป   

ตารางที่ 1 ฤทธิ์ทางชีวภาพของ

สารยับยั้งวิถีการสงสัญญาณของ

แคลเซียมที่คาดวานาจะไดจาก

ระบบคัดกรองที่ใชยีสตสายกลาย 

Δzds1 เปนเซลลบงชี้ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรองหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการสงสัญญาณของแคลเซียมในยีสต      
จากสารสกัดดอกไมกินไดและผลไมในประเทศไทย สําหรับเปนองคความรูใหมในการตอยอดเพื่อพัฒนาสารสกัด 

จากพืชที่มีอยูในประเทศใหเปนยาชนิดใหมๆ หรือเปนการเพิ่มสรรพคุณของพืชไทยที่ยังอาจไมเคยถูกคนพบโดย

วิธีการคัดกรองแบบอื่น 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. การเตรียมตัวอยางสารสกัดจากสารสกัดดอกไมกินไดและผลไม 

เก็บตัวอยางสวนประกอบตาง ๆ ของพืช ทําใหแหงดวย hot air oven อุณหภูมิ 55°C นาน 72 ชั่วโมง       

ทําการบดผานแรงขนาด 30 mesh จากนั้นสกัดดวยตัวทําละลายเมทธานอล และทําใหแหงดวย rotary evaporator 

2.   การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งวิถีการสงสัญญาณของแคลเซียมในยีสต โดย Δzds1 proliferation 

assay ตามวิธีการใน Wangkangwan และคณะ, 2009 โดยเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ YPAUD ที่ผสมเชื้อกับยีสต 

Δzds1 จากนั้นหยดสารสกัดปริมาณ 5 μl ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อดังกลาว โดยแตละสารมีความเขมขน 5 mg/ml   

การอานผลใหผลบวก คือ สารสกัดมีผลทําใหยีสต Δzds1 มีการเจริญเติบโตไดตามปกติ ทําใหรอบๆ บริเวณที่หยด

สารมีความหนาแนนของเซลลมากกวาบริเวณพื้นหลัง สวนผลลบ คือ สารสกัดไมสามารถทําใหยีสต Δzds1 

เจริญเติบโตไดตามปกติ และหากสารสกัดมีความเปนพิษตอเซลล จะพบการเจริญเปนแบบวงแหวน (ring-like 

growth) 

 
ผลและวจิารณ 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Δzds1 proliferation assay กับสารสกัดดอกไมกินไดและผลไม 

ลําดับที่ ชนิดพืช ช่ือวิทยาศาสตร สวนของพืช 
ผลการ
ทดสอบ 

1 

2 

3 

4 

 

5 

เล็บมือนาง 

โศก 

กุมน้ํา 

กุมบก 

 

พวงชมพู 

Quisqualis indica Linn. 

Clausena excavata Burm.f 

Crateva magna (Lour.) DC. 

Crateva adansonii DC. subsp. 

trifoliata (Roxb.) Jacobs. 

Antigonon leptopus Hook. 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

 

ดอก 

- 

- 

- 

- 

 

-  

โมเลกุลเปาหมาย ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารยับยั้ง 

 Calcineurin Immunosuppressants, Allergy remedy 

MPK1 (ERK1, ERK2) Anticancer agent, Anti-inflammatory 

MCK1 (GSK-3) Alzheimer disease, Type II diabetes 
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ลําดับที่ ชนิดพืช ช่ือวิทยาศาสตร สวนของพืช 
ผลการ
ทดสอบ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

ชุดควบคุมผลบวก 

ชุดควบคุมผลลบ 

พุดน้ําบุษย 

คลาน้ํา 

บุนนาก 

อัญชัน 

กุหลาบ 

ขี้เหล็ก 

ดาหลา 

เข็ม 

แค 

ขจร 

ดอกมาเหมี่ยว 

ล่ันทม 

โสน 

มะนาวโหดิบ

รามใหญสุก 

ชะมะเลียงสุก 

พิกุลดิบ 

พิกุลสุก 

มะตาด 

ทุเรียนเทศ 

มะเฟอง 

สมอไทย 

มะกอกน้ํา 

พลับไทย 

มะตูม 

ผลมาเหมี่ยว 

มะเดื่อปลอง 

ตะโกสวนดิบ 

มะพูด 

FK 506  

DMSO 

Gardennia carinata Wallich. 

Thalia dealbata J.Fraser. 

Mesua ferrea Linn. 

Clitoria ternatea L. 

Rosa Spp. & Hybird. 

Cassia siamea Lam. 

Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith 

Ixora lobbii Loud. 

Dolichandrone serrulata (DC.) 

Seem. 

Telosma minor Craib. 

Eugenia malaccensis Linn. 

Plumeria obtusa L. 

Sesbania aculeate. 

Carissa carandaslinn.  

Ardisia elliptica Thunb. 

Lepisanthes fruticosa Leenh. 

Mimusops elengi Linn 

Mimusops elengi Linn. 

DIllenia indica L. 

Annona muricata L. 

Averrhoa carambola L. 

Terminalia chebula Retz. 

Spondius pinnata. 

Diospyros kaki. 

Angle marmelos. 

Eugenia malaccensis Linn. 

Ficus hispida Linn. 

Diospyros maiabarica Kostel. 

Garcinia vilersiana Pierre. 

 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ดอก 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

ผล 

 

- 

- 

- / ct 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- / ct 

- / ct  

- / ct  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- / ct 

+++ 

- 

กําหนดให   + = ผลบวก    -  = ผลลบ        ct = เปนพิษตอเซลล 
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สรุป 
 จากการคัดกรองหาสารออกฤทธิ์ยับยั้งวิถีการสงสัญญาณของแคลเซียม ในสารสกัดที่ไดจากสวนดอกและ

ผลของดอกไมกินไดและผลไมในประเทศไทย จํานวน 34 ชนิด พบวาพืชที่นํามาศึกษาไมพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ที่สามารถยับยั้งวิถีการสงสัญญาณของแคลเซียมในยีสตได และพบพืชบางชนิดมีสารออกฤทธิ์ที่เปนพิษตอเซลลยีสต

ดวย ไดแก สารสกัดจากดอก  บุนนาก ผลชะมะเลียงสุก ผลพิกุลทั้งดิบและสุก และผลมะพูด                  
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การจัดทําโปรแกรม HACCP สําหรับกระบวนการผลิตน้ําด่ืม 
Establishment of a HACCP Program for Drinking Water Manufacture 
 

สุณิสา วรรณลักษณ1 วรรณา ตั้งเจริญชัย2 และ มยุรฉัตร นาทวรทัต1                                                                                                           
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้เปนการจัดทําโปรแกรม  HACCP สําหรับกระบวนการผลิตน้ําดื่มของโครงการสวนพระองค      

สวนจิตรลดา  เพื่อประกันคุณภาพความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑน้ําดื่ม  โดยมีลําดับการศึกษา ไดแก  ศึกษา

ขอมูลเบื้องตนของระบบประกันคุณภาพของโรงงานน้ําดื่ม จัดทําและประยุกตใชโปรแกรม HACCP ตรวจสอบ

ประสิทธิภาพโปรแกรม HACCP พบวาโรงงานน้ําดื่มมีความพรอมจัดทําโปรแกรม HACCP  จากการวิเคราะห

อันตรายและกําหนดจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตน้ําดื่ม พบวามีขั้นตอนที่เปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุมจํานวน           

1 ขั้นตอน คือ การฆาเชื้อดวยโอโซน จากนั้นนํามากําหนดมาตรการตรวจติดตามจุดวิกฤตที่ตองควบคุม มาตรการ

การแกไขทั้งกับผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต มาตรการทวนสอบโปรแกรม HACCP และระบบเอกสารที่เกี่ยวของ 

ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม HACCP พบวาสามารถนําระบบการวิเคราะหอันตรายและควบคุม     

จุดวิกฤตมาใชในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑน้ําดื่มไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ   

เปนหลักประกันความปลอดภัยใหกับผูบริโภค      

คําสําคัญ : น้ําดื่ม  การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 

 

Abstract 
This study aimed to establish a HACCP quality assurance program for the drinking water 

manufacture of Royal Chitralada Projects. The study composed of a preliminary study for a quality 

assurance system, an application and implementation of the HACCP program, as well as an efficiency 

evaluation of  the program. The results showed that this HACCP program was applicable to the drinking 

water manufacture. One critical control point (CCP) was identified and it composed of an ozone 

disinfection. An establishment of critical limit for the CCP, a corrective action, and record keeping 

procedures were implemented. Validation and verification plans were also included. The efficiency 

evaluation of the program showed that the HACCP program could be applied in order to eliminate the risk 

of hazards, and increase in the quality assurance. 

Keywords : Drinking water , Hazard Analysis and Critical Control Point           
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คํานําและวัตถุประสงค 
ปจจุบันการผลิตอาหารตามความตองการของผูบริโภคและตลาดการคาโลก  จําเปนตองคํานึงถึงคุณภาพ

และความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารเปนหลัก    การผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมจึงจําเปนตองมีระบบการ

จัดการที่ดี  จึงไดมีการนําระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึ่งเปนระบบที่ไดรับการ

ยอมรับจากทั่วโลกอยางแพรหลาย  มาใชในการประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร โดยมีการประเมิน

อันตรายของอาหาร ตั้งแตวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑสุดทาย  จนถึงมือผูบริโภค  จากนั้นจะใชวิธีการเฝา

ระวังและการตรวจสอบเพื่อควบคุมและปองกันอันตรายดังกลาว  เพื่อใหผูผลิตและผูบริโภคมั่นใจวาอาหารนั้น

ปลอดภัย (ปรียา และวราภา, 2544)  งานวิจัยนี้เปนการจัดทําโปรแกรม HACCP ของกระบวนการผลิตน้ําดื่ม ของ

โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา  เนื่องจากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) และฉบับที่ 

135 (พ.ศ.2534)  กําหนดใหผลิตภัณฑน้ําดื่มหรือน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุปดสนิทเปนอาหารควบคุมเฉพาะที่

จําเปนตองผลิตใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด  ประกอบกับปจจุบันโรงงานน้ําดื่ม ของโครงการสวนพระองค          

สวนจิตรลดา ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ คือ GMP กฎหมาย (หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตน้ําบริโภค) 

ดังนั้นจึงมีความตองการและความพรอมที่จะพัฒนาระบบคุณภาพใหสูงขึ้น โดยนําหลักการของโปรแกรม HACCP 

มาใชเพื่อประกันคุณภาพดานความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑน้ําดื่ม ของโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลเบื้องตนของโรงงานน้ําดื่มกอนการจัดทําโปรแกรม HACCP   ประกอบดวย  

การศึกษาระบบประกันคุณภาพของโรงงาน  โครงสรางอาคารการผลิต  กระบวนการผลิตน้ําดื่ม   

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําเอกสารควบคุมดวยระบบ HACCP  12 ขั้นตอน ประกอบดวย การจัดตั้งทีมงาน 

HACCP  การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ  การระบุวัตถุประสงคการใชผลิตภัณฑ  การจัดทําแผนภูมิการผลิต   

การทวนสอบความถูกตองของแผนภูมิการผลิต  การวิเคราะหอันตราย  การกําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม           

การกําหนดคาวิกฤต  การตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤต  การกําหนดวิธีการแกไขเมื่อมีการเบี่ยงเบนจุดวิกฤต  

การกําหนดวิธีการทวนสอบระบบ HACCP  การกําหนดวิธีการทําเอกสารและการจัดเก็บบันทึกขอมูล (ปรียา และ  

วราภา, 2544)   

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม HACCP ทั้งกอนและหลังการนําโปรแกรม HACCP 

มาใช โดยเปรียบเทียบผลวิเคราะหดานจุลชีววิทยา ไดแก Total plate count (APHA,2005(9215))  

Coliform(MPN)/100 ml และE.coli (APHA,2005(9221))  เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม  -  มิถุนายน 

พ.ศ.2553 

 

ผลและวจิารณ 
ขั้นตอนที่1 จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของโรงงานน้ําดื่ม กอนการจัดทําระบบ HACCP พบวามีความ

พรอมที่จะจัดทําโปรแกรม HACCP เนื่องจากไดรับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต          

น้ําบริโภค (GMP กฎหมาย) ซึ่งเปนโปรแกรมพื้นฐานของการพัฒนาระบบHACCPใหเกิดขึ้นและประสบความสําเร็จ

ไดงายขึ้น      

ขั้นตอนที่2  การศึกษาการจัดทําเอกสารควบคุมดวยระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตน้ําดื่ม 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-290 

ประกอบดวย การจัดตั้งทีมงานระบบ HACCP  โดยคัดเลือกมาจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต

น้ําดื่มและเคยไดรับการฝกอบรมดานระบบ GMP, HACCP การจัดทําเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑน้ําดื่ม    

การจัดทําและทวนสอบความถูกตองของแผนภูมิกระบวนการผลิต    เอกสารขอบขายอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง  

เอกสารการวิเคราะหอันตรายโดยใช Decision Tree พบจุดวิกฤตที่ตองควบคุมจํานวน 1 จุด คือ ขั้นตอนการฆาเชื้อ

ดวยโอโซน และนํามากําหนดมาตรการตรวจติดตามจุดวิกฤต มาตรการการแกไขทั้งกับผลิตภัณฑและกระบวนการ

ผลิต รวมทั้งกําหนดแผนการทวนสอบผลิตภัณฑ (ตารางที่1) 

ตาราง 1 แผนการควบคุมจุดวิกฤต      
No. ขั้นตอนการผลิต คาจํากัดวิกฤต มาตรการตรวจติดตาม มาตรการแกไข การทวนสอบ 

CCP1 ฆ า เ ชื้ อ ด ว ย โ อ โ ซน   

B : จุลินทรียเหลือรอด

จากการฆาเชื้อดวย

โอโซน                

ความเขมขนของ

โอโซน  ≥0.1 

ppm. 

What : ตรวจสอบความ

เขมขนของโอโซน 

Where : เครื่องตรวจสอบ

ความเขมขนของโอโซน   

Who : QA โรงงาน 

When : ทุก 2 ชั่วโมง 

How : ตรวจดูจากเครื่อง

ตรวจสอบความเขมขน

ของโอโซน  

Record : ใบรายงานการ

ตรวจสอบปริมาณโอโซน 

ถาปริมาณความเขมขนของโอโซนไมได

ตามที่กําหนด                          

Process :QA โรงงานสั่งหยุดการผลิต

เพื่อปรับความเขมขนของโอโซนใหได

ตามที่กําหนด และตรวจเช็คความเขมขน

ของโอโซนซ้ําอีกครั้งจึงเริ่มการผลิต โดย

ลงบันทึกในใบรายงานการตรวจสอบ

ปริมาณโอโซน   

Product : QA โรงงานทําการกัก

ผลิตภัณฑ Lot ท่ีมีปญหาจนถึง Lot กอน

มีปญหาเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑสุดทาย 

กรณีผลตรวจผลิตภัณฑไมผานตองทํา

การผลิตซ้ําอีกครั้ง 

ส ง นํ้ า ต ร ว จ

วิ เ ค ร า ะ ห

ป ริ ม า ณ   

จุลินทรีย จาก

Lab นอก ป

ละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม HACCP ทั้งกอนและหลังการนําโปรแกรม HACCP มาใช  

  ตารางที่ 2  ผลการตรวจสอบดานจุลชีววิทยา ของผลิตภัณฑน้ําดื่ม 
เดือน จํานวนตัวอยาง จํานวนผลิตภัณฑท่ีพบปญหา 

กอนการใชระบบ HACCP 

มกราคม                                        

กุมภาพันธ                                        

มีนาคม          

 

เมษายน                                     

พฤษภาคม                                         

มิถุนายน                                                    

40                                   

38                                   

44 

หลังการใชระบบ HACCP 

41                                   

36                                   

40 

2                                 

2                                 

1 

 

-                                 

-                                 

- 

                

 จากตารางที่ 2 กอนการจัดโปรแกรม HACCP (มกราคม – มีนาคม 2553) ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ 

และมีนาคม พบปญหาการปนเปอนจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Total plate count)ในผลิตภัณฑน้ําดื่ม เกินมาตรฐาน

จํานวน 2, 2 และ 1 ตัวอยาง ตามลําดับ (มาตรฐานที่กําหนด คือ จุลินทรียทั้งหมด ตองไมมากกวา 500 cfu/ml  ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภค257 เลม 1-2521) จากการสืบสวนหาสาเหตุการปนเปอนของจํานวนจุลิ

นทรียทั้งหมดเกินมาตรฐานดังกลาวนาจะเกิดจากการรั่วของทอลําเลียงโอโซนจากเครื่องผลิตโอโซนไปยังถังผสม

โอโซน ประกอบกับไมมีการตรวจสอบความเขมขนของโอโซนที่ใชในการฆาเชื้อจุลินทรีย  จึงทําใหประสิทธิภาพในการ
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ฆาเชื้อจุลินทรียไมสมบูรณ  การปองกันไมใหเกิดซ้ํา คือ เจาหนาที่ชางประจําโรงงานตรวจเช็คสภาพเครื่องผลิต

โอโซนและทอลําเลียงโอโซนทุกครั้งที่ผลิต และโรงงานเพิ่มการติดตั้งเครื่องตรวจสอบความเขมขนของโอโซน โดย

เจาหนาที่ประกันคุณภาพโรงงานควบคุมความเขมขนของโอโซนใหไดตามที่กําหนดและตรวจสอบความเขมขนของ

โอโซนตามแผนการควบคุมจุดวิกฤต  

  ผลการตรวจคุณภาพดานจุลินทรียหลังการจัดทําโปรแกรม HACCP คือ ไมพบการปนเปอนของจุลินทรียใน

ผลิตภัณฑน้ําดื่ม เพราะโรงงานไดดําเนิน การตามระบบ HACCP  คือมีการตรวจติดตาม มาตรการแกไขเมื่อมีการ

เบี่ยงเบนและมีการทวนสอบระบบ HACCP            

                                                                                                                                                                                                 
สรุป                                                                                                                                                                                                             

 โรงงานน้ําดื่มมีความพรอมที่จะจัดทําโปรแกรม HACCP   เนื่องจากไดรับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ

และวิธีการที่ดีในการผลิตน้ําบริโภค (GMP กฎหมาย) ซึ่งเปนโปรแกรมพื้นฐานของการพัฒนาระบบHACCPใหเกิดขึ้น

และประสบความสําเร็จไดงายขึ้น                                                                                                                                              

 จากการวิเคราะหอันตรายของกระบวนการผลิตน้ําดื่ม  โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา  พบจุดวิกฤตที่

ตองควบคุม 1 ขั้นตอน ไดแก การฆาเชื้อดวยโอโซน พบอันตรายทางดานชีวภาพ ไดแก การเหลือรอดของเชื้อจุลินทรีย

ที่กอใหเกิดโรคจากการฆาเชื้อดวยโอโซน   จึงไดนํามาจัดทําแผนควบคุมจุดวิกฤต  แผนการตรวจติดตาม  มาตรการ

แกไข และแผนการทวนสอบระบบ HACCP เพื่อยืนยันวาระบบ HACCP ที่จัดทําขึ้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม HACCP พบวาหลังการนําโปรแกรม HACCP มาใชไมพบ

การปนเปอนของจุลินทรียในผลิตภัณฑน้ําดื่ม แสดงวาโรงงานสามารถนําระบบควบคุมจุดวิกฤตมาใชใหเกิดความ

ม่ันใจดานความปลอดภัยแกผูบริโภคได 
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การดูดซับตะกั่วโดยใชเถาแกลบดําและเถาแกลบดําที่ปรับสภาพ 
Adsorption of Lead (Pb2+) Using Rice Husk Ash and Modified Rice Husk Ash  
 

ปานใจ ส่ือประเสริฐสิทธิ์1, กรรณิกา ปงอุทา1 และธัญกมล แสงไชย1 

Panjai Saueprasearsit1, Kannika Pung-utha1 and Thanyakamon Sangchai1 

 

บทคัดยอ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดูดซับตะกั่ว โดยใชเถาแกลบดําและเถาแกลบดําที่ปรับสภาพดวย

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 โมลาร ดวยการทดลองแบบทีละเท   จากผลการศึกษา พบวา สภาวะที่เหมาะสม

ในการดูดซับ คือ คา pH เทากับ 3 ระยะเวลาสัมผัส 30 นาที ขนาดของเถาแกลบดํา 250 – 500 ไมครอน ความเร็ว

รอบ 150 รอบตอนาที ปริมาณตัวดูดซับ 20 กรัมตอลิตร คาความเขมขนเริ่มตนของสารละลายตะกั่ว 75 มิลลิกรัมตอ

ลิตร สมการไอโซเทอรมของแลงเมียรเปนสมการที่เหมาะสมในการอธิบายกลไกการดูดซับที่เกิดขึ้น โดยสมการ

ดังกลาวอธิบายวา การดูดซับที่เกิดขึ้นเปนการดูดซับแบบชั้นเดียว (Monolayer) ซึ่งมีพื้นที่ผิวของตัวดูดซับ เปนปจจัย

การดูดซับที่สําคัญ ความสามารถสูงสุดในการดูดซับตะกั่ว (qmax) ของเถาแกลบดําและเถาแกลบดําที่ปรับสภาพ               

ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 3.64 และ 4.22 มิลลิกรัมตอกรัม งานวิจัยนี้สามารถสรุปไดวา เถาแกลบดําและเถาแกลบดํา

ที่ปรับสภาพจัดเปนตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่ว  

คําสําคัญ : การดูดซับ ตะกั่ว เถาแกลบดํา กระบวนการที่ปรับสภาพ 

 

Abstracts  
The objective of this research aimed to study the adsorption of lead (Pb2+) using rice husk ash 

(RHA) and 0.1 M NaOH modified rice husk ash (MRHA) in the batch experiment. The results showed that 

appropriate condition for Pb2+adsorption by rice husk ash and modified rice hush ash was pH 3, contact 

time of 30 minutes, adsorbent size of 250 – 500 μm, agitation speed of 150 rpm, adsorbent dose of      

20 g/l and initial Pb2+ concentration of 75 mg/l, respectively. Langmiur isotherm was found to better fit the 

experiment data than Fruendlich isotherm.  Adsorption mechanism was monolayer which important 

adsorption factor was surface area. Maximum adsorption capacity (qmax) of RHA and MRH was 3.64 and 

4.22 mg/g. Therefore, it can be concluded that RHA and MRHA are effective adsorbents. Finally, the 

utilization of RHA and MRHA is an interesting waste management and eco-friendly technique.  

Keyword :  adsorption, lead (Pb2+), rice husk ash, modification process 

 

Introduction  
 Lead (Pb2+) is widely used in various industries as metal plating, battery production, etc. which 

can damage human health and the environment.  In this research, the adsorption is one of the most well 

                                                 
1 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 ประเทศไทย 
  Faculty of Environment and Resource Studies,Mahasarakham University, Talad District,  Ampoe Maung, Maha-Sarakham  40000, Thailand. 
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known and economically favorable technique for removing heavy metals in various industrial wastewaters 

so it was selected to be the process in this research. Rice husk is significant industrial waste from 

biomass power used to be the adsorbent. In the experiment, the effects of pH, contact time, adsorbent 

size, temperature, agitation speed, adsorbent dose, initial Pb2+ concentration including adsorption 

isotherms were investigated. The results can explain the mechanism of Pb2+adsorption and determine   

the adsorption capacity. The utilization of RHA is an alternative waste management and natural 

conservation.  
 

Materials and Methods 
 The RHA was washed with distilled water until the pH was constant and dried in an oven at     

105 0C for  24 hours. Then, they were ground to be various sizes. In modification process, RHA was 

mixed with 0.1 M NaOH (1:20, w/v) for 30 minutes and according to distilled water washing and drying 

step similar RHA. In synthetic wastewater preparation, aqueous solutions of Pb2+were prepared by 

dissolving PbNO3.4H2O(s) in distilled water. Adsorption parameters consisted of pH (2.0 – 7.0), contact 

time (0, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 and 360 min), particle size  (53-125 μm, 125-250 μm, 250-500 μm, 

600-710 μm and 710-1,000 μm), room temperature, agitation speed (100, 150, 200, and 250 rpm), 

adsorbent dose (10, 20, 30 and 40g/l) and Pb2+ concentration (5, 10, 25, 50, 75 and 100 mg/l). Moreover, 

Langmuir and Fruendlich isotherms were used to study adsorption mechanism and adsorption capacity.  

 

Results and Discussion 
 The Pb2+ adsorption on RHA and MRHA increased with an increase of pH from pH 2 to pH 3 due 

to the decrease in electrostatic repulsive between the surface and the metal ions. The suitable pH is 3.0.                  

The Pb2+adsorption on MRHA has been found to be higher than RHA because the base treatment can  

remove surface impurities and exposure of available binding sites for metal adsorption after the 

pretreatment might be the reason for the increase in metal adsorption [1]. The effects of pH on Pb2+ 

adsorption on RHA and MRHA were shown in Figure 1. Then, the rate of Pb2+adsorption is found to be 

rapid increase in the period time of 0 – 30 min and thereafter, the removal of Pb2+ions is almost constant 

(Figure 2). In the initial stage of sorption,  the vacant surface sites for adsorption are large.  After some 

time, the remaining vacant surface sites are difficult to be occupied due to repulsive forces between the 

molecules of adsorbate on the adsorbent surface and in the bulk phase [2]. The appropriate contact time 

is 30 min.  Effects of adsorbent size on adsorption are shown in Figure3, decreasing of adsorbent size 

leads to the increase in surface area and adsorption opportunity at the outer surface of the adsorbent.  

As diffusional path length or mass transfer resistance, contact time, and blockage sections of the particle 

may not be utilized for adsorption, the adsorption capacity of large particles may be low [3]. The suitable 

adsorbent size is 250 - 500 μm. The study on effect of agitation speed shows that  the rate of Pb2+ 
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adsorption increases with increasing of agitation speed (Figure 4) due to the greater uniform mixing or 

the lower boundary layer resistance to reaction resulted by increasing the agitation [4].  

 The optimal agitation speed of this study is 150 rpm. The effects of adsorbent dose on the 

removal of Pb2+ are apparent that increasing of the adsorbent dose causes to increase the amount of 

Pb2+but decrease the amount adsorbed per unit mass, adsorption density  (Figure 5) because of 

unsaturation of adsorption sites through the adsorption process. Other reasons may be due to the 

particle interaction, such as aggregation, resulted from high adsorbent dose.  Such aggregation would 

lead to decrease in total surface area of the adsorbent and an increase in diffusion path length [5].  

In term of adsorption capacity, the effects of initial Pb2+ concentration on adsorption  (Figure 6) 

are apparent that increasing of the initial Pb2+ concentration causes to increase Pb2+ adsorption capacity. 

It is understood that the number of available adsorption sites is constant but the adsorbate increases. 

The suitable initial Pb2+ concentration is 75 mg/l. Adsorption isotherms for adsorption of Pb2+ on RHA and 

MRHA were calculated from the results of   studying effects of initial Pb2+ concentration. The results 

present that the experiment data were better fitted to the Langmuir equation ( 9066.02 =RHAR , 

9126.02 =MRHAR ) than the Freundlich equation ( 8906.02 =RHAR , 7599.02 =RHAR ) (Table 1). From the results, 

the Langmuir adsorption model, based on the sorption on a homogeneous surface by monolayer sorption 

without interaction between sorbed species becomes more appropriate to describe the process.  The 

values of Pb2+ specific uptake found in this work were higher than the other works [1]. Thus, the RHA and 

MRHA are the effective absorbents for the Pb2+adsorption from aqueous solutions. 

 

Table 1 Langmuir Isotherm and Fruendlich Isotherm constants for adsorption of Pb2+on RHA and MRHA  

 

Langmuir Isotherm Fruendlich Isotherm Adsorbent 

qmax(mg/g) b(l/mg) R2 Kf (mg/g) n R2 

RHA 

MRHA 

3.64 

4.22 

0.13 

0.27 

0.9066 

0.9126 

0.37 

0.82 

1.38 

1.66 

0.8906 

0.7599 
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  Figure 1 Effect of pH on adsorption of Pb2+             Figure 2 Effect of contact time on adsorption of Pb2+ 

                                       using RHA and MRHA                                                                        using RHA and MRHA 

  
               
 
 
 
 
  

  Figure 3 Effect of adsorbent size on adsorption          Figure 4 Effect of agitation speed on adsorption  

                 of Pb2+using RHA and MRHA                                                           of Pb2+using RHA and MRHA                                               
                      
              
 
 
 
 
 
   Figure 5 Effect of adsorbent dose on adsorption               Figure 6 Effect of adsorption capacity   

                   of Pb2+using RHA and MRHA                                                 on adsorption of Pb2+using RHA and MRHA 
 

Conclusion 
 The results shown that appropriate condition for Pb2+adsorption by RHA and MRHA  was pH 3, 

contact time of 30 minutes, adsorbent size of 250 – 500 micron, agitation speed of 150 rpm, adsorbent 

dose of 20 g/l and initial Pb2+ concentration of 75 mg/l, respectively. Langmiur isotherm was found to 

better fit the experiment data than Fruendlich isotherm. Adsorption mechanism was monolayer and 

important adsorption factor was surface area. Maximum adsorption capacity (qmax) of RHA and MRH was 

3.64 and 4.22 mg/g, respectively.  
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การต้ังตํารับเจลไดโคลฟแนกโซเดียมโดยใชแปงทาวยายมอมเปนสารกอเจล 
Formulation of Diclofenac Sodium Gels using Arrowroot Starch as Gelling Agents 

 

สุวรรณี พนมสุข1 ชมพิศ พิทยานนท2 ปราณีต โอปณะโสภิต1 และ ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน1 

Suwannee Panomsuk1, Chompit Pittayanon2, Praneet Opanasopit1, and Tanasait Ngawhirunpat1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการนําแปงทาวยายมอมซึ่งมีคุณสมบัติเปนสารเพิ่มความหนืดจากธรรมชาติ มา

เตรียมตํารับเจล    การทดลองทําโดยศึกษาผลของสารตางๆ ที่จะเติมในตํารับตอสมบัติเบื้องตนของเจลแปงทาว

ยายมอม ไดแกความหนืด ความเปนกรด-ดาง ความใส พบวาแปงทาวยายมอมความเขมขน 8% w/w เหมาะในการ

เตรียมตํารับ โดยนํามาใสตัวยาไดโคลฟแนกโซเดียมซึ่งเปนยาในกลุมลดการอักเสบที่ไมใชเสตียรอยด ความเขมขน 

1% w/w ซึ่งมีความเขมขนเทากับผลิตภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด การศึกษาการปลดปลอยยาโดยใช Franz 

diffusion cells ที่อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 2 ชั่วโมง พบวาตํารับที่เตรียมไดมีการปลดปลอยตัวยาสําคัญไมแตกตาง

จากผลิตภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด (p<0.05) ตํารับที่เตรียมไดมีความคงตัวหลังจากผานการทดสอบโดยวิธี 

temperature cycling ผลการทดลองแสดงวาแปงทาวยายมอมมีคุณสมบัติที่ดีในการนํามาพัฒนาใชเปนสารกอเจล

ในตํารับยาเตรียมที่เปนเจลสําหรับใชภายนอก 

คําสําคัญ : ไดโคลฟแนกโซเดียม เจล แปงทาวยายมอม สารกอเจล 

 

Abstract 
The aim of this study was to formulate diclofenac sodium gel from the natural viscosity inducing 

agent; arrowroot starch.  The effects of added excipients in the formulation were studied in 5 and 8% w/w 

arrowroot starch gel base and evaluated for their properties; viscosity, pH and clarity of the gel.  The 8% 

of arrowroot starch was chosen due to the suitability of the above properties. The in vitro drug release 

study of the selected formulation was performed compared to that of the commercial diclofenac using 

Franz static one-chamber diffusion cells at 37oC for 2 hours.  Drug release from the selected formulation 

was in the same range (p<0.05) of that from the commercial product (p<0.05).  The stability of the 

formulation was also performed via temperature cycling method.  The results showed that the arrowroot 

starch can be used as gelling agent in gel preparations. 

Keywords : Diclofenac sodium, gels, arrowroot starch, gelling agents 
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คํานําและวัตถุประสงค 
ไดโคลฟแนกเปนยาตานการอักเสบกลุมที่ไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) นิยมใชในรูปเกลือของโซเดียม

เนื่องจากละลายไดดีกวา แมวาไดโคลฟแนคจะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารไดดีแตอาจกอใหเกิดการระคายเคือง    

ตอทางเดินอาหารได ซึ่งการใหยาผานทางผิวหนังเปนการหลีกเลี่ยงอาการขางเคียงนี้ได เจลเปนรูปแบบยาที่     

เตรียมไดงายสามารถเตรียมเปนยาสําหรับใชภายนอกไดเมื่อทาบริเวณผิวหนังจะเกิดเปนแผนฟลมบางๆ เคลือบ

บริเวณที่ทา ลางออกไดงาย (Allen L. V. et al., 2005) สารเพิ่มความหนืดหรือสารกอเจลที่ใชศึกษาในตํารับไดโคล

ฟแนคเจลนั้นมีใชอยูหลายชนิดเชน hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), hydroxypropylcellulose (HPC), 

sodium alginate, carbopol 934,และ polyvinyl alcohol (PVA) ซึ่งมีทั้งพอลิเมอรในกลุมธรรมชาติและกึ่งสังเคราะห 

(Rowe R. C. et al., 2006)  แปงทาวยายมอมเปนแปงที่ทํามาจากหัวทาวยายมอม (Tacca leontopetaloides)      

ซึ่งเก็บหัวไดปละครั้งทําใหเปนแปงที่มีราคาแพง ทําใหอาหารมีความขนหนืดสูงแมใชเพียงปริมาณเล็กนอยจึงนิยม

นํามาใชในอาหาร จากการศึกษาพบวาสารละลายแปงทาวยายมอมความเขมขน 5 และ 8 % w/w มีความคงตัวและ

มีความหนืดเหมาะสมสําหรับนําไปใชเปนสารเพิ่มความหนืดในเภสัชภัณฑ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ

การใชแปงทาวยายมอมเปนสารกอเจลในตํารับเจลที่ใชสําหรับทาภายนอก มีไดโคลฟแนกโซเดียมเปนตัวยาสําคัญใน

ปริมาณ 1% w/w (Kamishita T., 1987) ซึ่งเทากับปริมาณที่มีในผลิตภัณฑยาที่ขายในทองตลาด ทําการศึกษา      

ผลของสารชวยในตํารับที่มีตอสมบัติทางกายภาพของตํารับ ศึกษาความคงตัว และศึกษาการปลดปลอยตัวยา 

สําคัญออกจากตํารับที่คงตัวเทียบกับผลิตภัณฑดังกลาวดวย 

 

อุปกรณและวิธีการ 
สารที่ใชในการตั้งตํารับไดแกแปงทาวยายมอม (เกรดสําหรับใชทําอาหาร รานชูถิ่น ส่ีแยกคอกวัว กรุงเทพฯ) 

ไดโคลฟแนกโซเดียม (Sigma Co., St. Louis, Mo, USA), benzalkonium chloride (BC), ethanol, polyethylene 

glycol 400 (PEG 400), propylene glycol (PG) และ glycerin (บ. วิทยาศรม จํากัด กรุงเทพฯ) อุปกรณสําคัญที่ใช

ไดแก เครื่องมือวัดความหนืด (Brookfield viscometer, model RV, USA) และเครื่องมือสําหรับศึกษาการปลดปลอย

ตัวยาจากตํารับ (Franz static one-chamber diffusion cells) 

 วิธีการวิจัยทําตามลําดับดังนี้ 

 1.  ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสารชวยตางๆ ที่ใสในตํารับ:  ทําการศึกษาในสารละลายแปงความ

เขมขน  5 และ 8% w/w สารชวยในตํารับที่ใสไดแก BC, ethanol, PEG 400, PG, glycerin และน้ํา โดยใสในปริมาณ

ตางๆ กันแลวทําการประเมิณสมบัติตางๆ ไดแก pH ความใส และความหนืด  

 2.  ตั้งตํารับเจลไดโคลฟแนกโซเดียม1% w/w โดยใชแปงทาวยายมอม 8% w/w เปนสารกอเจล ใสสารชวย

ในตํารับไดแก BC 0.02%, ethanol และ PEG 400 โดยใส ethanol:PEG 400 ในอัตราสวน 3ml:3ml ในตํารับที่ 1 

และ 5ml:5ml ในตํารับที่ 2 ตามลําดับ ทําการประเมินผลตามขอ 1 

 3.  เลือกตํารับจากขอ 2 ที่มีความเหมาะสมมาทําการศึกษาการปลดปลอยตัวยาโดยใช Franz diffusion 

cells  ที่อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 2 ชั่วโมง ใช cellophane กั้นระหวางตํารับและ receptor medium ซึ่งใชน้ํากลั่น  

ทําการสุมตัวอยางที่เวลาตางๆ กันมาวัดหาปริมาณยาที่ปลดปลอยออกมาโดยการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 285 nm 

ทําการเปรียบเทียบการปลดปลอยกับผลิตภัณฑที่จําหนายในทองตลาด 
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 4.  ศึกษาความคงตัวทางกายภาพของตํารับที่เลือกจากการทํา temperature cycling   โดยนําไปเก็บที่

อุณหภูมิ 45±2 oC เปนเวลา 24 ชั่วโมงและดวยอุณหภูมิ 5±2 oC เปนเวลา 24 ชั่วโมง ทําเชนนี้รวมทั้งหมด 3 ครั้ง แลว

ตั้งทิ้งไวใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองกอนสังเกตลักษณะทางกายภาพและวัดความหนืด 

 

ผลและวจิารณ 
สารละลายแปงทาวยายมอมความเขมขน 8% มีความหนืดสูงกวา 5% แตสารละลายที่ไดจะมีความใสนอย

กวา pH ของสารละลายแปงทั้งสองความเขมขนอยูระหวาง 6-7 ผลของการเติมสารชวยในตํารับลงในสารละลายแปง

ทั้งสองความเขมขนพบวา pH ของสารละลายแปงไมเปล่ียนแปลง แตทําใหความหนืดลดลง โดย  ethanol และ BC มี

ผลตอความหนืดมากกวาสารอื่น สารละลายแปงทาวยายมอมความเขมขน 8% เหมาะในการตั้งตํารับเนื่องจากความ

หนืดที่ลดลงหลังจากใสสารชวยอื่นยังอยูในชวงความหนืดที่ตองการในการเตรียมเปนยาทาภายนอก จากการทดลอง

ตั้งตํารับพบวาตํารับที่ใส ethanol:PEG ในปริมาณมากกวาคือ 5ml:5ml มีความหนืดมากกวาและมีความคงตัว  

 

In vitro  Release of Diclofenac Sodium
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รูปที่ 1 ปริมาณไดโคลฟแนกโซเดียมที่ปลดปลอยจากตํารับที่เตรียมโดยใชแปงทาวยายมอมเปนสารกอเจล (AR) 

และจากผลิตภัณฑที่มีจําหนาย (n ≥ 3) 

 

ผลการศึกษาการปลดปลอยไดโคลฟแนกโซเดียม ซึ่งเปนตัวยาสําคัญจากตํารับที่เตรียมโดยใชแปงทาว

ยายมอม (AR) เทียบกับผลิตภัณฑที่มีขายในทองตลาด (CP) ดังแสดงผลในรูปที่ 1  ปริมาณตัวยาสําคัญที่ปลดปลอย

ออกมาจากทั้งสองตํารับมีเพียง 2-3% อาจมาจากการใชน้ํากลั่นเปน receptor medium ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม 

โดยใช phosphate buffer pH 7.4 เปน receptor medium เพื่อเลียนแบบการปลดปลอยจากตํารับเขาสูผิวหนังจริง 

รวมถึงการใช cellophane เปน membrane กั้นระหวางตํารับยาและ medium อาจทําใหตัวยาที่ละลายดีในตํารับ

ผาน cellophane ออกมาสู medium ไดนอย หากปรับการทดสอบการปลดปลอยโดยไมใช cellophane เปนตัวกั้น

และเปลี่ยนไปใช Dissolution apparatus 5 (Paddle over disc) (USP 23, 1995) อาจทําใหสามารถวัดปริมาณการ

ปลดปลอยตัวยาออกจากตํารับไดใกลเคียงกับความเปนจริง   คาการปลดปลอยจากตํารับที่ใชแปงทาวยายมอม      

มีความผันแปร (SD) สูงอาจมาจากแปงที่ใชเปนเกรดสําหรับใชทําอาหาร หากมีการผลิตแปงใหมีความบริสุทธิ์สูง
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นาจะทําใหความผันแปรสวนนี้ลดลงได จากรูปที่ 1 หากพิจารณาเฉพาะปริมาณเฉลี่ยของตัวยาที่ปลดปลอยออกมา

จะพบวาการปลดปลอยจาก AR มีคาสูงกวาจาก CP แตจากการที่คา SD ของการปลดปลอยจากตํารับ AR มีคาสูง 

ทําใหผลการทดสอบทางสถิติ (t-test) แสดงออกมาวาตํารับ AR ใหการปลดปลอยตัวยาสําคัญไมแตกตางจากตํารับ 

CP อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 

สรุป 
สามารถเตรียมตํารับเจลไดโคลฟแนกโซเดียมที่มีปริมาณตัวยาสําคัญ 1% w/w โดยใชแปงทาวยายมอมเปน

สารกอเจลในปริมาณ 8% w/w โดยตํารับที่ไดมีความคงตัว มีความหนืดเหมาะสมกับการทาบริเวณผิวหนัง และ      

ใหการปลดปลอยตัวยาสําคัญที่ไมตางจากผลิตภัณฑที่มีขายในทองตลาด จากผลการทดลองแสดงวาแปงทาว  

ยายมอมมีสมบัติเบื้องตนเหมาะสมที่จะนํามาเตรียมเปนตํารับเจลและนําไปประยุกตใชในตํารับยาเตรียมอื่นๆ ตอไป 

 

คําขอบคุณ 
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การต้ังตํารับพญายอชนิดปายปาก 
Formulation of Phayayo Oral Bases 
 

ศิริรัตน อินทรดิษฐ1 ภาณุวัฒน ปญญาสาโรจน1 ศศิวรรณ ชูตระกูลวัฒนา1 และ สุวรรณี พนมสุข2   

Sirirat Indis1, Panuwat Panyasaroj1, Sasiwan Chootrakulwattana1 and Suwannee Panomsuk2 

 

บทคัดยอ 
สารสกัดพญายอมีฤทธิ์ตานการอักเสบ รักษาแผลรอนในบริเวณชองปาก เริม และงูสวัด มีสารออกฤทธิ์

สําคัญคือ Lupeol ทําการตั้งตํารับยาเตรียมมีสวนผสมของสารสกัดพญายอ (5% W/W) สําหรับใชบริเวณปากและ

ภายในชองปากโดยใชยาพื้น 2 ชนิด คือ Oleaginous Base ซึ่งเตรียมจาก Polyethylene Glycol (PEG) และ 

Aqueous Base ซึ่งเตรียมจาก Carbopol 940, Poloxamer, Polyvinylpyrrolidone (PVP) และ Hydroxypropyl 

methylcellulose (HPMC) โดยความหนืดของตํารับตองสูงพอที่จะยึดเกาะทั้งภายในและภายในชองปากได      

เกณฑในการคัดเลือกตํารับไดแกลักษณะทางกายภาพ pH ความยากงายในการเตรียม ความคงตัวทางกายภาพ 

ความหนืด และการยึดเกาะ พบวาตํารับที่เตรียมจาก PEG  และ Carbopol 940  มีคุณสมบัติเหมาะสม   การใส    

พอลิเมอรในรูปผงแหง (pectin, acacia และ tragacanth) ในบางตํารับทําใหตํารับมีความหนืดและการยึดเกาะ   

มากขึ้น 

คําสําคัญ : ยาปายปาก พญายอ 

 

Abstract 
Phayayo extracts are used to treat the aphthous ulcers, herpes and herpes zoster in the oral 

cavity due to its effect from Lupeol, the active ingredient.  Oral bases containing 5% W/W Phayayo 

extracts were formulated using 2 types of bases: oleaginous (PEG) and aqueous: Carbopol 940, 

Poloxamer, Polyvinylpyrrolidone (PVP) and Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) bases. The viscosity of 

the preparations should be high enough to adhere firmly to the applied areas.  The oral bases were 

evaluated for their physical appearances, difficulty in preparing, pH, viscosity, physical stability and 

adhesion. Oral bases containing PEG and Carbopol showed suitable properties. In some selected 

based, addition of dry powder polymer (pectin, acacia and tragacanth) enhanced the viscosity and 

adhesion effects. 

Keywords : Oral base, Phayayo 

 

 

                                          
1 นักศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Undergraduate Student, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University 73000, Thailand 
2 ภาควิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University 73000, Thailand 



 

บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-302  

คํานําและวัตถุประสงค 
เนื่องจากในปจจุบันกระแสการรักษาโรคและความเจ็บปวย ไดหันกลับเขาสูธรรมชาติอีกครั้ง ทําให

สมุนไพรไทยเปนที่นาจับตามองถึงความตองการที่มากขึ้น ทางผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาสมุนไพรเปนส่ิงที่นานํามาพัฒนา

ใหเปนรูปแบบเภสัชภัณฑที่มีความนาใช มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของผูปวยได ซึ่งในการวิจัย 

จะเลือกออกแบบตํารับพญายอ เพราะมีหลักฐานทางวิชาการวาสารสกัดจากใบพญายอ ซึ่งมีสารประเภท 

Flavonoid มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดความเจ็บปวด และสามารถตานไวรัสเริม ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทากับยาแผน

ปจจุบันที่มีขายในตามทองตลาด (คณะกรรมการแหงชาติดานยา, 2549) จากคุณสมบัติของสารดังกลาวจึง

ออกแบบตํารับในรูปแบบยาปายปาก (Oral Base) เนื่องจากบริเวณที่เกิดโรคเริมมักจะเกิดบริเวณชองปากทั้ง

ภายในและภายนอก อีกทั้งในทองตลาดสวนใหญที่มีครีมพญายอขายนั้นสวนใหญเปนยาทาภายนอก จึงเลือก

พัฒนาตํารับนี้เพื่อใหสารสกัดพญายอนั้นสามารถออกฤทธิ์บริเวณชองปากทั้งภายในและภายนอกได 

 

อุปกรณและวิธีการ 
สารสําคัญที่ใชในการเตรียมตํารับไดแก สารสกัดพญายอ (Natural company;Co. LTD.,ชลบุรี,ประเทศ

ไทย), Polyethylene Glycol(PEG, Carbopol 940, Poloxamer, Polyvinylpyrrolidone (PVP), Hydroxypropyl- 

methylcellulose (HPMC), Acacia, Pectin และ Tragacanth (บริษัท วิทยาศรม จํากัด,ประเทศไทย)  

ดําเนินการทําวิจัยตามขั้นตอนตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: วัดคุณสมบัติเบื้องตนของตํารับพญายอที่ขายในทองตลาด  

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมและคัดเลือกยาพื้นจากกลุม Oleaginous Base ซึ่งเตรียมจาก PEG ที่มีมวลโมเลกุลตางกันใน

อัตราสวนตางๆ และกลุม Aqueous Base ซึ่งเตรียมจาก Carbopol 940, Poloxamer, PVP และ HPMC ที่ความ

เขมขนตางๆ (Raymond et al., 2003) 

ขั้นตอนที่ 3: นํายาพื้นในขั้นตอนที่ 2 มาผสม สารสกัดจากพญายอ 5% w/w และพอลิเมอรในรูปผงแหงซึ่งมีอยู 3       

ชนิด คือ Acacia, Pectin และ Tragacanth ในปริมาณ 5-15 % w/w 

ขั้นตอนที่ 4 : คัดเลือกตํารับที่เตรียมไดจากขั้นตอนที่ 3 โดยดูจาก ความคงตัวทางกายภาพ ความหนืด pH และการ  

เกาะติด  

เกณฑในการคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติของตํารับทําโดยการดู ลักษณะทางกายภาพของเจลที่เตรียม

ได ดูความยากงายในการเตรียม วัดความเปนกรด-ดาง (pH) โดยใช pH paper ทดสอบความคงตัวทางกายภาพ

จากการทํา Temperature Cycling ที่อุณหภูมิ 5±2 °C และ 40±2 °C จํานวน 3 cycle แลวตํารับมีลักษณะเปนเนื้อ

เดียวกันไมเกิดการแยกตัวระหวางยาพื้นและพอลิเมอร แสดงวามีความคงตัวดี วัดความหนืด (Shin, 2000) ใช

เครื่อง Brookfield รุน HADV-III UCP Serial No. RY6526286 วัดความสามารถในการเกาะติด (Wong et al., 

1999) ใชเครื่อง Texture Analysis: TA. XT Plus Serial No. 10517  

 

ผลและการวจิารณผล 
ผลการทดลองพบวาตํารับที่เตรียมจาก Aqueous Base มีลักษณะใส สวน Oleaginous Base มีลักษณะ

ขุน ทุกตํารับสามารถเตรียมไดงาย ตํารับที่มีความหนืดเหมาะสมคือมีคาประมาณ 30,000 cps ไดแกตํารับที่เตรียม

จาก Carbopol 940, Poloxamer และ PEG ทุกตํารับที่เตรียมไดมี pH อยูในชวง 6-7 หลังจากผสมพอลิเมอรในรูปผง
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แหงลงในตํารับที่กลาวมาแลวนําไปประเมินตามเกณฑในการคัดเลือกยาพื้นคือวัด pH ความหนืด และความคงตัว

ทางกายภาพแลวพบวาการเติม Acacia ลงไปทําใหตํารับไมมีความคงตัว ตํารับที่เตรียมโดยใช Poloxamer เปนตํารับ

ที่มีความหนืดและการเกาะติดสูงสุด ตํารับที่มีความคงตัวไดแกตํารับที่เตรียมโดยใช Poloxamer, Carbopol 940 

และ PEG การใสพอลิเมอรในรูปผงแหงสามารถเพิ่มความหนืดและสามารถในการยึดเกาะไดดีในตํารับที่เตรียมจาก 

Aqueous bases ดังแสดงใน รูปที่ 1 และ 2 

 

 
รูปที่ 1 ผลของการเติมพอลิเมอรในรูปผงแหงตอความหนืด และ pH ของตํารับตางๆ (n = 3) 

(PO = ตํารับที่เตรียมโดยใช poloxamer, Car = ตํารับที่เตรียมโดยใช carbopol, PEG =ตํารับที่เตรียมโดยใช PEG, 

Pec = pectin ในรูปผงแหง, Tra = tragacanth ในรูปผงแหง) 

 

 
รูปที่ 2 ผลของการเติมพอลิเมอรในรูปผงแหงตอความสามารถในการเกาะติดของตํารับตางๆ (n = 3) 

(PO = ตํารับที่เตรียมโดยใช poloxamer, Car = ตํารับที่เตรียมโดยใช carbopol, PEG =ตํารับที่เตรียมโดยใช PEG, 

Pec = pectin ในรูปผงแหง, Tra = tragacanth ในรูปผงแหง) 

(5.8) 

(5.8) 
(5.8) 

(5.6) 

(6) 

(6) 

(6) 
(6) 

(6) 
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สรุป 
ตํารับพญายอปายปากที่เหมาะสมและมีความคงตัว คือตํารับที่เตรียมจาก Carbopol 940 และ PEG     

การใส Tragacant ในรูปผงแหงในตํารับสามารถเพิ่มความหนืดและสามารถในการยึดเกาะไดในตํารับที่เตรียมจาก 

Aqueous bases 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการสําหรับเตรียมเสนใยเชลแล็กดวย

เทคนิคอิเล็กโทรสปนนิง  โดยทําการปรับสภาวะที่มีผลตอคุณสมบัติของเสนใย ไดแก ความเขมขนของสารละลาย

เชลแล็ก ระยะหางระหวางเข็มกับแกนหมุน  ความตางศักยไฟฟา อัตราการปอนสารละลาย ผลการศึกษาพบวาความ

เขมขนของสารละลายเชลแล็กมีผลโดยตรงตอการเกิดเสนใยของเชลแล็ก ในระดับความเขมขนในชวง 40-45 %โดย

น้ําหนัก สามารถเตรียมเสนใยเชลแล็กได โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนใยอยูในชวง 200-1800 นาโนเมตร มี

ขนาดเฉลี่ยประมาณ 860 นาโนเมตร การปรับเพิ่มความตางศักยไฟฟาในชวง 5-10 กิโลโวลต พบวามีผลทําใหขนาด

เสนผานศูนยกลางเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในขณะที่การกระจายขนาดแคบลง สําหรับผลของอัตราการปอนสารละลายพบวา

การใชอัตราการไหลมากกวา 1 มิลลิลิตรตอชั่วโมงมีแนวโนมทําใหเกิดบีดบนเสนใย ซึ่งผลการทดลองดังกลาวเปน

ขอมูลเพื่อชวยในการออกแบบเสนใยเชลแล็กเพื่อประยุกตใชในทางการแพทยและเภสัชกรรมตอไป 

คําสําคัญ :   เชลแล็ก อิเล็กโทรสปนนิง  เสนใยนาโน 

 

Abstract 
The purpose of this study was to optimize the processing conditions for preparing of shellac 

fiber by electrospinning technique. The processing conditions, including concentration of shellac, 

distance between the needle and spindle, electric field voltage, and feed rate were investigated. The 

results showed that the concentration of shellac directly affected the formation of shellac fiber.  Shellac 

fibers were successfully prepared at the concentration of 40-45 % w/w. The diameters of the fibers were 

in a range of 200-1800 nm with average size about 860 nm. The diameter of fiber showed a tendency to 

increase as increasing voltage from 5 to 10 kV while the size distribution was decreased.The bead 

formation on obtained fiber was observed after increasing flow rate to more than 1 ml/h. In conclusion, 
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the obtained results would be beneficial for designing of shellac fibers that should be applied in the 

pharmaceutical or medical field in near future. 

Keyword : shellac, electrospinning, nanofiber 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ปจจุบันทั่วโลกใหความสนใจแนวทางดานนาโนเทคโนโลยีกันมากขึ้น มีรูปเเบบตางๆ ที่ไดจากการพัฒนา 

เชน นาโนพารทิเคิล นาโนอิมัสชันและเสนใยนาโน เปนตน  ซึ่งเสนใยนาโน เปนรูปแบบที่กําลังไดรับความสนใจ     

เพิ่มมากขึ้น ขอดีของรูปแบบนี้คือ เปนเสนใยที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางในระดับนาโนเมตร มีอัตราสวนระหวางพื้นที่

ผิวตอปริมาตรสูงมาก มีชองวางขนาดเล็ก มีน้ําหนักเบา นอกจากนี้เสนใยชนิดนี้ยังมีรูพรุนขนาดเล็กอยูเปนจํานวน

มากทําใหมีการสงผานของของเหลวหรือแกสไดดี สงผลตอคุณสมบัติเชิงกลทั้งในดานความแข็งแรงและความยืดหยุน  

ดังนั้นจึงมีการประยุกตใชเสนใยนาโนในงานหลายแขนง เชน ใชเปนวัสดุควบคุมการปลดปลอยสารออกฤทธิ์จาก

เครื่องสําอางเขาสูผิวหนังในลักษณะของแผนมาสกหนา ใชเปนอวัยวะเทียม เนื้อเยื่อเทียมสําหรับซอมแซมกระดูก

ออน และเสนประสาทรวมทั้งวัสดุปดแผล เปนตน  การเตรียมเสนใยนาโนดวยวิธีอิเล็กโทรสปนนิง (Ramakrishna, 

2005)   เปนเทคนิคที่นิยมใชในปจจุบันโดยใหความตางศักยทางไฟฟากับปลายเข็มซึ่งเชื่อมตอกับภาชนะบรรจุ 

สารละลายพอลิเมอรหรือพอลิเมอรหลอมเหลว แรงทางไฟฟาจะทําใหลําของสารละลายพุงออก จากปลายเข็มไปยัง

แผนรองรับ โดยตัวทําละลายสวนใหญจะระเหยไป ระหวางที่ลําของสารละลายพุงไปยังแผนรองรับ  

เชลแล็กเปนพอลิเมอรธรรมชาติ มีความเขากันไดและยอยสลายไดทางชีวภาพ โดยประเทศไทยมีการผลิต

เชลแล็กเพื่อการสงออกเปนอันดับ 2 ของโลก (Limmatvapirat, 2004)  จึงนับวาเปนวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในการ

นําไปประยุกตใชและพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนได เชลแล็กมีคุณสมบัติที่นาสนใจหลายประการ 

เชน การเกิดฟลมที่ดี การซึมผานไอน้ําต่ํา จึงไดมีการนําเชลแล็กมาใชในการปองกันความชื้นที่สูง มีราคาที่ไมแพง 

และสามารถนํามาใชเพื่อการควบคุมการปลดปลอยยา แตอยางไรก็ตามยังไมมีงานวิจัยที่แสดงถึงการเตรียมเสนใย

เชลแล็กในรูปแบบเสนใย  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดเสนใยของ   

เชลแล็ก เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาเสนใยนาโนสําหรับนําสงยาตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ  
การเตรียมและประเมินผลสารละลายเชลแล็ก เตรียมสารละลายความเขมขน 20, 25, 30, 35, 40, 

42,45 และ 50 %โดยน้ําหนักโดยละลายผงเชลแล็กในเอทานอล แลวปนผสมดวยเครื่องกวนแบบแมเหล็กปนทิ้งไว

ขามคืน อยางนอยเปนเวลา  12  ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง ปรับน้ําหนักดวยตัวทําละลายจนไดความเขมขนที่ตองการ 

จากนั้นนําสารละลายเชลแล็กที่ไดไปแยกสิ่งเจือปนออกดวยเครื่องปนเหวี่ยง ความเร็ว 8000 รอบตอนาที ระยะเวลา 

30 นาที นําไปวัดคุณสมบัติของสารละลายที่ไดเชน พีเอช ความหนืดและการนําไฟฟาของสารละลาย (Zhang, 2009) 

กอนนําไปทดลองขั้นตอนตอไป  

การเตรียมและการประเมินผลเสนใยเชลแล็ก นําสารละลายที่เตรียมไดบรรจุในหลอดฉีดยาสําหรับ

ปอนเขาเครื่องอิเล็กโทรสปนนิง หลังจากนั้นทําการศึกษาสภาวะตางๆ ของเครื่องมือที่มีผลตอเสนใย เชน อัตราการ

ปอนน้ํายา ความตางศักยไฟฟา ระยะหางระหวางเข็มกับแกนหมุน เพื่อรวบรวมปจจัยและสภาวะที่เหมาะสมตอการ

เกิดเสนใย  ทําการประเมินลักษณะทางกายภาพ ขนาดและการกระจายขนาดของเสนใยที่ไดดวยการถายภาพดวย
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กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning electron microscope, SEM) 

 

ผลและวจิารณ 
คุณสมบัติของสารละลายเชลแล็ก 

 รูปที่ 1 แสดงผลของความเขมขนของเชลแล็กตอแรงตึงผิวและความหนืดของสารละลายเชลแล็กในเอทา

นอล ผลการสอบพบวาแรงตึงผิวมีคาลดลงเล็กนอยในขณะที่ความหนืดมีการเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเพิ่มความ

เขมขนของเชลแล็ก โดยเฉพาะในระดับมากกวา 45 %โดยน้ําหนัก ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวมีความสัมพันธกับการเกิด

เสนใยดังแสดงใหเห็นในรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1  ความสัมพันธของความเขมขนเชลแล็กกับคาแรงตึงผิว (mN/m) และความหนืด (mPas) 
ผลของความเขมขนความเขมขนของสารละลายเชลแล็กตอความสามารถในการเกิดเสนใย 

(spinnability) 
รูปที่ 2 แสดงภาพถาย SEM ของเชลแล็กภายหลังกระบวนการอิเล็กโทรสปนนิง ผลการทดสอบพบวารูปราง

ของอิเล็กโทรสปนเชลแล็ก(electrospun shellac)ขึ้นกับความเขมขนของเชลแล็ก กลาวคือความเขมขนต่ํากวา 35 % 

โดยน้ําหนักจะไดอนุภาคทรงกลมและมีแนวโนมเปนเสนใยมากขึ้นเมื่อเพิ่มความเขมขน โดยความเขมขน 40% โดย

น้ําหนักจะไดลักษณะเสนใยปนบีด ในขณะที่ความเขมขน 45% โดยน้ําหนักสามารถเตรียมเปนเสนใยที่คอนขาง

สมบูรณ ผลที่ไดจะสอดคลองกับความหนืดของสารละลาย ความหนืดนาจะมีผลโดยตรงตอการเกิดเสนใย กลาวคือ

ขณะที่ความหนืดนอยแรงดันไฟฟาจะเหนี่ยวนําทําใหสารละลายแตกเปนละอองฝอยในขณะที่ความหนืดมาก

เพียงพอจะสามารถยืดยาวออกเปนเสนใยไดโดยไมขาดออกจากกันจนกวาจะไปถึงแกนหมุน 
 

 
  (ก)                                                    (ข)                                                     (ค)      

รูปที่ 2 ภาพถาย SEM ของสารที่เตรียมจากสารละลายเชลแล็กความเขมขน 35% (ก) 40% (ข) และ 45 % (ค) ดวย

กระบวนการอิเล็กโทรสปนนิง 
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ผลของระยะหางระหวางเข็มกับแกนหมุนตอลักษณะทางกายภาพของเสนใยเชลแล็ก 
ผลของระยะหางระหวางเข็มกับแกนหมุนตอลักษณะของเสนใยที่เตรียมจากสารละลายเชลแล็กความ

เขมขน 45% โดยน้ําหนักแสดงไวในรูปที่ 3 การทดสอบพบวาระยะหางที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาครั้งนี้จะอยู

ในชวง 10-20 เซนติเมตร ระยะหางระหวางเข็มกับแกนนอยกวา 10 เซนติเมตร จะทําใหเกิดการระเหยของตัวทํา

ละลายไมสมบูรณทําใหเสนใยเหลวติดกันบนแกนหมุน 

 

 
 

 
 
 

 

         (ก)                                      (ข)                                                (ค)                                           (ง)        

รูปที่  3 ผลของการปรับระยะหางระหวางเข็มฉีดกับแกนหมุนที่ระยะ 5 (ก) 10 (ข) 15 (ค) และ 20 (ง) เซนติเมตรตอ

ลักษณะของเสนใยเชลแล็ก 
  ผลของความตางศักยไฟฟาตอขนาดและการกระจายขนาดของเสนใยเชลแล็ก 

การเพิ่มขึ้นของความตางศักยไฟฟาสงผลใหขนาดของเสนใยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  โดยมีเสนผานศูนยกลาง

เฉล่ียของเสนใยคือ 780, 916 และ 1012 ไมครอน สําหรับความตางศักยไฟฟาที่  5, 8 และ 10 กิโลโวลต ตามลําดับ 

ดังแสดงในรูปที่  4 ผลที่ไดจะแตกตางจากในกรณีทั่วไปที่มีรายงานกลาวคือการเพิ่มขึ้นของความตางศักยไฟฟาจะมี

ผลทําใหเกิดการยืดของสายโซพอลิเมอรมากขึ้นสงผลใหขนาดเล็กลง (Ramakrishna, 2004)  แตอยางไรก็ตามขนาด

ที่เล็กกวาเมื่อลดความตางศักยไฟฟานั้นนาจะเกิดเนื่องจากการเพิ่มระยะเวลาการเดินทางระหวางเข็มกับแกนหมุน 

(flight time) มีผลทําใหเวลาในการระเหยแหงของสารละลายเชลแล็กนานขึ้นสงผลใหมีขนาดที่เล็กลง ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของ Zhang และคณะ (2009) ในสวนการกระจายขนาดของขนาดเสนใยนั้นมีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่ม

ความตางศักยไฟฟาโดยแสดงผลดวยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธลดลงจาก 39% เปน 33%เมื่อเพิ่มความตาง

ศักยไฟฟาจาก 5 เปน 10 กิโลโวลต      

 
 
 
 
 

 
รูปที่  4 แสดงการกระจายขนาดของเสนใยเชลแลกที่กระแสไฟฟาระดับตางๆ  5(ก)  8(ข) และ 10(ค) กิโลโวลต  

ผลของของอัตราการปอนสารละลายตอลักษณะทางกายภาพของเสนใย 
         ที่อัตราการปอนน้ํายา 0.5 มิลลิลิตรตอชั่วโมงไดเสนใยที่มีขนาดเล็กและสม่ําเสมอ (รูปที่ 5ก) ขนาดเสนใยมี

แนวโนมโตมากขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราการปอนน้ํายาจนถึง 1.0 มิลลิลิตรตอชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีแนวโนมที่แหงไมทัน

สังเกตจากลักษณะเสนใยที่มีแนวโนมเกาะกันบนแกนหมุน สําหรับการเพิ่มอัตราการปอนน้ํายาตั้งแต 2.0 มิลลิลิตร 

ตอชั่วโมงมีแนวโนมทําใหเกิดบีดบนเสนใยมากขึ้นเนื่องจากความตางศักยไฟฟาอาจไมมากเพียงพอที่จะทําใหหยด
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สารละลายเชลแล็กแตกออกและยืดออกเปนเสนใยในระหวางเคลื่อนที่ไปยังแกนหมุน 
 
 
 
 
 
 
 

            (ก)                                            (ข)                                              (ค)                                           (ง)        

รูปที่  5   ภาพถาย SEM ของเสนใยเชลแล็กที่อัตราการปอนสารละลายเทากับ 0.50(ก) 1.00(ข) 2.00(ค) และ 3.00(ง) 

มิลลิลิตรตอชั่วโมง 
 

สรุป 
การศึกษาครั้งนี้สามารถหากระบวนการที่เหมาะสมในเตรียมเสนใยไมโคร-นาโนเชลแล็กดวยอิเล็กโทร   

สปนนิง โดยการควบคุมปจจัยในเรื่องตางๆ เชน ผลของชนิดตัวทําละลายที่ใช ความเขมขนของสารละลายเชลแล็ก 

ระยะหางระหวางเข็มกับแกนหมุน ความตางศักยไฟฟาและอัตราการปอนสารละลาย เปนตน ซึ่งใชเปนแนวทางใน

การออกแบบยาโดยใชตัวยาสําคัญเปนองคประกอบตอไป 
 

คําขอบคุณ 
ผูวิจัยขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทรจังหวัดนครปฐมที่ไดเอื้อเฟอสถานที่ อุปกรณและสารเคมี รวมถึงเงินทุนสนับสนุนจาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายใต

โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว- อุตสาหกรรมระดับปริญญาโท (สกว.) ประจําป 2553 (MAG 

Window I) 
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การทาํใหโปรตีนสารพิษ CyaA เฉพาะสวนที่ทําใหเกิดรูรั่วบนเยือ่หุมเซลลบรสิุทธิ ์
Purification of the Bordetella pertussis CyaA pore-forming fragment 
 
บุษบา เผาทองจีน1 และ ฉัตรชัย เผาทองจีน1 
Busaba Powthongchin1 and Chatchai Powthongchin1 

 

บทคัดยอ 
โปรตีนสารพิษ Adenylate cyclase-haemolysin (CyaA) จากเชื้อ Bordetella pertussis มีโครงสราง

ประกอบดวยสวนที่เปนเอนไซม adenylate cyclase (AC) และสวนที่ทําใหเกิดรูร่ัวบนเยื่อหุมเซลลเปาหมาย (PF-

domain) กอนหนานี้ผูวิจัยไดโคลนยีนที่ควบคุมการสรางโปรตีนเฉพาะสวน CyaA-PF (cyaA-PF) และยีนที่ควบคุม

การสรางเอนไซม acyltransferase (cyaC) ลงในพลาสมิดเดียวกัน โดยโปรตีน CyaC ทําหนาที่เติมหมู palmitoyl แก 

CyaA-PF เพื่อใหมีฤทธิ์ทางชีวภาพได  เมื่อทําใหเกิดการสรางโปรตีนใน E. coli พบวาโปรตีนทั้งสองถูกสรางในรูป

โปรตีนที่ละลายน้ําและยังพบวา CyaA-PF ถูกเติมหมู palmitoyl ที่ Lys983 จริง นอกจากนั้นในการทดสอบฤทธิ์ทาง

ชีวภาพโดยใช crude extracts จาก E. coli ที่มีการสรางโปรตีนสารพิษ acylated CyaA-PF พบวาโปรตีนสารพิษนี้

ทําใหเม็ดเลือดแดงแกะแตกไดสูง แตการใช crude extracts นั้นไมเหมาะสมในการนํามาใชในการศึกษาโครงสราง 

หนาที่ หรือใชในการตรวจเอกลักษณบางอยางจึงจําเปนตองใชโปรตีนเดี่ยวในรูปบริสุทธิ์ การศึกษานี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการทําใหโปรตีนสารพิษ CyaA-PF บริสุทธิ์  พบวาการใชวิธีการทางโครมาโทกราฟฟ        

3 ขั้นตอนรวมกันโดยเริ่มจาก anion-exchange, hydrophobic interaction และ size-exclusion chromatography 

ตามลําดับ ทําใหไดโปรตีน CyaA-PF ที่บริสุทธิ์ถึง 90% แตผลผลิตสุดทายที่ไดคอนขางต่ํา จึงจําเปนตองพัฒนา

วิธีการเพื่อใหไดผลผลิตที่สูงขึ้นเพื่อนําไปใชในการศึกษาและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นตอไป 

คําสําคัญ : โปรตีนสารพิษ adenylate cyclase-haemolysin CyaA  การทําใหโปรตีนบริสุทธิ์ โครมาโทกราฟฟ 

 

Abstract  
The Bordetella pertussis adenylate cyclase-haemolysin (CyaA) toxin composes of the adenylate 

cyclase (AC) and the pore-forming (PF) domains. The truncated PF-domain can cause haemolysis of 

sheep red blood cells. Previously, we constructed the recombinant pCyaAC-PF plasmid containing the 

CyaA-PF domain together with CyaC acyltransferase, which will transfer the palmitoyl group to CyaA-PF 

to become an active toxin.  The CyaA-PF and CyaC proteins were overexpressed in soluble form and in 

vivo palmitoylation to Lys983 of CyaA-PF was confirmed. E. coli crude extracts containing acylated CyaA-

PF exhibited high haemolytic activity against sheep erythrocytes. However, the purified protein is still 

required for further functional or structural studies. In this study, we aim to develop efficient procedures 

for purifying CyaA-PF. By using anion-exchange, hydrophobic interaction and size exclusion 

                                          
1 ภาควิชาชีวเภสชัศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย  
  Department of  Biopharmacy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand  
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chromatography, respectively, the 90% purified CyaA-PF was obtained but relatively low percent yield. 

Attempt should be made to increase the recovery yield of purified protein for future studies. 
Keywords : Adenylate cyclase-haemolysin, CyaA, Protein purification, Chromatography 
 

Introduction and Objectives 
Adenylate cyclase-haemolysin toxin (CyaA) is one of the important virulence factors secreted by 

B. pertussis, a whooping cough pathogen in human.  It composes of the adenylate cyclase (AC) and the 

pore-forming (PF) domains (Fig.1A) (Carbonetti et al., 2005). CyaA is synthesised as an inactive 

precursor and is converted to an active toxin by an acyltransferase, encoded by cyaC gene (Hackett et 

al., 1994). Truncated CyaA-PF can function independently from AC domain and can cause haemolysis of 

sheep erythrocytes, but the mechanism is still unclear.  To understand the mechanistic details of CyaA-

PF toxin in pore-formation, we have constructed the recombinant plasmid containing the genes encoding 

truncated-CyaA PF (residues 482-1706) and CyaC. The expressed CyaA-PF toxin was in vivo 

palmitoylated at Lys983 as confirmed by LC/MS/MS (Powthongchin and Angsuthanasombat, 2008). It was 

also showed that crude extracts of E. coli containing acylated CyaA-PF toxin could considerably lyses 

sheep erythrocytes. However, the crude extracts has limited used. Here, we have established protocols 

for generating highly purified CyaA-PF protein via three step chromatographic methods, anion-exchange, 

hydrophobic interaction and size-exclusion, respectively. 

 

Materials and Methods 
Bacterial strains and expression  E. coli strain BL21(DE3)pLysS containing the pCyaAC-PF recombinant 

plasmid (Fig.1B) (Powthongchin and Angsuthanasombat, 2008) was used for expression of the 

recombinant proteins. Toxin expressions, sample preparations, SDS-PAGE, LC/MS/MS and Western blot 

analysis were performed as previously described (Powthongchin and Angsuthanasombat, 2009).  

 
Figure 1: A) Diagram of B. pertussis CyaA structure showing the N-terminal AC domain and the C-

terminal PF domain. B) The pCyaAC-PF plasmid containing cyaA-PF and cyaC genes. 
Purification of proteins 

A) B) 
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HiTrapQ, HiTrap Phenyl HP, and Superose12 10/300 GL columns (GE) were used. Purifications 

were performed using AKTA Explorer FPLC System (GE). Anion-exchange chromatography: Soluble 

proteins in the supernatant of E. coli lysates were loaded onto HiTrapQ equilibrated with buffer A (20mM 

Tris-HCl pH 7.4, 5 mM CaCl2) and washed with 2 CV. Bound proteins were eluted with 11 CV of step-wise 

gradients of 0-1 M NaCl. Hydrophobic interaction chromatography: Partially purified CyaA-PF was then 

loaded onto HiTrap Phenyl HP equilibrated with buffer containing 4M NaCl and 5mM CaCl2. The bound 

protein was eluted with linear gradient from 4-0 M NaCl, 10 CV. Size exclusion chromatography: The 

purified protein from HiTrap Phenyl HP was concentrated and injected into Superose12 10/300 GL 

column equilibrated with buffer A. The proteins were eluted at a flow rate of 0.5 ml/min for 1 CV. The 

elution fractions containing purified proteins from each chromatographic step were collected and 

determined the concentration by using the protein microassay reagent (Bradford, BioRad) with a bovine 

serum albumin (Sigma) as a standard. The purity of proteins was checked using SDS–PAGE. 

 

Results and Discussion 
Expression and Purification of CyaA-PF 

The 126-kDa CyaA-PF toxin and the 21-kDa CyaC were overexpressed as soluble proteins (lane 

1, Fig. 2A). The toxin is palmitoylated in vivo at Lys983 as confirmed by LC/MS/MS (data not shown). The 

identity of the CyaA-PF proteins was also confirmed by Western blot analysis. The supernatant fraction of 

E. coli lysate containing the CyaA-PF toxin was used for purification.  Preliminary purification by 

ammonium sulfate precipitation could not separate CyaA-PF toxin from other contaminating E. coli 

proteins. Chromatographic methods particularly adsorption chromatography are widely used in protein 

separation but one or more chromatographic steps are required to obtain high purity protein. Ion 

exchange and hydrophobic interaction chromatography (HIC) were then used to purify CyaA-PF based 

on charged and hydrophobic interaction, respectively. The CyaA-PF, which has theoretical pI at 4.4 was 

initially subjected to an anion-exchange FPLC using HiTrapQ column. Peak fractions containing a major 

protein band of 126 kDa were eluted at a concentration of 400 mM NaCl (Fig. 2A). Elution fractions 

across 400 mM NaCl-peak were pooled and further purified by HIC. Partially purified CyaA-PF was 

achieved when eluting with 0 M NaCl and obtaining ~ 80% purity (Fig. 2B). Highly pure (~90% purity) 

CyaA-PF was obtained by further polishing with size-exclusion chromatography (SEC) (Fig. 2C-inset). 

The elution profile revealed that the 126-kDa CyaA-PF protein was eluted at a single peak, suggesting 

that it exists as a monomer. It should be noted that substantial loss of purified protein was occurred 

mostly at the HIC purification step and upon concentrating the protein. Albeit, these purifying conditions 

provided us a desirable purity but percent recovery (~10%) was not sufficient for subsequent 

investigations of its properties. Attempt should be made further to improve the yield of CyaA-PF. 
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Figure 2: SDS-PAGE analysis. M-Broadrange protein marker (Promega). A) Crude E. coli lysate (lane1) 

containing 126-kDa CyaA-PF and 21-kDa CyaC (arrows). Lanes 2–4: elution fractions across 400 mM 

NaCl from anion exchanger. B) Lanes 5–6 partially purified proteins eluted from 0 M NaCl from 

hydrophobic interaction chromatography. C) The size exclusion chromatogram of high purity CyaA-PF. 

The inset, lane SEC showed 90% purified CyaA-PF. 

 

Conclusion 
Three-step chromatographic purification of B. pertussis CyaA-PF protein presented here 

provided a convenient method to obtain highly purified protein. This work will pave a way forward for 

detailed functional studies in understanding the molecular pore-formation mechanism of CyaA-PF toxin. 
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บทคัดยอ 
 หลักฐานจากประเทศตะวันตกแสดงใหเห็นวาการใชยา enoxaparin ในขนาดที่ไมเหมาะสมเปนส่ิงที่พบได

บอยและกอใหเกิดผลเสียโดยตรงตอผูปวยโรคหลอดเลือดโคโรนารีอุดตันเฉียบพลันชนิด non-ST-elevation 

myocardial infarction (NSTEMI) ทั้งการเกิดเลือดออกและกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ํา อยางไรก็ดี ยังขาดขอมูล

ดังกลาวในประเทศไทย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเหมาะสมของขนาดยา enoxaparin ในผูปวย 

NSTEMI โดยเนนที่ความสัมพันธของขนาดยากับน้ําหนักตัวและสภาพการทํางานของไต ลักษณะงานวิจัยเปนแบบ 

retrospective cohort study โดยเก็บขอมูลผูปวย NSTEMI ที่เขารักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีทุกราย ตั้งแต         

ป 2549-2551 จํานวน 203 คน ผลการวิจัยพบวาผูปวยมีอายุเฉล่ีย 68.4 + 11.6 ป น้ําหนักเฉลี่ย 63.6 + 10.6 kg คา 

creatinine clearance (CrCl) เฉล่ีย 36.0 + 23.3 ml/min โดย 94.6% ของผูปวยไดรับการรักษาตามมาตรฐานการ

รักษา NSTEMI ผลประเมินความเหมาะสมของขนาดยา enoxaparin พบผูปวยเพียง 44.8% ที่ไดขนาดยาเหมาะสม

ตามน้ําหนักและสภาพการทํางานของไต โดยผูปวย 15.3% และ 39.9% ไดขนาดยาสูงกวาที่ควรจะเปนและต่ํากวา

คําแนะนําตามลําดับ กลุมที่ไดขนาดยาสูงเกินคําแนะนําพบวาเกิดจากไมไดปรับขนาดยาตามการทํางานของไต       

ที่บกพรองถึง 51.6% และสวนใหญมี body mass index (BMI) เฉล่ียนอยกวาเมื่อเทียบกับกลุมที่ไดขนาดยา

เหมาะสม (BMI เฉล่ีย 20.2 kg/m2 เทียบกับ 23.8 kg/m2, p<0.01) สําหรับกลุมที่ไดขนาดยาต่ําเทียบกับกลุมที่ไดรับ

ขนาดยาเหมาะสมพบวามีอายุเฉล่ียนอยกวา (65.8 ปเทียบกับ 69.4 ป, p=0.04) น้ําหนักเฉลี่ยมากกวา (70.1 kg 

เทียบกับ 59.8 kg, p<0.01) และการทํางานของไตดีกวา (CrCl เฉล่ีย 42.4 ml/min เทียบกับ 31.3 ml/min, p<0.01) 

การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาการเลือกใชขนาดยา enoxaparin ยังเปนปญหา การเพิ่มความระมัดระวังในการใชยา

โดยเฉพาะผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรองรุนแรง และพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ เพิ่มการ

เขาถึงขอมูลการทํางานของไตและน้ําหนักลาสุดของผูปวย เปนส่ิงที่ควรสนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางเปน
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Abstract 
Evidence from the Western countries suggest that inappropriate dosing of enoxaparin for the 

treatment of non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) is prevalent and such dosing is associated 

with adverse outcomes, especially bleeding. However, data from Asian countries are still lacking. A 

retrospective cohort study was conducted among all cases of NSTEMI who were admitted to the Ramathibodi 

Hospital during 2006 - 2009. From a total of 203 patients, the average age is 68.4 + 11.6 years. The average 

body weight is 63.6 + 10.6 kg. The average creatinine clearance (CrCl) is 36.0 + 23.3 ml/min. There were 192 

(94.6%) patients treated according to NSTEMI guideline. Based on renal function and body weight, only 44.8% 

received the recommended dose. There were 15.3% and 39.9% of cases who received excess dose and 

lower-than-recommended dose. In the excess dose group, 51.6% had severe renal impairment but still 

received an unadjusted dose. Additionally, patients receiving the excess dose were significantly had lower 

body mass index (average BMI 20.2 kg/m2 vs 23.8 kg/m2, p<0.01). Interestingly, patients receiving lower-than-

recommended dose were significantly younger (average age 65.8 years vs 69.4 years, p=0.04), had higher 

body weight (average body weight 70.1 kg vs 59.8 kg, p<0.01) and had superior renal function (average CrCl 

42.4 ml/min vs 31.3 ml/min, p<0.01). In conclusion, inappropriate dosing of enoxaparin in the setting of 

NSTEMI may be common. These results support the assertion that careful attention to the administered dose 

and development of appropriate corrective actions to promote safe use of enoxaparin is imperative. 

Keyword: Enoxaparin, Medication Use Evaluation, Non-ST-Elevation Myocardial Infarction 

 

บทนํา       
enoxaparin เปนยาตานการแข็งตัวของเลือดหลักในการรักษา non-ST-elevation myocardial infarction 

(NSTEMI)1 อยางไรก็ดีอาการขางเคียงที่สําคัญคือ เลือดออก โดยเฉพาะเลือดออกชนิดรุนแรงซึ่งสงผลดานทรัพยากร

และอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได งานวิจัยในประชากรตะวันตกบงชี้วาปจจัยเสี่ยงของอาการเลือดออกชนิดรุนแรง     

คือการไดขนาดยาสูงเกินไปหรือขนาดยาไมตรงกับน้ําหนักตัว ซึ่งเปนปจจัยที่ปรับได และปจจัยจากสภาวะของ  

ผูปวยเองคือ อายุมาก การทํางานของไตบกพรอง ขอมูลจากการศึกษาพบวาผูปวยที่ไดขนาดยาสูงเกินมักเปน      

เพศหญิง การทํางานของไตบกพรอง และน้ําหนักนอย ขนาดยาสูงเกินสัมพันธกับการเกิดเลือดออกชนิดรุนแรง2,3,4 

อยางไรก็ดียังขาดขอมูลดังกลาวในประเทศไทย การศึกษานี้จึงมุงหวังที่จะประเมินความเหมาะสมของขนาดยา 

enoxaparin และวิเคราะหหาสาเหตุของการไดรับขนาดยาที่ไมตรงกับคําแนะนํา ขอมูลที่ไดอาจนําไปสูการพัฒนา

แนวทางเชิงระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใชยา และเปนประโยชนในการประกันคุณภาพการรักษาพยาบาล 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ทําการศึกษาแบบ retrospective cohort กับผูปวยในของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่อายุมากกวา 18 ปทุกราย 

ที่เขารักษาดวย NSTEMI และไดรับ enoxaparin ตั้งแต 2549 ถึง 2551 ผูปวยที่คัดออกคือ ขอมูลขนาดยาหรือความถี่

ของการใชยา, น้ําหนักตัว, คา creainine กอนส่ังใชยา, วันเดือนปเกิดไมครบถวน Creatinine clearance (CrCl) 

คํานวณจากสูตร Cockcroft-Gault กรณีไมมีสวนสูงจะใชสูตร Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) 
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แทน ประเมินขนาดยาตามน้ําหนักตัวและการทํางานของไต โดยใชขนาดยาที่ส่ังจายตอวันเทียบกับขนาดยาตาม

คําแนะนําตอวัน โดยขนาดยาตามเอกสารกํากับยาคือ 1 mg/kg ฉีดเขาใตผิวหนังวันละ 2 ครั้ง และปรับลดเปน 1 

mg/kg วันละ 1 ครั้ง หากการทํางานของไตบกพรองรุนแรง CrCl นอยกวา 30 ml/min จําแนกผูปวยเปน 3 กลุม ไดแก 

ไดรับขนาดยาเหมาะสม หมายถึง ขนาดยาที่ส่ังจายไมมากหรือนอยกวา 10 mg จากขนาดยาแนะนําตอวัน ขนาดยา

สูงกวาคําแนะนํา หมายถึง ขนาดยาที่ส่ังจายมากกวา 10 mg จากขนาดยาแนะนําตอวันและขนาดยาต่ํากวา

คําแนะนํา หมายถึง ขนาดยาที่ส่ังจายนอยกวา 10 mg จากขนาดยาแนะนําตอวัน ใช descriptive statistic วิเคราะห

ขอมูลพื้นฐานและ student t-test หรือ chi-square test ในการคนหาสาเหตุของการไดขนาดยาไมตรงตามคําแนะนํา 

กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ p นอยกวา 0.05 การศึกษานี้ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจัย  

ในคน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผลและวจิารณ 
จากผูปวยทั้งหมด 203 คน มีอายุเฉล่ีย 68.4 + 11.6 ป น้ําหนักเฉลี่ย 63.6 + 10.6 kg คา CrClเฉล่ีย 36.0 + 

23.3 ml/min ผูปวย 192 คน (94.6%) ไดรับการรักษาตามมาตรฐานการรักษา NSTEMI ผลประเมินความเหมาะสม

ของขนาดยา enoxaparin พบมีผูปวยเพียง 44.8% ที่ไดรับขนาดยาเหมาะสมตามน้ําหนักและสภาพการทํางานของ

ไต โดยพบวา ผูปวย 15.3% และ 39.9% ไดขนาดยาสูงกวาคําแนะนําและต่ํากวาคําแนะนําตามลําดับ กลุมที่ได

ขนาดยาสูงกวาคําแนะนํา เกิดจากการไมไดปรับขนาดยาตามการทํางานของไตที่บกพรองถึง 51.6% และสวนใหญ  

มี body mass index (BMI) เฉล่ียนอยกวาเมื่อเทียบกับกลุมที่ไดขนาดยาเหมาะสม (BMI เฉล่ีย 20.2 kg/m2 เทียบกับ 

23.8 kg/m2, p<0.01) สําหรับกลุมที่ไดขนาดยาต่ํากวาคําแนะนําเทียบกับกลุมที่ไดขนาดยาเหมาะสมพบวา มีอายุ

เฉล่ียนอยกวา (65.8 ป เทียบกับ 69.4 ป, p=0.04) น้ําหนักเฉลี่ยมากกวา (70.1 kg เทียบกับ 59.8 kg, p<0.01) และ

การทํางานของไตดีกวา (CrCl เฉล่ีย 42.4 ml/min เทียบกับ 31.3 ml/min, p<0.01) ลักษณะผูปวยที่ไดขนาดยา 

enoxaparin ตามคําแนะนํา สูงกวาคําแนะนํา และต่ํากวาคําแนะนํา แสดงในตารางที่ 1 

การศึกษานี้เก็บขอมูลจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยระดับสถานพยาบาลตติยภูมิ ที่มีผูปวย NSTEMI เขา

รับการรักษามากที่สุดในประเทศไทย การประเมินการใชยา enoxaparin นี้จึงเปนการศึกษาแรกในผูปวยไทยและ      

มีจํานวนผูปวยในการศึกษามากที่สุดขณะนี้ ผลการศึกษาแสดงถึงรูปแบบการใชยาและความปลอดภัยของ          

การรักษา NSTEMI ในผูปวยไทย กลาวคือ ประมาณ 1 ใน 6 ของผูปวยไทยไดรับขนาดยา enoxaparin สูงกวา

คําแนะนํา เมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยตะวันตกซึ่งมีสัดสวนการไดรับขนาดยา enoxaparin สูงกวาคําแนะนํา   

ประมาณ 1 ใน 5 พบวาใกลเคียงกัน ส่ิงที่แตกตางคือ ผูปวยไทยมีสัดสวนของการไดรับขนาดยาต่ํากวาคําแนะนําสูง

กวาผูปวยตะวันตกมาก (39.9% เทียบกับ 29.2%) เนื่องจากยา enoxaparin ใชน้ําหนักเปนปจจัยหนึ่งในการคํานวณ

ขนาดยา อยางไรก็ดี NSTEMI มีความรุนแรงของโรคเปนขอจํากัดของการชั่งน้ําหนักแรกรับ การคํานวณขนาดยา  

จากการประมาณคาน้ําหนักดังกลาวอาจทําใหไดขนาดยาต่ําหรือสูงเกินไปได อีกปจจัยคือการทํางานของไต จากการ

เก็บขอมูลพบการตรวจการทํางานของไตกอนส่ังยา 100% แตกวาครึ่งของผูที่ไดขนาดยาสูงเกินเปนผูปวยที่มีการ

ทํางานของไตบกพรองรุนแรงซึ่งตองลดความถี่ของการใหยาจากวันละ 2 ครั้ง เปนวันละ 1 ครั้ง จากผลขางตน        

จะเห็นวาการเลือกใชขนาดยา enoxaparin ยังเปนปญหา โดยเฉพาะผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรองรุนแรง การ

พัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ เชน จัดทําแนวทางการสั่งใชยา การใชระบบคอมพิวเตอรชวย
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คํานวณขนาดยา การรวมดูแลผูปวยแบบสหสาขาวิชาชีพ เปนส่ิงที่ควรสนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางเปน 

รูปธรรม เพื่อแกปญหาดังกลาวตอไป  

 

สรุป 
การเลือกใชขนาดยา enoxaparin ยังเปนปญหา การเพิ่มความระมัดระวังในการใชยา โดยเฉพาะผูปวย      

ที่มีการทํางานของไตบกพรองรุนแรงและพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มการเขาถึงขอมูลการทํางานของไต 

และน้ําหนักลาสุดของผูปวย เปนส่ิงที่ควรสนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมเพื่อแกปญหาดังกลาวตอไป  

 

คําขอบคุณ 
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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23. 
ตารางที่ 1 ลักษณะผูปวยที่ไดขนาดยา Enoxaparin ตามคําแนะนํา สูงเกินคําแนะนํา และต่ํากวาคําแนะนํา  

กลุมผูปวยจําแนกตามขนาดยา Enoxaparin ที่ไดรับ  

ลักษณะผูปวย ตามคําแนะนํา 

(n=91) 

สูงกวาคําแนะนํา 

(n=31) 

ต่ํากวาคําแนะนํา 

(n=81) 

อายุเฉล่ีย (ป)  69.4  72.4  65.8*  

น้ําหนักเฉล่ีย (kg) 59.8  57.9  70.1**  

BMI เฉล่ีย (kg/m2)  23.8  20.2**  26.4**  

เพศหญิง (%) 37.4 54.8 34.5 

CrCl เฉล่ีย (ml/min) 31.31 33.2  42.4**  

CrCl < 30 ml/min (%) 52.2 31.9 25.0** 

ตัวยอ: BMI, body mass index; CrCl, creatinine clearance; *p=0.04, **p<0.01 เทียบกับกลุมที่ไดรับขนาดยา

ตามคําแนะนํา 
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การเปรยีบเทียบการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตตนกลาผักกาดหอมของสารสกดัจาก
ปกผล รากอากาศ และเมล็ดของลาํพ ู
Comparison of germination and growth inhibition of Lactuca sativa L. with sepal 
pneumatophore and seed extracts of Sonneratia caseolaris Gaert.  
 

ใจเอก ชลชีวะ1 และ ธวัชชัย แพชมัด1 

Chai-ek Choncheewa1 and Thawatchai Phaechamud1 

 

บทคัดยอ 
 เนื่องจากการคนหาสารชีวภาพที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตของวัชพืชเปนส่ิงนาสนใจ การทดลองนี้ไดนําสาร

สกัดจากเมล็ด ปกผล และรากอากาศของตนลําพูที่สกัดดวยเมธานอลมาศึกษาผลตอการงอกและการเจริญเติบโต

ของเมล็ดผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) โดยศึกษาผลของสารสกัดที่ความเขมขน 1, 5 และ 10 mg/ml 

เปรียบเทียบกับสารละลายยาปราบศัตรูพืชเจือจางพบวาสารสกัดจากปกผลลําพูความเขมขนตั้งแต 5 mg/ml มีผลทํา

ใหการงอกของเมล็ด การเจริญของสวนยอดและรากลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับสารละลายยาปราบ

ศัตรูพืชเจือจาง สารสกัดจากรากอากาศของลําพูมีผลยังยั้งการเจริญของรากผักกาดหอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ที่ความเขมขน 10 mg/ml แตที่ความเขมขนที่ศึกษามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของสวนยอดและการงอก

ของเมล็ดผักกาดหอมยังไมเทียบเทากับยาปราบศัตรูพืชเจือจาง  สารสกัดที่สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ด

ผักกาดหอมไดดีที่สุดคือสารสกัดจากปกลําพูซึ่งมีความสามารถในการยับยั้งการงอกถึง 94.62 เปอรเซ็นต  นอกจากนี้

ยังสามารถยับยั้งการเจริญสวนยอดและสวนราก ไดถึง 100 เปอรเซ็นต และ 95 เปอรเซ็นต ตามลําดับที่ความเขมขน 

10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

คําสําคัญ : เมล็ดลําพู ปกผลลําพู รากอากาศลําพู การงอก การยับยั้ง 

 

Abstract 
 Since there is interesting to search for biologic substances which are allelochemicals. The 1, 5 

and 10 mg/ml methanolic extracts form seeds, sepals and pneumatophores of Sonneratia caseolaris 

Gaert. were employed to study their effect on seed germination and growth of Lactuca sativa L. 

compared with 5 mg/ml herbicide. The results showed that the extraction from sepal was exhibited the 

most inhibition effect on germination, root and stem elongation of Lactuca sativa L. which was not 

statistically different from diluted herbicide. The 10 mg/ml pneumatophore extract of Sonneratia 

caseolaris Gaert. inhibited the root elongation of Lactuca sativa L. statistically significant but exhibited 

low inhibition of germination and stem elongation. The highest inhibition for germination of Lactuca sativa 

L. was from the 10 mg/ml sepal extract of Sonneratia caseolaris Gaert. which could inhibit the 

                                                            
1 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of  Pharmacy, Nakorn Pathom 73000, Thailand 
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germination up to 94.62 % and also inhibited the elongation of stem and root up to 100% and 95 % 

respectively. 

Keywords : Sonneratia caseolaris Gaert., Seed, sepal, pneumatophore, growing, inhibition     
 
บทนํา  

จากกระแสเกษตรอินทรียและความนิยมการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษทําใหสังคมเกษตรกรรมมีการปรับตัว

อยางมากในชวงเวลาที่ผานมา กลุมผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติเพื่อนํามาทดแทน

การใชยาปราบศัตรูพืชสังเคราะหเพื่อความปลอดภัยตอเกษตรกรและประหยัดคาใชจายในการลงทุน เพื่อให

เกษตรกรมีทางเลือกไดมากขึ้น ขอมูลที่ไดจากการวิจัยนี้ยังสามารถนําไปพัฒนาตอยอดได เนื่องจากการใชสกัดสาร

ธรรมชาติที่มีศักยภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชจากสวนตางๆของพืชเปนแนวทางหนึ่งของการวิจัย  

และพัฒนาสารชีวภาพเพื่อการควบคุมวัชพืช (Duke และ Abbas, 1995) 

 พืชในธรรมชาติมีความสามารถในการสรางสารมายับยั้งหรือเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชขางเคียงได เรียก

ปรากฏการนี้วา อัลลีโลพาที (Allelopathy) และเรียกสารที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชอื่นๆวาสารอัลลีโลพาที 

(Allelopathic substance หรือ  Allelochemicals) (วิไล สันติโสภาศรี และศิริพร ซึงสนธิพร, 2536; อุไร เพงพิศ, 

2539) ลําพูเปนพืชชนดิหนึ่งในปาชายเลนซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ลําพูมีชื่อสามัญคือ Cork tree และมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Sonneratia Caseolaris อยูในวงศ Sonneratiaceae ในประเทศไทยมีการกระจายพันธุในจังหวัดที่มีปาชายเลน ผล

ลําพูที่สุกจะรวงลงน้ําและจะไหลตามน้ําไปจึงทําใหแพรพันธุไดงาย สําหรับการทดลองนี้ไดนําสวนตางๆของลําพู

ไดแก ปกผล รากอากาศ และเมล็ดมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชโดยเลือกใชตน

ผักกาดหอมเปนโมเดลในการศึกษา 

 

อุปกรณ วิธีการและสารเคมี 
เมล็ดผักกาดหอม (Champion1, Chua Yong Song Seed Co., Ltd. Bangkok, Thailand) ยาปราบ

ศัตรูพืช (พาราควอตไดคลอไรด ยี่หอ กรัมม็อกโซน โกลด ผลิตจาก บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จํากัด กทม.) 

เมทานอล (Marck, Marck KGaA. Darmstadt, Germany) 

การเตรียมสารสกัด 

 นําเมล็ดลําพู ปกผลลําพูและรากอากาศลําพู มาลางดวยน้ําสะอาดและอบแหงดวยเครื่อง Hot air oven ที่ 55 

องศาเซลเซียสเปนเวลา 72 ชั่วโมง แลวนํามาบดละเอียดดวยเครื่องบดชนิด cutting mill ผานแรงขนาด 30 mesh 

จากนั้นนํามาแชในเมทานอลในอัตราสวนสารสกัด:เมทานอล 1:4 เปนเวลา 72 ชั่วโมงนําสารสกัดที่ไดมากรองผานผา

ขาวบางและกระดาษกรอง What man No.1 ตามลําดับ ทําการระเหยสารทําละลายดวยเครื่องกล่ันระเหย

สุญญากาศ (Rotary evaporator, Buchi R-114 Postfach, Switzerland) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จนกระทั่ง

สารสกัดแหงและเก็บในโถดูดความชื้น 7 วันกอนนํามาทดสอบ 

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

 เตรียมสารละลายสารสกัดจากเมล็ดลําพู ปกผลลําพูและรากอากาศลําพู โดยนําสารสกัดมาละลายในน้ํากลั่น

ปรับใหมีความเขมขน 1, 5 และ 10 mg/ml นําสารสกัดแตละความเขมขนปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใสในจานเพาะ (Petri 

dish) เสนผานศูนยกลาง 12 เซนติเมตร ซึ่งรองดวยกระดาษเพาะเมล็ด นําเมล็ดผักกาดหอมใสในจานเพาะเมล็ด 
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จํานวน 100 เมล็ดตอจาน ปดฝาครอบจานและวางไวที่อุณหภูมิหองโดยใหแสงสวางตลอดเวลาที่ทําการเพาะโดยใช

น้ํากลั่นเปน Negative Control และสารละลายยาปราบศัตรูพืชในความเขมขน 1 mg/ml เปน Positive Control ทํา

การตรวจนับเมล็ดที่งอกในวันที่ 3 และคํานวณเปอรเซ็นตการงอก  หลังจากเพาะเมล็ด 3 วัน นําตนกลามาวัดความ

ยาวสวนราก และสวนลําตนของตนกลา และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาคา standard deviation (S.D.) และ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Dancan’s multiple range test (DMRT, p value = 0.05) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลของสารสกัดตอการงอกของเมล็ดผักกาดหอม 

 สารสกัดจากปกผลลําพูใหผลการยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดหอมไดดีที่สุด รองลงมาคือสารสกัดจากเมล็ด

ลําพู สวนสารสกัดจากรากอากาศใหผลการยับยั้งการงอกนอยที่สุด(ตารางที่ 1) 

ผลของสารสกัดตอการเจริญสวนยอดของผักกาดหอม 

 สารสกัดจากปกผลลําพูยับยั้งการงอกไดดีที่สุดโดยความเขมขนเพียง 5 mg/ml ใหผลการยับยั้งไดไมแตกตาง

กับการใชยาปราบศัตรูพืช สําหรับสารสกัดจากเมล็ดลําพูที่ความเขมขน 5  mg/ml สามารถยับยั้งการเจริญของสวน

ยอดผักกาดหอมไดดีแตเมื่อเพิ่มความเขมขนกลับใหผลไมแตกตางกันมากนัก สวนสารสกัดจากรากอากาศลําพู       

ที่ความเขมขน 1 mg/ml ชวยในการเจริญเติบโตของผักกาดหอม(ทําใหยอดยาวมากขึ้น) ที่ระดับ 5 mg/ml ใหผล

ใกลเคียงกับน้ํากลั่น และที่ระดับ 10 mg/ml จะมีผลการยับยั้งการเจริญ (ตารางที่ 2) 

ผลของสารสกัดตอการเจริญสวนรากของผักกาดหอม 

 การใชสารสกัดจากเมล็ดลําพูที่ 5 mg/ml สามารถยับยั้งการเจริญของรากผักกาดหอมไดดีแตกลับลดลงเมื่อ

เพิ่มความเขมขน สวนสารสกัดจากรากอากาศพบวาการใชสารสกัดรากอากาศที่ 1 mg/ml สามารถเพิ่มการเจริญได

และเมื่อเพิ่มความเขมขนมากขึ้นจะมีผลยับยั้งการเจริญของสวนรากไดมากขึ้น และสารสกัดจากปกผลลําพู พบวา

เมื่อใชเพียง 5 mg/ml มีความสามารถยับยั้งการเจริญของรากไดไมแตกตางจากน้ํายาปราบศัตรูพืช (ตารางที่ 3) 

  การทดลองนี้ทําการทดลองกับผักกาดหอมซึ่งไมใชวัชพืชดังนั้นการนําไปประยุกตใชอาจสงผลตอพืชที่

เพาะปลูกอยูไดอยางไรก็ตามการทดลองนี้อาจมีประโยชนในดานการกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว  

  

สรุปผลการทดลอง 
 สารสกัดที่สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญของสวนยอดของผักกาดหอมไดดีที่สุดคือสารสกัด

จากปกผลลําพูรองลงมาคือสารสกัดจากเมล็ดและรากอากาศลําพูตามลําดับสําหรับการยับยั้งการเจริญสวนราก สาร

สกัดจากปกผลลําพูสามารถยับยั้งการเจริญสวนรากไดดีที่สุดสวนผลของสารสกัดของเมล็ดและรากอากาศลําพูนั้น

สามารถยับยั้งการเจริญสวนรากไดใกลเคียงกันดังนั้นสารสกัดจากปกผลลําพูจึงนาสนใจในการนําไปพัฒ นาตอยอด 
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ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดหอม 

เปอรเซ็นตการยับยั้งการงอกของเมล็ด (% inhibition) 

Concentration 
สวนของลําพู 

Negative 

control 

Positive 

control 1 mg/ml 5 mg/ml 10 mg/ml 

เมล็ด 0.00 100.00 0.00 8.25 78.35 

รากอากาศ 0.00 100.00 2.15 -2.15 26.88 

ปกผล 0.00 100.00 0.00 83.87 94.62 
 

ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของสวนยอดของตนผักกาดหอม 

เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของสวนยอด (% inhibition) 

Concentration 
สวนของลําพู Negative control Positive control 

1 mg/ml 5 mg/ml 10 mg/ml 

เมล็ด 0.00 100.00 -6.41 77.12 79.80 

รากอากาศ 0.00 100.00 -69.07 7.22 87.63 

ปกผล 0.00 100.00 -28.87 100.00 100.00 
 

ตารางที่ 3 เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของสวนรากของผักกาดหอม 

เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของสวนราก (% inhibition) 

Concentration 
สวนของลําพู 

Negative 

control 

Positive 

control 1 mg/ml 5 mg/ml 10 mg/ml 

เมล็ด 0.00 100.00 44.26 90.85 84.81 

รากอากาศ 0.00 100.00 -26.00 53.00 94.50 

ปกผล 0.00 100.00 14.50 95.00 95.00 
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การเปรียบเทียบผลลัพธของกอนและหลังการรักษาในคลินิกวารฟารินรวมกับการใช
เครื่องวัดคาความแข็งตัวของเลือดแบบเจาะเลือดจากปลายนิ้ว 
Comparison of therapeutic outcomes between pre- and post-implementation of warfarin 
clinic with point-of-care testing 
 

สุมนา จิตโภคเกษม1 สุรกิจ นาฑีสุวรรณ1 และ ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ2 

Sumana Jitpokasem1, Surakit Nathisuwan1 and Taweesak chotivatanapong2  

  

บทคัดยอ 
การศึกษานี้เปนการเปรียบเทียบผลของการดูแลผูปวยกอนและหลังจากเขาคลินิกวารฟารินรวมกับการใช

เครื่องวัดคา international normalized ratio (INR) ชนิดเจาะปลายนิ้ว ผูปวยที่เขาคลินิกวารฟารินจะไดรับคําแนะนํา

เกี่ยวกับยาวารฟาริน, ไดรับการเจาะเลือดโดยใชเครื่องเจาะวัดคา INR ที่ปลายนิ้ว, และไดรับการดูแลโดยเภสัชกร

คลินิก โดยเก็บขอมูลผูปวยที่เขารับการรักษากอนและหลังเขาคลินิกวารฟารินอยางนอยสองครั้งและไมเกินสิบครั้ง 

จํานวนผูปวยที่วิเคราะหไดรวมทั้งส้ิน 95 ราย พบวาหลังจากผูปวยเขารับการรักษาในคลินิกวารฟาริน ระดับ INR อยู

ในเปาหมายมากกวากอนเขาคลินิกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 62.52 กับ รอยละ 46.47, p < 0.001) อัตรา

การเกิดเลือดออกและภาวะลิ่มเลือดอุดตันระหวางกอนและหลังเขาคลินิกวารฟารินไมแตกตางกัน (  คิดเปน 2.75 กับ 

2.19 เหตุการณ/100 ผูปวย-ป, p = 0.257 และ 0.55 และ 1.10 เหตุการณ/100 ผูปวย-ป, p = 0.564  ตามลําดับ) 

คาใชจายการรักษาในคลินิกวารฟารินที่มีการใชเครื่องวัดคา INR ชนิดเจาะปลายนิ้วโดยเฉลี่ย 276.49 บาทตอครั้ง

ของการรักษา โดยใชระยะเวลาในการตรวจและแปลผลเลือดลดลง ขอจํากัดที่สําคัญของการศึกษานี้ คือ ไมมีการสุม

ผูปวยเขากลุมควบคุมเปรียบเทียบกับกลุมที่ทําการศึกษา อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้ชวยสนับสนุนประโยชนของ

คลินิกวารฟารินในการเพิ่มคุณภาพการใชยาวารฟาริน โดยเห็นไดจากการมีระดับ INR เขาเปาหมายที่เพิ่มขึ้น  

คําสําคัญ : วารฟาริน  เภสัชกร  คา INR  เครื่องเจาะเลือดจากปลายนิ้ว  คลินิกวารฟาริน 

 

Abstract 
The study compared the impact on clinical outcomes of warfarin clinic with point-of-care 

(POC) device versus usual care. Patients in the intervention group received warfarin education, 

International Normalized Ratio (INR) tests by POC device, and participated in a monitoring program by 

clinical pharmacists. All data of patients, was collected from the period of before and after participating in 

warfarin clinic at least two visits and not more than ten visits. Ninety-five patients had undergone the 

study process and were included in the data analysis. Percent INR in target of period in warfarin clinic 

was greater than period of before patients participating in warfarin clinic in statistical significant 
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difference (62.52% vs 46.47%, p < 0.001). Major bleeding and thromboembolic event was comparable 

between the period of pre- and post-intervention in warfarin clinic (2.75 vs 2.19 events/100 patient-

years, p = 0.257 and 0.55 vs 1.10 events/100 patient-years, p = 0.564; respectively).  Cost of therapy in 

warfarin clinic with POC device was approximately 276.49 THB per visit. The waiting time of INR result 

was shortened by POC device. Limitation of this study was not randomized controlled study. However, 

this study showed the advantage of warfarin clinic for warfarin therapy improvement which had been 

found in advance of percent INR in target.  

Keywords : warfarin, pharmacist, INR, Point-of-care, warfarin clinic 

 

บทนํา 
 การดูแลผูปวยในคลินิกวารฟารินเปนวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาดวยยาวารฟาริน ซึ่ง

เปนยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ อีกทั้งชวยหลีกเลี่ยงผลขางเคียงตอยาวารฟารินได มีขอมูลมากมายที่สามารถพิสูจน

ประสิทธิภาพของการดูแลผูปวยดวยทีมสหสาขาวิชาชีพ แตยังไมเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับผลการรักษาในคลินิกวาร

ฟารินรวมกับการใชเครื่องเจาะวัดคา INR จากปลายนิ้วในประเทศไทย ซึ่งกลุมผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานวา การรักษา

ดวยระบบของคลินิกวารฟารินรวมกับการใชเครื่องมือเจาะเลือดวัดคา INR จากปลายนิ้ว อาจใหผลการรักษาที่ดีกวา 

การรักษาดวยระบบปกติ จึงทําการศึกษาเปรียบเทียบผลกอนและหลังการรักษาในคลินิกวารฟารินรวมกับการวัดคา 

INR จากปลายนิ้ว โดยเปรียบเทียบผลการรักษาซึ่งมีการดูแลผูปวยอยางนอย 2 ครั้งและไมเกิน 10 ครั้งทั้งสองระบบ 

และคาดหวังวา การศึกษานี้อาจเปนสวนหนึ่งที่เปนขอมูลในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยา

วารฟาริน 

วัตถุประสงคหลักของการศึกษานี้ คือ การเปรียบเทียบผลของคา INR ที่เขาเปาหมาย ระหวางกอนและ  

หลังการเขาคลินิกวารฟาริน สําหรับวัตถุประสงครอง คือ การเปรียบเทียบอัตราการเกิดเลือดออกผิดปกติและภาวะ

ล่ิมเลือดอุดตัน นอกจากนี้ มีการประเมินคาใชจายในการรักษาที่เกิดขึ้นในคลินิกวารฟาริน เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาสําหรับสถานพยาบาลที่ตองการเปดคลินิกวารฟารินตามรูปแบบของงานวิจัยนี้ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การศึกษาเปนแบบกึ่งทดลอง โดยทําการเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการศึกษา (prospective before/ 

after study) คัดเลือกผูปวยทุกรายที่มีอายุมากกวา 15 ป, มีขอบงใชของยาวารฟาริน ขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ atrial 

fibrillation/ atrial flutter (AF), valvular heart disease (VHD), mechanical heart valve (aortic valve 

replacement (AVR), tricuspid valve replacement (TVR), mitral valve replacement (MVR), double valve 

replacement (DVR)) และเคยไดรับการรักษาดวยยาวารฟาริน ณ สถาบันโรคทรวงอก และมีการวัดคา INR กอนเขา

การศึกษานี้ เปนอยางนอย 2 ครั้ง อีกทั้งมีแผนการรักษาตอไปอยางนอย 2 ครั้งของการพบแพทย โดยผูปวยนั้นเขา

รวมการศึกษาในชวงเดือนมิถุนายน 2551 ถึง ตุลาคม 2552 

 

อุปกรณในการดําเนินการวิจัย 
เครื่องเจาะวัดคา INR ที่ปลายนิ้ว (CoaguChek XS), แผน strip และปฏิทินวารฟาริน 
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วิธีการวิจัย 
1. จัดทําแนวทางปฏิบัติการใชยาและแบบบันทึก อีกทั้งประสานงานรวมกับแพทย เภสัชกร และพยาบาล ณ 

สถาบันโรคทรวงอก และติดตามนัดผูปวย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการศึกษาและดําเนินการเซ็นในใบยินยอม 

2. ผูปวยที่เซ็นยินยอมเขารวมการศึกษา จะไดรับการดูแลโดยทีมแพทย เภสัชกร และพยาบาลในคลินิกวาร

ฟาริน สําหรับครั้งแรกของการเขาคลินิกวารฟาริน ผูปวยจะไดรับความรูเกี่ยวกับยาวารฟาริน ขอควรระวังและวิธี

ปฏิบัติเมื่อเกิดผลขางเคียงจากยา วิธีการดูแลตนเองระหวางที่ใชยาวารฟาริน โดยเภสัชกรและพยาบาลในคลินิกเปน

ผูใหความรูแบบกลุม อีกทั้งผูปวยไดรับการเจาะเลือดโดยเครื่อง CoaguChek XS ซึ่งเปนเครื่องเจาะวัดคา INR ที่

ปลายนิ้ว แลวนําผลคา INR เขาพบเภสัชกรเพื่อการประเมินปญหาจากการใชยา, รวมถึง เภสัชกรระบุปญหาจากการ

ใชยาของผูปวยและแนวทางการแกปญหาในแฟมประวัติ เพื่อใหแพทยพิจารณาการวางแผนการรักษาตอไป หลังจาก

นั้นเภสัชกรใหคําแนะนําผูปวยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติขณะใชยาวารฟาริน, ขอควรระวังขณะใชยา,และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิด

ปญหาจากการใชยาวารฟาริน อีกทั้งแจกปฏิทินวารฟาริน เพื่อชวยจําในการรับประทานยาและแนะนําวิธีการใช 

หลังจากนั้น ผูปวยเขารับการตรวจโดยแพทย และพบพยาบาลเพื่อทําการนัดพบแพทยในครั้งถัดไป การศึกษานี้

ดําเนินการประมาณ 1 ป หลังจากนั้นเก็บขอมูลผูปวยที่มีคา INR กอนและหลังการศึกษาอยางนอย 2 คาและไมเกิน 

10 คา สําหรับขอมูลกอนการศึกษาเปนการเก็บขอมูลยอนหลังที่ผูปวยรับบริการตามปกติของสถานพยาบาล โดย

ผูปวยจะไดรับการรักษาโดยแพทยและไดรับการเจาะเลือดเพื่อวัดคา INR จากหองปฏิบัติการของสถานพยาบาล  

3. ผูวิจัยเก็บขอมูล บันทึกรายละเอียดขอมูลของผูปวยทุกรายที่เขาการศึกษา อยางนอย 2 ครั้ง และไมเกิน 

10 ครั้ง ทั้งกอนและหลังการศึกษา และวิเคราะหขอมูล percent INR in target, อัตราการเกิดเลือดออกมากผิดปกติ

และอัตราการเกิดล่ิมเลือดอุดตัน เพื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการศึกษา และทดสอบดวยสถิติ Wilcoxon signed 

ranks test สําหรับการใชจายในการรักษา คํานวณจากสูตรนี้ 

คาใชจายในการรักษา (บาท) = {(รายไดของผูปวยที่ตองสูญเสียไปขณะมาพบแพทย +  ร าย ได ข อ งบุ คลากรทา ง

การแพทยในคลินิก) X เวลาในคลินิก}+ คาใชจายในการรักษาพยาบาล + คาเจาะเลือดเพื่อวัดคา INR 

 

ผลและวจิารณ 
ผูปวยเขารวมวิจัยทั้งส้ิน 95 ราย อายุเฉล่ียประมาณ 51.44 ± 11.75 ป ชวงเวลากอนและหลังการศึกษา

ประมาณ 22.98±13.84 และ 11.52±2.95 เดือน ตามลําดับ (p<0.001) สวนใหญมีขอบงใชเปน AVR (36.84%) และ 

MVR รวมกับ AF (18.95%) พบวา percent INR ที่เขาเปาหมายในชวงหลังมากกวากอนการศึกษาอยางมีนัยสําคัญ 

รายละเอียดดังตารางที่ 1 สําหรับอัตราการเกิดเลือดออกมากผิดปกติ พบจํานวน 5 ครั้ง และ 2 ครั้ง ในชวงกอนและ 

หลังการศึกษา โดยคิดเปน 2.75 เหตุการณ กับ 2.19 เหตุการณ/100 ผูปวย-ป ตามลําดับ (p = 0.257) และภาวะลิ่ม

เลือดอุดตันในผูปวยกอนและหลังเขาคลินิกวารฟาริน  พบ 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง ในชวงกอนและหลังการศึกษา ซึ่งไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคิดเปน 0.55 และ 1.10 เหตุการณ/100 ผูปวย-ป ตามลําดับ (p = 0.564) 

นอกจากนี้ ผลการเก็บขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาของคลินิกวารฟารินรูปแบบนี้ จากขอมูลของผูปวยจํานวน

16 ราย พบวามีคาใชจายโดยเฉลี่ย 276.49 ± 194.97 บาทตอการพบแพทยหนึ่งครั้ง โดยใชเวลาในคลินิกประมาณ 

0.82 ± 0.56 ชั่วโมง และใชเวลาในการเจาะวัดคา INR ประมาณ 2.25 ± 1.13 นาที  

จากผลการศึกษา พบวาการดูแลผูปวยในคลินิกวารฟารินใหผลการรักษาที่ดี โดยสามารถเพิ่มจํานวน INR 

ที่เขาเปาหมายได และภาวะแทรกซอนหลังการรักษาดวยวารฟารินนั้น ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 1: ผลการศึกษาเปรียบเทียบคา INR ที่อยูในเปาหมายชวงกอนและหลังการศึกษา 

ผลการศึกษา กอนการศึกษา หลังการศึกษา p value 

จํานวนคา INR 747 556  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล (เดือน) 22.98±13.84 11.52±2.95 <0.001 

จํานวนคา INR ที่นอยกวา 1.5 170 (22.76%) 85 (15.29%) <0.001 

จํานวนคา INR ที่มากกวา 5 6 (0.80%) 7 (1.26%) 0.782 

จํานวนคา INR ที่อยูในเปาหมาย 363 335 0.373 

Percent INR in target 46.71±28.18 62.52±24.17 <0.001 

 

แตขอมูลอาจไมเพียงพอ เนื่องจากจํานวนคา INR และชวงเวลากอนการศึกษามีมากกวาหลังการศึกษา โดยอาจมีผล

จากการที่ผูปวยที่เขาคลินิกวารฟารินนั้น ไดรับการนัดตรวจดวยชวงเวลาระยะสั้นกวากอนเขาวารฟารินคลินิก ผลที่ได

จึงอาจมีอคติจากชวงเวลาของการเก็บขอมูลที่ไมเทากัน อยางไรก็ตาม ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ 

ภญ.วราพร เลียบทวี (2004) ซึ่งทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของ Percent INR ที่เขาเปาหมายของผูปวยกอนและ

หลังเขาคลินิกวารฟาริน โดยพบวาผลภายหลังเขาคลินิกวารฟาริน INR เขาเปาหมายมากกวา (51.8% และ 46.7%; 

p=0.016) และผล Percent INR in target ใกลเคียงกับการศึกษาของ ภญ.พรนลัท ทองศรีสมบูรณ (2009) ซึ่งศึกษา

กลุมผูปวยใน ใหผล Percent INR in target ในกลุมที่ไดรับการดูแลโดยเภสัชกร 62.5% ซึ่งสูงกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญ (30%; p<0.001) ทั้งนี้ ผลของการศึกษานี้ยังไมสามารถพิสูจนถึงประโยชนของการปองกันภาวะแทรกซอน

จากการรักษาดวยยาวารฟาริน โดยไมพบความแตกตางระหวางอัตราการเกิดเลือดออกมากผิดปกติและภาวะลิ่ม

เลือดอุดตัน ถึงแมวา ในชวงกอนการศึกษาพบวามีคา INR ที่นอยกวาเปาหมาย จํานวนมากกวาหลังการศึกษาก็ตาม 

ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการรักษาภาวะดังกลาวนั้น ผูปวยไมไดบอกเลาและผูปวยไปรับการรักษาภาวะดังกลาว ณ 

สถานพยาบาลแหงอื่น สําหรับคาใชจายในการรักษาที่คํานวณไดจากการศึกษานี้ พบวาอาจคุมคาสําหรับผูปวยรายที่

ตองการความรวดเร็วในการรอผลตรวจ หากมีการเปรียบเทียบคาใชจายกับคลินิกปกติ อาจใหความคุมคากวา ดังเชน

ในการศึกษาของ Chan FW และคณะ (2006) ซึ่งพบวาคลินิกวารฟารินที่ใชเครื่องเจาะเลือดวัดคา INR ที่ปลายนิ้ว

และมีเภสัชกรในทีมดูแลผูปวยนั้น เสียคาใชจายนอยกวาคลินิกปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (76 ± 95 และ 98 ± 

158 เหรียญสหรัฐ; p<0.01) 

 

สรุป 
คลินิกวารฟารินมีประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและอาจชวยปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ 

และเครื่องวัดคา INR จากเลือดที่ปลายนิ้ว นาจะเปนประโยชนในการลดเวลาการรอคอยและอาจนําไปสูการใหความ

รวมมือในการรักษาของผูปวยได จึงควรมีการศึกษาตอไปในอนาคตวา คลินิกวารฟารินจะสามารถชวยลด

ภาวะแทรกซอนตางๆ ในระยะยาวไดหรือไม นอกจากนี้การใชเครื่องเจาะเลือดจากปลายนิ้ว อาจเพิ่มคาใชจาย แต

ชวยลดระยะเวลาในการรับบริการของผูปวยไดซึ่งอาจชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการดูแลผูปวยใหดียิ่งขึ้น 
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คําขอบคุณ  
ผูวิจัยขอขอบคุณทีมงานจากสถาบันโรคทรวงอกทุกทานในการชวยกันดูแลผูปวยในวารฟารินคลินิก และ

ขอบคุณ บริษัทโรชไดแอกสโนสติก และทีมงาน สําหรับการสนับสนุนเครื่องเจาะวัดคา INR และแผนตรวจวัดคา INR 
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การเปลี่ยนแปลงของฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียและปรสิตกอโรคในกากตะกอนน้ําเสียผสมกับ
หญาแหงที่หมักแบบกองแถว 
Change of faecal coliform bacteria and pathogenic parasites in sewage sludge mixed with 
grass clipping composted by windrow process 
 

ธนินพร ทิพยมงคลกุล1 และ ศิราณี ศรีใส1 

Taninporn tippayamongkonkun1 and Siranee Sreesai1 

    

บทคัดยอ 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลชีพกอโรคโดยมีปริมาณของฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียและชนิดของปรสิต     

กอโรคเมื่อหมักกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียผสมกับหญาแหงในสภาวะการหมักแบบกองแถวที่แตกตางกัน 

โดยใชอัตราสวนผสมระหวางกากตะกอนและหญาแหง 1:0, 1:1, 3:1,  6:1 และ สภาวะการคลุมกองหมักกากตะกอน

ดวย          ผาใบพลาสติกแบบคลุมและไมคลุมกอง ทําการเก็บตัวอยางของวัสดุหมักเมื่อระยะเวลาการหมักครบ     

0, 2, 4, 6 และ             8 สัปดาห ผลการศึกษาพบปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียในกองปุยหมักในทุกสภาวะการ

หมักเริ่มลดจํานวนลง เมื่อระยะเวลาการหมักผานไป 4 สัปดาห โดยที่ระยะเวลาการหมัก 6 สัปดาหปริมาณฟคัล     

โคลิฟอรมในทุกตํารับการทดลองจะลดลงนอยกวา 1000 MPN/g dry solid (DS) ซึ่งผานเกณฑ (<1000 MPN/g DS) 

ของขอกําหนดการนํากากตะกอนไปใชประโยชนทางการเกษตรของ  US. EPA เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการหมักสัปดาห  

8 มีปริมาณฟคัลโคลิฟอรมลดลง    จนนอยกวา 3 MPN/g DS ยกเวนในตํารับการทดลองกองปุยหมักที่อัตราสวน  

3:1 ที่มีการคลุมกองมีปริมาณ   ฟคัลโคลิฟอรมเทากับ 20.7 MPN/g DS ในสวนของชนิดปรสิตกอโรคพบวา ในชวง

เริ่มตนของการหมักพบ โปรโตซัว Entamoeba histolytica ระยะซีสต, ไขพยาธิปากขอ, ไขพยาธิตัวตืด, ไขพยาธิ

ไสเดือนสกุล Ascaris lumbricoides,   ไขพยาธิไสเดือนสกุล Toxacara canis, ไขพยาธิแสมา, ตัวออน พยาธิ 

Strongyloides stercoralis, และเมื่อส้ินสุดสัปดาหที่ 8 ของการหมักตรวจพบเพียงไขพยาธิปากขอที่ฝอแลวเทานั้น 

คําสําคัญ : กากตะกอนน้ําเสีย ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย ปรสิตกอโรค การหมักแบบกองแถว 
 

Abstract 
 The study aimed to investigate the change of feacal coliform bacteria number and type of 

existing pathogenic parasites in different composted conditions of sewage sludge mixed with grass 

clipping  by a windrow process. The sewage sludge and grass clipping were mixed at different mixing 

ratios (1:0, 1:1, 3:1, 6:1) and composting conditions (with and without a plastic sheet cover). The 

composted products were collected at 0, 2, 4, 6, and 8 weeks. The results revealed that the number of 

feacel coliform bacteria were considerable decreased after 4 weeks of composting period. At 6 weeks of 

composting periods, feacal coliform bacteria presented in all treatments was lower than the allowable 

                                          
1 ภาควิชาวทิยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
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faecal colifom bacteria level (<1000 MPN/g Dry solid (DS)) for land application of class A biosolids 

established by  U.S Environmental Protection Agency (US.EPA). At the end of composting period (week 

8), the detected faecal coliform bacteria in  all treatments were less than 3 MPN/g dry solid, except the 

treatment of a mixing ratio 3:1 with  a plastic cover was found only 20.7 MPN/g DS. For pathogenic 

parasites at the beginning of the composting processes, it was found Entamoeba histolytica cysts, Hook 

worm spp. egg, Taenia spp. egg, Ascaris lumbricoides egg, Toxocara canis egg, Trichuris trichiura egg 

and Strongyloides stercoralis larva. At the end of composting processes, only an inactive Hook worm 

spp. egg was determined. 

Keywords : sewage sludge, feacal coliform bacteria, pathogenic parasite, windrow process 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียนับเปนหนึ่งในปญหาสิ่งแวดลอมมีความสําคัญและมีแนวโนมเพิ่ม

ปริมาณมากขึ้นในอนาคตจนทําใหเกิดผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมจากการจัดการของเสียที่ไมเหมาะสม

เหลานี้   ซึ่งการนํากากตะกอนไปใชประโยชนดานการเกษตรนั้นเปนวิธีการจัดการกากตะกอนที่ไดรับความนิยม เนื่อง

ดวยกากตะกอนนั้นประกอบดวยสารอินทรียวัตถุที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช อยางไรก็ตามจุลชีพกอโรค       

ที่มีในกากตะกอนอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอในชุมชนไดมากขึ้น ดังนั้นการลดปริมาณ 

จุลชีพกอโรคใหอยูในระดับที่ยอมรับไดกอนมีการนําไปใชประโยชนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุนี้วัตถุประสงค

ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลชีพกอโรคพวกฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียและชนิด

ของปรสิตเมื่อทําการหมักกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียกับหญาแหงดวยวิธีการกองแถว (Windrow process) 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การศึกษาการหมักกากตะกอนน้ําเสียผสมกับหญาแหง ทําการหมักโดยมีตํารับการทดลองดังนี้                

1) อัตราสวน 1:0+คลุมกอง  2) อัตราสวน 1:0+ไมคลุมกอง 3) อัตราสวน 1:1+คลุมกอง 4) อัตราสวน 1:1+ไมคลุม

กอง  5) อัตราสวน 3:1+คลุมกอง  6) อัตราสวน 3:1+ไมคลุมกอง 7) อัตราสวน 6:1+คลุมกอง  8) อัตราสวน 6:1+   

ไมคลุมกอง กระบวนการหมักจะทําตอเนื่อง 8 สัปดาห เริ่มตั้งแต วันที่ 4 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2552 และในการ

หมักจะมีการกลับกองปุยหมักรวมดวย ตลอดระยะเวลาการหมักจะวัดผลอุณหภูมิภายในกองที่ระดับความลึก       

60 cm จากนั้นจึงเก็บตัวอยางปุย เมื่อระยะเวลาการหมัก 0, 2, 4, 6, 8 สัปดาห โดยเก็บตัวอยางปุยที่ระดับความลึก 

60 cm จากจุดเก็บตัวอยาง 5 จุดกระจายใหทั่วกอง จากนั้นจะเก็บรักษาตัวอยางปุยที่อุณหภูมิ 4ºC และทําการศึกษา

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียดวย three-tube Most Probable Number (MPN) (USFDA,2006)  และวิเคราะห

ชนิด ของปรสิตกอโรค ดวย Modified simple smear technique (Faust et al., 1971)  

 

ผลและวิจารณ 
1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณฟคัลโคลิฟอรมในตัวอยางปุยตลอดระยะเวลาการหมัก 8 สัปดาห 

             ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมเริ่มลดจํานวนลง เมื่อเวลาการหมัก 4 สัปดาห  (แสดงในภาพที่1)  และพบวาตํารับ      

การทดลอง 1:1+ไมคลุมกอง และ 3:1+ไมคลุมกอง นั้นสามารถลดปริมาณใหมีคานอยกวา 3 MPN/g DS ได เมื่อ
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หมักครบ 6 สัปดาห และเมื่อครบ 8 สัปดาหนั้นเกือบทุกตํารับการทดลองสามารถลดปริมาณฟคัลโคลิฟอรมใหนอย

กวา 3 MPN/g DS ได  ยกเวนในตํารับการทดลอง 3:1+คลุมกองจะมีปริมาณฟคัลโคลิฟอรมเทากับ 20.7 MPN/g DS 

อยางไรก็ตามเมื่อนําไปเปรียบเทียบยังมีปริมาณที่นอยกวาที่ระบุไวในขอกําหนดการนํากากตะกอนไปใชประโยชน

ทางการเกษตรซึ่งกําหนดไววาควรมีปริมาณฟคัลโคลิฟอรมนอยกวา 1000 MPN/g DS (US.EPA,1999) โดยอัตรา

การลดลงของปริมาณฟคัลโคลิฟอรมในตํารับที่มีการคลุมกองอยูระหวาง 76.14-92.04% (คิดเปนคาเฉลี่ย 85.19%) 

และตํารับที่ไมมีการคลุมกองอยูระหวาง 89.24-90.34% (คิดเปนคาเฉลี่ย 89.90%) ซึ่งอัตราเฉลี่ยการลดลงของ       

ฟคัลโคลิฟอรมกับการคลุมกองหรือไมคลุมกองนั้นไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยปริมาณฟคัลโคลิฟอรม

ที่ลดลงอยางมากนี้มีความสัมพันธกับอุณหภูมิภายในกองหมักที่เปล่ียนแปลงไป จากการศึกษาของ Benegas และ

คณะ (2007) ไดทําการหมักกากตะกอนน้ําเสียกับเศษขี้เล่ือยไม ที่อัตราสวน 1:1 พบวามีอุณหภูมิสูงสุดภายในกอง 

45 ºC  ติดตอกัน 2วัน นั้นสามารถที่จะลดจํานวนลงได ดังนั้นในกรณีที่อุณหภูมิสูงสุดภายในกองหมักมีคาไมสูงถึง 

55ºC ปริมาณจุลชีพกอโรคนั้นสามารถที่จะลดจํานวนลงได ถาระยะเวลาที่อุณหภูมิประมาณ 45ºC คงที่นานเพียงพอ 

ในการทดลองครั้งนี้พบวาเมื่อกระบวนการหมักนั้นมีอุณหภูมิภายในกองสูงขึ้นโดยอยูระหวาง 41.0 - 47.4ºC (แสดง

ในภาพที่2) จากนั้นอุณหภูมิภายในกองหมักจะเริ่มลดลงจนใกลเคียงกับอุณหภูมิบรรยากาศ  
2.  ชนิดของปรสิตกอโรคในตัวอยางปุยตลอดระยะเวลาการหมัก 8 สัปดาห 
ชนิดของปรสิตกอโรคที่พบในตํารับการทดลองที่มีการคลุมกองหรือไมคลุมกองและอัตราสวนผสมที่แตกตาง

ไมไดทําใหการตรวจพบชนิดของปรสิตกอโรคมีความแตกตางกันจากการศึกษาพบวา (1) โปรโตซัว Entamoeba 

histolytica ระยะซีสต จะตรวจพบในทุกตํารับการทดลอง และพบไดหลายลักษณะทั้ง Active form,  Inactive form 

และระยะโทรโฟซอยด (2) ไขพยาธิที่ตรวจพบคือ ไขพยาธิปากขอ ,ไขพยาธิตัวตืด, ตัวออนพยาธิ Strongyloides 

stercoralis, ไขพยาธิแสมา และไขพยาธิไสเดือนสกุล Ascaris lumbricoides จะตรวจพบเมื่อ 0-2 สัปดาห ยกเวน  

ซึ่งจะตรวจพบไขพยาธิไสเดือนสกุล Toxacara canis ในตํารับการทดลอง 6:1+คลุมกอง เมื่อระยะเวลาการหมัก  

ครบ  6 สัปดาห และเมื่อครบ   8 สัปดาห พบไขพยาธิปากขอ ที่มีลักษณะฝอ ในตํารับการทดลอง 1:1+ คลุมกอง     

(3) ตัวออนของพยาธิ Strongyloides stercoralis นั้นจะถูกตรวจพบในระยะเวลาการหมัก 0-4 สัปดาห และ

นอกจากนั้นเมื่อครบ 6 สัปดาห ยังพบตัวออน  ของพยาธิ Strongyloides stercoralis ที่ตายแลวในตํารับการทดลอง

ที่ 6:1+ไมคลุม ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวนั้น สอดคลองกับการศึกษาของยุวดี (2537) ซึ่งไดทําการศึกษาถึงชนิด

ของปรสิตกอโรคในปุยหมักและน้ําปุยหมักจากขยะในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพบวากระบวนการหมักปุยสวนใหญจะตรวจ

พบไขพยาธิในชวงแรกของการหมัก เชน ไขพยาธิไสเดือนในมนุษย และไขพยาธิแสมา และเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการ

หมักแลวจะไมพบไขพยาธิในกองหมักทุกรูปแบบ 

 

สรุป 
1. ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมในทุกตํารับการทดลอง เมื่อส้ินสุดกระบวนการหมักลดลง< 1000 MPN/g DS 

ซึ่งผานเกณฑขอกําหนดการนํากากตะกอนไปใชประโยชนทางการเกษตรของ US.EPA  

 2.    การหมักปุยในแบบกองแถวทั้งแบบที่มีการคลุมดวยผาใบพลาสติกและไมมีการคลุมดวยผาใบ

พลาสติกนั้นสามารถลดปริมาณฟคัลโคลิฟอรมและมีความสามารถทําลายปรสิตกอโรคไดไมแตกตางกัน  
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ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมตลอดระยะเวลาการหมัก 8 สัปดาห
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1:0 + คลุม 1:0 + ไมคลุม 1:1 + คลุม 1:1 + ไมคลุม 3:1 + คลุม

3:1 + ไมคลุม 6:1 + คลุม 6:1 + ไมคลุม USEPA

คําขอบคุณ 
งานวิจัยชิ้นนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากกลุมงานโครงการจัดการกากตะกอน สํานักงานจัดการ

คุณภาพน้ํา สํานักการระบายน้ํา  และไดรับทุน ประเภททุนอุดหนุนวิทยานิพนธบางสวน จากสมาคมศิษยเกา     

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เอกสารอางอิง 
ยุวดี เตชะเรืองอัมพร.2537. ชนิดของปรสิตกอโรคในปุยหมักไฮเทคและน้ําที่ชะผานปุยหมักไฮเทคจากขยะใน 

เทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

Benegas V., Moreno J.L., Moreno J.I., García C., León G., Hernández T.,  2007. Composting anaerobic 

and aerobic sewage sludges using two proportions of sawdust. Waste Management. 27:1317-

1327. 
Faust, E.C., E.C., Russel, P.E. and Jung., 1971. R.C Craig and Faust’s Clinical Parasitology, Philadelphia, 

Lec and Febi ger; 8:787. 

U.S. Food and Drug Administration., Bacteriological Analytical Manual online February 2006 (BAM).  

[online].(BAM).[online]. [Cited 2009 November 6]. Available from: 

http://www.cfsan.fda.gov/~bam-a2.html 

US.EPA,1999. Control of pathogen and vector attraction in sewage sludge, U.S. Environmental Protection  

Agency, Office of Research and Development, National Risk Management Research Laboratory, 

Center for Environmental research information, EPA/625/R-92-103, Cincinnati, OH.     
 

อุณหภูมิภายในกองหมักตลอดระยะเวลาการหมัก 8 สัปดาห

0

20

40

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57

ระยะเวลาการหมัก (วัน)

อุณ
หภู

มิ 
(อ

งศ
าเ

ซล
เซ

ียส
)

1:0 + คลุม 1:0+ ไมคลุม 1:1 +คลุม 1:1 +ไมคลุม 3:1+คลุม

3:1 +ไมคลุม 6:1 +คลุม 6:1 +ไมคลุม อุณหภูมิอากาศ   
                        

     ภาพที่ 1                                                                                              ภาพที่ 2 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงอุณหภูมิภายในกองหมัก และ ภาพที่ 2 แสดงปริมาณฟคัลโคลิฟอรมตลอด 8 สัปดาห   
ตามตํารับการทดลองที่ใชอัตราสวนผสม (กากตะกอน: หญาแหง) 1:0, 1:1, 3:1, 6:1 และสภาวะการคลุมกองหมัก

ดวยผาใบพลาสติก (คลุม, ไมคลุม)      



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-331 

การพัฒนาเจลกรดแกลลกิ  
Development of Gallic Acid Gel 
 

ปรัชญา เกตุวงศา1 และ ธวัชชัย แพชมัด1 

Prachya Katewongsa1 and Thawatchai Phaedchamud1 

 

บทคัดยอ 
กรดแกลลิกเปนสารในกลุม polyphenol ซึ่งในธรรมชาติไดจากพืช เชน มังคุด ชาเขียว และมีฤทธิ์เปนสาร     

ตานอนุมูลอิสระที่แรง งานวิจัยนี้ไดนําเอากรดแกลลิกบรรจุในเจลไคโตแซน และใช N-methyl pyrrolidone (NMP)       

เปนสารทําละลายกรดแกลลิก และจากการทดลองพบวา NMP 15 % w/w มีความเหมาะสมสําหรับการเตรียมเจล      

กรดแกลลิก  pH ของตํารับเจลจะลดลงเมื่อเติมกรดแกลลิก การปลดปลอยกรดแกลลิกออกจากตํารับสูสารละลาย

ฟอสเฟสบัฟเฟอร pH 6.2 ขึ้นกับความเขมขนของกรดแกลลิกในตํารับ โดยเจลทุกตํารับมีการไหลเปนแบบ newtonian   

คําสําคัญ : กรดแกลลิก ไคโตแซน  N-methyl pyrrolidone 

 

Abstract   
  Gallic acid is a natural polyphenol compound that found naturally such as in mangosteen and 

green tea. Gallic has potent antioxidant activity. This research developed chitosan gel loading with gallic acid. 

NMP (N-methyl-2-pyrrolidone) was used to solubilize gallic acid. The experiment showed that NMP 15 % w/w 

was optimized for gallic acid gel. The pH of formulation was decreased when the gallic acid was 

incorporated.    In vitro release study demonstrated that the release of gallic acid into phosphate buffer pH 

6.2 depended on the gallic acid amount in formula.  All developed gallic acid gel exhibited the newtonian 

flow. 

Keywords : gallic acid, chitosan, N-methyl pyrrolidone 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหลายชนิดที่ใชสารตานอนุมูลอิสระ เพื่อประโยชนในแงของการตานการเกิดริ้วรอยกอนวัย 

สารตานอนุมูลอิสระที่นิยมใช เชน beta-carotene,  vitamin A,  vitamin C,  vitamin E (1) และยังมีสารอีกหลายชนิดที่มี

การศึกษาวามีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ซึ่งโดยมากเปนสารกลุม phenolic compound ที่พบในธรรมชาติในพืช ตัวอยางเชน  

rutin, catechin และกรดแกลลิก สําหรับกรดแกลลิกเปนสารในกลุม polyphenol ซึ่งในธรรมชาติไดจากพวกมังคุด         

ชาเขียว พบไดทั้งในรูปอิสระและเปนสวนหนึ่งของสารแทนนิน (tannins) ซึ่งพบวาสารตัวนี้มีประโยชนมากมาย เชน         

มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)  ฤทธิ์ตานการอักเสบ (anti-inflammatory) ฤทธิ์ตานจุลชีพ  (anti-microbial) และ  

ยังพบวากรดแกลลิกใชเปนมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพการตานอนุมูลอิสระของสารอื่น ๆ ดวย  

             งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาเจลกรดแกลลิกที่เตรียมโดยใชไคโตแซนเปนสารกอเจล ซึ่งในปจจุบันมีการนําไคโตแซน 

                                                 
1 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย  

  Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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มาใชประโยชนมากมายซึ่งรวมถึงการนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสําอาง ไคโตแซนเปนสารที่ไดจาก

ธรรมชาติ มีความเปนพิษต่ํา และสามารถเสื่อมสลายไดทางชีวภาพและมีคุณสมบัติชวยเพิ่มการดูดซึมของยา ไคโตแซน  

มีคุณสมบัติเปนดางออน ไมละลายน้ําและสารละลายที่มีความเปนดาง แตสามารถละลายไดดีในกรดอินทรีย เชน กรด

แลกติก และไคโตแซนเกิดเปนเจลไดดีที่ pH ต่ําๆ (2) ในการศึกษานี้ไดนํา NMP (N-methyl-2-pyrrolidone)    เปนตัวทํา

ละลายของกรดแกลลิก ดวยคุณสมบัติของ NMP ในการเปนสารทําละลายที่ดีและความเปนพิษต่ําและเพิ่มการซึมผาน

ผิวหนังของยาได (3-5) โดยงานวิจัยนี้ทําการศึกษาการเตรียมเจลไคโตแซนเพื่อบรรจุกรดแกลลิกและศึกษาการ  

ปลดปลอยสารนี ้

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. ศึกษาหาความเขมขนที่เหมาะสมของ NMP ในการเปนตัวทําละลายของกรดแกลลิก  
1.1 การเตรียมสารละลายไคโตแซนที่ประกอบดวย NMP  

เตรียมสารละลายไคโตแซนความเขมขน 4% โดยน้ําหนัก โดยใชกรดแลคติกความเขมขน 2% โดยน้ําหนัก      

ในการละลาย โดยปนผสมเปนเวลา 12 ชั่วโมง แลวกรองดวยผาขาวบาง จากนั้นเติม NMP ลงไป โดยเติม NMP ปริมาณ 

0%, 5%, 7.5%, 10%, 12.5%, 15% โดยน้ําหนัก จากนั้นผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน 

1.2 การทดสอบคุณสมบัติของสารละลายไคโตแซนที่ใส NMP  

    นําสารละลายไคโตแซนที่ใส NMP ในความเขมขนตาง ๆ กนั มาทําการวัด pH ดวย pH meter (n=3) ความหนืด 

และพฤติกรรมการไหล โดยใชเครื่อง Brookfield rheometer โดยใชหัววัด 52 และความเร็วรอบ 100 rpm ที่อุณหภูมิหอง 

(n=3)  
   2. ศึกษาการบรรจุกรดแกลลิกในตํารับเจล 
    ทําการละลายกรดแกลลิกปริมาณตาง ๆ กันคือ 0%, 0.5%, 1%, 2.5% โดยน้ําหนัก ในสารละลายไคโตแซนใน

ขอ 1.1 ที่มี NMP ในปริมาณที่เหมาะสมที่ไดจากการศึกษาในขอ 1  ผสมใหเขากันดวย แลวนําไปทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ 

เชนเดียวกันกับขอ 1.2 และศึกษาการปลดปลอยกรดแกลลิกออกจากตํารับเจลซึ่งบรรจุใน dialysis tube สูสารละลาย

ฟอสเฟสบัฟเฟอร pH 6.2 แลววัดปริมาณสารที่ปลดปลอยออกมาดวยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer                

ที่ความยาวคลื่น 307 nm 

 

ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 
 คา pH ของสารละลายไคโตแซนสูงขึ้นตามปริมาณของ NMP ที่ใสลงไปโดยคา pH ของสารละลายอยูในชวง

ประมาณ 5.5 – 5.9 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา NMP มีคาความเปนดางออน ๆ โดยมีคา pH 7.7 สารละลายของไคโตแซน     

มีความหนืดเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของ NMP ที่ไดใสลงไป โดยคาความหนืดอยูระหวาง 246-343 (ตารางที่ 1) 

สารละลายไคโตแซนที่มี NMP มีพฤติกรรมการไหลเปนแบบ pseudoplastic (รูปที่ 1) ดังนั้นเจลไคโตแซนที่มี NMP 15% 

โดยน้ําหนัก มีลักษณะภายนอกที่ดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนํามาใชศึกษาตอไป เมื่อเปรียบเทียบระหวางระบบ
กอนและหลังใสกรดแกลลิก พบวาการใสกรดแกลลิกทําให pH ของระบบลดลง (รูปที่ 2) เนื่องมาจากสารละลาย         

กรดแกลลิกใน NMP มีสภาพเปนกรด ถึงแมวา NMP มี pH 7.7 แต NMP เปนเพียงดางออน ๆ สวนสารละลายไคโตแซน  

ที่ไมเติมกรดแกลลิกมีคา pH สูงที่สุดโดยอยูที่ประมาณ 5.8 แตยังมีสภาพเปนกรดเชนกันเนื่องจากละลายในสารละลาย           

กรดแลกติกและพบวาระบบของสารละลายไคโตแซนมีความหนืดมากที่สุด (รูปที่ 3) โดยมีคาประมาณ 345 cP  

สารละลายไคโตแซนที่เติมกรดแกลลิกมีความหนืดลดลง  
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  รูปที่ 1 พฤติกรรมการไหลของระบบสาระลาย                
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NMP 
(%w/w) 

Mean±S.D. 
(pH) 

Mean ±S.D. 
(cP) 

0.00 5.49 ± 0.01 246.07 ± 20.73 
5.00 5.63 ± 0.04 287.07 ± 3.00 
7.50 5.77 ± 0.01 294.37 ± 22.28 
10.00 5.82 ± 0.01 297.00 ± 21.04 
12.50 5.82 ± 0.02 277.80 ± 2.00 
15.00 5.86 ± 0.05 343.33 ± 17.62 

            รู ป ที่ 3 ค ว า ม ห นื ด ข อ ง ร ะ บ บ   

ไคโตแซน/กรดแลกติก กอนเติมหลัง

เติม และไมเติม กรดแกลลิก/NMP  

รูปที่ 4 พฤติกรรมการไหลของระบบ   

ไคโตแซนที่เติมกรดแกลลิก (n=3) 
 

รูปที่ 5 เปอรเซ็นตการปลดปลอยกรดแกลลิกออก

จากเจลไคโตแซนใน สารละลายฟอสเฟส

บัฟเฟอร pH 6.2 เขยาดวยความเร็วรอบ 
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ตํารับเจลที่เติมกรดแกลลิก มีการไหลแบบ newtonian (รูปที่ 4) กลาวคือ มีความหนืดคงที่ทุกคาของ shear rate          

การปลดปลอยกรดแกลลิกออกจากตํารับเจลโดยใชสารกอเจลเปนไคโตแซน  พบวา ในตํารับที่ใสกรดแกลลิกลงไป 2.5% 

โดยน้ําหนักจะมีการปลดปลอยของกรดแกลลิกออกมาจากตํารับเร็วกวาตํารับอื่น ๆ รองลงมาคือ 0.5% โดยน้ําหนัก และ

ตํารับที่มีการปลดปลอยกรดแกลลิกออกมาชาที่สุดคือ ตํารับที่ใสกรดแกลลิก 1% โดยน้ําหนัก (รูปที่ 5) 

 

สรุป 
คา pH ของสารละลายไคโตแซนมีการเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของ NMP ที่ใสลงไปและสารละลายมีการไหล

แบบ pseudoplastic เจลไคโตแซนที่มี NMP 15% โดยน้ําหนัก มีลักษณะภายนอกที่ดีและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมใน   

การนํามาใชในการเตรียมตํารับเจลกรดแกลลิก pH ของทุกตํารับจะลดลงเมื่อเติมกรดแกลลิก ตํารับเจลที่เติมกรดแกลลิก

จะมีการไหลแบบ newtonian การปลดปลอยกรดแกลลิกออกจากตํารับเจลโดยใชสารกอเจลเปนไคโตแซนที่ใส             

กรดแกลลิกลงไป 2.5% โดยน้ําหนักมีการปลดปลอยของกรดแกลลิกออกจากตํารับเร็วกวาตํารับอื่น  
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การพัฒนาตํารับแกรนลูฟองฟูของน้าํมันมะพราวบริสุทธิ ์
Development of virgin coconut oil effervescent granules 
 

กชมน ยอดขํา1 และ ธวัชชัย แพชมัด2 

Kotchamon Yodkhum1 and Thawatchai Phaedchamud2 

 

บทคัดยอ 
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil; VCO) มีสวนประกอบสําคัญเปนกรดไขมันอิ่มตัวชนิดความยาว

สายปานกลาง (medium chain triglycerides) กรดไขมันที่สําคัญคือกรดลอริก (lauric acid) เมื่อรับประทานเขาไป

จะมีประโยชนในการเสริมสรางภูมิคุมกันของรางกาย และยังอุดมไปดวยวิตามินอีซึ่งมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง ทําใหมี

ผูสนใจบริโภคน้ํามันมะพราวเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามการรับประทานน้ํามันมะพราวโดยอาจตรงทําใหเกิดรส

สัมผัสที่ไมนาพึงพอใจตอผูบริโภค งานวิจัยนี้สนใจเตรียมตํารับแกรนูลฟองฟูของน้ํามันมะพราวที่เตรียมไดงาย นาใช 

สามารถรับประทานไดสะดวก และมีรสสัมผัสที่นาพอใจมากขึ้น พรอมทั้งทําใหสารสําคัญถูกดูดซึมไดเร็วขึ้น โดยใช

สารกอฟองฟูคือกรดซิตริก (citric acid monohydrate) และกรดทาทารริก (tartaric acid) รวมกับโซเดียม              

ไบคารบอเนต (sodium bicarbonate) นํามาผสมกับน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ ทําใหตํารับนารับประทานโดยเติมสาร

แตงรสหวาน สารแตงสี และสารแตงกลิ่น ทําการศึกษาผลของสารเหลานี้ที่มีตอระยะเวลาในการเกิดฟองฟูและความ

เปนกรด-ดางของตํารับ จากการศึกษาพบวาตํารับที่เหมาะสมประกอบไปดวยกรดซิตริก : กรดทาทารริก : โซเดียม  

ไบคารบอเนต (อัตราสวน 1 : 2 : 3.44),  น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 25%, สารแตงรสหวาน ACE-K  1%, เกลือ 1.5%,    

สีเหลืองสม tartazine 0.6% และกลิ่นสม 2.4% 

คําสําคญั : น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์  แกรนูลฟองฟู 

 

Abstract 
Virgin coconut oil (VCO) consists of high amount of saturated fatty acids (medium chain 

triglycerides). The important fatty acid is lauric acid which its metabolite is benefit for immune system. Not 

only useful fatty acids but VCO is rich of vitamin E that has a strong antioxidant activity. Owing to an 

interesting advantage of VCO as above mentioned, many consumers employ it as a supplementary food. 

However, eating VCO directly may cause unsatisfactory taste to the consumers. In this study, VCO was 

formulated as effervescent granule dosage form to improve taste and to increase absorption rate and 

bioavailability of fatty acids containing in VCO. Citric acid monohydrate, tartaric acid and sodium 

bicarbonate were used as effervescent base compounds. Increase consumer acceptance of formula by 

garnish with sweetening agent, flavoring agent and coloring agent was conducted and the effect of these 
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compounds on the period of gas generating and pH value of the formula was investigated. The suitable 

developed formula was consisted of mixture of citric acid monohydrate: tartaric acid: sodium bicarbonate 

(1 : 2 : 3.44), 25% VCO, 1% sweetening agent, 1.5% salt, 0.6% coloring agent and 2.4% orange flavor. 

Keywords : virgin coconut oil, effervescent granules 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil) ผลิตจากเนื้อมะพราวสดโดยผานกระบวนการบีบเย็นทําให

สารสําคัญคงเหลือครบถวน มีสวนประกอบสําคัญเปนกรดไขมันชนิดอิ่มตัวที่มีความยาวของสายคารบอนปานกลาง 

(C8-C14) (medium chain triglyceride) กรดไขมันเหลานี้จะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานไดอยางรวดเร็วทําใหไมมีไขมัน

เหลือสะสมในรางกาย และสามารถกระตุนระบบเผาผลาญพลังงานของรางกายใหทํางานไดดีขึ้น กรดไขมันที่สําคัญ

คือกรดลอริก (lauric acid) ซึ่งมีอยูมากประมาณ 50%  เมื่อรับประทานเขาไปจะถูกเปล่ียนเปนสารโมโนลอริน 

(monolaurin) ซึ่งมีประโยชนในการเสริมสรางภูมิคุมกันของรางกาย มีฤทธิ์ฆาเชื้อจุลชีพที่ดี นอกจากนี้ยังอุดมไปดวย

วิตามินอีซึ่งมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูงอีกดวย จากคุณประโยชนมากมายดังที่กลาวมาขางตนทําใหผูบริโภค  

หันมาสนใจทานน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์เพื่อบํารุงสุขภาพกันเปนจํานวนมาก [ณรงค โฉมเฉลา, 2553; Patil, 2010]   

ในทองตลาดมีผลิตภัณฑในรูปแบบที่เปนน้ํามันบรรจุขวดซึ่งการรับประทานน้ํามันโดยตรงทําใหเกิดรสสัมผัสที่ไมนา

พอใจนัก จึงมีการผลิตผลิตภัณฑในรูปแบบแคปซูลนิ่มที่ทําใหสะดวกในการรับประทานมากขึ้น แตทั้งนี้ตองผาน

กระบวนการเตรียมที่ใชเครื่องมือที่ทันสมัยทําใหมีตนทุนการผลิตที่สูง  

รูปแบบเภสัชภัณฑชนิดฟองฟู (effervescent pharmaceuticals) มีทั้งรูปแบบแกรนูลและแบบเม็ด 

นอกจากตัวยาสําคัญแลวยังมีองคประกอบสําคัญของตํารับ 2 ชนิดคือ กรดอินทรีย เชนกรดซิตริก (citric acid) และ

กรดทารทาริก (tartaric acid) เปนตน และสารจําพวกคารบอเนต โดยเมื่อนํามาผสมกันในสัดสวนที่เหมาะสมแลว

เติมลงไปในน้ําจะเกิดปฏิกิริยา carbonation และปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา รูปแบบเภสัชภัณฑ  

ชนิดฟองฟูมีขอดีหลายประการคือ มีรสชาติที่ดี ดึงดูดความสนใจของผูใชไดเนื่องจากเกิดฟองหลังผสมน้ํา เหมาะกับ

ผูที่ไมสามารถรับประทานยาเม็ดหรือแคปซูลได และยังชวยเพิ่มการดูดซึมและชีวประสิทธิผลของตัวยาสําคัญได 

[Gothoskar และ Kshirsagar, 2004 ] ในปจจุบันมีผลิตภัณฑเสริมอาหารของน้ํามันปลาในรูปแบบแกรนูลฟองฟู    

ซึ่งอางวาชวยทําใหสารโอเมกา-3 ถูกดูดซึมไดดีขึ้น [The medical news, 2010] สําหรับงานวิจัยนี้สนใจเตรียมตํารับ

แกรนูลฟองฟูของน้ํามันมะพราวที่เตรียมไดงาย นาใช สามารถรับประทานไดสะดวก และมีรสสัมผัสที่นาพอใจ     

ชวยเพิ่มการยอมรับของผูบริโภค โดยใชกรดซิตริกและกรดทารทาริกรวมกับโซเดียมไบคารบอเนตเปนสารกอเกิด  

กาซคารบอนไดออกไซด พรอมทั้งแตงรสชาติดวยสารแตงรสหวาน และใชสารลดแรงตึงผิวเพื่อชวยใหน้ํามันมะพราว

ละลายเขากับน้ําไดดีขึ้น โดยศึกษาผลของสารเหลานี้ที่มีตอลักษณะของแกรนูล ระยะเวลาในการเกิดฟองฟูและ 

ความเปนกรด-ดางของตํารับ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ทําการเตรียมตํารับแกรนูลฟองฟูตํารับละ 10 กรัม ของ VCO โดยใชสวนผสมของ citric acid 

monohydrate : tartaric acid : sodium bicarbonate (อัตราสวน 1 : 2 : 3.44) บดผสมสารทั้งหมดใหเขากัน จากนั้น

เติมน้ํามันมะพราว (VCO) ในปริมาณตาง ๆ กันคือ 0%, 5%, 15%, 25%, 35%, 45% และ 50 % โดยน้ําหนัก และวัด
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การเกิดฟองฟูโดยชั่งสารผสมมา 0.5 กรัมบนกระดาษชั่งสาร แลวจับเวลาตั้งแตเทลงในน้ํากลั่น 20 ml จนฟองที่

เกิดขึ้นหมดไปเปนวินาที (ทํา 3 ซ้ํา) และวัด pH ของสารละลายที่ไดภายหลังฟองหมดของแตละตํารับจากนั้นคัดเลือก 

ตํารับที่เหมาะสมมาแตงสีสม (tartarzine) และปรุงแตงรสชาติโดยทดลองใชสารปรุงแตงรสหวาน  2 ชนิดคือ ACE-K 

และน้ําตาลซูโครสในปริมาณตางๆ จับเวลาในการเกิดฟองฟู (ทํา 3 ซ้ํา) และวัด pH ของแตละตาํรับ สุดทายคัดเลือก

ตํารับที่แตงรสชาติเหมาะสมแลวมาทําการพัฒนาตํารับโดยใส Tween 80 เพื่อใหน้ํามันสามารถละลายอยูในน้ําได

โดยใสในปริมาณตางๆกันดังนี้ 0.025%, 0.125%, 0.25% และ 0.5% w/w สังเกตความเขากันของตํารับจากปริมาณ

ที่ลดลงของน้ํามันที่ลอยอยูเหนือน้ําหลังหมดฟองฟู 

 

ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 
 ผลของปริมาณน้ํามันมะพราวที่มีตอคุณสมบัติของตํารับ 
 ลักษณะแกรนูลฟองฟูตํารับที่ไมเติมน้ํามันมะพราว (0% VCO) มีสีขาวจับกันเปนกลุมคอนขางแหง เมื่อเติม

น้ํามันมะพราวลงไปแกรนูลจับเปนกอนมากขึ้นและมีลักษณะเปยก การทดสอบการเกิดฟองฟูพบวาตํารับที่ไมเติม

น้ํามันมะพราวมีระยะเวลาในการเกิดฟองฟูนานที่สุด เมื่อเติมน้ํามันมะพราวลงไปพบวาระยะเวลาในการเกิดฟองฟู

ลดลงอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้เคยมีรายงานวาสารจําพวกน้ํามันจะทําหนาที่เปนสารลดการเกิดฟองไดโดยมีกลไก คือ

หยดน้ํามันจะไปแทรกตัวระหวางน้ําซึ่งเปนชั้นฟลมของฟองอากาศ ทําใหฟองอากาศแตกเร็วขึ้น [Denkov, 2004] 

และระยะเวลาในการเกิดฟองฟูมีแนวโนมลดลงเมื่อปริมาณน้ํามันมะพราวเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1) เนื่องจากปริมาณของ

สารกอฟองฟูลดลงจากการมีน้ํามันเขามาแทนที่เพิ่มขึ้น สวนคา pH ของตํารับอยูที่ประมาณ 5 ทั้งในตํารับที่เติมและ

ไมเติมน้ํามันมะพราว (ตารางที่ 1) ในการพัฒนาตํารับตอไปเลือกตํารับที่เติมน้ํามันมะพราว 25% ซึ่งเปนตํารับที่

ลักษณะภายนอกตางๆ ในภาพรวมเหมาะสมที่สุดเพื่อไปปรุงแตงรสชาติตอไป 

 
ผลของสารแตงรสหวานที่มีตอคุณสมบัติของตํารับ 
 การทดลองแตงรสหวานโดยใช ACE-K และ sucrose พบวาการเติมสารแตงรสหวานมีผลทําใหระยะเวลา

ในการเกิดฟองฟูลดลง และระยะเวลาในการเกิดฟองฟูมีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณสารแตงรสหวาน แตทั้งนี้

แนวโนมที่ไดไมชัดเจนนัก และคา pH ของทุกตํารับมีคาประมาณ 5 ซึ่งไมเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของสารแตงรส

หวาน (ตารางที่ 2) ในที่นี้เลือกตํารับที่ใช ACE-K ปริมาณ 1% ซึ่งมีรสหวานที่พอดีและใชสารปรุงแตงในปริมาณนอย

กวาการใช sucrose มาพัฒนาตํารับโดยแตงเติมรสชาติและสีสันใหนารับประทานมากขึ้น โดยเติมเกลือ (NaCl) 

1.5%, สีเหลือง (Tartazine) 0.6% และแตงกลิ่นสม 2.4% แตทั้งนี้ตํารับที่ไดจะมีหยดน้ํามันลอยอยูเหนือน้ําหลังฟอง

ฟูหมดไปจึงพัฒนาตอโดยทดลองเติมสารลดแรงตึงผิว (Tween 80) เพื่อทําใหน้ํามันเขากับน้ําไดดีขึ้น  ซึ่งจากการ

ทดลองพบวาการเติม Tween 80 ปริมาณ 0.25% มีความเหมาะสมในการนําไปใชมากที่สุด 

 

สรุป 
การเตรียมตํารับแกรนูลฟองฟูของน้ํามันมะพราว (VCO effervescent) พบวาปริมาณน้ํามันมะพราวมีผล

ทําใหระยะเวลาในการเกิดฟองฟูลดลง สวนคา pH ของทุกตํารับมีคาอยูที่ประมาณ 5 ทั้งที่เติมและไมเติมน้ํามัน

มะพราว ในการพัฒนาตํารับตอไปเลือกตํารับที่เติมนมันมะพราว 25% ซึ่งเปนตํารับที่เหมาะสมที่สุดและเมื่อนํามาทํา

การปรุงแตงรสหวาน พบวา ACE-K  1 % w/w ซึ่งใหความหวานที่พอดีและใชในปริมาณนอย สวน Tween 80 เลือกที่ 
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ปริมาณ 0.25% ทําใหน้ํามันกับน้ําเขากันไดดี ดังนั้นตํารับแกรนูลฟองฟูของน้ํามันมะพราวที่เหมาะสมที่สุด 

ประกอบดวย citric acid monohydrate : tartaric acid : sodium bicarbonate (อัตราสวน 1 : 2 : 3.44),  VCO 

25%, ACE-K  1%, NaCl 1.5%, สี tartazine 0.6 และกลิ่นสม 2.4% 

 

คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สนับสนุนการวิจัยนี้ 

 

ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการเกิดฟองฟูและคา pH ของตํารับฟองฟูที่มีปริมาณน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (VCO) ตางกัน 

ตํารับ เวลา (วินาที) ± S.D. pH ± S.D. 

0% VCO 1174.67 ± 62.75 5.27 ± 0.06 

5% VCO 274.67 ± 14.50 5.60 ± 0.03 

15% VCO 243.67 ± 10.69 5.66 ± 0.13 

25% VCO 214.00 ± 22.11 5.60 ± 0.12 

35% VCO 177.00 ± 5.29 5.61 ± 0.19 

45% VCO 178.67 ± 2.08 5.55 ± 0.01 

50% VCO 183.33 ± 42.74 5.29 ± 0.09 

 

ตารางที่ 2 ระยะเวลาในการเกิดฟองฟูและคา pH ของตํารับฟองฟู (VCO 25%) ที่มีปริมาณสารแตงรสหวาน ตางกัน 

ตํารับ เวลา (วินาที) ± S.D. pH ± S.D. 

5% sucrose 216.67 ± 16.17 5.64 ± 0.09 

10% sucrose 155.67 ± 8.50 5.58 ± 0.04 

15% sucrose  143.33 ± 8.50 5.57 ± 0.18 

20% sucrose  154.67 ± 24.58 5.41 ± 0.19 

25% sucrose  129.67 ± 2.89 5.54 ± 0.07 

0.1% ACE-K 155.33 ± 8.74 5.80 ± 0.18 

0.25% ACE-K 136.33 ± 4.04 5.77 ± 0.02 

0.5% ACE-K 153.00 ± 13.86 5.70 ± 0.01 

0.74% ACE-K 138.00±10.82 5.63±0.06 

1% ACE-K 130.67±14.19 5.62±0.03 
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การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของมีมีติกอัลกอริธึมแบบหลายวัตถุประสงคดวยทฤษฏี
ความโกลาหล 
Development Efficiency for Multi-Objective Memetic Algorithm Optimization By Chaos 
Theory 
 

ภรัณยา อํามฤครัตน1 และ พยุง มีสัจ2   

Paranya Ammaruekarat1 and Phayung Meesad2   

    

บทคัดยอ 
  บทความวิจัยนี้นําเสนอ การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพใหกับขั้นตอนวิธีมีมีติกอัลกอริทึมแบบหลาย

วัตถุประสงค  โดยประยุกตใชทฤษฎีความโกลาหล   ในสวนของการคนหาแบบเฉพาะที่   เพื่อปรับปรุงใหเกิดการ

คนหาที่ใหคําตอบที่ดีกวา ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดนําขั้นตอนวิธีดังกลาวไปทดสอบแกปญหาสมการแบบหลายวัตถุประสงค 

และเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมที่มีสมรรถนะสูงอยาง Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA II)  

โดยเปรียบเทียบสมรรถนะของแตละอัลกอริทึมดวยตัววัดสมรรถนะกลุมคําตอบที่ดีที่สุด 2 ดาน คือ ตัววัดสมรรถนะ

ในดานการลูเขาสูกลุมคําตอบที่แทจริง และการกระจายของกลุมคําตอบที่หาได  เทียบกับกลุมคําตอบที่แทจริง      

ผลการเปรียบเทียบสามารถสรุปไดวาเมมเมติกอัลกอริทึมใหมที่นําเสนอมีประสิทธิภาพในการคนหาคําตอบที่ดีกวา 

Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II 

คําสําคัญ : มีมีติกอัลกอริธึมแบบหลายวัตถุประสงค  ทฤษฎีความโกลาหล 

 

Abstract 
This research proposes the study and development for a Multi-Objective Memetic algorithm 

(MOMA) using Chaos theory. Chaos theory is applied for uses in local searches to improve better results. 

This method was evaluated by using estimation via multi-objective equation solving and compare to Non-

dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). Experimental results show that the performance of 

local searches with the Memetic Algorithm were significantly better than the meta-heuristics and Non-

dominated Sorting Genetic Algorithm II  in terms of performance measurement, which are convergence 

measurement  and  spread measurement .  

Keywords : Multi-Objective Memetic algorithm, Chaos theory 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  อัลกอริธึมดานวิวัฒนาการ (Evolutionary Algorithm) ไดถูกนํามาประยุกตใชกับการแกปญหาตางๆ โดยที่

อัลกอริธึมดานวิวัฒนาการ มีขั้นตอนในการทํางานคือการสรางกลุมของตัวคนหาผลลัพธ  (Population of solution) 

แลวใชหลักเกณฑที่ตางกันในการคนหาแบบสโทแคสติก (Stochastic Search) ที่ทําการลอกเลียนแบบการพัฒนา

ตัวเองตามธรรมชาติ  [1]   

มีมีติกอัลกอริธึม (Memetic Algorithms : MA) มีลักษณะคลายกับขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม หรือ GA ซึ่งทั้ง

สองอัลกอริธึมนี้เปนวิวัฒนาการทางดานพันธุกรรมเหมือนกัน แตมีมีติกอัลกอริธึมมีลักษณะพิเศษกวา ตรงที่

โครโมโซมสามารถเพิ่มประสบการณผานการคนหาแบบเฉพาะที่ (Local Search)  เพื่อชวยปรับปรุงประสิทธิภาพให

ประชากรดีขึ้นและใหไดผลลัพธที่ดีขึ้นกวาเดิมไดและอาจทําใหการหาคําตอบมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นกวาการสุมเลือก

ประชากรเริ่มตนในพื้นที่ทั้งหมดของปญหาและเปนอีกอัลกอริธึมดานวิวัฒนาการหนึ่งที่ไดรับความนิยมมากจาก

นักวิจัยที่นําไปประยุกตแกปญหา เชน Alkan และ Ozcan [2] ประยุกตใชวิธีมีมีติกอัลกอริธึมในแกปญหาการจัด

ตารางสอน ปารเมศและคณะ [3]ประยุกตใชมีมีติกอัลกอริธึมสําหรับปญหาการจัดลําดับสายการประกอบแบบ

ผลิตภัณฑผสมที่มีหลายวัตถุประสงคในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดี    Hung และคณะ [4] ไดนํามีมีติกอัลกอริธึม 

มาใชในการจัดตารางสอบของมหาวิทยาลัย โดยผลที่ไดแสดงใหเห็นวาขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมผสมกับเทคนิคการ

คนหาเฉพาะที่สามารถแกปญหาการจัดตารางสอบแบบหลายจุดประสงคที่มีความยุงยากได  เปนตน และในสวนของ

มีมีติกอัลกอริธึมนั้นไดมีการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับขั้นตอน มีมีติกอัลกอริธึม  เชน Duan และYu [5] ที่ได

ใชมีมีติกอัลกอริธึมแกปญหาการเดินทางของพนักงานขาย ซึ่งในงานวิจัยดังกลาวไดนําเทคนิคการหาคาเหมาะสม

ที่สุดแบบอาณานิคมมด (Ant colony Optimization ) มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการคนหาคําตอบ   สุภัคกานดา

และคณะ [6] ไดนําเอาเทคนิคซัฟเฟล ฟรอกลิปปง เขามาชวยพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของมีมีติกอัลกอริธึม  

ในสวนของการคนหาเฉพาะที่   เปนตน  แตจากผลการทดลองพบวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการประมาณคา

คําตอบที่ดีที่สุดของมีมีติกอัลกอริธึมไดดีขึ้น แตยังคงมีขอเสียในเรื่องของการใชเวลาในการคนหานานขึ้นกวาเดิม 

และ การปรับปรุงประสิทธิภาพสวนมากไดทําการพัฒนาสําหรับ Single objective optimization  แตในโลกความเปน

จริงปญหาสวนใหญจะเปน Multiple Objective  ซึ่งจากงานวิจัยพบวาอัลกอริธึมเชิงวิวัฒนาการ  ไดรับการยอมรับวา

เหมาะสมสําหรับการแกปญหาแบบ Multi objective optimization  แตการศึกษาและพัฒนาบนมีมีติก อัลกอริธึม

สําหรับ Multi objective optimization ยังมีอยูนอย 
 ทฤษฎีความโกลาหล  “ความโกลาหล” ในทฤษฎีความโกลาหล ก็คือ ปรากฏการณที่ดูเหมือนวาเกิดขึ้น

อยางไมเปนระเบียบ (random) แตที่จริงแลวแฝงไปดวยความเปนระเบียบ (order)  ทฤษฎีความโกลาหลมีประโยชน 

3 ทางดวยกัน คือ ใชในการวิเคราะหระบบและทํานายอนาคต  ใชในการสรางระบบโกลาหล  และใชในการควบคุม

สรางความเสถียรใหกับระบบ สามารถใชหลักการของทฤษฎีความโกลาหลชวยใหการหาคาที่ดีที่สุด ของฟงกชันหนึ่ง

ไดคาดีที่สุดที่แทจริง (global optimum) ไดงายขึ้น เพราะความโกลาหลสามารถชวยใหหลีกเลี่ยงการไดคาดีที่สุด

เฉพาะบริเวณ (local optimum) ได     

  ดังนั้นบทความวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาการเพิ่มประสิทธภิาพของขั้นตอนวิธีมีมีติกแบบหลายวัตถุประสงค

ดวยการคนหาแบบโกลาหล  เพื่อปรับปรุงใหเกิดการคนหาที่ใหคําตอบที่ดีกวาเมื่อทําการเปรียบเทียบสมรรถนะของ

อัลกอริธึมนี้กับ Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II (NSGA II) 
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วิธีการ 
ขั้นตอนการทํางาน  ของมีมีติกอัลกอริธึมแบบหลายวัตถุประสงคที่ใชในการวิจัย มีดังนี้  

1. สรางประชากรเริ่มตน ดวยการสุมเพื่อเขาสูกระบวนการพันธุกรรม 

2. ทําการคนหาเฉพาะที่โดยใช chaos search 

3. กําหนดคาความแข็งแรง ดวยการจัดอันดับแบบพาราโต (Pareto Ranking Approach) 

4. คัดเลือกคําตอบ (Parent Selection) วิธีที่ใชในการคัดเลือกคําตอบเปนวิธีการคัดเลือกคําตอบแบบการ 

แขงขันคําตอบ 2 คําตอบ (Tournament Selection) 

5.. ครอสโอเวอร (Crossover) หรือการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม 

6.. มิวเทชั่น (Mutation) หรอืตัวดําเนินการเปลี่ยนรูปเปนตัวดําเนินการในการกําเนิดสตริงคําตอบรุนลูกจาก 

สตริงคําตอบรุนพอแมเพียงรุนเดียว 

7. คนหาเฉพาะที่โดยใช chaos search  

8. เก็บคาที่ดีที่สุด (Elitist Preserve Solution) เอาไวเพื่อเปรียบเทียบกับคาที่ดีที่สุดของสตริงของคําตอบชุด

ใหม ถาหาก Elitist Preserve Solution ใหคาความแข็งแรงที่ดีกวาคาที่ดีที่สุด ของสตริงชุดใหมก็ใหเอา Elitist 

Preserve Solution 

ขั้นตอนแสดงการทํางาน ดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 การประยุกตใช  Chaos theory   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  Multi Objective Memetic Algorithm 

 
ผลการทดลอง 

ทดสอบมีมีติกอัลกอริธึมแบบหลายวัตถุประสงคที่เพิ่มประสิทธิภาพดวยทฤษฎีความโกลาหล (MOCMA) ที่

ไดพัฒนาออกแบบขึ้นมาใหม กับ function ที่นิยมใชในการทดสอบ คือ   ZDT1จาก Zitzler และคณะ[7] รายละเอียด 

ดังรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 รายละเอียดของฟงกชั่น ZDT1 [7] 

 

โดยกําหนดพารามิเตอรที่เหมาะสมของแตละวิธีในการทดลอง ดังนี้  ผลลัพธที่ได ดังนี้ 

พารามิเตอร NSGA II MOCMA 

ขนาดของประชากรในการทดลอง  

จํานวนรอบในการทําการทดลองสูงสุด  

ความนาจะเปนในการครอสโอเวอร   

คาความนาจะเปนมิวเตชั่น  
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Performance 
Measure 

NSGA II MOCMA 

Convergence 0.00054 0.00039 

Spread 0.69172 0.57498 

 

สรุปผลการทดลอง 
  บทความวิจัยนี้ ไดทําการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพใหกับขั้นตอนวิธีมีมีติกอัลกอริทึมแบบหลาย

วัตถุประสงค  โดยใชเทคนิคการคนหาแบบโกลาหล ซึ่งเปนการคนหาแบบเฉพาะที่ เพื่อปรับปรุงใหเกิดการคนหาที่ให

คําตอบที่ดีกวา  โดยขั้นตอนวิธีดังกลาวไปทดสอบแกปญหาสมการแบบหลายวัตถุประสงค และนําผลเฉลยที่ไดจาก

การทดสอบมาวิเคราะหหาสมรรถนะของคําตอบ  พบวาตัววัดสมรรถนะของคําตอบดานการลูเขาสูคําตอบที่แทจริง

ของ MOCMA  จะมีอัตราการลูเขาสูคําตอบแทจริงดีกวา NSGA II และ  ในดานการวัดสมรรถนะของคําตอบดานการ

กระจายของกลุมคําตอบ MOCMA มีการกระจายที่สมํ่าเสมอมากกวา NSGA II ซึ่งจะเห็นไดวาการวัดสมรรถนะ     

ทั้งสองดาน MOCMA มีคาเขาใกลศูนย มากกวา NSGA II   และการศึกษาครั้งตอไปจะทําการทดสอบกับฟงกชั่นที่

หลากหลายมากกวานี้และทดสอบกับฟงกชั่นที่มีมากกวา 2 objective  
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การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งจาก
กระบวนการแปรรูปมะพราวในระดับชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
Development and Technology Transfer for Processing of Bio-extract and Composting by Wastes 
from Coconut Processing in Prachuap Khirikhan Province 
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บทคัดยอ 
ในกระบวนการแปรรูปมะพราวของชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธมีวัสดุเหลือทิ้งหลายชนิดที่ยังใช

ประโยชนไมเต็มที่และถูกปลอยทิ้งในพื้นที่ เชน ขุยมะพราว น้ํามะพราว และน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ํามัน

มะพราวบริสุทธิ์ เปนตน การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการทําน้ําหมักชีวภาพและ   

ปุยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งดังกลาวใหกับเกษตรกรชาวสวนมะพราวและผูประกอบอาชีพแปรรูปมะพราวในอําเภอ    

ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ กระบวนการทํางานวิจัยประกอบดวยการศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน การศึกษา

การใชขุยมะพราว น้ํามะพราว และน้ําทิ้งเปนวัสดุในการทําน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก การถายทอดเทคโนโลยีใหกับ

ชุมชนเปาหมายโดยการใหความรูและฝกปฏิบัติจริง และการจัดตั้งชุมชนนํารองการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก   

ผลการดําเนินการสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากน้ําทิ้งในกระบวนการผลิตน้ํามันมะพราว

บริสุทธิ์รวมกับเศษปลาหรือเปลือกสับปะรด และกากน้ําตาล และเทคโนโลยีการทําปุยหมักจากขุยมะพราวรวมกับ 

มูลวัว รํา กากน้ําตาล น้ํามะพราวหรือน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

จากการถายทอดเทคโนโลยีจํานวน 2 ครั้ง สามารถผลิตน้ําหมักชีวภาพ ปริมาณรวม 200 ลิตร และ ปุยหมัก 3 ตัน 

ผูเขารวมอบรมไดมีการนําเทคโนโลยีไปปรับใชจริงรอยละ 7 ของจํานวนผูเขารวมอบรมทั้งหมด และเกิดชุมชนนํารองที่

ตองการนําเทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักไปปรับใช คือ กลุมผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์แสงอรุณ 

อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ การทํางานกับกลุมในปจจุบันอยูในขั้นตอนของการใหความชวยเหลือทาง

วิชาการในการการพัฒนาสูตรน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักวัตถุดิบที่เปนของเหลือทิ้งในพื้นที่ เชน กากมะพราว       

เศษเห็ดฟาง และทางมะพราว เปนตน พรอมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของชุมชนนํารองทั้งในดาน

การเพิ่มกําลังการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการนําไปใชประโยชน รวมทั้งดานการบริหารจัดการกลุมตอไป 

คําสําคัญ : การถายทอดเทคโนโลยี  น้ําหมักชีวภาพ  ปุยหมัก  ขุยมะพราว  น้ํามะพราว และ น้ําทิ้งจากการผลิต

น้ํามันมะพราวบริสุทธิ ์
 

Abstract 
 Coconut processing by community in Prachuap Khirikhan province has led to the generation of  
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large amount of wastes. These wastes, i.e., coir pith, coconut juice and wastewater, have not been 

utilized efficiently and discarded inattentively in environment. Objective of this study was to develop and 

transfer technology for the production of bio-extract and compost of such wastes for farmers and 

manufacturers involved in the coconut industry at Thapsakae district, Prachuap Khirikhan province. The 

work composes of studying community context, utilization of coconut-related wastes in producing bio-

extract and compost, transferring technology and setting up pilot community for bio-extract and compost 

production. Accordingly, two technologies were resulted; 1) bio-extract production using wastewater from 

virgin coconut oil processing supplemented with fish waste and/or pineapple waste and molasses and 2) co-

composting of coir pith with cow manure, rice bran, molasses and coconut juice and/or wastewater from 

virgin coconut oil manufacturing process. 

Technology transfer has been achieved twice leading to the production of 200 liters of bio-extract 

as well as 3 tons of compost. Approximately 7% of participants has expressed interest in adopting this 

technology for production where as the pilot community, namely Virgin Coconut Oil Production of 

Saengarun Group, Thapsakae district, Prachuap Khirikhan province, has been initiated and voluntarily 

agreed to produce both bio-extract and compost using coconut wastes available. Presently, assistance, 

particularly scientific insight, and development of new bio-extract and compost using other raw materials 

available in the area such as coconut meal, mushroom leavings and coconut leaf is on going. Progress of 

the pilot community was closely monitored particularly production capacity, product quality control and 

utilization as well as management. 

Keywords : technology transfer, bio-extract, composting, coir pith, coconut juice and wastewater from virgin 

coconut oil processing 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ประเทศไทยสงผลผลิตจากมะพราวเปนสินคาสงออกติดอันดับ 1 ใน 10 ของเอเชีย [Van Dam, 2002] โดย

มีจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนแหลงปลูกมะพราวที่สําคัญของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2551 มีปริมาณมะพราวรวมทั้ง

จังหวัด 0.53 ลานตันตอป [สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2551] ผลผลิตมะพราว รอยละ 55 ของปริมาณ

มะพราวทั้งจังหวัด ถูกบริโภคและแปรรูปภายในจังหวัด [พรทิพย เฟองวรวงศ และคณะ, 2551] จากกระบวนการ  

แปรรูปมะพราวทําใหมีวัสดุเหลือทิ้งหลายชนิดที่ยังใชประโยชนไมเต็มที่และถูกปลอยทิ้งในพื้นที่ เชน ขุยมะพราว    

น้ํามะพราว และน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์แบบวิธีหมัก สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสุขภาพ           

ข องคนในชุมชน [สุดารัตน ตรีเพชรกุล และคณะ, 2551] 

จากสมบัติทางเคมีพื้นฐานของขุยมะพราว มีอัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจนสูง อยูในชวงประมาณ 

66.13-77.43 จัดอยูในกลุมวัสดุที่ยอยสลายยาก แตสามารถนํามาใชเปนวัสดุในการผลิตปุยหมักได [ทรงพล         

คูณศรีสุข และคณะ, 2552] สวนน้ํามะพราว ประกอบดวย กรดอะมิโน กรดอินทรีย พิวริน (Purine) น้ําตาล วิตามิน 

และธาตุอาหารตางๆ ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย [นพมณี โทปุญญานนท, 2545] นอกจากนี้ ใน

การศึกษาที่ผานมาโดยศศิธร [Kusuwanwichid, S., 2007] รายงานวา น้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 
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แบบวิธีหมัก มีปริมาณอินทรียสารรวมทั้งกรดไขมันซึ่งจุลินทรียสามารถใชเปนสารอาหารในการเจริญเติบโตได 

นอกจากนี้ยังคงมีแบคทีเรียโดยเฉพาะพวกแลคติคแบคทีเรียในน้ําทิ้งดังกลาวดวย ดังนั้นจึงนาจะมีศักยภาพในการใช

เปนวัตถุดิบในการทําน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักได 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักจาก

วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว ใหกับชุมชนเปาหมาย ประกอบดวย เกษตรกรชาวสวนมะพราว และ   

ผูประกอบอาชีพแปรรูปมะพราว ในอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
พื้นที่ศึกษาคลอบคลุมอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชากรกลุมเปาหมาย ไดแก ชาวสวน

มะพราว และผูประกอบอาชีพแปรรูปมะพราว ขอมูลพื้นฐานของชุมชน ประกอบดวย ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) จากเอกสารตางๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาชีพ ปริมาณมะพราว ชนิดและปริมาณวัสดุเหลือ

ทิ้งจากการแปรรูปมะพราว เปนตน และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In Depth 

Interview) ไดแก ขอมูลทางสังคม (เพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพสมรส) และรายไดของครัวเรือน เปนตน 
2. การดําเนินการศึกษา 
2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก 
การใชขุยมะพราว น้ํามะพราว และน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์เปนวัสดุหลักในการผลิต       

น้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก รวมกับวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ พรอมทั้งวิเคราะหคุณภาพของ       

น้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก ดานสมบัตทิางเคมี 
2.2 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักสูชุมชน 
ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีฯ (การศึกษาขอที่ 2.1) นํามา

ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ไดแก เกษตรกรชาวสวน

มะพราว และผูประกอบอาชีพแปรรูปมะพราว แบงออกเปน 2 ระยะ 

(รูปที่ 1) ประกอบดวย 

2.2.1 การคัดเลือกกลุมเปาหมายสําหรับการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตน้ําหมกัชีวภาพและปุยหมัก โดยพิจารณาจากคนที่ 

เกี่ยวของกับอาชีพมะพราว และผลกระทบจากปญหาวัสดุเหลือทิ้ง 

จากการแปรรูปมะพราว จํานวน 30 คน 

2.2.2 การสรางความตระหนักของปญหา และการใหความรู

แนวทางการใชประโยชนวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะพราวในการ

ผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก โดยวิธีการบรรยายใหความรู เอกสาร

ในรูปของโปสเตอร หนังสือคูมือ และ VCD พรอมทั้งสาธิตวิธีการผลิต 

น้ําหนักหมักชีวภาพและปุยหมักใหกับผูเขารวมอบรม ทั้งนี้ไดมีการ

ติดตามผลการอบรมดานความสนใจในเทคโนโลยีและการนํา

เทคโนโลยีไปปรัใชจริงในพื้นที่ หลังจากฝกอบรมประมาณ 6 เดือน 

รูปที่ 1 แผนผังการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี

ผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักสูชุมชน 
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2.2.3 การดําเนินการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพราว

รวมกับชุมชน โดยมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของชุมชน เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการผลิตทุกขั้นตอน 

2.2.4 การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งในดานกําลังการผลิต ดานคุณภาพ และการนําไปใช

ประโยชน รวมทั้งดานการบริหารจัดการกลุม 
2.3 การจดัตั้งชุมชนนํารองการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักในระดับชุมชน 
การคัดเลือกชุมชนนํารอง โดยอาศัยเกณฑการพิจารณา ประกอบดวย ความตระหนักถึงปญหา ความสนใจ 

ความตองการดานเทคโนโลยีการผลิต วัตถุประสงคของการผลิต รูปแบบการผลิต และความพรอมสําหรับการผลิต 

(สถานที่ วัสดุหมัก และแรงงาน) นําไปสูแนวทางการทํางานรวมกับชุมชนนํารองในการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุย

หมักจากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะพราวในระดับชุมชนตอไป 

 

ผลและวิจารณ 
1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
จากขอมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอทับสะแกเปนแหลงผลิตมะพราวที่สําคัญของจังหวัด มีปริมาณ

มะพราว ประมาณ 0.21 ลานตันตอป (รอยละ 40 ของปริมาณมะพราวทั้งจังหวัด) และมีจํานวนครัวเรือนที่ทําสวน

มะพราวมากที่สุด คือ 6,515 ครัวเรือน (รอยละ 30 ของจํานวนครัวเรือนที่ทําสวนมะพราวทั้งจังหวัด) [สํานักงาน

เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2551] รวมทั้งมีจํานวนผูประกอบอาชีพแปรรูปมะพราวมากที่สุด คือ 25 ราย (รอยละ 

40 ของจํานวนผูประกอบอาชีพแปรรูปมะพราวทั้งจังหวัด [สํานกังานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2550] 

กลุมตัวอยางในอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 45 คน แยกตามอาชีพได 4 กลุม ประกอบดวย 

ชาวสวนมะพราว ผูรวบรวมมะพราว ผูประกอบอาชีพแปรรูปมะพราว (ผูผลิตมะพราวขาว เสนใยมะพราว ถานกะลา และ

น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์) และ แรงงานแปรรูปมะพราว กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 67) มีอายุระหวาง 

41-50 ป (รอยละ 33) สถานะภาพสมรส (รอยละ 82) ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา (รอยละ 50) และมีรายได  

ของครอบครัว ต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน (รอยละ 70) 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา วัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะพราวที่กอใหเกิดปญหาตอชุมชน  คือ   

น้ํามะพราว และน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (รอยละ 31) รองลงมา คือ ขุยมะพราว กะลามะพราว และ 

กากมะพราว ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจและตองการใชเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักและน้ําหมัก

ชีวภาพเขามาจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะพราว แตในการปรับใชเทคโนโลยีของกลุมตัวอยาง พบวามีจุดออน

หลายประการ ไดแก 1) ปญหาดานแรงงาน เนื่องจากสวนใหญเปนผูหญิง และอายุระหวาง 41-50 ป 2) ปญหาดาน

วัตถุดิบ จากการกระจายตัวของคนในพื้นที่ ทําใหวัสดุเหลือทิ้งอยูคอนขางกระจัดกระจาย ซึ่งยากตอการรวบรวม และ 

3) ปญหาดานเวลา จากกลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนชาวสวนมะพราว และแรงงานแปรรูปมะพราว สวนใหญมีรายได

คอนขางต่ํา อาจสงผลตอระยะเวลาเขารวมกิจกรรม เนื่องจากตองใชเวลาทั้งวันในการทํางานประจําและรับจางทั่วไป 

 
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักชวีภาพและปุยหมัก 
2.1 การผลิตน้ําหมักชีวภาพ การผลิตน้ําหมักชีวภาพจากน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ รวมกับ

เศษปลาหรือเปลือกสับปะรด และ กากน้ําตาล ในอัตราสวน 1:3:1 (โดยน้ําหนัก) และหมักไวอยางนอย 1 เดือน พบวา 
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น้ําหมักชีวภาพสูตรเศษปลามีธาตุอาหาร N-P-K เทากับ 1-1-5.5 ซึ่งสูงกวาน้ําหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรดที่มี

ธาตุ N-P-K เทากับ 0.1-0.3-2.7 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ําหมักชีวภาพ [กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2546]  

โดยภาพรวมน้ําหมักทั้ง 2 สูตร มีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 

2.2 การผลิตปุยหมัก การผลิตปุยหมักจากขุยมะพราว รวมกับมูลวัว รํา น้ําหมักชีวภาพ และ กากน้ําตาล ใน

อัตราสวน 3:3:1:1:0.1 (โดยน้ําหนัก) ปรับความชื้นโดยใชน้ํามะพราว หรือน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 

ในระหวางการหมักควบคุมความชื้น ใหอยูในชวง 50-60% กลับกองเปนระยะๆ และหมักทิ้งไว ประมาณ 2 เดือน 

พบวา ปุยหมักจากขุยมะพราวมีธาตุอาหาร N-P-K เทากับ 1.4-0.1-2.1 โดยรวมคุณภาพของปุยหมักผานเกณฑ

มาตรฐานปุยอินทรีย [กรมวิชาการเกษตร,  2548] ยกเวนปริมาณฟอสฟอรัสที่ต่ํากวามาตรฐาน ดังนั้น อาจใชวัสดุ

หมักที่มีฟอสฟอรัสเปนองคประกอบอยูมากมาหมักรวมดวย เชน มูลนกกระทา และมูลคางคาว เปนตน [มุกดา      

สุขสวัสดิ์, 2545] 

 
3. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักสูชุมชน 
เริ่มจากการคัดเลือกชุมชนเปาหมายสําหรับการถายทอดเทคโนโลยีฯ พบวา อําเภอทับสะแกเปนพื้นที่ที่มี

ปริมาณวัสดุเหลือทิ้งและเกิดผลกระทบตอชุมชนจากปญหาของวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะพราวมากที่สุด   

ดังนั้น จึงเลือกถายทอดเทคโนโลยีฯ ใหกับชุมชนในอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

การถายทอดเทคโนโลยีฯ ระยะที่ 1 เพื่อสรางความตระหนักของปญหา และความเขาใจตอการใชประโยชน

วัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะพราวในการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก พบวา มีผูเขารวมอบรม จํานวน 45 คน 

(จากเปาหมาย 30 คน) ประกอบดวย ชาวสวนมะพราว ผูรวบรวมมะพราว ผูประกอบอาชีพแปรรูปมะพราว และ แรงงาน

แปรรูปมะพราว โดยรอยละ 97 ของจํานวนผูเขารวมอบรมทั้งหมด มีความสนใจนําเทคโนโลยีไปปรับใช และจากการ

ติดตามผลการถายทอดเทคโนโลยีฯ ระยะที่ 1 หลังจากการจัดอบรมเปนเวลา 6 เดือน พบวา รอยละ 7 ของจํานวน

ผูเขารวมอบรมทั้งหมด ไดมีการนําเทคโนโลยีไปปรับใชจริง สวนปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการนําเทคโนโลยี

ไปปรับใช ไดแก ขาดผูนํา ขาดแรงงาน ไมมีเวลา ปญหาวัตถุดิบ และปญหาเงินทุน เปนตน ซึ่งมีความสอดคลองกับ  

ผลการวิเคราะหจุดออนของชุมชน 

สําหรับการถายทอดเทคโนโลยีฯ ระยะที่ 2 เพื่อผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักรวมกับชุมชน มีผูเขารวม

ผลิต จํานวน 15 คน และมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการผลิตทุกขั้นตอน 

โดยภาพรวมของการถายทอดเทคโนโลยีทั้ง 2 ระยะ มีผูเขารวมอบรมทั้งหมด 60 คน และมีผูนําเทคโนโลยีไปปรับใช

จริง จํานวน 17 คน อีกทั้งรวมกับชุมชนผลิตน้ําหมักชีวภาพ ปริมาณรวม 200 ลิตร และผลิตปุยหมัก ปริมาณรวม      

3 ตัน (ตารางที่ 1) ทั้งนี้น้ําหมักชวีภาพและปุยหมักที่ผลิตไดใหชุมชนนําไปทดลองใชกับพืชที่ปลูกในพื้นที่ 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการถายทอดเทคโนโลยี และการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักรวมกับชุมชน 

 

ผลการดําเนินการ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 รวม 

1. จํานวนผูเขารวมอบรม (คน), 

รอยละของผูเขารวมอบรมตามเปาหมาย 

45 

(150%) 

15 

(100%) 

60 

2. จํานวนผูสนใจรับเทคโนโลยี (คน), 

รอยละของผูเขารวมอบรมที่ใหขอมูลทั้งหมด∗ 

34 

(97%) 

14 

(93%) 

48 

3. จํานวนผูนําเทคโนโลยีไปปรับใชจริง (คน), 

รอยละของผูเขารวมอบรมทั้งหมด 

3 

(7%) 

14 

(88%) 

17 

4. ปริมาณการผลิตน้ําหมักชีวภาพ (ลิตร) 100 100 200 

5. ปริมาณการผลิตปุยหมัก (ตัน) 2 1 3 

หมายเหตุ  : (   )  รอยละ 

      ∗   จํานวนผูใหขอมูลความสนใจรับเทคโนโลยี ระยะที่ 1 จํานวน 35 คน และ ระยะที่ 2 จํานวน 15 คน 

 
4. การจัดตั้งชุมชนนํารองการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักในชุมชน 
จากการดําเนินงานรวมกับชุมชนเปาหมายมาระยะหนึ่ง พบวา มีชุมชนที่สนใจและตองการนําเทคโนโลยี   

การผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักไปใชจริง เพื่อแกปญหาน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ และความพรอม

ดานสถานที่สําหรับการผลิต รวมทั้งมีความตองการชัดเจนที่จะทํางานรวมกับคณะวิจัย ดังนั้น จึงเกิดความรวมมือ 

และรวมจัดตั้งชุมชนนํารองสําหรับการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักในชุมชน จํานวน 1 ชุมชน คือ กลุมผลิต

น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์แสงอรุณ ตําบลแสงอรุณ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จากขอมูลพื้นฐานของชุมชนนํารอง พบวา สมาชิกของชุมชนนํารองสวนใหญเปนชาวสวนมะพราว และตองการ

ทําสวนมะพราวอินทรียจากการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักใชเอง เพื่อนําผลผลิตมะพราวมาผลิตเปนน้ํามันมะพราว

บริสุทธิ์อินทรีย แตปญหาและอุปสรรคของชุมชนนํารองที่สําคัญ คือ ปญหาดานแรงงาน รองลงมา ไดแก ปญหาวัตถุดิบ 

เงินทุน และเวลา เปนตน ซึ่งจากการประชุมหารือรวมกัน จึงมีขอตกลงและแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว คือ             

การรวมกลุมกันในลักษณะของสหกรณ โดยมีการระดมทุน กําหนดเปาหมาย และแนวทางการบริหารจัดการกลุมที่ชัดเจน 

จากการดําเนินงานการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักรวมกับชุมชนนํารอง ชุมชนเกิดการเรียนรูและพัฒนา

สูตรที่ใชในการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก ดวยการปรับใชวัตถุดิบที่เปนวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่ เชน กากมะพราว 

เศษเห็ดฟาง และทางมะพราว เปนตน พรอมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของชุมชนนํารอง ทั้งดาน

กําลังการผลิต ดานคุณภาพ และการนําไปใชประโยชน โดยการจัดกิจกรรมและการประชุมหารือกันอยางตอเนื่อง 

(ทกุเดือน) รวมทั้งดานการบริหารจัดการกลุมตอไป 

 

สรุป 
การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูป

มะพราวใหกับเกษตรกรชาวสวนมะพราวและผูประกอบการแปรรูปมะพราวในอําเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
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จากการนําขุยมะพราว น้ํามะพราว และน้ําทิ้งจากการผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์มาใชเปนวัสดุในการผลิต

น้ําหมักชีวภาพและปุยหมัก พบวา สามารถผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักได จึงนํามาถายทอดเทคโนโลยีใหกับ

ชุมชนเปาหมาย แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสรางความตระหนักของปญหา และความรูในการผลิตน้ําหมัก

ชีวภาพและปุยหมัก และระยะที่ 2 ดําเนินการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักรวมกับชุมชน โดยรวมของการถายทอด

เทคโนโลยีทั้ง 2 ระยะ มีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน จํานวน 60 คน และสามารถผลิตน้ําหมักชีวภาพ ปริมาณรวม 200 ลิตร 

และปุยหมัก ปริมาณ 3 ตัน 

นอกจากนี้ ยังเกิดชุมชนนํารองในการผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุยหมักในชุมชน จํานวน 1 ชุมชน คือ กลุมผลิต

น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์แสงอรุณ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

คําขอบคุณ 
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ นายโชติ เงินแทง ผูประกอบการแปรรูปมะพราว คุณอารมย สุจริตรักษ ประธานกลุม

ผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์แสงอรุณ และผูเขารวมอบรมการถายทอดเทคโนโลยีทุกทาน ที่ใหขอมูล และความรวมมือ

ในการดําเนินงานในพื้นที่ 

คณะวิจัยขอขอบคุณ นายธีรวุฒิ ลาภตระกูล ที่ใหความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 

สุดทายนี้ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ไดจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ประจําปงบประมาณ2552 และเครือขายวิจัย

อุดมศึกษาภาคกลางตอนลางที่ชวยประสานงานตลอดการดําเนินงานวิจัย 
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การศึกษาความคงตัวเปรียบเทียบของเชลแล็กในรูปเกลือที่เตรียมจากเบสตางกัน 
Comparative stability studies of shellac salts formed with various bases 
 

นฤมล มีนาบุญ1,2 ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัต3 และ สนทยา ล้ิมมัทวาภิรัต1,2 

Narumol Meenabun1,2, Chutima Limmatvapirat3  and Sontaya Limmatvapirat1,2 

    

บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความคงตัวของเชลแล็กฟลมในรูปของเกลือคอมโพสิตระหวาง

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด (AMN) และ D(-)-N–methylglucamine (MGM)  หรือ 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol 

(AMD) ในสัดสวนของ MGM:AMN และ AMD:AMN  ตั้งแต 100:0 ถึง   0:100 โดยทดสอบความคงตัวของฟลมที่

อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 % เปนเวลา 6 เดือน ผลการทดสอบพบวาเชลแล็กฟลมที่เตรียมใน

รูปของเกลือคอมโพสิต MGM:AMN  มีคาการละลายในบัฟเฟอรพีเอช 7.0 ดีกวาเชลแล็กฟลมที่เตรียมในรูปของเกลือ

คอมโพสิต AMD:AMN การทดสอบคาความเปนกรดและปริมาณของแข็งที่ไมละลายหลังเก็บไว 6 เดือน พบวา

เชลแล็กฟลมที่เตรียมในรูปของเกลือคอมโพสิต MGM:AMN มีคาความเปนกรดไมคอยเปลี่ยนแปลงในขณะที่ปริมาณ

ของแข็งที่ไมละลายเกิดขึ้นนอยกวาเชลแล็กฟลมที่เตรียมในรูปของเกลือคอมโพสิต AMD:AMN  จากผลการทดลอง

ทั้งหมดสามารถสรุปไดวา MGM ควรเปนสารกอเกลือที่เหมาะสมมากกวา  AMD ในแงของการเพิ่มความคงตัว 

คําสําคัญ : เชลแล็ก การละลาย ความคงตัว 
 

Abstract 
 The aim of this study was to compare the stability of  shellac composite salts prepared  from 

ammonium hydroxide with D(-)-N-methylglucamine(MGM) or 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol (AMD) 

with the ratio from 100:0 to 0:100 of AMD:AMN and MGM:AMN. The sample was then kept in a stability   

cabinet at 40 °C, 75% RH for 6 months. The results demonstrated that films prepared from MGM:AMN 

composite salts showed better solubility, at buffer pH 7.0, as compared to those prepared from 

AMD:AMN composite salts. After storage for 6 months, the acid value of AMD:AMN composite salts was 

still  decreased while that of MGM:AMN, was not changed especially at the ratio of more than 40:60 

MGM:AMN. The insoluble solid of MGM:AMN composite salt was slightly changed as compare to that of 

AMD:AMN composite salt. From the result above it should be concluded that MGM should be a more 

suitable salt forming agent for stabilization of shellac. 

Keywords : shellac, stability, solubility 
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คํานําและวัตถุประสงค 
เชลแล็กเปนพอลิเมอรธรรมชาติที่ไดจากสารคัดหลั่งจากแมลงครั่ง ซึ่งสามารถพบไดในประเทศอินเดียและ

ทางตอนเหนือของประเทศไทย (Hogan 1995, Manee และคณะ 2007) ปจจุบันไดมีการนําเชลแล็กมาใชประโยชน

ในหลากหลายอุตสาหกรรม  เชน อุตสาหกรรมยา สี การเคลือบไม อุตสาหกรรมอาหาร แตในดานอุตสาหกรรมยาได

มีการนําเชลแล็กมาใชนอยลง เนื่องจากปญหาดานการละลายและความคงตัว ปญหาการละลายเกิดเนื่องจาก

เชลแล็กละลายไดในพีเอชที่สูงกวาพีเอช 7.0 ซึ่งคาพีเอชในลําไสเล็กมีคาประมาณ 3.8-6.9 ทําใหยาเม็ดเคลือบมี

ปญหาแตกตัวไดยากในลําไสเล็ก ในสวนความคงตัวไมดีนั้น เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชัน ระหวาง hydroxyl 

และ  carboxyl ภายในโมเลกุลของเชลแล็กดังแสดงในรูปที่ 1 (Sontaya และคณะ 2005) สงผลทําใหการละลายและ

ความคงตัวของเชลแล็กลดลง การแกปญหาดังกลาวสามารถทําไดโดยการเตรียมเชลแล็กใหอยูในรูปของเกลือ     

เชนการทดลองของ Specht และคณะ (1998)  แสดงใหเห็นวาการเตรียมเชลแล็กในรูปเกลือแอมโมเนียสามารถเพิ่ม

การละลาย โดยสามารถละลายไดดีกวาเชลแล็กในรูปกรด อยางไรก็ตามความคงตัวในรูปเกลือดังกลาวยังไมดี

เทาที่ควร ในการศึกษานี้เปนการศึกษาเพิ่มเติมโดยใชสารกอเกลือ 2 ชนิดใหม ไดแก D(-)-N–methylglucamine  
และ 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol สําหรับการทําเกลือคอมโพสิตรวมกับเกลือแอมโนเนียโดยทําการทดลอง

เปรียบเทียบการละลายและความคงตัวของเชลแล็กฟลมเทียบกับการเติมในรูปเกลือแอมโมเนียเพียงชนิดเดียว 
 

                            

 

                            รูปที่1. โครงสรางของเชลแล็ก 

 

 

                           Polyesters                                         Single esters 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียมฟลมเชลแล็ก นําเชลแล็กมาเตรียมมาละลายในสวนผสมของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (AMN) 

และ D(-)-N–methylglucamine (MGM)หรือ 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol (AMD) ในสัดสวนที่ตางกัน 

ไดแก 100:0, 80:20, 60:40, 20:80 และ 0:100 (MGM:AMN และ AMD:AMN)  ทิ้งไวขามคืน ปรับใหมีความเขมขน

ของเชลแล็ก 6% w/w นําสารละลายที่เทลงแผนแกวเคลือบผิว หลังจากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 50°C เปนเวลา        

4-5 ช่ัวโมง จะไดฟลมเชลแล็กที่อยูในรูปเกลือคอมโพสิตประเภทตางกันเพื่อนําไปประเมินผลตอไป 

 การละลายของฟลมที่พีเอช 7.0 ใชวิธีการที่ดัดแปลงจาก Wu และคณะ1998 ทําการตัดฟลมใหมีขนาด  

1 เซนติเมตร x 1  เซนติเมตร ชั่งน้ําหนักฟลมที่ไดและใสลงในเครื่องหาการแตกตัว (Sotax, model DT3, 

Switzerland) ทําการจุมฟลมลงในสารละลายจําลองน้ํายอยในกระเพาะอาหาร (simulated gastric fluid , SGF)  

โดยไมไดใสเอนไซมลงไป เปนเวลา 2 ชั่งโมง และตามดวยเฟสเฟตบัฟเฟอร (phosphate buffer)  ที่พีเอช  7.0  เปน

เวลา 3 ชั่วโมง แยกตัวอยางนําไปอบเพื่อชั่งน้ําหนักที่เหลือ คํานวณน้ําหนักที่หายไป ทําการทดลอง ซ้ํา 6 ตัวอยาง  

เพื่อหาคาเฉลี่ย  ในกรณีที่ฟลมละลายหมดกอน 3 ชั่งโมง ใหจดบันทึกเวลาที่ฟลมละลายหมด  
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การทดสอบคาความเปนกรด(acid value) ใชวิธีการที่ดัดแปลงมาจากเภสัชตํารับประเทศสหรัฐอเมริกา 

(USP 32) โดยนําตัวอยางเชลแล็กจํานวน 3 กรัม ละลายในเอทานอล 95 %  ปนจนกระทั่งตัวอยางไมละลายเพิ่มขึ้น

อีก ปรับน้ําหนักดวยเอทานอลจนไดน้ําหนักเปน 39 กรัม นําตัวอยางที่ไดไปปนดวยเครื่องหมุนเหวี่ยงตะกอน แยก

สวนใสในปริมาณเทียบเทากับเชลแล็ก 2 กรัม มาไทเทรตดวย 0.1 N NaOH  โดยใชเครื่องวัดพีเอช (Mettler-Toledo, 

model Seveneasy pH, Switzerland) นําขอมูลที่ไดมาพลอตกราฟระหวางพีเอชที่เปล่ียนแปลงไปกับปริมาณของ 

0.1 N NaOH  ที่ใชไปในการไทเทรต และตรวจสอบจุดสมมูล (equivalent point) จากจุดเปลี่ยน (inflection point) 

บนกราฟ สําหรับตะกอนที่แยกไดใหนําไปทดสอบในขั้นตอนตอไป 

การทดสอบหาปริมาณของแข็งที่ไมละลายในเอทานอล (insoluble solid, IS) โดยการนําตะกอนที่ได

จากการทดสอบคาความเปนกรด มากรองผานกระดาษกรอง ลางตะกอนที่ไดดวยเอทานอลแลวจึงนําไปอบแหงที่

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 12 ชั่วโมง หรือจนมีน้ําหนักคงที่ ชั่งน้ําหนักอีกครั้งเพื่อคํานวณปริมาณ

ตะกอนที่ได 

 การศึกษาความคงตัว ฟลมที่เตรียมขึ้นในรูปเกลือประเภทตางกันจะผานการทดสอบความคงตัว

เปรียบเทียบโดยการเก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75% เปนเวลา 180 วัน โดยมีการสุมตัวอยาง

มาทดสอบการละลาย คาความเปนกรดและปริมาณตะกอนเปนระยะดวยวิธีทดสอบตามทีอธิบายไวขางตน 

 

ผลและวิจารณ 
 ผลของการเกบ็ตอการละลายของฟลมที่พีเอช 7.0   
 ผลการทดสอบคาการละลายที่พีเอช 7.0 ของเชลแล็กฟลมในรูปของเกลือ MGM และ AMD ที่เก็บไวที่

อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75 % พบวาคาการละลายมีแนวโนมลดลงในทุกสัดสวนตั้งแต 100:0 

ถึง 0:100 AMD:AMN และ MGM:AMN เมื่อเก็บไวเปนเวลา 180 วัน อยางไรก็ตามเชลแล็กฟลมที่เตรียมในรูปของ

เกลือ MGM มีการเปลี่ยนแปลงที่นอยกวาโดยยังมีคาการละลายที่สูงกวาเชลแล็กในรูปของเกลือ AMD อยางเห็น    

ไดชัด ดังแสดงตัวอยางผลของคาการละลายที่สัดสวน 60:40 ของ AMD:AMN และ MGM:AMN และ 100 AMN 

เดียว (0:100 AMD:AMN หรือ 0:100 MGM:AMN)  ดังแสดงใน ในรูปที่ 2  

                                                                                                   

 

รูปที่  2.  คาการละลายของเชลแล็กฟลมใน

สารละลายบัฟเฟอรพี เอช  7.0 หลังเก็บไวที่

อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 

75% เปนเวลา 6 เดือน 
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ผลของการเกบ็ตอคาความเปนกรด  
 คาความเปนกรดเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการแสดงถึงความคงตัวของเชลแล็ก การเกิดพอลิเมอไรเซชันมีผล

ทําใหหมูคารบอกซิลิกลดลงซึ่งแสดงดวยคาความเปนกรดที่ลดลง จากผลการทดลองในรูปที่ 3 พบวาเมื่อเพิ่ม

ระยะเวลาในการเก็บมีผลทําใหคาความเปนกรดลดลง เชลแล็กในรูปเกลือแอมโมเนียอยางเดียว (0:100 AMD:AMN 

หรือ 0:100 MGM:AMN) แสดงคาความเปนกรดที่ลดลงอยางรวดเร็ว หลังจากเก็บทิ้งไวประมาณ 6  เดือน การเตรียม

ในรูปเกลือคอมโพสิตระหวาง MGM:AMN มีผลใหคาความเปนกรดคอนขางเปลี่ยนแปลงนอยลงอยางชัดเจน

โดยเฉพาะเมื่อเพิ่มสัดสวนของ MGM ใหมากขึ้น แตอยางไรก็ตามการเตรียมในรูปเกลือคอมโพสิตระหวาง 

AMD:AMN ยังแสดงคาความเปนกรดที่ลดลงถึงแมวาจะมีสัดสวน AMD ที่สูง ผลการทดลองแสดงใหเห็นถึงความ  

คงตัวที่สูงกวาของเกลือคอมโพสิต MGM:AMN  

                              
(a)  (b)  

 รูปที่ 3. คาความเปนกรดของเชลแล็กฟลมในรูปเกลือคอมโพสิตหลังเก็บไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธ 75% เปนเวลา 6 เดือน (a) AMD:AMN (b) MGM:AMN 

 
ผลของการเก็บตอของแข็งที่ไมละลายในเอทานอล (insoluble solid) 

 ภายหลังการเกิดพอลิเมอไรเซชัน เชลแล็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนของแข็งที่ไมละลายในแอลกอฮอล

ดังนั้นการตรวจปริมาณของแข็งที่ไมละลายในเอทานอลจะเปนตัวชี้วัดที่แสดงถึงความคงตัวของเชลแล็กรวมดวย   

ผลการทดสอบพบวาเชลแล็กในรูปเกลือแอมโมเนียมีปริมาณของแข็งเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังเก็บไวเปนเวลา 60 วัน 

ในขณะที่เกลือคอมโพสิต MGM:AMN จะเก็บไวไดนานขึ้น การเตรียมในรูปเกลือคอมโพสิต 20:80, 40:60,  60:40, 

80:20 จะยืดระยะเวลาในการเก็บไดถึง 90, 120, 150 และมากกวา180 วัน ตามลําดับในขณะที่เกลือคอมโพสิต 

AMD:AMN ไมไดชวยเพิ่มความคงตัวอยางชัดเจน ในสวนกลไกการเพิ่มความคงตัวนั้นนาจะเกี่ยวของกับการปองกัน

การเกิดพอลิเมอไรเซชัน MGM นาจะมีการจับตัวแนนที่ carboxylate ทําใหปองกันการเกิดพอลิเมอไรเซชันได

มากกวา นอกจากนี้แลว MGM มีขนาดโมเลกุลที่ใหญกวา AMD จึงเปนไปไดวาจะชวยทําใหสายพอลิเมอรเชลแล็ก

หางกันไดมากกวาจึงลดโอกาสที่จะเกิดพอลิเมอไรเซชันรวมดวย ในรูปที่ 4 
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(a)                                                            (b) 

รูปที่ 4. ปริมาณของแข็งที่ไมละลายในเอทานอลของเชลแล็กฟลมในรูปเกลือคอมโพสิตหลังเก็บไวที่อุณหภูมิ 40 

องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75% เปนเวลา 6 เดือน (a) AMD:AMN (b) MGM:AMN 

 

สรุป 

เชลแล็กฟลมในรูปของเกลือคอมโพสิตกับ MGM มีการละลายและความคงตัวที่ดีกวาเชลแล็กฟลมในรูป

ของเกลือคอมโพสิตกับ AMD เมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75% เปนเวลา 180 วัน 

 

คําขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร    

ที่สนับสนุนเงินทุนสําหรับการวิจัยและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่อํานวยความสะดวกดานสถาน       

ที่ เครื่องมืออุปกรณการวิจัย  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของเคลยตอคุณสมบัติทางกายภาพของเชลแล็กฟลม  โดย

ละลายเชลแล็กดวยสารละลายแอมโมเนียผสมกับสารชวยแลวจึงทําเปนฟลม ในกรณีเชลแล็ก-เคลยคอมโพสิต        

มีการเติมเบนโทไนตซึ่งเปนเคลยนิยมใชในทางเภสัชกรรมรวมดวย หลังจากนั้นจึงทําเปนฟลมและทําการทดสอบ

คุณสมบัติทางกายภาพเปรียบเทียบกับฟลมที่เตรียมจากเชลแล็กเดี่ยว ผลการศึกษาพบวาเชลแล็ก-เบนโทไนตคอม

โพสิตฟลมมีคุณสมบัติที่แข็งแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับเชลแล็กฟลมโดยมีคา modulus at puncture สูงมากขึ้น

ประมาณ 3 เทา ในขณะที่ฟลมมีความเปราะมากขึ้นโดยดูจากคา percent elongation การเติมโพลีเอทิลีนไกลคอล

สามารถลดปญหาความเปราะของฟลมโดยชวยเพิ่มความยืดหยุนของเชลแล็ก-เบนโทไนตตคอมโพสิตฟลมได โดยมี 

percent elongation puncture strength และ modulus สูงกวาเชลแล็กฟลม การทดสอบดวย FTIR spectroscopy 

ไมพบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เบนโทไนตนาจะกระจายในฟลมของเชลแล็กโดยไมเกิดอันตรกริยากับเชลแล็ก 

ความรูจากการศึกษาแสดงแนวทางในการปรับปรุงคุณสมบัติของเชลแล็กสําหรับการนําไปเคลือบยาเม็ดใหดีขึ้น 

คําสําคัญ : เชลแล็ก เบนโทไนต คุณสมบัติเชิงกล 

 

Abstract 
 The objective of this study was to elucidate the effect of clay on physical properties of shellac 

films. The shellac was dissolved in ammonia solution, mixed with other excipients and then casted into 

the film.  For shellac-clay composite film, bentonite, which is popular clay in pharmaceuticals, was added 

and well dispersed before casting. The shellac and shellac-bentonite film composite were then 

comparatively characterized. The result indicated that film prepared from shellac-bentonite composite 

demonstrated more stiffness as indicated by 3 times of modulus as compared to that prepared from 

native shellac. However, the percent elongation was lower, suggesting the more fragility of composite 

film.  The drawback of composite film was solved by adding of polyethylene. The percent elongation of 

composite film, as well as puncture strength and modulus, was higher  as compared to shellac film. As 
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illustrated by FTIR spectroscopy, bentonite should be dispersed in the film without any interaction of 

shellac molecules. The knowledge gained should provide an alternative way of modification of shellac 

properties for coating. 

Keywords : shllac, bentonite, physical property  

 

คํานําและวัตถุประสงค 
เชลแล็กเปนสารจากธรรมชาติที่ไดจากแมลงครั่ง ซึ่งสามารถผลิตไดในประเทศไทย มีคุณสมบัติที่นาสนใจ 

ไดแก กันความชื้นไดดี  สามารถยึดเกาะพื้นผิวหลายชนิดได ทําใหเกิดความเงางาม และการละลายขึ้นกับพีเอช  

(Limmatvapirat et al., 2008) จึงสามารถนํามาประยุกตใชในงานไดหลายประเภท เชน การเคลือบปองกันการ

สูญเสียน้ําและยืดอายุในการเก็บรักษาของอาหารหรือผลไม การเคลือบยาเพื่อควบคุมการปลดปลอยยาในตําแหนง

และเวลาที่ตองการ ในปจจุบันเชลแล็กลดความนิยมในการใชลดลงเนื่องจากขอจํากัดบางประการ รวมไปถึง

คุณสมบัติเชิงกลที่ไมเหมาะสม แตอยางไรก็ตามเชลแล็กเปนสารที่มีราคาถูกและผลิตขึ้นไดเองภายในประเทศ เพื่อ

แกไขปญหาดังกลาว จึงมีการนําเบนโทไนตซึ่งเปนเคลยที่นิยมใชในทางเภสัชกรรม ซึ่งเปนดินที่มีคุณสมบัติการพอง

ตัวสูง และมีความเหนียวสูงมาก ซึ่งมีรายงานที่แสดงถึงการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของพอลิเมอรได  (Asselman 

and Garnier, 2000) มาใชพฒันาวิธีในการปรับปรุงคุณสมบัติของเชลแล็กตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 การเตรียมฟลมเชลแล็กและเชลแล็ก-เคลยคอมโพสิต เตรียมสารละลายเชลแล็ก (SHL) โดยละลาย

ในสารละลายแอมโมเนียขามคืน  เทใสถาดเทฟลอนแลวนําไปอบที่ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมงแลว         

จึงลอกเชลแล็กฟลมออกเพื่อนํามาประเมินผล ในกรณีเชลแล็ก-เคลยคอมโพสิต ใหนําสารละลายเชลแล็กที่ไดผสม 

กับสารละลายเบนโทไนต (MNB) ที่เตรียมโดยกระจาย MNB ในน้ํากลั่น ในอัตราสวนของ MNB 20เปอรเซ็นต        

ตอน้ําหนักเชลแล็ก (SHL:MNB 5:1) กอนนําไปเตรียมฟลม สําหรับการศึกษาผลของสารเพิ่มความยืดหยุนนั้น        

ใหเติมโพลีเอทิลีนไกลคอล (PEG 400) ในอัตราสวนของโพลีเอทิลีนไกลคอล 20เปอรเซ็นตตอน้ําหนักเชลแล็ก      

กอนนําไปเตรียมฟลม (SHL:PEG 5:1 หรือ SHL:MNB:PEG  5:1:1) 

การประเมินคุณสมบัติของฟลมที่เตรียมขึ้น การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของฟลมทําโดยใชเครื่อง 

Texture analyzer (TA.XT.Plus, UK)  โดยทํากาประเมินคา modulus of elasticity, puncture strength และ 

percent elongation สําหรับการทดสอบอันตรกริยาระหวางเชลแล็กกับเบนโทไนตนั้นใชการทดสอบดวย FT-IR 

spectroscopy ((Nicolet, Magna 750, USA)  

 

ผลและวจิารณ 
คุณสมบัติเชิงกลของฟลม 

 ฟลมที่เหมาะสําหรับนําไปเคลือบควรมีความแข็งแรงที่ดี ในขณะเดียวกันก็ตองมีความยืดหยุนที่ดีรวมดวย 

เชลแล็กมีคุณสมบัติที่ดีในแงความแข็งแรงแตอยางไรก็ตามมีขอเสียคือความเปราะที่มาก ฟลมมักเปราะแตกเสียหาย

ไดงาย การแกไขปญหาโดยการเพิ่มสารเพิ่มความยืดหยุนจะทําใหลดความเปราะได แตก็จะทําใหความแข็งแรงลดลง
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ไปดวย ในการศึกษาครั้งนี้มีการใชเบนโทไนตเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติดังกลาวใหดีขึ้น โดยทําการวัดคุณสมบัติเชิงกล

ไดแก modulus at puncture, percent elongation และ puncture strength ดังแสดงในรูปที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 

 การเติม MNB เขาไปในเชลแล็กเคลยคอมโพสิต (SHL:MNB 5:1) มีผลทําใหคา modulus ของฟลมมีคา

มากขึ้นเมื่อเทียบกับเชลแล็กฟลม (SHL) ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งแสดงใหเห็นวาฟลมมีคา stiffness ที่มากขึ้นแตอยางไร

ก็ตามคาดังกลาวแสดงลักษณะของฟลมมีความยืดหยุนที่ลดลงดวยซึ่งเปนขอเสียของการเติม MNB ดังแสดงในรูป  

ที่ 2  คา percent elongation ไดลดลงจาก 4.5 เปน 0.4 % เมื่อเติม MNB 

 โดยทั่วไปการการแกไขปญหาความเปราะของฟลมสามารถทําไดดวยการเติมสารเพิ่มความหยุน 

(plasticizer) ลงไปเปนสวนประกอบ สําหรับการศึกษาครั้งนี้มีการใช PEG 400 เพื่อชวยเพิ่มความยืดหยนใหมากขึ้น

ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ 2  ฟลมเชลแล็กที่ประกอบดวย PEG (SHL:PEG 5:1) มีคา percent elongation เพิ่มขึ้นจาก 

4.5 % เปน 48.5 % ในขณะที่ฟลมเชลแล็ก-เคลยคอมโพสิตที่ประกอบดวย PEG (SHL:MNB:PEG 5:1:1) มีความ

ยืดหยุนมากขึ้นกวากลาวคือเพิ่มจาก 0.4 % เปน 78.1 % นอกจากนี้แลวเมื่อพิจารณาคา puncture strength 

ประกอบดวยจะเห็นวา SHL:MNB:PEG 5:1:1 มีคาสูงเปน 2 เทาของ SHL:PEG 5:1 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ         

ยืดหยุนและความแข็งแรงที่มากกวาของเชลแล็ก-เคลยคอมโพสิต 

 
รูปที่ 1 แสดงคา modulus at puncture ของ (a) SHL, (b) SHL:MNB (5:1), (c) SHL:PEG (5:1), 

(d) SHL:MNB:PEG (5:1:1) 

รูปที่ 2 แสดงคา elongation ของ (a) SHL, (b) SHL:MNB (5:1), (c) SHL:PEG (5:1), (d) SHL:MNB:PEG (5:1:1)
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รูปที่ 3 แสดงคา puncture strength ของ (a) SHL, (b) SHL:MNB (5:1), (c) SHL:PEG (5:1),  

(d) SHL:MNB:PEG (5:1:1) 

  

การศึกษาการเกิดอันตรกริยาดวย FTIR spectroscopy   ผลการทดสอบดวย FTIR spectroscopy พบวาฟลม

เชลแล็ก-เคลยคอมโพสิต มีลักษณะเหมือนภาพที่ซอนทับระหวาง SHL และ MNB แสดงใหเห็นวา MNB นาจะกระจายตัว

ในฟลมเชลแล็ก โดยไมเกิดอันตรกริยาระหวางโมเลกุลของ SHL และ MNB การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลจึงนาจะ

ไมไดมีความสัมพันธกับอันตรกริยาทางเคมี เบนโทไนตนาจะกระจายตัวและเพิ่มความแข็งแรงของฟลมในลักษณะทาง

กายภาพมากกวา 

 
รูปที่ 4 สเปกตรัม FTIR ของ SHL,MNB, SHL:MNB (5:1), SHL:MNB:PEG (5:1:1) 

 

สรุป 
 เชลแล็ก-เบนโทไนตคอมโพสิตฟลมมีคุณสมบัติที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับเชลแล็กฟลม ในขณะที่ฟลม   

มีความเปราะมากขึ้น เมื่อเติมโพลีเอทิลีนไกลคอลสามารถลดปญหาความเปราะของฟลมได โดยชวยเพิ่มความยืดหยุน

ของเชลแล็ก-เบนโทไนตตคอมโพสิตฟลมได การทดสอบดวย FTIR spectroscopy ไมพบการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจน      

เบนโทไนตนาจะกระจายในฟลมของเชลแล็กโดยไมเกิดอันตรกริยากับเชลแล็ก  
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คําขอบคุณ 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับ

เงินทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่อํานวยความสะดวกดานสถานที่ เครื่องมือ

อุปกรณการวิจัย 

 

เอกสารอางอิง 
Asselman T., Garnier G. (2000) Adsorption of model wood polymers and colloids on bentonites. Colloids and 

Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 168:175-182. 

Limmatvapirat S., Panchapornpon D., Limmatvapirat C., Nunthanid J., Luangtana-Anan M., 

Puttipipatkhachorn S. (2008) Formation of shellac succinate having improved enteric film properties 

through dry media reaction. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 70:335-344. 
 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-362  

การศึกษาเครื่องหมายในการพิสูจนเอกลักษณองสารสําคัญในสารสกัดหยาบในเมธานอล
ของลําพู (S. caseolaris) โดยใชเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟ แมสสเปคโทรเมตรี  
The Study of Chemical Fingerprint of Key Compounds in Methanolic Crude Extract from S. 
caseolaris by Liquid Chromatography Mass Spectroscopy (LC-MS) 
 

ชนกพรหม สุคนธพันธุ1 ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ์1 จุรีย เจริญธีรบูรณ2 ภัทราวดี เหลืองธุวปราณีต3 และ ธวัชชัย แพชมัด4 

Chanokporn Sukonpan1, Chutima Limmatvapirat 1, Juree Charoenteeraboon2,  

Pattaravadee Laungthuwapaneed3 and Thawatchai Phaechamud4 

    

บทคัดยอ 
ลําพู (Sonneratia caseolaris L.) เปนพืชที่ในปาชายเลน จากการศึกษาที่ผานมาพบวา สารสกัดหยาบใน 

เมธานอล ของลําพูมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและสามารถลดอาการอักเสบไดดี  จึงไดทําการศึกษาเครื่องหมายในการ

พิสูจนเอกลักษณ ของสารสําคัญในสารสกัดหยาบในเมธานอลจากสวนตางของลําพู (S. caseolaris) เพื่อใชหา

สารสําคัญที่สามารถใชเปนเครื่องหมายในการพิสูจนเอกลักษณของสารสกัดแตละสวน ดวยเครื่องลิควิดโครมาโท 

กราฟ แมสสเปคโทรเมตรี (Liquid Chromatography Mass Spectrometry หรือ LC-MS) ในการศึกษานี้ใชสาร

สกัดหยาบในเมธานอลจากสวนตางของลําพู (S. caseolaris) ไดแก สารสกัดจากเกสร, สารสกัดจากใบ สารสกัด 

จากเมล็ด และสารสกัดจากเปลือกหุมดอกลําพู ที่มีความเขมขน 100 μg/ml ในตัวทําละลายเมธานอลที่มีอยู       

กรดฟอรมิค 0.6% โดยศึกษาแมสสเปคโทรสโคปของอนุภาคที่มีประจุลบ  รวมกับการใชเทคนิคแทนเด็มแมสสเปค  

โทรสโคป ชวยในการหาสารสําคัญที่สามารถใชเปนเครื่องหมายในการพิสูจนเอกลักษณของสารสกัด ผลการศึกษา

พบวากรด gallic และอนุพันธในสารสกัดหยาบทุกชนิดในปริมาณที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบสารประกอบ     

ฟลาโวนอยด เชน luteolin และ luteolin-O-7 glycoside ในสารสกัดเหลานี้ดวย  

คําสําคัญ : ลําพู  Sonneratia caseolaris L. ลิควิดโครมาโทกราฟแมสสเปคโทรสโคป กรด gallic  Luteolin และ 

Luteolin-O-7 glycoside 

 

Abstract 
Sonneratia caseolaris L. is a plant in mangrove forests.  From previous studies, the methanolic 

crude extract of this plant showed good antioxidant and anti-inflamatory activity. To find the markers for 

identification in the extract from various part of plant, the study of Chemical Fingerprint of the key 

compounds in the methanol extract of S. caseolaris L. has been performed using Liquid Chromatography 
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Mass Spectroscopy (LC-MS).  In this study, the methanol extract from the various parts of plant including 

stamens, leave, seeds, and sepals were dissolved in 0.6% formic acid in methanol at the concentration of 

the 100 μg/ml. The mass spectrometry of the negative ion and the tandem mass spectroscopy were 

used in order to find the markers for the extract identification. The result suggested that gallic acid and its 

derivatives were found in the extract from every part of the plant in various abundances.  Moreover 

flavonoids, luteolin and luteolin-O-7 glycoside, were also found in those extracts. 

Keywords : Sonneratia caseolaris L., Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS), gallic acid,  

Luteolin, and Luteolin-O-7 glycoside 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ลําพู (Sonneratia caseolaris L.) เปนพืชที่ขึ้นในปาชายเลน  ในตํารายาพื้นบานผลและดอกของลําพู

สามารถใชแกไอและถายพยาธิ จากการศึกษาที่ผานมาพบวา กลีบเล้ียงและเกสรตัวผูของลําพูมีฤทธิ์ตานอนุมูล  

อิสระสูง เมื่อทดสอบโดยใชวิธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenger นอกจากฤทธิ์ดังกลาว 

ลําพูยังสามารถยับยั้งเอนไซม lipid peroxidase ในสมองของหนูไดดีอีกดวย (Bunyapraphatsara N et al.,  2007, 

Charoenteeraboon J et al., 2003)  จากการศึกษาทางพฤกษเคมี พบวา สารสําคัญที่ทําใหลําพูมีฤทธิ์ดังกลาว คือ 

gallic acid  ซึ่งเปนสารประกอบ polyphenol  และสารประกอบฟลาโวนอยด ไดแก  luteolin, และ luteolin-7-O-

glucoside  ซึ่งมีโครงสรางทางเคมีดังแสดงในรูปที่ 1  นอกจากมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระแลวยังมีรายงานวา  luteolin, 

และ luteolin-7-O-glucoside มีความสามาถในการฆาเชื้อจุลินทรียและสามารถลดอาการอักเสบ  (Backhouse N et 

al., 2008,  Sadhu, KS et al., 2006,  Sousa A et al., 2006)  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสารสําคัญที่สามารถ

ใชเปนเครื่องหมายในการพิสูจนเอกลักษณของสารสกัดจากสวนตางๆของลําพู ดวยเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟ 

แมสสเปคโทเมตรี (Liquid Chromatography Mass Spectrometry หรือ LC-MS) โดยทําการศึกษาในสารสกัดจาก

สวนตางของลําพู ซึ่งไดแก สารสกัดจากเกสร, สารสกัดจากใบ สารสกัดจากเมล็ด และสารสกัดหุมดอกลําพู 

 

 
Gallic acid 

 
Luteolin 

 
Luteolin-7-O-glucoside 

 

รูปที่ 1. โครงสรางทางเคมีของ gallic acid, luteolin  และ luteolin-7-O-glucoside. 
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อุปกรณและวิธีการ 
 สารเคมึและสารมาตรฐาน  
 ใชตนลําพูที่เก็บในเขตนครปฐม  โดยนําสวนตางๆ ของลําพู (S. caseolaris) ไดแก เกสร ใบ เมล็ด และ

เปลือกหุมดอกลําพู มาสกัดในเมธานอล ละลายสารสกัดหยาบในเมธานอลจากสวนตางๆของลําพู ความเขมขน 100 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยมีสารละลาย 0.6 % ของกรด formic ในเมธานอล เปนตัวทําละลาย 

 สารมาตรฐาน gallic acid, luteolin และ luteolin-7-O-glucoside จาก Extrasynthese ประเทศฝรั่งเศส 

กรด formic ชนิดสําหรับ mass spectrometry จาก Fluka  และ เมธานอล ชนิด HPLC grade จาก Merck ประเทศ

เยอรมันนี และ Millipore water 
 

เครื่องมือและอุปกรณ 
 เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟ แมสสเปคโทรสโคป (Liquid Chromatography Mass Spectroscopy หรือ 

LC-MS)  Agilent 1100 series ตอกับ ion trap Mass Spectroscopy รุน SL โดยใช ESI interface โดยเปนการ

วิเคราะหหาอิออนลบ ใชอัตราการฉีดคือ 0.06 มิลลิลิตรตอนาที ความดันในสวนของ Nebulizer เปน 15 psi สวนของ 

Drying gas มีอัตราการไหล 5 ลิตรตอนาที และมีอุณหภูมิ 325 oC และความตางศักยที่สวน capillary มีคา 3500 

โวลต 

 

ผลและวจิารณ 
จากการศึกษาพบ gallic acid ในสารสกัดทุกชนิดที่ไดจากสวนตางๆ ของลําพู (S. caseolaris) ทั้งใน     

สารสกัดจากเกสร สารสกัดจากใบ สารสกัดจากเมล็ด และสารสกัดจากเปลือกหุมดอกลําพู (รูปที่ 2) แต gallic acid 

ที่พบในสารสกัดแตละชนิดนั้นมีปริมาณที่แตกตางกัน โดยในสารสกัดจากเกสร พบ gallic acid ทั้งที่อยูในรูปของ 

free acid (m/z   ของ [M-H]- 169.2) และอนุพันธทั้งชนิดที่เปน  methyl gallate (m/z   ของ [M-H]- 183.2) mono-

O-galloyl-hexiside (m/z    ของ [M-H]- 331.0) และ di-O-galloyl-hexiside (m/z   ของ [M-H]-  483.1) นอกจากนี้ 

จากการทํา tandem MS ยังพบสารประกอบฟลาโวนอยดอีกชนิด คือ Quercetin (m/z    ของ [M-H]- 301.6)            

มีลักษณะการแตกของอิออนโดยมี m/z   ของ [M-H]- ของ fragment คือ 256.7, 300.8 สวนในสารสกัดจากใบ      

พบ gallic acid ทั้งที่อยูในรูปของ free acid (m/z   ของ [M-H]- 169.2) และอนุพันธชนิด methyl gallate (m/z   ของ 

[M-H]- 183.2) และ di-O-galloyl-hexiside (m/z   ของ [M-H]-  483.0) (Owen R W et al. 2003) นอกจากนี้ จาก

การทํา tandem MS คาดวา  m/z   ของ [M-H]-  447.0 นาจะเปนพีคของสารประกอบฟลาโวนอยดสองชนิด คือ 

quercitrin  ซึ่งเปนอนุพันธ 3-O-rhamnoside ของ quercetin มีลักษณะการแตกที่ให m/z   ของ [M-H]- ของ 

fragment คือ 300.8 ซึ่งเปนพีคของ quercetin และ luteolin-7-O-glucoside ลักษณะการแตกที่ให m/z   ของ 

[M-H]- ของ fragment คือ 284.8 ซึ่งเปนพีคของ luteolin  ในสวนของสารสกัดจากเมล็ด พบ free gallic acid (m/z   

ของ [M-H]- 169.2) และอนุพันธชนิด methyl gallate (m/z   ของ [M-H]- 183.2) และ di-O-galloyl-hexiside (m/z   

ของ [M-H]-  483.0 และสําหรับสารสกัดเปลือกหุมดอกลําพู นอกจากจะพบ free gallic acid (m/z   ของ [M-H]- 

169.2) และอนุพันธชนิด methyl gallate (m/z   ของ [M-H]- 183.2) และ di-O-galloyl-hexiside (m/z   ของ [M-H]-  

483.1 เชนเดียวกับในสารสกัดจากใบ และสารสกัดจากเมล็ด ยังพบ quercetin (m/z   ของ [M-H]- 301.0)  
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สรุป 
luteolin และ luteolin-O-7 glycoside ที่เคยมีรายงานวา พบอยูในสารสกัดของลําพูนั้น พีคของสารทั้งสอง

มีขนาดเล็กมากและถูกบดบังโดยพีคของสารอื่น จึงไมเหมาะที่จะใชเปนเปนเครื่องหมายในการพิสูจนเอกลักษณของ

สารสกัด ขณะที่ quercetin และ gallic acid และอนุพันธ นั้นมีความเหมาะสมกวาเพราะพบในสารสกัดทุกชนิด     

ในปริมาณที่แตกตางกันไปอยางเห็นไดชัด  และเพื่อใหได เครื่องหมายในการพิสูจนเอกลักษณ ที่มีประโยชนทั้งใน

ดานคุณภาพและปริมาณ จึงนําสารละลายของสารสกัดจากสวนตางๆของลําพู ไปฉีดผาน reversed phase column 

เพื่อแยกสารแตละชนิดออกจากกัน กอนทําการตรวจวัดดวยเครื่องแมสสเปคโทรสโคป จึงเปนส่ิงที่ตองทําตอไป 

 

คําขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติ และไดรับการสนับสนุนในดานอุปกรณและเครื่องมือ

จาก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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รูปที่ 2. Chromatograms จากเครื่อง ESI-MS ของสารสกัดหยาบจากสวนตางของลําพู (S. caseolaris) 
ดังนี้ (1) สารสกัดจากเกสร, (2) สารสกัดจากใบ (3) สารสกัดจากเมล็ด (3) สารสกัดจากเปลือกหุมดอกลําพู 
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ความรอนเสริม 
A study of the performance of solar tunnel dryer systems with auxillary heaters 
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บทคัดยอ 
 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลมที่มีระบบ

ความรอนเสริม ซึ่งปดคลุมดวยแผนโพลีคารบอเนต เครื่องอบแหงดังกลาวมีความกวาง 2.4   เมตร ยาว   12  เมตร โดยมี

พื้นที่สําหรับวางผลิตภัณฑ 20 ตารางเมตร สําหรับระบบระบายอากาศ ใชพัดลมไฟฟากระแสตรงจํานวน 3 ตัว       

ซึ่งทํางานโดยใชไฟฟาที่ไดจากแผงโซลารเซลลขนาด 50   วัตต จํานวน 1   แผง เพื่อระบายอากาศชื้นออกจากเครื่อง

อบแหง ผูวิจัยไดทําการทดลองใชเครื่องอบแหงดังกลาวอบลิ้นจี่จํานวน 5   ครั้ง แตละครั้งทําการอบลิ้นจี่สด                

1  50 กิโลกรัม จากผลการทดลองพบวา เครื่องอบแหงดังกลาวสามารถอบลิ้นจี่ที่มีความชื้นเริ่มตน 83  % (wb ) ให

ลดลงเหลือความชื้นสุดทาย 16% (wb) ในเวลา 2  วัน ซึ่งส้ันกวาการตากแดดตามธรรมชาติที่ใชเวลา 4  วัน 

คําสําคัญ : เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลม  ล้ินจี่  ระบบความรอนเสริม 

 

Abstract 
In this study, a performance of solar tunnel dryer systems with auxillary heaters was studied.   

The dryer has the width of 2.4 m and the length of 12 m, with the total area for placing product of 20 m2. 

For the ventilation system, 3 dc-fans, powered by one 50-watt solar cell modules are used for transfering 

moist air from the dryer. The dryer was installed at Silpakorn University. In order to examine its 

performance, the dryer was used to dry 5 batches of litchi. one hundred fifty kilograms of litchis were 

dried for each batch. It was found that the moisture content of litchis was reduced from the initial moisture 

content of 83% (wb) to the final moisture content of 16% (wb) in 2 days, comparing to 4 days required by 

natural sun drying. 

Keywords : solar tunnel dryer, litchi, auxillary heaters system 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่สําคัญประเทศหนึ่งของโลก โดยปจจุบันเปนประเทศที่สงขาว

ออกเปนอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ยังเปนประเทศที่มีการสงออกเครื่องเทศ ผักและผลไมปละจํานวนมาก  ผลิตผล

การเกษตรดังกลาวสวนใหญตองผานกระบวนการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวกอนนําออกจําหนาย กระบวนการแปรรูป

                                          
1 หองปฏิบัติการวิจัยพลงังานแสงอาทติย ภาควิชาฟสิกส คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย  
  Solar Energy Laboratory, Department of  Physics, Faculty of  Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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ที่สําคัญคือ การตากแหงหรืออบแหง  วิธีการอบแหงที่เกษตรกรนิยมใชกันทั่วไป ไดแก การตากแดดตามธรรมชาติ 

ทั้งนี้เพราะทําไดงาย และไมตองเสียคาใชจาย แตก็มักประสบปญหาผลิตผลเสียหายระหวางการตาก เชน การถูก

ทําลายโดยสัตว นก หนู และแมลง รวมถึงการปนเปอนส่ิงสกปรกตาง ๆ ดวยเหตุผลดังกลาวคณะผูวิจัยจึงไดเสนอ

รูปแบบของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลมโดยปดคลุมดวยแผนโพลีคารบอเนต ซึ่งแผนโพลี

คารบอเนตเปนเทคโนโลยีใหมที่ใชในอาคารและสิ่งกอสรางมาประยุกตใชในเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  โดยที่

วัสดุดังกลาวมีขอดีคือยอมใหรังสีคล่ืนส้ันของดวงอาทิตยผานไดมากกวา 80 % และจะกักเก็บรังสีความรอนซึ่งเปน

รังสีคล่ืนยาวไวภายใน นอกจากนี้ยังเปนวัสดุที่ดัดโคงขึ้นรูปไดงาย     ทําใหประหยัดคาวัสดุโครงสราง  และนอกจากนี้

จะทําการติดตั้งระบบแกสชวยในกรณีที่มีฝนตกหรือตองการอบอยางตอเนื่อง 

 

อุปกรณและวิธีการ 
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลมมีขนาดกวาง 2.4 เมตร ยาว 12 เมตร  สูง 0.6 เมตร 

ตัวเครื่องประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนบรรจุผลิตภัณฑ และสวนแผงรับรังสีดวงอาทิตย โดยทั้งสองสวนมีโครงสราง

เหมือนกันและวางเรียงตอกันโดยตรงโดยไมตองมีทออากาศตอเชื่อม ฉนวนดานลางมีลักษณะเปนแผนนํามาเชื่อมตอ

กัน สําหรับโครงดานขางเปนแผนโลหะดัดใหมีลักษณะคลายรูปตัว S เพื่อใหสวนลางเปนที่จับยึดของแผนฉนวน

ดานลาง สวนดานบนจะเปนที่รองรับวัสดุโปรงใส(แผนโพลีคารบอเนต) ที่จะนํามาปดดานบน เครื่องอบแหงนี้ยังใช

โซลารเซลลเปนแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาสําหรับขับเคลื่อนพัดลมดูดอากาศโดยติดตั้งไวบนเสาที่ใกลกับสวนหัวของ

เครื่อง และทําการติดตั้งเครื่องเผาไหมแกส (gas burner) บริเวณดานลางของเครื่องอบแหงแบบอุโมงคลมเพื่อให

ความรอนเสริม ในกรณีที่ไมมีแสงแดดผูวิจัยไดใชระบบในการสั่งเปดปดเครื่องเผาไหมแกสอัตโนมัติ โดยจะใช

อุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงเปนตัวควบคุม ถาอุณหภูมิภายในเครื่องอบแหงต่ํากวา 46 องศาเซลเซียส จะส่ังให

เครื่องเผาไหมแกสทํางาน จนกระทั่งอุณหภูมิของเครื่องอบแหงประมาณ 50 องศาเซลเซียส ส่ังใหหยุดการทํางาน  

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย

แบบอุโมงคลมที่มีระบบความรอนเสริม 

 

 

 

 

 ผูวิจัยไดทําการทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแหงดังกลาว โดยทําการอบแหงล้ินจี่ จํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 150 

กิโลกรัม ทําการวัดพารามิเตอรตางๆ ดังรูปที่ 2  โดยทําการบันทึกขอมูลอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธและความ

เขมรังสีอาทิตยดวยเครื่องบันทึกขอมูลทุกๆ 10 นาทีระหวางที่ทําการอบแหง สําหรับความเร็วลมของพัดลมขณะ    

ดูดอากาศเขาเครื่องอบแหง ความตางศักยไฟฟาและกระแสไฟฟาจากโซลารเซลลจะอานคาโดยตรงจากอุปกรณการ
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วัดทุก 1 ชั่วโมง ขณะที่การทดลองตองมีการชั่งน้ําหนักล้ินจี่ตัวอยางเพื่อนํามาหา drying curve ตําแหนงของลิ้นจี่

ตัวอยางจะวางอยูภายในเครื่องอบแหงและภายนอกเพื่อตากตามธรรมชาติ  โดยทําการชั่งทุกๆ 2 ชั่วโมง 

 

 

 

 

รู ป ที่  2  แ ส ด ง

ตําแหนงของการ

วั ดพา ร ามิ เ ต อ ร

ตางๆ 

 

 

 

 

ผลและวจิารณ 
ในการทดลองระหวางวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2553 ใชเนื้อล้ินจี่จํานวน 150 กิโลกรัม มีความชื้นเริ่มตน

ประมาณ  83 % (wb) ในชวงที่ทําการทดลองเปนชวงฤดูฝน ทองฟามีเมฆปกคลุมและมีฝนตกโดยมีแสงแดดเปน

ชวงๆ (รูปที่ 3) มีความเขมรังสีดวงอาทิตยสูงสุดประมาณ 1,000 W/m2 ซึ่งทําใหในการทดลองครั้งนี้ ใชปริมาณแกส 

LPG ไปทั้งส้ิน 1 กิโลกรัม สําหรับความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในระบบอบแหง มีคาต่ํากวาอากาศแวดลอม โดย

ชวงเวลาฝนตกความชื้นสัมพัทธของอากาศแวดลอมมีคาสูงแตในขณะที่เครื่องอบแหงไดรับความรอนจากเครื่องเผา

ไหมแกสทําใหความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในระบบอบแหงต่ํากวาของอากาศแวดลอม ในดานของอุณหภูมิ

อากาศที่ตําแหนงตางๆ ภายในเครื่องอบแหง (รูปที่ 4) จะเห็นวาในชวงเวลากลางวันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เขมรังสีดวงอาทิตย โดยมีคาสูงกวาอากาศแวดลอม 10-30 °C และสําหรับความชื้นของผลิตภัณฑ  อัตราการลดลง

ของความชื้นจะคอยๆลดลง (รูปที่ 5 )  รวมใชเวลาในการอบแหง 2 วัน โดยในวันสองของการอบแหง ความชื้นของ

ผลิตภัณฑเริ่มจะคงที่ ความชื้นสุดทายของผลิตภัณฑ มีคาประมาณ 16 % (wb) ซึ่งใชเวลานอยกวาการตากแดดแบบ

ธรรมชาติที่ใชเวลาในการอบ 3 – 4 วัน  จากเสนกราฟการลดลงของความชื้นของผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ จะเห็นวา 

ในชวงสุดทายจะไดคาความชื้นเกือบเทากัน แสดงวาอัตราการแหงของความชื้นของผลิตภัณฑที่ตําแหนงตางๆ 

คอนขางสม่ําเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับการตากแดดธรรมชาติ ซึ่งคาความชื้นลดลงชา ตองใชเวลานานกวาการอบ

ภายในระบบอบแหงกวาหนึ่งเทาตัว หลังการอบแหงเสร็จส้ินเหลือเนื้อล้ินจี่อบแหงประมาณ 31 กิโลกรัม  
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รู ป ที่  3 ก ร า ฟ

แสดงการแปรคา

ความเขมรังสีของ

ดวงอาทิตย  

 

 

 

รูปที่ 4 กราฟแสดง

กา รแปรค า ขอ ง

อุณหภูมิ 

                 

 

 

 

รูปที่ 5 กราฟแสดง

ก า ร แ ป ร ค า

ความชื้นของเนื้อ

ล้ินจี่  ณ  ตําแหนง

ตางๆ  

 

 
สรุป 

ผูวิจัยไดทําการพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลมที่มีระบบความรอนเสริม ซึ่งปดคลุม

ดวยแผนโพลีคารบอเนต จากผลการศึกษาสมรรถนะพบวาเครื่องอบแหงดังกวาสามารถอบลิ้นจี่จํานวน 150 กิโลกรัม

ที่มีความชื้นเริ่มตน 83  % (wb ) ใหลดลงเหลือความชื้นสุดทาย 16% (wb) ในเวลา 2   วัน ซึ่งส้ันกวาการตากแดดตาม

ธรรมชาติที่ใชเวลา 4 วัน ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพดี ไมถูกรบกวนจากสัตวและปราศจากสิ่งสกปรก เครื่องอบแหง

ดังกลาวจึงเหมาะในการใชงานจริงและควรทําการเผยแพรตอไป 

 

คําขอบคุณ 
ผูวิจัยขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สนับสนุนทุนในการทําวิจัยครั้งนี้ 

 

เอกสารอางอิง 
ธาดา  แกวประเสริฐ, 2546.  การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคลมที่ใชแผนโพลี

คารบอเนตเปนฉนวนโปรงแสง, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟสิกส, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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การแสดงออกของ TNF-alpha และ ADRP ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล monocyte 
โดยใชสารกระตุน PMA และ ATRA 
Expression of tumor necrosis factor-alpha and adipose differentiation related protein in 
monocyte differentiation by phorbol 12-myristate 13-acetate and all-trans-retinoic acid 
induce monocyte differentiation in two distinct pathways 

 

สิริกุล แดงมณี1 และ วิสิฐ  ตั้งเคียงศิริสิน2 

Sirikul Dangmanee1 and Wisit Tangkeangsirisin2   

    

บทคัดยอ 
ในแตละปมีผูเสียชีวิตจํานวนมากจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  โดยสาเหตุหลักเกิดจากภาวะหลอดเลือด

แดงแข็ง (atherosclerosis) พยาธิกําเนิดของโรคนี้ เกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบ โดยมีรายงานวา 

monocyte/macrophage ซึ่งเปนเซลลที่เกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบ เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาของ

โรค       ทั้งนี้เซลล monocyte เม่ือถูกกระตุนดวยสาร phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) และ all-trans-

retinoic acid (ATRA) จะเหนี่ยวนําใหเซลลเกิดกระบวนการ differentiation โดยเพิ่มการหลั่ง cytokines ที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการอักเสบ และการแสดงออกของโปรตีนบางชนิดที่เปนสาเหตุสําคัญในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง 

เชน ADRP (adipophilin)  ในงานวิจัยนี้ ทําการกระตุนเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย U937  โดยใช PMA 

พบวามีการหลั่ง tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) ซึ่งเปน proinflammatory cytokine สําคัญที่พบในผูปวยซึ่ง

เปนโรคหลอดเลือดแดงแข็ง  ในทางตรงกันขาม ATRA ไมกระตุนการหลั่ง TNF-α   ทั้งนี้เมื่อทําการทดสอบรวมกัน

ของสารทั้งสองชนิดพบวามีการเสริมฤทธิ์ใหเกิดการหลั่ง TNF-α เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ ยังพบวา ATRA กระตุนใหมีการ

แสดงออกของโปรตีน ADRP เพิ่มขึ้น ในขณะที่การกระตุนดวย PMA พบวาโปรตีน ADRP  ลดลง  และเมื่อทดสอบ

ดวย PMA รวมกับ ATRA สงผลใหโปรตีน ADRP ลดลงอยางเห็นไดชัด  จากผลที่ไดแสดงใหเห็นวาในกระบวนการ

เกิด differentiation ของเซลล monocyte มีความเกี่ยวของกับการแสดงออกของโปรตีน ADRP รวมถึงการหลั่ง TNF-

α โดยขึ้นกับสารเหนี่ยวนําที่ใช  และแสดงใหเห็นวาสารเหนี่ยวนําใหเกิดกระบวนการ differentiation ทั้งสองชนิด มี

วิถีการกระตุนที่แตกตางกันในแบบจําลองเซลล monocyte  ทั้งนี้การศึกษาการแสดงออกของโปรตีน TNF-α และ 

ADRP ในกระบวนการ differentiation ของ monocyte อาจเปนขอมูลเบื้องตนซึ่งนําไปสูการศึกษาและเขาใจกลไก

ของโรคหลอดเลือดแดงแข็งรวมถึงโรคแทรกซอนอื่น เชน metabolic syndrome, insulin resistance เพื่อเขาถึงการ

รักษาในระดับโมเลกุลที่เปนสาเหตุของโรคตอไป 

คําสําคัญ  : กระบวนการ differentiation  เซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย U937  TNF-α   ADRP 
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Abstract 
Cardiovascular disease (CVD) is one of the leading causes of death. The underlying major 

cause of CVD events is atherosclerosis.  Pathogenesis of atherosclerosis is associated with chronic 

inflammatory response. It has now been firmly established that monocyte/macrophage, the inflammatory 

cells, has a crucial role in the development of atherosclerosis. Differentiation of monocytes by phorbol 12-

myristate 13-acetate (PMA) and all-trans-retinoic acid (ATRA) result in the production of inflammatory 

cytokines and effect on the protein expression involved in atherosclerosis such as ADRP (adipophilin).  In 

this study, we observed that PMA increased the secretion of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) in U937 

human monocytic leukemia cell. TNF-α is a proinflammatory cytokine plays an important role in 

atherosclerotic progression. Conversely, ATRA did not stimulate TNF-α secretion but co-treatment with 

PMA and ATRA induced TNF-α secretion synergistically. Moreover, ADRP protein expression was up 

regulated by ATRA while it was decreased by PMA stimulation. We also found that ATRA in concomitance 

with PMA significantly attenuated ADRP expression. These results suggest that expression of monocyte 

differentiation markers depends on the type of stimuli. Thus, PMA and ATRA may induce monocyte 

differentiation in two distinct pathways. Further studies on TNF-α and ADRP in monocyte differentiation 

might lead to understand the target molecules of atherosclerotic progression and relevant diseases such 

as metabolic syndrome and insulin resistance for the molecular therapy that is the root of causes of 

diseases. 

Keywords : cell differentiation, U937, TNF-α, ADRP  
 

Introduction and Objectives 
 Atherosclerosis is an inflammatory disorder that leads to the cardiovascular disease events. The 

monocyte/macrophage plays a crucial role in the pathogenesis and progression of atherosclerosis by 

producing the major inflammatory cytokines such as tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin-6 

(IL-6). The proinflammatory cytokine TNF-α has been reported to affect the early atherosclerosis and 

correlate with metabolic and cellular perturbations (Chen, Yang et al. 2010). On the other hand, adipose 

differentiation-related protein (ADRP) or adipophilin, a marker of lipid accumulation, is highly expressed in 

advanced lipid-enriched human atherosclerotic plaques (Nuotio, Isoviita et al. 2007). Previous studies 

reported that ADRP is correlated with the inflammatory state of monocytes by a low level of high-density 

lipoprotein cholesterol (HDL-C) and skin irritant cytotoxicity. Moreover, ADRP has been reported to 

augment inflammation in AcLDL induced macrophages (Chen, Yang et al. 2010). These evidences 

suggest that monocyte differentiation might be related to inflammatory process and ADRP expression that 

induce atherogenesis. Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) and all-trans-retinoic acid (ATRA) are 

widely used to promote monocyte differentiation. This study is to investigate the effect of PMA and ATRA 

in U937 human myelomonocytic differentiation related to TNF-α and ADRP protein expression.  
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Materials and Methods 

U937 cells were seeded at a density of 1.5x106 cells/well onto 6-well plates in MEM (GIBCO, 

Invitrogen, Inc.) supplemented with 1% fetal bovine serum (FBS) (GIBCO, Invitrogen, Inc.) at 37ºC, 5% 

CO2. Then cells were incubated for 2 days in the presence of either ATRA or PMA, in concomitance with 

ATRA 2 μM and PMA 0.1 μM. All experiments included control cells treated with an equal concentration 

of DMSO (0.1%). After treatment, cells were washed once with PBS and lysed with lysis buffer. After 

ultrasonication, the insoluble material was removed by centrifugation at 4ºC. Protein samples were 

quantified by Micro BCA method (Pierce Biotechnology). Samples were separated on 12% SDS-

polyacrylamide gel electrophoresis followed by electroblotting onto PVFD membrane (Amersham 

Biosciences). The membrane was blocked in 3% BSA in phosphate buffered saline (PBS) at 4 ºC. Then it 

was probed with rabbit anti-ADFP polyclonal antibody (Abcam, UK) and mouse anti-GAPDH monoclonal 

antibody (Santa Cruz Biotechnology, INC.). Then Cy3 goat anti-mouse IgG antibody and Cy5 goat anti-

rabbit IgG antibody (Amersham, UK) were used as the secondary antibody. EttanTM DIGE Imager 

(Amersham, UK) was used to detect the fluorescence bands of ADRP and GAPDH proteins. 

Densitometric analyses of western blot were determined by Scion Image Software for Windows. TNF-α in 

culture supernatants was determined by the human TNF-α screening kit  (Thermo Scientific, IL)  

 

Results and Discussion 
A)      B) 

                              
C)                                      D) 

                                      
Fig. 1. ATRA and/or PMA stimulation on ADRP expression in U937 cells. The level of ADRP was 

determined by western blot analysis: ATRA treatment (A), PMA treatment (B), ATRA and/or PMA 

treatment (C). Induction of TNF-α released in the presence of PMA and/or ATRA in U937 cells (D).     

U937 human myelomonocytic cell line can be induced differentiation towards more mature 

monocyte-like cells or adherent macrophage-like cells by ATRA and PMA. ATRA induces differentiation of 

immature myeloid cells into mature phagocytic cells that includes U937 cells (Taimi, Defacque et al. 

1993). Since monocyte differentiation increases lipid body accumulation, ADRP, the protein associated 

with lipid body assembly and biogenesis, is upregulated (Chen, Yang et al. 2010). Moreover, lipid bodies 

control of the synthesis and secretion of inflammatory mediators in leukocyte are emerging as critical 
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regulators of different inflammatory disease such as atherosclerosis (Nuotio, Isoviita et al. 2007).  

Previous study showed that PMA induced THP-1 monocyte differentiation and co-activated with AcLDL 

can increase ADRP expression and pro-inflammatory cytokines such as IL-6, TNF- α (Chen, Yang et al. 

2010), yet the effect of ATRA on ADRP expression has not been reported. We found that ATRA could 

increase ADRP level in dose response (Fig. 1 A). Since ADRP is up regulated by PPARγ agonists (Chen, 

Yang et al. 2010), the results presented here implied that ADRP up-regulation by ATRA treatment occurs 

through PPARγ stimulation.  To study the correlation of ADRP expression with inflammatory process by 

ATRA, we found that ATRA alone in U937 did not affect to TNF-α secretion (Fig. 1 D). Taimi et al. indicate 

that ATRA, which by itself does not trigger U937 able to release cytokines (Taimi, Defacque et al. 1993). 

On the other hand, we observed PMA-induced morphological differentiation of U937 cells, activated  

TNF-α released (data not showed) in agreement with numerous data establishing. In contrast with ATRA 

treatment, we investigated that PMA attenuated ADRP protein expression during inflammatory response 

(Fig. 1 B). These evidences may suggest that PMA affects to monocyte differentiation correlated with 

inflammation and lipid metabolism. Cotreatment of PMA and ATRA induced TNF-α secretion 

synergistically (Fig. 1 D) and decreased ADRP protein expression significantly in U937 (Fig. 1 C). Further 

studies should investigate other lipid-associated genes such as PPARγ expression and activation which 

may explain and help more understanding the monocyte differentiation. 

 

Conclusion 
Monocyte differentiation is related with ADRP expression and production of TNF-α depends on 

the type of stimuli. These findings suggest that PMA and ATRA induce monocyte differentiation in two 

distinct pathways. 
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ครีมนวดเทาจากน้าํมันมะพราวพรหมจรรย 
Foot massage cream from virgin coconut oil 
 

สุมัณฑนา อนุชาติกิจเจริญ1 พจนารถ โตประศรี2  และ ธวัชชัย แพชมัด1 

Sumuntana Anuchatkidjaroen1, Pochanad Toprasri2 and Thawatchai Phaechamud1 

 

บทคัดยอ 
การพัฒนาครีมนวดเทาจากน้ํามันมะพราวพรหมจรรย ทําโดยการปรับปรุงจากสูตรเดิมที่มี mineral oil 

(MO) เปนสูตรใหมที่มี virgin coconut oil (CO) เปนองคประกอบ แลวประเมินลักษณะทั่วไป คือ ความหนืด การไหล 

และความพึงพอใจของอาสาสมัคร สูตรทั้งหมดนําไปทดสอบความคงตัวดวย temperature cycling พบวา ตํารับที่

ประกอบดวย MO มีความหนืดสูงที่สุดทั้งกอนและหลัง temperature cycling สวนสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม สูตร CO 

80% มีความหนืดสูงสุด และหลังการทํา temperature cycling นั้น สูตรที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหมทุกสูตรมีความหนืด

เพิ่มขึ้น แตสูตรเดิมมีความหนืดลดลง ครีมนวดเทาทุกสูตรมีการไหลแบบ pseudoplastic และผลการทดสอบทาง

สถิติ เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจในอาสาสมัครจํานวน 34 คน พบวาคะแนนความพึงพอใจของสูตรใหมมี

แนวโนมสูงกวา และมีความลื่น ความมันและทําใหนุมเนียนผิวมากกวาสูตรเดิม 

คําสําคัญ : น้ํามันมะพราวพรหมจรรย ครีมนวดเทา ความหนืด การไหล ความพึงพอใจ 

 

Abstract 
Development of virgin coconut oil foot massage cream was performed by improving the original 

formulation containing mineral oil (MO) to the new formulation containing virgin coconut oil (CO) and 

evaluated the physical properties: viscosity, rheology and satisfaction of volunteers. All formula were 

investigated their stability by temperature cycling. MO cream exhibited the highest viscosity. The 

viscosity of new formulation containing CO 80% was highest. After temperature cycling, the higher 

viscosity of developed cream was found.  All creams exhibited as pseudoplastic flow. The satisfiable 

scores i.e. slip, oiliness and skin softening of the new formulation were higher than the original.  

Keywords : Virgin coconut oil, foot massage cream, viscosity, rheology, satisfaction     
 

คํานําและวัตถุประสงค 
 การนวดเทาเพื่อสุขภาพ เปนที่นิยมอยางกวางขวาง น้ํามันหรือครีมนวดเทาจึงถูกผลิตขึ้นมาควบคูกับศิลปะ

การนวดเทา เพื่อชวยใหการนวดเทามีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังชวยใหผิวล่ืนนุมเนียน และกลิ่นยังชวยใหเกิดการ

ผอนคลาย รวมทั้งบําบัดความเครียดไดอีกดวย (กันทิมา และ วิมลนารถ, 2548; Maniapoto, 2003) ผลิตภัณฑครีม
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นวดเทาที่ประกอบดวย mineral oil (MO) เปนผลิตภัณฑครีมเพื่อใชนวดเทาที่คิดคนและทดลองเพื่อใหมีคุณสมบัติ

ความลื่น ความมัน และนุมนวลผิวที่ดี แตพบวาความพึงพอใจในการนํามาใชในการนวดจากศูนยการแพทยแผนไทย 

โรงพยาบาลหวยพลู  จังหวัดนครปฐม ยังไมดีเทาที่ควร เนื่องจาก mineral oil ที่ใชทําใหตํารับมีความมันและความ

หนืดสูง เมื่อใชแลวเกิดความรูสึกเหนียวเหนอะหนะ ผูวิจัยจึงพัฒนาครีมนวดเทาสูตรใหมที่มี virgin coconut oil (CO) 

ดวยการปรับปรุงสูตร MO โดยเพิ่มสวนผสมของน้ํามันมะพราวพรหมจรรย (CO) เนื่องจากน้ํามันมะพราวพรหมจรรย

เปนน้ํามันที่ดูดซึมทางผิวหนังไดดี เพราะมีขนาดของโมเลกุลเล็ก และเปนที่นิยมในการใชนวดเพื่อใหหายปวดเมื่อย 

ผอนคลายความเครียด (กันทิมา และ วิมลนารถ, 2548) โดยทําการศึกษาลักษณะทั่วไปของครีมนวดเทาแตละสูตร 

ในสมบัติตางๆ คือ ความหนืด รูปแบบการไหล และความพึงพอใจในอาสาสมัคร เพื่อคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมที่สุด  

ในการพัฒนาเปนครีมนวดเทาที่มีสวนประกอบของ CO 

 

อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 
 เครื่อง brookfield viscometer (DV-III UL TRA, Brookfield Engineering Laboratories Inc., USA) 

 

วิธีการ 
เตรียมครีมนวดเทา โดยผสมสวนผสมตางๆ คือ  white beeswax, glyceryl monostearate (GMS), 

stearic acid, mineral oil, triethanolamine (TEA), bronidox L, orchid flavor (SR. Lab, Bangkok, Thailand), 

virgin coconut oil (Tropicana, Nakhon Pathom, Thailand) และน้ํากลั่น แลวปรับปรุงสูตรเพื่อหาสูตรที่เหมาะสม

ที่สุด ทั้งนี้ไดสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม 4 สูตร คือ 1CO, 2CO, 3CO, 4CO ดังแสดงไวในตารางที่ 1 ซึ่งนํามาเปรียบเทียบ

กับครีมนวดเทาสูตรเดิมคือ MO ซึ่งทุกสูตรจะนําไปผาน temperature cycling จํานวน 5 รอบ (โดย 1 รอบ 

ประกอบดวย การเก็บไวในตูอบที่ 45 ºซ เปนเวลา 12 ชั่วโมง สลับกับการเก็บไวในตูเย็นที่ 4 ºซ เปนเวลา 12 ชั่วโมง) 

และนํามาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพกอนและหลัง temperature cycling  ส่ิงที่ทําการประเมินมีดังนี้ ลักษณะ

ภายนอก ความหนืดและการไหล ดวยเครื่องวัดความหนืด (n=3) และประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร ซึ่งเปน

บุคคลที่มาใชบริการนวดของโรงพยาบาลหวยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จํานวน 34 คน โดยใชแบบสอบถาม

ภายหลังการนวด ซึ่งสอบถามในสวนความลื่นของเนื้อครีม  โดยนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดวย Paired t-test 

SPSS 15.0 กล่ิน ความมนั ความเหนียวเหนอะหนะผิว ความนุมเนียนผิว และการระคายเคืองตอผิว 

 

ผลและวจิารณ 
ความหนืดและการไหลของตาํรับ 

เมื่อนําครีมนวดเทาในแตละสูตรมาวัดความหนืดภายหลังการเตรียม พบวาสูตรเดิม (MO) มีความหนืดสูง

ที่สุด คือ 5441 ± 421.07 cP (ตารางที่ 2) สวนสูตรที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหมนั้น สูตร 2CO มีความหนืดสูงที่สุด คือ 

1380.9 ± 53.42 cP รองลงมาคือสูตร 3CO มีความหนืด 165.8 ± 7.64 cP สูตร 4CO มีความหนืด 141.9 ± 3.83 cP 

และสูตร 1CO มีความหนืด 102.67 ± 14.62 cP ตามลําดับ นั่นคือการเติม virgin coconut oil เขาไปในสูตรมีผลทํา

ใหความหนืดของตํารับลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการเติม mineral oil จากการใชน้ํามันตางชนิดกันจะมี interfacial 

tension ตางกัน ทําใหความหนืดตางกัน สงผลใหคุณสมบัติทางกายภาพและขนาดของอนุภาคในอิมัลชันตางกัน 
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P-377  

ความหนืดของตํารับโดยรวมจึงตางกัน (Chung และคณะ, 2001) และในทุกๆ สูตรมีการไหลแบบ pseudoplastic 

(รูปที่ 1) เมื่อนําครีมนวดเทาในแตละสูตรมาวัดความหนืดหลังผาน Temperature cycling 5 รอบ พบวาสูตรเดิม 

(MO) มีความหนืดสูงที่สุด คือ 4181.24 ± 72.04 cP (ตารางที่ 2) สวนสูตรที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหมนั้น สูตร 2CO มี

ความหนืดสูงที่สุด คือ 1417.62 ± 33.23 cP รองลงมาคือสูตร 4CO มีความหนืด 1380.87 ± 117.07 cP สูตร 3CO มี

ความหนืด 282.67 ± 12.30 cP และสูตร 1CO มีความหนืด 116.30 ± 11.02 cP ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ

ความหนืดกอนทํา temperature cycling พบวาสูตรเดิมมีความหนืดลดลง แตในสูตรใหมมีความหนืดเพิ่มขึ้น 

ภายหลังการทดสอบ temperature cycling 5 รอบ พบวาครีมนวดเทาทุกสูตรมีรูปแบบการไหลแบบ pseudoplastic 

(รูปที่ 2) นั่นคือ หากทําการคนหรือใหพลังงานแกครีมนวดเทาจะทําใหความหนืดลดลง เกิดการไหลงายขึ้น ซึ่งเปนไป

ในรูปแบบเดียวกับกอน temperature cycling  

 
ความพึงพอใจของอาสาสมัครตอการนวดเทา 
 ผลการทดสอบทางสถิติ เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจตอการนวดเทาดวยครีมนวดเทา 3CO เทียบกับ

ครีมนวดเทาสูตร MO พิจารณาจากความลื่น กล่ิน ความมัน ความเหนียวเหนอะหนะ ความนุมเนียน และการระคาย

เคือง พบวาความพึงพอใจตอครีมนวดเทาสูตร CO มีแนวโนมมากกวาสูตร MO (ตารางที่ 3) โดยครีมนวดเทาสูตร 

CO มีความลื่น ความมันและความนุมเนียนผิวมากกวาสูตร MO อยางมีนัยสําคัญ ที่ p < 0.05 

 

สรุป 
การพัฒนาครีมนวดเทาจากสูตรเดิมที่ประกอบดวย mineral oil เปนสูตรใหมที่ประกอบดวยน้ํามันมะพราว 

พบวาทั้งกอนและหลังการ temperature cycling สูตร MO มีความหนืดสูงสุด สวนสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม สูตร CO 

80% มีความหนืดสูงที่สุด และหลังทํา temperature cycling สูตร CO มีความหนืดเพิ่มขึ้น ซึ่งตางจากสูตร MO ที่มี

ความหนืดลดลง ผลการศึกษารูปแบบการไหล พบวาครีมนวดเทาทุกสูตรมีรูปแบบการไหลแบบ pseudoplastic  

อาสาสมัครพึงพอใจตอสูตร 3CO มากกวาสูตร MO อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสูตรที่นาสนใจนําไปใชคือสูตรที่มี 

CO 70% 

 

คําขอบคุณ 
 ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สนับสนุนการวิจัยนี้  

 

เอกสารอางอิง 
กันทิมา สิทธิธัญกิจ และวิมลนารถ ประดับเวทย. บทบาทของน้ํามันมะพราวตอสุขภาพ และความงาม นักวิชาการ

สาธารณสุข รายงานการประชุมวิชาการ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก. นนทบุรี 

2548:1-13. 

Chung H, Kim TW, Kwon M, Kwon IC, Jeong SY. Oil components modulate physical characteristics and 

function of the natural oil emulsions as drug or gene delivery system. J Control Rel 2001;71: 339-50. 

Maniapoto K. Aromatherapy. In Proceedings of SciTech Conference, Auckland. New Zealand 2003, 

pp:1-5. 
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ตารางที่ 1 สวนประกอบของครีมนวดเทา 
 

สูตร MO 1CO 2CO 3CO 4CO 

White beeswax(g) 

GMS (g) 

Stearic acid (g) 

Mineral oil (mL) 

Virgin coconut oil (mL) 

TEA (mL) 

Bromidox L (mL) 

Orchid flavor 

Water (mL) 

3 

3 

7.5 

90 

- 

3 

3 

12 หยด 

210 

3 

3 

7.5 

60 

90 

3 

3 

12 หยด 

210 

3 

3.5 

7.5 

60 

80 

3 

3 

12 หยด 

210 

3 

4 

7.5 

60 

70 

3 

3 

12 หยด 

210 

3 

3 

7.5 

60 

20 

3 

3 

12 หยด 

210 

 
ตารางที่ 2 ความหนืดของตํารบักอนและหลังผาน Temperature cycling 5 รอบ (n=3) 
 

Viscosity + S.D. (cP) 
สูตร 

Before After 

MO 

1CO 

2CO 

3CO 

4CO 

5441 ± 421.07 

102.67 ± 14.62 

1380.9 ± 53.42 

165.8 ± 7.64 

141.9 ± 3.83 

4181.24 ± 72.04 

116.30 ± 11.02 

1417.62 ± 33.23 

282.67 ± 12.30 

1380.87 ± 117.07 

 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของอาสาสมัคร เมื่อนวดดวยครีมนวดเทา MO (A) เทียบกับ CO (B) 
 

 (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนความพึงพอใจ 

MO 
ความลื่น กล่ิน ความมัน 

ความเหนียว

เหนอะหนะ 

ความนุม

เนียน 

การระคาย

เคือง 

lessness 

less 

fair 

good 

best 

Total 

0 

0 

32.4 

55.9 

11.8 

100 

2.9 

5.9 

29.4 

52.9 

8.8 

100 

0 

5.9 

32.4 

52.9 

8.8 

100 

5.9 

29.4 

23.5 

38.2 

2.9 

100 

0 

5.9 

38.2 

38.2 

17.6 

100 

79.4 

8.8 

8.8 

2.9 

0 

100 
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 (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
รูปที่ 1 การไหลของสูตรที่ประกอบดวย CO กอน temperature cycling 

 

 

 

 
รูปที่ 2 การไหลของสูตรที่ประกอบดวย CO หลัง temperature cycling 

คะแนนความพึงพอใจ 

CO 
ความลื่น กล่ิน ความมัน 

ความเหนียว

เหนอะหนะ 

ความนุม

เนียน 

การระคาย

เคือง 

lessness 

less 

fair 

good 

best 

Total 

0 

0 

17.6 

47.1 

35.3 

100 

2.9 

5.9 

23.5 

52.9 

14.7 

100 

0 

2.9 

17.6 

50 

29.4 

100 

14.7 

26.5 

17.6 

23.5 

17.6 

100 

0 

8.8 

67.6 

23.5 

100 

100 

76.5 

17.6 

2.9 

2.9 

0 

100 

1CO 2CO 3CO 4CO 

1CO 2CO 3CO 4CO 
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P-380 

ความคงตัวทางกายภาพและความสามารถในการตาน Streptococcus mutans ของ            
นาโนอิมัลชันที่ประกอบดวยน้ํามันหอมระเหย 
Physical Stability and Antimicrobial Activity against Streptococcus mutans of 
Nanoemulsions Containing Volatile Oils 
 

ศิริกาญจน เพ็งอน1,2  ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ์3  และ สนทยา ล้ิมมัทวาภิรัติ์1,2 

Sirikarn Pengon1,2 Chutima Limmatvapirat3 and Sontaya Limmatvapirat1,2 

 

บทคัดยอ 
 น้ํามันหอมระเหยจากพืชแสดงความสามารถในการตานเชื้อจุลินทรียที่นาสนใจ แตมีขอจํากัดในเรื่อง

การเขากันไดกับน้ํา และของเหลวภายในรางกาย การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมน้ํามันหอมระเหยใหอยู

ในรูปนาโนอิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ําที่มีความเขากันไดดีกับของเหลวในรางกาย โดยศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติ

ทางกายภาพของนาโนอิมัลชัน ไดแก ชนิดและปริมาณของน้ํามันหอมระเหย (น้ํามันกานพลู น้ํามันสเปยมินต         

น้ํามันเปปเปอรมินต น้ํามันออปทามินต น้ํามันยูคาลิปตัส และน้ํามันทีทรี)และสารลดแรงตึงผิว (polyoxyethylene 

sorbitan monostearate (POS), PEG-40 hydrogenated castor oil (PGO), sodium lauryl sulphate (SLS) และ 

poloxamer (PLX)) และนําสูตรที่เหมาะสมไปประเมินความสามารถในการตานเชื้อจุลินทรีย ผลการศึกษาพบวา 

ชนิดและปริมาณของสารลดแรงตึงผิวและน้ํามันมีผลตอความคงตัวทางกายภาพของอิมัลชัน  สูตรที่มี PGO มีความ

คงตัวทางกายภาพดี และมีขนาดหยดน้ํามันอยูในชวงนาโนเมตร สูตรที่มีน้ํามันหอมระเหยไดแก น้ํามันสเปยรมินต 

น้ํามันเปปเปอรมินต  น้ํามันออปทามินต น้ํามันยูคาลิปตัส และน้ํามันทีทรีมีความคงตัวทางกายภาพดี และมีขนาด

หยดน้ํามันอยูในชวงนาโนเมตรเมื่อเตรียมรวมกับน้ํามันถั่วเหลืองในสัดสวน 1:1 เมื่อนําอิมัลชันสูตรที่เหมาะสมไป

ประเมินผลการฆาเชื้อ Streptococcus mutans 104B  พบวานาโนอิมัลชันแสดงผลการฆาเชื้อได 100 เปอรเซ็นต 

กลาวโดยสรุปการศึกษาครั้งนี้แสดงปจจัยที่มีความสําคัญที่กําหนดคุณสมบัติของนาโนอิมัลชัน ความรูที่ไดจาก

การศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาสูตรตํารับนาโนอิมัลชันที่มีฤทธิ์ตานจุลินทรียในอนาคตตอไป 

คําสําคัญ : นาโนอิมัลชัน สารตานจุลชีพ น้ํามันหอมระเหย 
 

Abstract 
Volatile oils from plants demonstrated interesting antimicrobial activity. However, most of them 

have a limited application due to water immiscibility and incompatibility with body fluids. The purpose of 

the study was to solve the problems by conversion volatile oils into biocompatible oils in water (o/w) 

nanoemulsions. The volatile oils used in the study were clove oil, spearmint oil, peppermint oil, optamint 
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oil, eucalyptus oil and tea tree oil. Factors affecting physical stability of nanoemulsions containing volatile 

oils such as types and amounts of volatile oils and surfactants (polyoxyethylene sorbitan monostearate 

(POS), PEG-40 hydrogenated castor oil (PGO), sodium lauryl sulphate (SLS) and poloxamer (PLX)) were 

investigated. The optimized formula was also tested for the antimicrobial activity. The results 

demonstrated that types and amounts of surfactants and volatile oils affected the physical stability. 

Formula containing PGO showed good physical stability and the droplet size was in nanometer range. 

Formula containing volatile oils such as spearmint oil, peppermint oil, optamint oil, eucalyptus oil and tea 

tree oil showed good physical stability and the droplet size was in nanometer range when combined with 

soybean oil at a ratio 1:1. The selected formula was determined for antimicrobial activity against 

Streptococcus mutans 104B. The nanoemulsions demonstrated 100% inhibition. In conclusion, the study 

demonstrated the crucial variables that determined the properties of nanoemulsions. The knowledge gain 

could support the formulation of stable and effective antimicrobial nanoemulsions in the near future. 

Keywords : nanoemulsions, antimicrobials, volatile oils 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
การใชน้ํายาฆาเชื้อเปนแนวทางที่นิยมใชสําหรับลดการเกิดโรคทางทันตกรรม ซึ่งในปจจุบันมีการใชน้ํายา

ฆาเชื้อหลายชนิด เชน สารในกลุมฟนอล แอลกอฮอล ไอโอดีน คลอเฮกซิดีน เปนตน (Hibbard, 2005, Khan et al., 

2006, Vernon, 2006) สารเหลานี้มีขอดี คือ สามารถฆาเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ และออกฤทธิ์กวาง แตอยางไรก็

ตาม การใชสารฆาเชื้อดังกลาวยังมีขอเสียหลายประการ เชน เกิดการระคายเคือง สารบางตัวมีสีติดผิวหนัง การดื้อยา

ของเชื้อหลายชนิดในน้ํายาฆาเชื้อ รวมถึงอาจกอใหเกิดอาการแพในผูปวย ทําใหจําเปนตองหาสารอื่นเพื่อนํามา

ทดแทน จากการศึกษาพบวาน้ํามันหอมระเหยจากพืช เชน น้ํามันกานพลู น้ํามันสเปยมินต น้ํามันเปปเปอรมินต 

น้ํามันออปทามินต น้ํามันยูคาลิปตัส และน้ํามันทีทรี (Tassou et al., 2000, Oyedeji et al., 1999)  มีฤทธิ์ในการตาน

เชื้อจุลินทรียที่นาสนใจ รวมทั้งมีขอดีคือ ไมกอใหเกิดอาการระคายเคือง หรือทําใหเกิดอาการแพในผูปวย แตอยางไรก็

ตามการนําน้ํามันหอมระเหยมาใชโดยตรงนั้นมีขอจํากัดในเรื่องการเขากันไดกับน้ําและของเหลวภายในรางกาย 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมน้ํามันหอมระเหยใหอยูในรูปนาโนอิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ําที่มีความเขากันไดดี

กับน้ําและมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ  โดยไดทําการศึกษาศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติทางกายภาพของนาโนอิมัลชัน 

เพื่อเลือกองคประกอบในสูตรตํารับที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะไดทําการประเมินเพื่อศึกษาฤทธิ์ในการฆาเชื้อตอไป  

 

อุปกรณและวิธีการ 
อิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ําเตรียมโดยผสมสวนที่เปนวัฏภาคน้ํามันเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยน้ํามันกับสาร

ลดแรงตึงผิวที่ละลายไดดีในน้ํามัน เชน กลีเซอรอลโมโนโอลีเอต โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส และผสม

สวนที่เปนวัฏภาคน้ําเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยน้ําและสารลดแรงตึงผิวที่ละลายน้ํา เชน Cremophor® RH40  โดย

ควบคุมอุณหภูมิที่ 65 องศาเซลเซียส เทสวนวัฏภาคน้ํามันลงในสวนวัฏภาคน้ําพรอมปนผสมดวยเครื่อง 

homogenizer ความเร็วรอบ 2350 rpm เปนเวลา 5 นาที ทําการประเมินผลความคงตัวของอิมัลชัน โดยตรวจสอบ

การแยกเปนครีม (creaming) หรือการแยกชั้น (cracking) หลังการเก็บเปนเวลา 1 สัปดาหที่อุณหภูมิ 25 องศา
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เซลเซียส รวมไปถึงการทําสลับอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและ 45 องศาเซียลเซียส 6 รอบ ในกรณีที่เกิดแยกเปนครีม

ใหทําการบันทึกเปอรเซ็นตของการเกิดครีมดวย นอกจากนี้แลวยังทําการตรวจสอบลักษณะของอิมัลชันดวยการ

ถายภาพผานกลองดิจิตอล (Dinolite, AM423X) และวัดขนาดอนุภาคของหยดน้ํามันดวยเครื่องวัดขนาดอนุภาค 

(Horiba, LA-950, Japan)  

 

ผลและวจิารณ 
1. ผลของสารลดแรงตึงผิวตอการเกิดอิมัลชัน 

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาการเตรียมอิมัลชันโดยใชสารลดแรงตึงผิว ไดแก polyoxyethylene sorbitan 

monostearate (POS), PEG-40 hydrogenated castor oil (PGO), sodium lauryl sulphate (SLS) และ 

poloxamer (PLX) และทดลองเปรียบเทียบความคงตัวทางกายภาพของอิมัลชันที่ได โดยประเมินผลจากการแยกชั้น 

และขนาดของหยดน้ํามัน ผลการทดลองพบวาทุกสูตรตํารับที่เตรียมโดยใช PGO มีความคงตัวทางกายภาพดี ไมเกิด

การแยกชั้นชัดเจน และมีขนาดหยดน้ํามันอยูในชวงนาโนเมตร ทั้งหลังการเก็บไวที่ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 7 วัน 

และการทําสลับอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและ 45 องศาเซียลเซียส 6 รอบ ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 1 และ 2 

ตามลําดับ 

0

20

40

60

80

100

120

S1 S2 S3 S4

Formula

%
 C

re
am

in
g

initial 7 days temperature cycling

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางชนิดของสารลดแรงตึงผิว       รูปที่ 2 แสดงขนาดหยดน้ํามันของอิมัลชันที่เตรียมไดจากสารลด 

(S1: POS, S2 : PGO, S3 : SLS และ S4 : PLX) ตอความคงตัว      แรงตึงผิว 4 ชนิด (S1: POS, S2 : PGO, S3 : SLS และ S4 : PLX) 

ของอิมัลชัน ภายหลังการเตรียมและเก็บไวที่อุณหภูมิ 25oC เปนเวลา 24 

ช่ัวโมงและ 1 สัปดาหและหลังการเก็บที่สภาวะเรง 

 
2. ผลของน้ํามันหอมระเหยตอการเกิดอิมัลชัน 

 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาการเตรียมอิมัลชันโดยใชน้ํามันหอมระเหย ไดแก น้ํามันกานพลู น้ํามัน สเปยมินต น้ํา

มันเปปเปอรมินต น้ํามันออปทามินต น้ํามันยูคาลิปตัส และน้ํามันทีทรี รวมกับน้ํามันถั่วเหลืองในอัตราสวน 1:1 และ

ทดลองเปรียบเทียบความคงตัวทางกายภาพของอิมัลชันที่ได โดยประเมินผลจากการแยกชั้น และขนาดของหยด

น้ํามัน ผลการทดลองพบวาทุกสูตรตํารับที่เตรียมโดยใชน้ํามันหอมระเหยไดแก น้ํามันสเปยรมินต น้ํามันเปปเปอร

มินต น้ํามันออปทามินต น้ํามันยูคาลิปตัส และน้ํามันทีทรีมีความคงตัวทางกายภาพดี ไมเกิดการแยกชั้นและมีขนาด

หยดน้ํามันอยูในชวงนาโนเมตร ทั้งหลังการเก็บไวที่ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 7 วัน และการทําสลับอุณหภูมิ         

4 องศาเซลเซียสและ 45 องศาเซียลเซียส 6 รอบ ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 3 และ 4 ตามลําดับ  
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3. ผลของน้ํามันหอมระเหยชนิดตางๆ ในนาโนอิมัลชันตอความสามารถในการยับยั้งเช้ือ S. mutans 
 การศึกษาตอไปเปนการนําอิมัลชันที่เตรียมไดจากน้ํามันหอมระเหยมาศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อ

กอโรคทางทันตกรรม ไดแก S. mutans 104B ซึ่งเปนเชื้อกอโรคฟนผุที่พบมากที่สุดเปนอันดับตนๆ (รวี เถียรไพศาล 

2550 : 97-104)  โดยใชวิธีเจือจางในอาหารเหลว (broth dilution) ในการทดสอบจะใชอิมัลชันที่เตรียมได 3 ความ

เขมขน คือ ไมเจือจาง เจือจาง 10 เทา และเจือจาง 100 เทา ผลการทดสอบพบวาอิมัลชันที่ประกอบดวยน้ํามันหอม

ระเหยในกลุมน้ํามันกานพลู น้ํามันสเปยรมินต และน้ํามันทีทรีมีความสามารถในการยับย้ังเชื้อ S. mutans เปน 

100% เมื่อนํามาทดสอบโดยตรงกับเชื้อ S. mutans และเมื่อทําการเจือจางอิมัลชัน 10 เทาพบวา ความสามารถใน

การยับยั้งเชื้อลดลงในทุกสูตรโดยมีความสามารถในการยับยั้งเชื้ออยูในชวง 20-35% และเมื่อนําไปเจือจางที่ 100 

เทาพบวา ความสามารถในการยับยั้งเชื้อลดลง โดยเฉพาะในสูตรที่ประกอบดวยน้ํามันกานพลู น้ํามันสเปยรมินต 

และน้ํามันยูคาลิปตัส ในขณะที่อิมัลชันที่ประกอบดวยน้ํามันเปปเปอรมินตมีความสามารถในการฆาเชื้ออยูที่ 26% 

เมื่อทําการเจือจางที่ 100 เทา ดังแสดงในภาพที่ 5 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอิมัลชันที่เตรียมไดจาก รูปที่ 4 แสดงขนาดหยดน้ํามันของอิมัลชันที่เตรียมไดจากน้ํามัน 

น้ํามันถั่วเหลืองรวมกับน้ํามันหอมระเหยชนิดตางๆ (F1: น้ํามัน ถั่วเหลืองรวมกับน้ํามันหอมระเหยชนิดตางๆ (F1 : น้ํามันกานพลู,  

กานพลู, F2 : น้ํามันสเปยรมินต, F3 : น้ํามันเปปเปอรมินต, F4 :  F2 : น้ํามันสเปยรมินต, F3 : น้ํามันเปปเปอรมินต, F4 : น้ํามัน 

น้ํามันออปทามินต, F5 : น้ํามันยูคาลิปตัส และ F6 : น้ํามันทีทรี)  ออปทามินต, F5 : น้ํามันยูคาลิปตัส และ F6 : น้ํามันทีทรี)  

ตอความคงตัวของอิมัลชัน หลังการเตรียมและเก็บไวที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา  

หมายเหตุ  * เกิดการแยกชั้นแบบ cracking 24 ช่ัวโมงและ 1 สัปดาหและหลังการเก็บที่สภาวะเรง  

 

 
รูปที่ 5 แสดงผลของนาโนอิมัลชันจากน้ํามันถั่วเหลือง

รวมกับน้ํามันหอมระเหยชนิดตางกัน (F1:น้ํามันกานพลู

, F2 : น้ํามันสเปยรมินต, F3 : น้ํามันเปปเปอรมินต, F4 

: น้ํามันออปทามินต, F5 : น้ํามันยูคาลิปตัส, F6 :น้ํามัน

ทีทรี, positive control : 0.2%CPC และ negative 

control : อิมัลชันที่เตรียมไดจากน้ํามันถั่วเหลือง) ที่

ความเขมขนตางๆ ตอความสามารถในการยับยั้งเช้ือ S. 

mutans 

 
 

* 



 บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-384 

สรุป  
 นาโนอิมัลชันที่เตรียมไดจาก PEG-40 hydrogenated castor oil มีความคงตัวมากกวาสูตรที่เตรียมไดจาก

สารลดแรงตึงผิวชนิดอื่น และน้ํามันหอมระเหยในกลุม น้ํามันสเปยรมินต น้ํามันเปปเปอรมินต น้ํามันออปทามินต 

น้ํามันยูคาลิปตัส และน้ํามันทีทรี เมื่อเตรียมรวมกับน้ํามันถั่วเหลืองในอัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนัก มีความคงตัวทาง

กายภาพดี และมีขนาดอนุภาคขนาดเล็กในชวงนาโนเมตร อีกทั้งนาโนอิมัลชันที่เตรียมไดยังมีความสามารถในการ 

ฆาเชื้ออีกดวย ซึ่งผลดังกลาวจะใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการนําไปใชพัฒนาสูตรตํารับนาโนอิมัลชันที่มีคุณสมบัติ 

ที่ดีตอไป 

 

คําขอบคุณ 
 งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายใตโครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว- อุตสาหกรรมระดับปริญญา

โท (สกว.) ประจําป 2551 (MAG Window I) 
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ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการเปยกและพลังงานอิสระท่ีพื้นผิวของฟลมคอมพอสิต     
ที่เตรียมจากเชลแล็กและเจลาติน 
Factors affecting wettability and surface free energy of shellac and gelatin composite film 
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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้คือการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการเปยกและพลังงาน

อิสระที่พื้นผิวของฟลมคอมพอสิตที่เตรียมจากเชลแล็กและเจลาติน โดยปจจัยที่ใชในการศึกษาไดแก ปริมาณเจลาติน

และระยะเวลาในการสัมผัสระหวางของเหลวและพื้นผิวฟลม   โดยความเขมขนของเจลาตินที่ใชในการศึกษาไดแก  

0, 10, 20, 30, 40  และ 50 เปอรเซ็นตของน้ําหนักของฟลมคอมพอสิตระหวางเชลแล็กและเจลาติน  ฟลมที่ศึกษา

เตรียมในรูปฟลมอิสระดวยเทคนิค casting   คาความสามารถในการเปยกและพลังงานอิสระที่พื้นผิวของฟลม

สามารถศึกษาไดจากการวัดมุมสัมผัสของของเหลวที่หยดลงบนพื้นผิวฟลมโดยใชเครื่อง Drop shape instrument 

FTA 1000   โดยผลการศึกษาพบวาปริมาณเจลาตินที่เพิ่มขึ้นสงผลใหความสามารถในการเปยกพื้นผิวฟลมเพิ่มขึ้น 

ในกรณีที่ใชน้ํากลั่นเปนของเหลวในการศึกษา ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติของฟลมที่มีความชอบน้ําเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้

เนื่องจากฟลมมีสภาพขั้วที่สูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับคาพลังงานอิสระที่พื้นผิวและเปอรเซ็นตสภาพมีขั้วของฟลมที่

เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังพบวาระยะเวลาในการสัมผัสระหวางของเหลวและพื้นผิวฟลมที่นานขึ้นจาก 0 ถึง 120  วินาที  

มีผลตอการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเปยกและพลังงานอิสระที่พื้นผิวของฟลม  ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อระยะ   

เวลาการสัมผัสของเหลวที่นานขึ้น สงผลใหฟลมเกิดการเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพที่พื้นผิวฟลม ไดแก การพองตัว 

การละลาย หรือเกิดการแพรซึมของเหลวไปในเนื้อฟลม  สงผลใหคามุมสัมผัสลดต่ําลงอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.01)  

และมีผลใหคาพลังงานอิสระที่พื้นผิวฟลมสูงขึ้น  ดังนั้นจึงสามารสรุปไดวาชนิดและสวนประกอบของฟลมคอมพอสิต

ที่มีปริมาณเจลาตินแตกตางกัน ตลอดจนระยะเวลาในการสัมผัสมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคามุมสัมผัสซึ่งเปน

พารามิเตอรที่ใชทํานายความสามารถในการเปยกและพลังงานอิสระที่พื้นผิวของฟลม 

คําสําคัญ : เชลแล็ก เจลาติน ฟลมคอมพอสิต ความสามารถในการเปยก พลังงานอิสระที่พื้นผิว 

 

Abstract 
The objective of this study was to investigate the factors affecting wettability and surface free 

energy of shellac and gelatin composite film. The factors such as gelatin content and contact time of 

liquid on the film surface were also investigated.  The studied concentrations of gelatin were 0, 10, 20, 30, 

                                          
1 กลุมวิจัยพอลิเมอรธรรมชาติสําหรับใชในอุตสาหกรรมยา คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Pharmaceutical Biopolymer Group (PBiG), Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
2 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-386 

40 and 50 % w/w of shellac and gelatin composite film.  The studied films were prepared in free film by 

casting method. The wettability and surface free energy of film samples were determined by contact 

angle measurement which was carried out by the liquid drop on the film surface using a drop shape 

instrument FTA 1000. The result showed that the increase in gelatin content resulted in the increase in 

wettability of films when distilled water was used as a wetting liquid indicating the increase in 

hydrophilicity of composite film due to the increase in polarity of composite film. The result was in 

agreement with the increased surface free energy and percent polarity of film. In addition, the increase in 

contact times of liquid on the film surfaces from 0 to 120 s had an influence on the wettability and surface 

free energy. This was due to the change in the physical properties and morphology of film surface such 

as swelling, solubility and penetration of liquid in the film surface. The contact angle decreased 

significantly (p < 0.01) resulted in the increase in the surface free energy of film.  Therefore, it can be 

concluded that the type and component of composite film by varying gelatin content and contact times 

affected on the change in contact angle which was a parameter for predicting the wettability and surface 

free energy of film. 

Keywords : shellac, gelatin, composite film, wettability, surface free energy 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
ปจจุบันมีการใชสารเคลือบฟลมที่เตรียมจากพอลิเมอรธรรมชาติอยางกวางขวางทั้งในอุตสาหกรรมเกษตร 

เชน การเคลือบผลไมเพื่อชะลอการเนาเสีย   อุตสาหกรรมอาหาร เชน การเคลือบลูกกวาด เพื่อปองกันความชื้นและ

การสูญเสียน้ําหนักของผลิตภัณฑ และในอุตสาหกรรมยาไดมีการนํามาใชในการเคลือบยาเพื่อปองกันความชื้นหรือ

ใชควบคุมการปลดปลอยา (Luangtana-anan และคณะ, 2007) ซึ่งสารเคลือบที่เตรียมจากพอลิเมอรธรรมชาติ

สามารถเตรียมไดจากพอลิเมอรเดี่ยวๆ เชน เชลแล็ก ไคโตแซน เจลาติน หรือเตรียมจากพอลิเมอรผสมเชน ไคโซน/   

เจลาติน ไคโตแซน/เมทิลเซลลูโลส หรือเชลแล็ก/ไฮดรอกซิลเมทิลเซลลูโลส  เปนตน(Qussi และ Suess,. 2006) 

โดยสารเคลือบที่เตรียมจากพอลิเมอรธรรมชาติแตละชนิดมีประสิทธิภาพในการเคลือบที่แตกตางกันไป ดังนั้น

การศึกษาความสามารถและประสิทธิภาพของพอลิเมอรธรรมชาติสําหรับนํามาประยุกตใชเปนสารเคลือบจึงเปนเรื่อง

ที่สําคัญในการศึกษาและพัฒนา    สําหรับพารามิเตอรที่สําคัญที่ใชในการทํานายประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลง

ของสารเคลือบที่ใชในการเคลือบผลิตภัณฑทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและยา คือพลังงานอิสระที่พื้นผิว (Surface free 

energy) ซึ่งเปนเปนพลังงานที่ใชเพื่อเพิ่มพื้นผิวตอ 1 ตารางเซนติเมตร (มานี, 2542) โดยสารแตละชนิดจะมี

คุณสมบัติที่จําเพาะแตกตางกัน  ซึ่งสามารถศึกษาไดจากการวัดมุมสัมผัสของของเหลวที่หยดลงบนพื้นผิวฟลม

(Casariego และคณะ, 2008) โดยในการศึกษาคามุมสัมผัส  พบวามีปจจัยหลายประการที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง

คามุมสัมผัส ไดแก ชนิดของสาร ปริมาณขององคประกอบของสาร ระยะเวลาในการวัดมุมสัมผัส ความสะอาดของ

พื้นผิวของแข็งรวมทั้งของเหลวที่วัด ความแตกตางของพื้นผิว และวิธีที่ใชในการวัด เปนตน (มานี , 2542) ซึ่งปจจัย

เหลานี้สงผลใหคาพลังงานอิสระที่พื้นผิวเปลี่ยนแปลงไป 
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ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการเปยกและพลังงานอิสระที่พื้นผิวของ

ฟลมคอมพอสิตที่เตรียมจากเชลแล็กและเจลาติน โดยปจจัยที่ใชในการศึกษาไดแก ปริมาณเจลาตินและระยะเวลาใน

การสัมผัสระหวางของเหลวและพื้นผิวฟลมที่เวลา 0 ถึง120 วินาที 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1.วิธีการเตรียม 

เตรียมสารละลาย 6 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักของเชลแล็ก  เติมสารละลายแอมโมเนียคิดจากคาความเปนกรด 

(acid value) โดยคิดเกินประมาณ 30 เปอรเซ็นต ปนละลายดวย magnetic stirrer จากนั้น เตรียมเจลาติน              

6 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก โดยละลายเจลาตินในน้ํากลั่น ที่อุณหภูมิหอง 30 นาที จากนั้นใหความรอนที่ 50 0C เปน

เวลา 1 ชั่วโมงสําหรับการพองตัวของเจลาติน จากนั้นนําสารละลายเชลแล็กและสารละลายเจลาตินมาผสมกัน     

โดยใหมีน้ําหนักรวมเทากับ6 กรัม ของเนื้อเชลแล็กรวมกับเจลาติน โดยใหมีอัตราสวนของสารละลายเจลาติน 

แตกตางกัน ไดแก 0, 10, 20, 30 40 และ 50 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก เมื่อสารละลายของสารกอฟลมละลายเขากันดี

แลวทําการเตรียมใหอยูในรูปฟลมโดยเทคนิค casting อบที่ 50 0C เปนเวลา 6-8 ชั่วโมง  
2. การประเมินฟลม 
 ทําการประเมินคุณสมบัติของฟลมที่เตรียมได โดยการวัดมุมสัมผัสจากการหยดของเหลวลงบนพื้นผิว   

ฟลมที่เวลา 0-120 วินาที   โดยใชเครื่อง Drop shape instrument FTA 1000   โดยของเหลวมาตรฐานที่ใชใน

การศึกษาไดแก น้ํากลั่น ฟอรมาไมด และไดไอโอโดมีเทน จากนั้นนํามาคํานวณคาพลังงานอิสระที่พื้นผิวฟลมตาม  

วิธีของ Wu harmonic (Wu, 1982) 

 

ผลและวจิารณ 
ความสามารถในการเปยกและพลังงานอิสระที่พื้นผิวสามารถตรวจสอบไดจากการวัดคามุมสัมผัสของ

ของเหลวที่หยดลงบนพื้นผิวฟลม  โดยทั่วไปฟลมที่มีคามุมสัมผัสระหวางน้ําและพื้นผิวฟลมที่สูงจะแสดงลักษณะของ

ฟลมที่มีความไมชอบน้ํา ซึ่งผลการศึกษาดังแสงในตารางที่ 1 แสดงคามุมสัมผัส พลังงานอิสระที่พื้นผิวและเปอรเซ็นต

สภาพมีขั้วของฟลมคอมพอสิตที่เตรียมจากเชลแล็กและเจลาตินในอัตราสวนตางๆ ที่เวลาเริ่มตน (θt = 0) โดยพบวา

ฟลมเชลแล็กที่ไมมีเจลาตินเปนองคประกอบมีคามุมสัมผัสระหวางน้ําและพื้นผิวฟลมสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับฟลม

สูตรอื่นๆ  ซึ่งแสดงลักษณะของฟลมที่มีความไมชอบน้ํา สงผลใหคาพลังงานอิสระนอยที่สุด   ดังนั้นจึงเปนขอเสีย

สําหรับการนําเชลแล็กไปใชเปนสารเคลือบเนื่องจากการเปยกที่ไมดี ดังนั้นจึงไดมีการปรับปรุงคุณสมบัติของเชลแล็ก

โดยการเตรียมในรูปของฟลมคอมพอสิตที่มีเจลาตินในอัตราสวนตางๆ ไดแก 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 เปอรเซ็นต

โดยน้ําหนัก ซึ่งผลการศึกษาพบวาปริมาณเจลาตินที่เพิ่มขึ้นสงผลใหความสามารถในการเปยกที่พื้นผิวฟลมเพิ่มขึ้น   

ซึ่งสามารถสังเกตไดจากการลดลงของคามุมสัมผัสในกรณีที่ใชน้ําเปนของเหลวในศึกษา  ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติของ

ฟลมที่มีความชอบน้ําเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากฟลมมีสภาพขั้วสูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับคาพลังงานอิสระที่พื้นผิวและ

เปอรเซ็นตความมีขั้วที่เพิ่มขึ้น    โดยเปอรเซ็นตสภาพมีขั้วของฟลมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ(p < 0.01) จาก 26.26 

เปน 41.40 เปอรเซ็นต  เมื่อปริมาณเจลาตินเพิ่มขึ้นเทากับ 50 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก   สาเหตุเกิดจากความเปน

ไฮโดรฟลิกของเจลาติน  ดังนั้นเมื่อนําเจลาตินมาผสมในโมเลกุลของเชลแล็ก  จึงมีผลใหฟลมมีความชอบน้ํา        

เพิ่มมากขึ้น    
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ตารางที่ 1 ผลของปริมาณเจลาตินในอัตราสวนตางๆ ที่ เวลา 0 วินาที ตอความสามารถในการเปยก พลังงานอิสระที่

พื้นผิวและเปอรเซ็นตสภาพมีขั้วของฟลมคอมพอสิตที่เตรียมจากเชลแล็กและเจลาติน 
 

 
 

นอกจากปริมาณเจลาตินในอัตราสวนตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเปยกและ

พลังงานอิสระที่พื้นผิวของฟลมคอมพอสิตที่เตรียมจากเชลแล็กและเจลาติน จากผลการศึกษาดังรูปที่ 1 พบวา

ระยะเวลาในการสัมผัสระหวางของเหลวและพื้นผิวฟลมที่นานขึ้น มีผลตอการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเปยก

และพลังงานอิสระท่ีพื้นผิวของฟลม ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาการสัมผัสของเหลวที่นานขึ้น  สงผลใหฟลมเกิดการ

เปล่ียนลักษณะทางกายภาพที่พื้นผิวฟลม เชนการพองตัว การละลาย หรือเกิดการแพรซึมของเหลวไปในเนื้อฟลม  

ทําใหคามุมสัมผัสลดต่ําลง อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.01) และมีผลใหคาพลังงานอิสระท่ีพื้นผิวฟลมสูงขึ้น  สําหรับ

อัตราสวนตางๆ ของเจลาตินในฟลมคอมพอสิต พบวาที่ 50% ของเจลาตินสามารถเพิ่มคาพลังงานอิสระที่พื้นผิว  

จาก41.69 เปน 58.89 มิลลิจูลตอตารางเมตร เมื่อระยะเวลาการสัมผัสเพิ่มขึ้นจาก 0 เปน 120 วินาที เมื่อเปรียบเทียบ

กับฟลมเชลแล็กที่ไมมีเจลาตินเปนองคประกอบ   ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณเจลาตินที่มากขึ้นสงผลใหความชอบน้ํา    

เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาชนิดและสวนประกอบของฟลมคอมพอสิตที่มีปริมาณเจลาตินแตกตางกัน 

ตลอดจนระยะเวลาในการสัมผัสระหวางของเหลวและพื้นผิวฟลมมีผลตอคามุมสัมผัส ซึ่งเปนพารามิเตอรที่ใช  

ทํานายความสามารถในการเปยกและพลังงานอิสระที่พื้นผิวของฟลม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ผลของระยะเวลาในการสัมผัสของของเหลวและพื้นผิวฟลมที่เวลา 0, 30 และ 120 วินาที ตอความสามารถ

ในการเปยกที่พื้นผิว (1ก) และพลังงานอิสระที่พื้นผิว (1ข) ของฟลมคอมพอสิตที่เตรียมจากเชลแล็กและเจลาตินใน

อัตราสวนตางๆ 

(1ข) 
(1ก) 
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สรุป 
ปริมาณเจลาตินที่เพิ่มขึ้นสงผลใหฟลมมีความสามารถในการเปยกที่พื้นผิวฟลมเพิ่มขึ้น   ในกรณีที่ใช      

น้ํากลั่นเปนของเหลวในศึกษา ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติของฟลมที่มีความชอบน้ําเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหคาพลังงานอิสระ

ที่พื้นผิวและเปอรเซ็นตสภาพมีขั้วเพิ่มขึ้น   นอกจากนี้ปริมาณเจลาตินที่มีผลตอความสามารถในการเปยกและ

พลังงานอิสระที่พื้นผิวของฟลม ยังพบวาเวลาที่ของเหลวสัมผัสกับพื้นผิวฟลมเพิ่มขึ้น สงผลตอการเปลี่ยนแปลงคามุม

สัมผัสและพลังงานอิสระที่พื้นผิวของฟลม ทั้งนี้เนื่องจากการใชเวลาสัมผัสที่นานขึ้น มีผลใหฟลมเกิดการเปลี่ยน

ลักษณะทางกายภาพไดแก การพองตัว การละลาย หรือเกิดการแพรซึมของเหลวไปในเนื้อฟลม ดังนั้นในการศึกษา 

จึงควรเลือกระยะเวลาของการสัมผัสระหวางของเหลวและพื้นผิวฟลมที่เหมาะสม เพื่อใหไดคาที่ถูกตองสําหรับ

นําไปใชในการประเมินประสิทธิภาพของสารเคลอืบตอไป 
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ผลของการเติม EDTA-di-Na ตอโครงสรางจุลภาคของอนุภาคนาโนซิงคออกไซดที่ถูก
ตกตะกอน 
Effects of EDTA-di-Na Addition on Microstructure of Precipitated ZnO Nanoparticles 
 

นิติ ยงวณิชย1 กณิศ จันทรสุวรรณ1 ธีดารัตน รักเจริญ1 และ วรัญญา เยี๊ยะปุย1 

Niti Yongvanich1, Kanit Chansuwan1, Tidarat Rakcharoen1 and Waranya Yearpui1  

    

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดศึกษาผลของการเติมสารชวยเกิดสารประกอบเชิงซอน (chelating agent) ชนิด EDTA-di-Na 

ตอโครงสรางจุลภาคของอนุภาคนาโนซิงคออกไซด โดยใชวิธีการสังเคราะหตกตะกอนเชิงเคมีจากสารตั้งตน ZnCl2 

(1M) ซึ่งมีการเติม EDTA-di-Na ในอัตราสวนเชิงโมล (Zn:EDTA-di-Na) 1:0.1 และ 1:1 โดยมีการปรับคาความเปน

กรดดางดวยสารละลาย NaOH (1M) เพื่อใหมีคา pH ที่ 7 และ 14 เทคนิค Thermogravimetric analysis (TGA) 

แสดงใหเห็นวามีการสลายตัวของสารอินทรียที่หลายชวงอุณหภูมิ ความสามารถในการกําจัดสารอินทรียนี้ไดถูก

ทดสอบโดยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ซึ่งยืนยันถึงการหายไปของหมูฟงกชันของ

สารอินทรีย โดยมีการปรากฏของพีค Zn-O อยางชัดเจน ซึ่งยืนยันไดจากผลของ X-ray Diffraction (XRD) ขนาดผลึก

ที่ไดจากการคํานวณโดยใชสูตรของ Scherrer อยูระหวาง 100 และ 200 นาโนเมตร ซึ่งสอดคลองกับการตรวจสอบ 

ผงอนุภาคเหลานี้โดย Transmission Electron Microscope (TEM) จากขนาดอนุภาคเฉลี่ยพบวาที่คา pH เทากัน 

ปริมาณ EDTA-di-Na ที่มากกวาจะใหขนาดอนุภาคที่เล็กกวา ขณะที่คา pH ที่สูงขึ้น (อัตราสวนเชิงโมล (Zn:EDTA-

di-Na) คงที่) ขนาดอนุภาคก็มีขนาดเล็กลงเชนกัน โดยความแตกตางของอนุภาคที่ไดเหลานี้ สามารถถูกอธิบายได

โดยกลไกของการเกิดสารประกอบเชิงซอนของ EDTA-di-Na ตอไอออนซิงคเอง แขน (ligand) ที่หอมลอมไอออนซิงค

นั้นจะควบคุมปฏิกิริยาโดยการหนวงการรวมตัวกันของคลัสเตอร (cluster) ที่มีขนาดเล็ก  อีกทั้งปริมาณของ OH-      

ที่เกิดจากความเปนดางที่สูง ก็อาจเปนตัวขัดขวางการโตของอนุภาคซิงคออกไซดไดเชนกัน โดยจากผลการทดลอง   

นี้ไดประสบความสําเร็จในการศึกษาเบื้องตนของสภาวะที่เหมาะสมในการควบคุมขนาดของอนุภาคนาโนซิงค  

ออกไซดโดยใชตัวชวยสารประกอบเชิงซอนประเภท EDTA-di-Na   

คําสําคัญ : ซิงคออกไซด  การตกตะกอนเชิงเคมี  ตัวชวยเกิดสารประกอบเชิงซอน  อนุภาคนาโน 

 

Abstract 
This research studied the effects of chelating agent addition (EDTA-di-Na) on microstructure of 

ZnO nanoparticles. The chosen mole ratios between Zn and EDTA-di-Na were 1:0.1 and 1:1 with the pH 

values of 7 and 14. TGA shows complete pyrolysis of organic residues at 800°C which was further 

confirmed by the disappearance of several organic groups in FTIR spectrum. Phase formation of ZnO 

was later demonstrated by XRD which is also in agreement with FTIR result where the Zn-O peak was 
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  Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakorn Pathom 73000,  
  Thailand  



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-391  

detected. The averaged crystallite size, calculated from XRD, was between 100 and 200 nm. TEM also 

displays nanoparticles of approximately similar size. It was found that the nanoparticles became smaller 

with increasing amounts of EDTA-di-Na and increasing the pH value. These results could likely be 

explained by the formation of adsorbed EDTA layer on each nanoparticle or a larger amount of OH- 

surrounding the particles. Both mechanisms might prevent these nanoparticles from coalescence 

through steric hindrance, thus signifying the potential solution to control particle growth. 

Keywords : Zinc Oxide, Chemical Precipitation, Chelating Agent, Nanoparticle 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
ซิงคออกไซดเปนวัสดุที่มีความสําคัญ โดยอนุภาคนาโนซิงคออกไซดไดรับการใชงานอยางแพรหลาย        

ทั้งทางดานเครื่องสําอาง ตัวเรงเชิงแสง และการเคลือบเส้ือผาเพื่อทําลายเชื้อโรค (Hong et al., 2006) วิธีการ

ตกตะกอนเชิงเคมีเปนวิธีหนึ่งที่สามารถสังเคราะหอนุภาคในระดับนาโนไดงาย และมีราคาถูก แตเนื่องจากความยาก

ในการควบคุมจลนศาสตรของกระบวนการการเกิดอนุภาค จึงมีความพยายามที่จะหนวงการผนวกรวมของอนุภาค

ดังกลาว โดยการเติมสารชวยเกิดสารประกอบเชิงซอน (chelating agent) (Li et al., 2005, Ha et al., 2008) ดังนั้น

งานวิจัยนี้จึงไดมุงศึกษาผลของการใช ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA-di-Na) เปนสารชวยเกิด

สารประกอบเชิงซอน ตอลักษณะเชิงกายภาพของผงซิงคออกไซดที่ได 

 

อุปกรณและวิธีการ 
สารเคมีในการทดลองนี้มีความบริสุทธิ์ในระดับ reagent-grade ZnCl2 และ EDTA-di-Na ถูกละลายในน้ํา

กล่ันที่ความเขมขน 1 โมลาร (M) อัตราสวนเชิงโมลระหวาง ZnCl2 และ EDTA-di-Na เปน 1:0.1 และ 1:1 คาความ

เปนกรดดาง (pH) ถูกปรับใหเปน 7 และ 14 ดวยสารละลาย 1M-NaOH หลังจากการกวนใหเขากันเปนเวลาหนึ่ง

ชั่วโมง ระบบสารละลายที่มีตะกอนถูกลางดวยน้ํากลั่นอยางนอย 10 ครั้ง เพื่อทําการกําจัดไอออนคลอรีน โดย

ตรวจสอบไดจาก AgNO3 ตะกอนที่ไดถูกเผาไลสารอินทรียที่ 800°C เปนเวลา 6 ชั่วโมง (อุณหภูมินี้ถูกกําหนดโดย 

TGA) หมูอินทรียบนผิวอนุภาคทั้งกอนและหลังการเผาไลสารอินทรียถูกตรวจสอบโดย FTIR ความบริสุทธิ์ของเฟส 

ถูกยืนยันไดโดย XRD ขนาดเฉลี่ยของผลึกสามารถใชสูตรของ Scherrer ในการคํานวณ TEM ไดถูกใชเพื่อศึกษา

รูปรางและลักษณะทั่วไปของอนุภาคที่ได 

 

ผลและวจิารณ 
รูปที่ 1 แสดงกราฟ TGA ของผงชิ้นงานจากการสังเคราะหที่ pH = 14 ที่มีอัตราสวนเชิงโมลระหวาง ZnCl2 

และ EDTA-di-Na เปน 1:0.1 และ 1:1 ทั้งสององคประกอบมีการลดลงของน้ําหนักอยางตอเนื่องหลัง 100°C และ

หยุดการลดลงที่อุณหภูมิประมาณ 600°C - 700°C ปริมาณของน้ําหนักที่หายไปมีความแตกตางกันอยางมาก โดย

องคประกอบ 1:1 มีน้ําหนักที่หายไปประมาณ 30 เปอรเซ็นต ขณะที่องคประกอบ 1:0.1 มีน้ําหนักที่หายไปเพียง        

8 เปอรเซ็นต ถึงแมวาองคประกอบ 1:0.1 จะไมสามารถเห็นลําดับขั้นไดชัดเจน แตองคประกอบ 1:1 แสดงการลดลง

ในสามชวงอุณหภูมิซึ่งมี inflection point ที่ 300°C, 450°C และ 650°C ซึ่งคาดวานาจะเปนการสลายตัวของ

สารประกอบไฮดรอกไซดของซิงค (Zn(OH)2 หรือ Zn(OH)4
2-), EDTA และ EDTA ที่ดูดซับอยูบนพื้นผิวของอนุภาค    
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ซิงคออกไซด ตามลําดับ จากรูปแบบการสลายตัวของสารอินทรียในรูปที่ 1 จึงไดมีการเลือกอุณหภูมิในการเผาไล

สารอินทรียที่ 800°C 

 รูปที่ 2 เปน FTIR สเปกตรัมของผงชิ้นงานจากการสังเคราะหที่ pH = 14 ที่มีอัตราสวน 1:1 กอนการเผา    

ไลสารอินทรีย และหลังการเผาไลสารอินทรียที่ 800°C เปนเวลา 6 ชั่วโมง ผงชิ้นงานกอนการเผาไลสารอินทรีย

ประกอบไปดวยพีคของสารอินทรียที่หลากหลาย เชน  O–H stretching (3600-3200 cm-1), C–H  stretching  

(2885-2860 cm-1), N-H  bending in plane (1670-1626 cm-1), C=O  (1599 cm-1), C–H  bending ของ - CH2 

(1470-1430 cm-1), COO-  (associated) (1404-1323 cm-1), C–N stretching (1220-1020 cm-1) และ - C–H 

bending out of plane (990-910 cm-1) โดยหลังการเผาไลสารอินทรียแลว มีการลดจํานวนและความกวางของ     

พีคเหลานี้อยางเห็นไดชัด อีกทั้งมีการเกิดขึ้นของพีคที่มีความกวางที่ตําแหนง 450-495 cm-1 ซึ่งถูกรายงานวาเปน  

พีคเฉพาะของ Zn-O (Li et al., 2005)  

  รูปที่ 3 แสดง XRD สเปกตรัมของผงชิ้นงานหลังจากการเผาไลสารอินทรียที่ 800°C เปนเวลา 6 ชั่วโมงที่

อัตราสวนเชิงโมลและคา pH ตางกัน ทั้งส่ีผงชิ้นงานแสดงพีคหลักของเฟส zincite (JCPDS 75-0576) พีคของเฟส

แปลกปลอมถูกตรวจพบในผงชิ้นงาน (1:1 mol) แตจากตําแหนงและความสูงของพีคไมชัดเจน จึงไมสามารถที่จะ 

ระบุชนิดของเฟสได อยางไรก็ตาม พีคแปลกปลอมเหลาคาดวานาจะเกิดจากสารอินทรียที่ถูกกําจัดออกไมหมด    

จากการเผาไลสารอินทรีย ขนาดเฉลี่ยของผลึกสามารถถูกคํานวณโดยใชสมการของ Scherrer โดยใชพีค (100)      

ไดเปน 140.3 nm (1:0.1, pH 7), 112.1 nm (1:0.1, pH 14), 132.4 nm (1:1, pH 7) และ 89.1 nm (1:1, pH 14) 

หากเปรียบเทียบที่อัตราสวนเชิงโมลเดียวกัน คา pH ที่สูงสงผลใหอนุภาคมีขนาดเล็กลง  

รูป TEM ของผงชิ้นงานที่มีอัตราสวน 1:1, pH = 7 เผาไลสารอินทรียที่ 800°C เปนเวลา 6 ชั่วโมง ไดถูก

แสดงในรูปที่ 4 ลักษณะของอนุภาคเปนกึ่งทรงกลม (equiant) ขนาดของอนุภาคอยูระหวาง 50 และ 400 nm         

ซึ่งสอดคลองกับขนาดเฉลี่ยที่คํานวณไดจาก XRD จากที่กลาวแลวขางตน โดยรวมแลว อนุภาคมีการเกาะกลุม 

(agglomeration) กันบาง แตโครงสรางของการเกาะกันไมแนนตัวเหมือนกับโครงสรางของเกรนในวัสดุที่ผานการ  

เผาผนึก ซึ่งระดับของการกระจายตัวของอนุภาคที่ไดนี้ อาจเกิดจากการขัดขวางการรวมตัวกัน (coalescence)     

ของอนุภาคซิงคไฮดรอกไซดที่เกิดจากโมเลกุลของ EDTA ที่เคลือบอยูบนผิวอนุภาคในชวงระหวางทําการเผาไล

สารอินทรีย  

 

สรุป 
อนุภาคนาโนซิงคออกไซดสามารถถูกสังเคราะหไดโดยวิธีตกตะกอนเชิงเคมี การใช EDTA-di-Na เปนสาร

ชวยเกิดสารประกอบเชิงซอนสามารถควบคุมขนาดอนุภาคได ขนาดเฉลี่ยของอนุภาคอยูระหวาง 100 และ 200      

นาโนเมตร โดยขนาดของอนุภาคนั้นจะขึ้นกับทั้งคา pH และคาอัตราสวนเชิงโมล (Zn:EDTA-di-Na) ที่คา pH เทากัน 

อัตราสวนเชิงโมลที่ต่ํากวาจะใหขนาดอนุภาคที่เล็กกวา ขณะที่คา pH ที่สูงขึ้น (อัตราสวนเชิงโมลคงที่) ขนาดอนุภาค 

ก็มีขนาดเล็กลงเชนกัน โดยความแตกตางของอนุภาคที่ไดเหลานี้ สามารถถูกอธิบายไดโดยกลไกของการเกิด

สารประกอบเชิงซอนของไอออนซิงค ซึ่งโมเลกุลของ EDTA ที่หอมลอมไอออนซิงคนั้นจะควบคุมปฏิกิริยาการเปลี่ยน 

Zn(OH)2 ไปเปน ZnO โดยการหนวงการรวมตัวกันของอนุภาคที่เกี่ยวของ การเกิดขึ้นของเฟสซิงคออกไซดไดถูก

ยืนยันโดย FTIR และ XRD 
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รูปที่ 1 กราฟ TGA ของผงชิ้นงานจากการสังเคราะหที่ pH = 

14 (a) ที่มีอัตราสวน 1:1 และ (b) ที่มีอัตราสวน 1:0.1 

รูปที่ 2 FTIR สเปกตรัมของผงชิ้นงาน (pH = 14, 1:1 mol) (a) 

กอนการเผา (b) หลังการเผาที่ 800°C เปนเวลา 6 ช่ัวโมง 

รูปที่ 3 XRD สเปกตรัมของผงชิ้นงานหลังการเผาไลสารอินทรียที่ 800°C เปนเวลา 6 ช่ัวโมง (a) อัตราสวน 1:0.1, 

pH = 7, (b) อัตราสวน 1:0.1, pH = 14, (c) อัตราสวน 1:1, pH = 7 และ (d) อัตราสวน 1:1, pH = 14 
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 รูปที่ 4 รูป TEM ของผงชิ้นงานที่มีอัตราสวน 1:1, pH = 7 เผาไลสารอินทรียที่ 800°C เปนเวลา 6 ช่ัวโมง 
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Effect of molecular structure modification on solubility and stability of shellac 
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บทคัดยอ  
 จุดประสงคของการศึกษานี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายและยับยั้งกระบวนการเกิดพอลิเมอรที่เปน

สาเหตุของความไมคงตัวโดยการปรับปรุงโครงสรางของเชลแล็กดวยการสังเคราะหผานกระบวนการที่ปราศจาก     

ตัวทําละลายอินทรียที่เปนอันตราย โดยบดผสมเชลแล็กและไซคลิกแอนไฮไดรด รวมกับการใหความรอนที่อุณหภูมิ

และระยะเวลาที่แตกตางกัน จากนั้นนําเชลแล็กเอสเทอรไปทดสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพโดยเทียบกับเชลแล็ก 

ผลการศึกษาพบวาเชลแล็กเอสเทอรมีคาความเปนกรดสูงขึ้น ผลวิเคราะหดวยอินฟาเรดสเปกโทรสโคปพบพีกที่เกิด

จากหมูคารบอนิลของหมูคารบอกซิลมีคามากขึ้น สงผลใหสภาพมีขั้วสูงขึ้นและมีความสามารถในการละลายเพิ่ม

มากขึ้น นอกจากนี้แลวจากการที่หมูไฮดรอกซิลลดลงประกอบกับอิทธิพลสเตอริกของหมูที่เกาะกับคารบอกซิลิกทําให

สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรของเชลแล็กไดโดยสังเกตจากปริมาณตะกอนลดลงอยางชัดเจน

ภายหลังทําปฏิกิริยาซึ่งสัมพันธกับโครงสรางทางโมเลกุลของสวนเอสเทอรที่เชื่อม กลาวโดยสรุปผลการศึกษาครั้งนี้

สามารถใชแกปญหาที่สําคัญของเชลแล็กและทําใหเชลแล็กมีความเปนไปไดในการนําไปใชสําหรับนําสงยามากขึ้น 

คําสําคัญ : เชลแล็ก เอสเทอร กระบวนการกอพอลิเมอร สภาวะปราศจากตัวทําละลาย 
 

Abstract  
 The aim of this study was to investigate the effect of molecular structure modification on solubility 

and stability of shellac. Shellac was ground with cyclic anhydrides and then annealed at various 

conditions to form shellac esters. The shellac esters were then comparatively evaluated for 

physicochemical properties against with native shellac. The acid value of shellac esters was increased. 

FT-IR spectroscopy indicated the carbonyl stretching of added carboxylic acid groups which was 

correlated with the increasing solubility and hydrophilicity of shellac esters.   The polymerization of 

shellac ester was obviously decreased as suggested by the decrement of insoluble solid. The molecular 

conformation of ester moieties should also affect the stabilization mechanism. In conclusion, the findings 

could give the solution for problems of shellac and made it more potential as a polymer for drug delivery. 

Keywords : Shellac, Ester, Polymerization ,Grinding 
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คํานําและวัตถุประสงค  
 เชลแล็กเปนพอลิเมอรธรรมชาติที่ดัดแปลงจากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งซึ่งผลิตมากในประเทศแถบเอเชีย

ไดแกประเทศอินเดีย ไทย และจีน และมีการสงออกกวารอยประเทศทั่วโลก  ในประเทศไทยมีการใชผลผลิตจาก 

แมลงครั่งมากกวา 400 ป และมีการประยุกตใชอยางกวางขวางในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก เนื่องจากเชลแล็กมี

ความสามารถในการปองกันความชื้น ทนตอสภาวะกรดในกระเพาะอาหารไดดี และมีความเงางาม ในอุตสาหกรรม

ยา เชลแล็กจึงใชเปนสารเคลือบเพื่อปองกันความชื้นสําหรับยาที่ไวตอความชื้น และตํารับยาเม็ดเคลือบน้ําตาล และ

เคลือบเพื่อควบคุมการปลดปลอยยาสูลําไสเล็ก (Smolinske 1992)  

 ปจจุบันการใชเชลแล็กในอุตสาหกรรมยาลดลง เนื่องจากปญหาสําคัญ 2 ประการ ปญหาแรกคือปญหา

ดานการละลาย เนื่องจากพีเอชของลําไสเล็กอยูระหวาง 3.8-6.9 แตเชลแล็กละลายไดดีในพีเอชที่สูงกวา 7.0  จึงทํา

ใหยาเม็ดเคลือบไมแตกตัวในลําไสเล็ก มีรายงานหลายอันที่แสดงถึงการแกไขปญหาดังกลาว เชน การดัดแปลง

โครงสรางเพื่อเพิ่มหมูคารบอกซิลในโมเลกุลของเชลแล็กโดยผานปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Limmatvapirat 2004) หรือ

การดัดแปลงอนุพันธในรูปเกลือ (Luangtana-anan 2007) นอกจากนี้ปญหาสําคัญอีกประการ คือความคงตัวที่ลดลง

เมื่อระยะเวลาในการเก็บเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดวานาจะเกิดจากการเกิดพอลิเมอร (polymerization) ระหวางหมูคาร

บอกซิลและไฮดรอกซิลภายในโมเลกุลของเชลแล็ก (Limmatvapirat 2007)  ดังนั้นการปองกันที่หมูไฮดรอกซิลโดย

การทําปฏกิิริยาเอสเทอริฟเคชันดวยไซคลิกแอนไฮไดรด นาจะสงผลใหความคงตัวของเชลแล็กดียิ่งขึ้นและยังเปนการ

เพิ่มหมูคารบอกซิลที่ชวยเพิ่มการละลายของเชลแล็กรวมดวย     การทําปฏิกิริยาดังกลาวมีหลายวิธี แตวิธีที่นาสนใจ

คือการทําปฏิกิริยาในสภาวะของแข็งโดยไมใชตัวทําละลายอินทรียซึ่งวิธีนี้เปนวิธีที่มีความจําเพาะและประสิทธิภาพ

สูง อีกทั้งยังลดการทําลายสิ่งแวดลอมและลดสารตกคางจากตัวทําละลายอินทรีย (Krause 2001) ดังนั้น

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อแกปญหาการละลายและเพิ่มความคงตัวของเชลแล็กโดยผานการปรับปรุงโครงสราง

โมเลกลุดวยกระบวนการทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันในสภาวะของแข็งซึ่งเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

 

อุปกรณและวิธีการ  
 เตรียมสารผสม (physical mixture, PM) ระหวางเชลแล็ก (SHL) รวมกับไซคลิกแอนไฮไดรด เชน ซักซินิก

แอนไฮไดรด (SUC)  และ ทาลิกแอนไฮไดรด (PHT) ในสัดสวนโดยโมลเทากับ 1:4  หลังจากนั้นทําการบด โดยเครื่อง 

planetary ball mill (Retsch PM100, Germany) เปนเวลา 90 นาที สารที่ผานการบดแลว (ground mixture, GM) 

จะนําไปเรงปฏิกิริยาในตูอบ (Heraeus UT 6760, Germany) ที่อุณหภูมิและระยะเวลาตางๆ    สารภายหลังการอบ

(เชลแล็กเอสเทอร) จะถูกนําไปลางกรดสวนเกินออกดวยน้ํา  และทําการประเมินคุณสมบัติตาง ๆ ไดแก คาความเปน

กรด (acid value), ของแข็งที่ไมละลายในแอลกอฮอล องคประกอบและพันธะเคมีในโมเลกุลโดยการวิเคราะหดวย

อินฟราเรด นอกจากนี้แลวยังมีการเตรียมเพื่อประเมินผลในรูปฟลมรวมดวย โดยละลายดวยสารละลายแอมโมเนียใน

ปริมาณที่สอดคลองกับคาความเปนกรดของเชลแล็กเอสเทอรแตละชนิด ทําใหแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

จากนั้นประเมินฟลมที่ไดในดานความสามารถในการละลายในพีเอชตาง ๆ และความคงตัวของฟลม 
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ผลและวจิารณ  
การเกิดเชลแล็กเอสเทอรผานปฏิกิริยาในสภาวะของแข็ง 

ผลการทดสอบสารที่ไดจากปฏิกิริยาระหวางเชลแล็ก (SHL) กับซักซินิกแอนไฮไดรด (SUC) หรือทาลิก

แอนไฮไดรด (PHT) แสดงคา acid value (AV) ซึ่งแสดงคาความเปนกรดที่ไดจากหมูคารบอกซิลเพิ่มขึ้นสูงประมาณ 

2 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ SHL แสดงใหเห็นการเกิดเชลแล็กเอสเทอรของ SHL-SUC และ SHL-PHT ตามลําดับ   

การเกิดเชลแล็กเอสเทอรสามารถยืนยันผลดวยการตรวจสอบโครงสรางของสารดวยวิธีการ FT-IR Spectroscopy 

กลาวคือ SHL-SUC แสดงพีกของหมูคารบอนิลที่เกิดจากหมูคารบอกซิลที่ประมาณ 1736 cm-1(  ) เพิ่มขึ้นอยาง

เห็นไดชัด นอกจากนี้พบการเปล่ียนแปลงไปของพีกของหมูไฮดรอกซิลที่บริเวณ 3000-3400 cm-1(  )และพบ      

พีกใหม 2 พีกคูที่บริเวณ 1251 และ 1163 ( )ซึ่งเปนพีกของ C-C(=O)-O และ O-C-C ของสวนเอสเทอรตามลําดับ 

ผลที่ไดสอดคลองกับ SHL-PHT ซึ่งพบพีกของหมูคารบอนิลที่เกิดจากคารบอกซิล 1724 cm-1 (  )  เพิ่มขึ้นอยาง

ชัดเจนเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบพีกใหมของ C=C ของสวนทาเลต ที่บริเวณ 1466, 1491, 1580, and 1600 cm-1 

และพีกใหมที่บริเวณ 742 cm-1 ( ) ของ out-of-plane bending ของ C-H จากวงอะโรมาติกของสวนของทาเลตที่

ตอกับ SHL และพีกใหมของ O-C-C stretching ของสวนอะโรมาติกเอสเทอรที่บริเวณ 1125 cm-1 ซึ่งยืนยันการ

เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชันระหวาง SHL และไซคลิกแอนไฮไดรดผานกระบวนการในสภาวะของแข็งได (รูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1 IR spectra ของระบบ SHL, SHL-SUC และSHL-PHT 

การละลายของเชลแล็กและเชลแล็กเอสเทอร 
การทดสอบความสามารถในการละลายในพีเอชตางกันของฟลมพบวาฟลมที่เตรียมจาก SHL ละลายได

อยางสมบูรณที่ pH 7.0 ในขณะที่ SHL-SUC และ SHL-PHT ละลายไดสมบูรณที่พีเอชลดลงไดแก pH 6.1 และ 6.4 

ตามลําดับ (รูปที่ 2) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบที่พีเอช 7.0 พบวาเชลแล็กเอสเทอรสามารถละลายไดมากขึ้น ซึ่งจาก

ขอมูลจะเห็นไดวาเชลแล็กอนุพันธมีหมูคารบอซิลิกเพิ่มมากขึ้นจากสวนของเอสเทอรทําใหเกิดการ ionize ไดมากขึ้น  

สงผลเพิ่มการละลายใหดีขึ้นซึ่งสอดคลองกับหลายงานวิจัย (Nesbitt 1985, Bruce 2003)  

SHL-PHT 

SHL  

SHL-SUC  

wavenumbers (cm-1) 
 500     1000    1500    2000    3000    4000   
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Solid state reaction 

PHT SUC 

Solid state reaction 

SHL-PHT SHL-SUC 

COOH

COOH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความคงตัวของเชลแล็กและเชลแล็กเอสเทอร  

คา alcohol insoluble solid (IS) แสดงปริมาณสารที่ไมละลายในแอลกอฮอล โดยคานี้บงชี้ถึงการ       

เส่ือมสลายของเชลแล็กดวยการเกิดพอลิเมอร (polymerization) ระหวางหมูคารบอกซิลิกและหมูไฮดรอกซิลของ

เชลแล็ก การหาคา IS ทําโดยการอบเชลแล็กและเชลแล็กเอสเทอรที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา       

24 ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงหาปริมาณสารสวนที่ไมละลายดังแสดงผลในรูปที่ 3  คา IS ของเชลแล็กและเชลแล็ก       

เอสเทอรกอนใหความรอนเพื่อทดสอบความคงตัวมีคาคอนขางนอยและไมตางกันชัดเจนแตภายหลังจากใหความ

รอน พบปริมาณตะกอนจะมีคามากขึ้นตามลําดับดังนี้  SHL>SHL-SUC>SHL-PHT แสดงใหเห็นความคงตัวที่ดีขึ้น

ของเชลแล็กเอสเทอรโดย SHL-PHT จะมีความคงตัวที่ดีกวา SHL-SUC ซึ่งนาจะเปนผลเนื่องมากจากสวนของ PHT 

ที่ตอกับ SHL มีโครงสรางของอะโรมาติกที่ใหญกวาสวนอะลิฟาติกของ SUC ทําใหโมเลกุลของเชลแล็กแยกหางกัน

มากขึ้น การเกิดพอลิเมอรจึงเกิดขึ้นไดยากกวา นอกจากนี้ในสวนของอะลิฟาติกนั้นจะมีการบิดหมุนไดงายกวาทําให

ปลายที่ประกอบดวยคารบอกซิลอาจเกิดพอลิเมอรกับหมูไฮดรอกซิลที่เหลืออยูในเชลแล็กไดดวย ดังแสดงใหเห็นใน

แบบจําลองโมเลกุลของเชลแล็กเอสเทอรในรูปที่ 4 
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รูปที่ 2 เปอรเซ็นตการละลายของ SHL, SHL-

SUC และ SHL-PHT ที่ pH ตาง ๆ 

รูปที่ 3 ปริมาณของแข็งที่ไมละลายในแอลกอฮอล

ของ SHL, SHL-SUC และ SHL-PHT กอนและ

หลังใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

เปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

รูปที่ 4 ปฏิกิริยาเอสเทอรริฟเคชันของ SHL-SUC และ SHL-PHT 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-399 

สรุป 
 การทําปฏิกิริยาในสภาวะปราศจากตัวทําละลายอินทรียสามารถสังเคราะหเชลแล็กอนุพันธไดโดยผาน  

การบดรวมกับการใหความรอน     โดยเชลแล็กอนุพันธที่ไดมีความสามารถในการละลายและความคงตัวที่ดีขึ้น    

โดยขึ้นกับชนิดของกรดที่ใชในการทําปฏิกิริยา เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในโมเลกุลของเชลแล็กมี

ความแตกตางกัน   

 

คําขอบคุณ 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่อํานวยความสะดวกดานสถานที่ เครื่องมือ

อุปกรณการวิจัย และขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

(คปก.) ผูสนับสนุนเงินทุนสําหรับงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหม 
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ผลของปริมาณเชลแลก็และความรอนตอคุณสมบติัทางกายภาพของยาเม็ดระบบเมทรกิซ 
Effect of Shellac Content and Temperature on Physical Properties of Matrix Tablet 
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Noppadon Jongjerdsak2, Pornsak Sriamornsak1,2, Chutima Limmatvapirat3 and Sontaya Limmatvapirat1,2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปริมาณเชลแล็กในสูตรตํารับและความรอนที่ใหแกยาเม็ด   

ตอคุณสมบัติทางกายภาพของยาเม็ดที่เตรียมในระบบเมทริกซ ดวยกระบวนการตอกโดยตรง แลวนํายาเม็ดไปอบ    

ที่อุณหภูมิ 40, 60 และ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ทําการประเมินความแข็งของยาเม็ด และทดสอบการ

แตกตัวของยาเม็ด ผลการวิจัยพบวาความแข็งของยาเม็ดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณเชลแล็กในสูตรตํารับ สวนผล

การแตกตัวของยาเม็ดพบวาการใชปริมาณเชลแล็กที่มากกวารอยละ 30 โดยน้ําหนัก ยาเม็ดจะใชเวลาในการแตกตัว

นานขึ้นอยางชัดเจน ผลของความรอนตอความแข็งยาเม็ด พบวาการอบยาเม็ดที่อุณหภูมิสูงกวา 60 องศาเซลเซียส

ขึ้นไป ความแข็งของเม็ดยาจะเพิ่มขึ้น และระยะเวลาที่ใชในการแตกตัวของยาเม็ดก็จะนานขึ้นเชนกัน  ปรากฏการณ

ดังกลาวเกิดจากยาเม็ดที่ประกอบดวยเชลแล็ก เมื่อใหความรอนจะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันในโครงสรางของ

เชลแล็ก สังเกตจากคาความเปนกรด (acid value) ของเชลแล็กที่ลดลงเพื่อใชทําปฏิกิริยา กลายเปนโครงสราง

โมเลกุลที่มีความหนาแนน สงผลใหยาเม็ดมีความแข็งที่เพิ่มขึ้น โดยระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ดก็จะแปรผัน

ตามความแข็งของยาเม็ดดวยเชนกัน โดยสรุปการวิจัยนี้ไดแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณสมบัติทางกายภาพ

ของยาเม็ด ซึ่งผลที่ไดนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนายาเม็ดระบบเมทริกซที่ประกอบดวยเชลแล็กเพื่อควบคุมการ

ปลดปลอยยาในอนาคตได 

คําสําคัญ : เชลแล็ก ยาเม็ดระบบเมทริกซ พอลิเมอรไรเซชัน 
 

Abstract 
The aim of research was to study effect of shellac content and annealing temperature on 

physical properties of shellac-based matrix tablets. The tablets were prepared by direct compression 

process and then annealed at 40, 60 and 80๐C for 24 hours. The hardness and disintegration of tablets 

were investigated. The result showed that the hardness of tablet was increased as increasing amount of 

shellac. The disintegration time, especially of formula containing 30% w/w of shellac or more, was also 

increase. The effect of annealing temperature on hardness and disintegration time was clearly observed 

at. 60๐C or more. The polymerization, as observed by the decrement of acid value, should be a possible 
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explanation. Shellac could form a polymerized condensed network that provide more cohesiveness to the 

tablet, thus, increased the hardness and disintegration time.  The results from this research could provide 

the basic knowledge for development of drug containing shellac-based matrix tablet. 
Keywords : shellac, matrix tablet, polymerization 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
เชลแล็ก (shellac) เปนพอลิเมอรจากธรรมชาติ ที่สามารถผลิตไดในประเทศไทย ดวยคุณสมบัติที่โดดเดน

ของเชลแล็กในเรื่องของการปองกันความชื้น และไมละลายที่ pH ต่ํา (Specht et al., 1998, Pearnchob et al., 

2003) จึงไดมีการนําเชลแล็กมาเคลือบเม็ดยาเพื่อนําสงไปที่ลําไสเล็ก (enteric coating) แตส่ิงที่พบจากการศึกษาคือ

เมื่อเวลาผานไป เม็ดยาที่ผานการเคลือบมีอัตราการปลดปลอยตัวยาลดลง ซึ่งเปนผลจากปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชัน 

ภายในโครงสรางของเชลแล็ก ทําใหเกิดเปนฟลมที่เหนียวมากขึ้น (Limmatvapirat et al., 2004) การเกิดปฏิกิริยา 

พอลิเมอรไรเซชันภายในโครงสรางของเชลแล็ก จะพิจารณาจากคาความเปนกรด (acid value) ของเชลแล็กที่ลดลง 

เพื่อใชในการทําปฏิกิริยา (Limmatvapirat et al., 2008)  ประกอบกับการใหความรอนแกเม็ดยาที่มีสวนประกอบของ

พอลิเมอร ก็ชวยชะลอการปลดปลอยตัวยาดวยเชนกัน (Omelczuk et al., 1993,) ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาผลของปริมาณเชลแล็กและความรอนที่ใหแกยาเม็ด เพื่อประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก ความแข็ง

และระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ด ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการปลดปลอยยา และนําขอมูลที่ไดไปตั้งตํารับเม็ดยา

เพื่อควบคุมการปลดปลอยยาตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ยาเม็ดระบบเมทริกซเตรียมโดยผสมสวนประกอบตางๆ ไดแก ตัวยาธีโอฟลลีน เชลแล็ก แลกโทส โพลีไวนิล

ไพโรลลิโดน และ คอลลอยดดอลซิลลิกา ที่ผานแรงเบอร 80 ผสมใหเขากันนาน 10 นาที หลังจากนั้นเติมแมกนีเซียม 

สเตียเรท และผสมตออีก 5 นาที นําไปตอกโดยตรงดวยเครื่องตอกเม็ดยาชนิดสากเดี่ยว โดยควบคุมน้ําหนัก และ

ความแข็งเม็ดยา ที่ 300 + 5 มิลลิกรัม และ 90 + 10 นิวตัน ตามลําดับ นําเม็ดยาที่ไดและผงเชลแล็กไปอบที่อุณหภูมิ 

40 60 และ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ทําการประเมินผลความแข็งของยาเม็ดดวยเครื่องวัดความแข็ง 

(Texture analyzer, TA.XT.Plus, UK ) และทดสอบการแตกตัวของยาเม็ดดวยเครื่องวิเคราะหการแตกตัวของยาเม็ด

ยา (Disintegration apparatus, SOTAX DT3, Switzerland)  ในสารละลาย 0.1 N HCl เปนเวลา 2 ชั่วโมง ในสวน

ของผงเชลแล็กจะนําไปหาคาความเปนกรด (acid value) ดวยวิธี potentiometric titration 

 
ผลและวจิารณ 
1. ผลของปริมาณเชลแล็กตอคุณสมบัติดานความแข็งของยาเม็ด 

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาการเตรียมยาเม็ดระบบเมทริกซจํานวน 6 สูตร โดยมีปริมาณเชลแล็กแตกตางกันใน

แตละสูตร คือ รอยละ 0 (S0) รอยละ 10 (S10) รอยละ 20 (S20) รอยละ 30 (S30) รอยละ 40 (S40) และรอยละ 50 

(S50) โดยน้ําหนัก ความแข็งของยาเม็ดทุกสูตรกอนการอบมีคาความแข็งที่ไมแตกตางกัน โดยผลของปริมาณ

เชลแล็กจะเริ่มเห็นอยางเดนชัด เมื่อทําการอบที่อุณหภูมิสูง กลาวคือ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สูตรตํารับที่มี

ปริมาณเชลแล็กรอยละ 50 จะใหคาความแข็งของยาเม็ดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สูตรอื่นๆจะใหคาความแข็งของยาเม็ดที่
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ไมตางไปจากยาเม็ดกอนอบ สวนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสจะเริ่มเห็นผลความแตกตางของความแข็งยาเม็ดที่

เพิ่มขึ้น เมื่อมีปริมาณเชลแล็กมากกวารอยละ 30 ขึ้นไป ดังแสดงในรูปที่ 1 
2. ผลของความรอนตอคุณสมบัติดานความแข็งของยาเม็ด 
 ผลของความรอนตอความแข็งของยาเม็ด จะเร่ิมเห็นความแตกตางอยางชัดเจนเมื่อ ในสูตรตํารับมีปริมาณ

เชลแล็กสูง กลาวคือ ที่ปริมาณเชลแล็กรอยละ 50 ความแข็งของยาเม็ดจะเริ่มแข็งมากขึ้นเมื่อใหความรอนที่มากกวา 

60 องศาเซลเซียสขึ้นไป ในขณะที่สูตรตํารับอื่นๆที่มีปริมาณเชลแล็กนอยกวานี้จะตองใหความรอนตั้งแต 80 องศา

เซลเซียสขึ้นไป จึงจะเริ่มเห็นผลความแตกตางของความแข็งของเม็ดยา ดงัแสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 ผลของปริมาณเชลแล็ก และความรอนตอคาความแข็งของยาเม็ดระบบเมทริกซ 
 

 
3. ผลของปริมาณเชลแล็กตอระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ด 
 เมื่อเพิ่มปริมาณเชลแล็กในสูตรตํารับ พบวาระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ดในสารละลาย 0.1 N HCl 

จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อปริมาณของเชลแล็กเพิ่มขึ้น โดยปริมาณเชลแล็กที่นอยกวารอยละ 30 จะแตกตัวหมดภายใน        

1 ชั่วโมง แตเมื่อมีปริมาณเชลแล็กที่มากกวารอยละ 30 เม็ดยาจะแตกตัวไมหมดในชวงระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ 

ดังแสดงในตารางที่ 1   
4. ผลของความรอนตอระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ด 
 ในสูตรตํารับที่ไมมีเชลแล็กเปนสวนประกอบ พบวาความรอนไมมีผลตอระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ด 

แตความรอนจะมีผลเมื่อในสูตรตํารับมีเชลแล็กเปนสวนประกอบ ที่ปริมาณเชลแล็กรอยละ 10 ของน้ําหนักยาเม็ด

ความรอนสามารถที่จะยืดระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ดได แตก็ยังแตกตัวหมดภายใน 120 นาที แตเมื่อเพิ่ม

ปริมาณเชลแล็กใหมาก รอยละ 20 ของน้ําหนักเม็ดยา และเพิ่มความรอนจนถึง 80 องศาเซลเซียส ยาเม็ดจะเริ่ม  

แตกตัวไมหมด และที่ปริมาณเชลแล็กสูงกวารอยละ 20 ของน้ําหนักยาเม็ด เมื่อใหความรอนแกยาเม็ดที่มากขึ้น 

จะตองใชระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ดที่นานขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที1่ ระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ดในสารละลาย 0.1 N HCl 
 

ระยะเวลาในการแตกตัวของยาเม็ดในสารละลาย 0.1 N HCl  (นาที) 
ตัวอยาง 

Initial annealing 40°C annealing 60°C annealing 80°C 
S0 19.0+2.19  19.0+1.55  25.0+1.47  20.2+1.47  
S10 30.5+6.72  31.0+4.24  35.6+2.80  57.3+3.60  
S20 54.8+1.72 58.6 +4.13 77.0+5.10  > 120 
S30 > 120 > 120 > 120 > 120 
S40 > 120 > 120 > 120 > 120 
S50 > 120 > 120 > 120 > 120 

 
5. การหาคาความเปนกรดของเชลแล็ก 
 ผงเชลแล็กที่ไมไดผานการใหความรอน และผานการใหความรอนที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส จะ

มีคาความเปนกรดที่ไมแตกตางกัน แตเมื่อใหความรอนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส คาความเปนกรดของเชลแล็กจะ

ลดลงอยางรวดเร็ว ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งเกิดจากหมูคารบอกซิลลิกในโครงสรางของเชลแล็กไปทําปฏิกิริยาพอลิเมอร

ไรเซชัน ซึ่งปฏิกิริยาดังกลาวจะกอใหเกิดโครงสรางที่แนนของเชลแล็ก ทําใหเพิ่มแรงยดึเกาะของสารในตํารับเขา

ดวยกัน สงผลใหความแข็ง และระยะเวลาแตกตัวเพิ่มขึ้นดังกลาว 

 

 
รูปที่ 2 คาความเปนกรดของเชลแล็กที่ผานการอบที่อุณหภูมิตางๆ 

 

บทสรุป  
 ปริมาณของเชลแล็กในสูตรตํารับและความรอน สงผลตอคาความแข็งและระยะเวลาในการแตกตัวของเม็ด

ยา โดยปริมาณเชลแล็กที่รอยละ 30 ของน้ําหนักเม็ดยา และความรอนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จะเริ่มเห็นผล

การเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางกายภาพทั้งสองอยางชัดเจน ซึ่งเปนผลจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชัน

ภายในโครงสรางของเชลแล็ก 
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พฤติกรรมของการเผาผนึกและความไมเปนเชิงเสนของเซรามกิสวารสิเตอรประเภท 
ZnO.Bi2O3.CoO ที่มีการเติมทินไดออกไซด 
Sintering Behavior and Non-linearity of SnO2-doped ZnO.Bi2O3.CoO Varistor Ceramics 
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บทคัดยอ 
โครงงานวิจัยนี้ศึกษาถึงผลของการเติมทินไดออกไซด (SnO2) ตอพฤติกรรมของการเผาผนึกและสมบัติ

ไฟฟาของของเซรามิกสวาริสเตอรประเภท ZnO.Bi2O3.CoO ที่มีสูตรทั่วไปคือ Zn0.96-xSn-xBi0.02Co0.02Oβ (x = 0.06, 

0.16 และ 0.26) เพื่อใชเปนวัสดุวาริสเตอร โดยใชวิธีการสังเคราะหแบบปฏิกิริยาของแข็ง (solid state reaction) จาก

การเผาผนึกเปนเวลา 6 ชั่วโมง ชิ้นงานทั้งสามองคประกอบมีความหนาแนนสัมพัทธเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิจสกการเผา

ผนึกที่เวลาคงที่ และความหนาแนนสัมพัทธมีคามากกวา 95% ที่อุณหภูมิสูงกวา 1000°C อุณหภูมิการเผาผนึกที่

คอนขางต่ํานี้นาจะเกิดจากกระบวนการเผาผนึกแบบสถานะของเหลว (liquid phase sintering) อันเกิดจาก

สารประกอบออกไซดของ Bi ที่มีจุดหลอมเหลวต่ํา จากการตรวจสอบโดยกลองจุลทรรศนแบบสองกราด (Scanning 

Electron Microscope, SEM) พบวาโครงสรางจุลภาคประกอบไปดวยลักษณะที่หลากหลาย ขอบเกรนมีความกวาง

อยางเห็นไดชัดซึ่งคาดวานาจะเกิดจากเฟสของเหลว ขนาดเฉลี่ยของเกรนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2 ไมครอน (x = 0.06) 

ไปเปนประมาณ 7 ไมครอน (x = 0.26) รูปรางของเกรนก็เริ่มเปล่ียนไป โดยที่องคประกอบ x = 0.26 มีเกรนหรือผลึก

รูปแทงส่ีเหลี่ยมเกิดขึ้นกระจายตัวไปทั่วชิ้นงาน  จากผล X-ray Diffraction (XRD) ของชิ้นงานที่ถูกเผาผนึกที่ 1200°C 

แสดงกพีคหลักที่บงบอกถึงเฟส Zincite ของ ZnO และเฟสแปลกปลอม Zn2SnO4 การเกิดขึ้นของเฟสแปลกปลอมนี้

ไมสงผลตอทั้งความสามารถในการเผาผนึกและสมบัติไฟฟาในแงของความไมเปนเชิงเสนของชิ้นงาน ชิ้นงานวาริ

สเตอรทั้งสามองคประกอบยังคงแสดงความเปนวาริสเตอรแมวามีปริมาณเฟส ZnO ลดลง และที่นาสนใจ  คือ       

คาความตางศักยพังทลาย (breakdown voltage) ยังมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเติม SnO2 เพิ่มขึ้น คาความตางศักยพังทลายที่

ความหนาแนนกระแส 1 μA/cm2 มีคาเปน 84, 280 และ 1140 V/cm สําหรับองคประกอบ x = 0.06, 0.16 และ 0.26 

ตามลําดับ โดยคาความตางศักยพังทลายที่เพิ่มขึ้นนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการประยุกตใชวาริสเตอรกับงาน  

ที่มีความเสี่ยงตอความไมสมํ่าเสมอของกระแสไฟฟา เชน กับดักฟาผาสําหรับปองกันอุปกรณที่สําคัญในระบบ       

สงจายไฟฟา 

คําสําคัญ : วาริสเตอร  ซิงคออกไซด  ซิงคสแตนเนต  ความตางศักยพังทลาย 

 

Abstract 
This study examines the influence of SnO2 addition on the sintering behavior and electrical 

properties of ZnO.Bi2O3.CoO varistor ceramics with a general formula Zn0.96-xSnxBi0.02Co0.02Oβ (x = 0.06, 

                                          
1 ภาควิชาวทิยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
 Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering and industrial technology, Silpakorn University, Nakornpathom 73000    
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0.16 and 0.26) by the solid-state reaction. Isothermal sintering for 6 hours showed increased sinterability 

with increasing sintering temperature. The relative densities of higher than 95% were achieved at 1000°C; 

this low sintering temperature could be due to liquid-phase sintering induced by low melting Bi-

containing oxides. SEM micrographs demonstrated microstructural varieties with relatively wide grain 

boundaries which might be created during the liquid-phase sintering. The averaged grain size increased 

from 2.0 μm (x = 0.06) to 7.0 μm (x = 0.26). At the composition x = 0.26, rectangular grains or crystals 

were observed throughout the sample. XRD indicated a secondary phase of Zn2SnO4, in addition to the 

parent zincite phase of ZnO. The presence of Zn2SnO4 altered neither densification nor non-linear 

electrical property. In spite of the reduction of the ZnO phase by increasing amount of SnO2, the 

breakdown voltages, measured at 1 μA/cm2, were continually increased  (84, 280 and 1140 V/cm for x = 

0.06, 0.16 and 0.26, respectively). Such improvements in the breakdown voltage could be useful for 

varistor applications with high risks related to voltage transient such as surge arrestors.  

Keyword : Varistor, Zinc Oxide, Zinc Stannate, Breakdown Voltage 

 

คํานําและวัตถุประสงค 
วัสดุประเภทซิงคออกไซด (ZnO) ไดรับการใชงานอยางแพรหลายในอุปกรณปองกันแรงดันไฟฟา           

เกิน (voltage transient) เชน วาริสเตอร และกับดักฟาผา (Cassia-Santos et al., 2005) โดยวัสดุประเภทวาริสเตอร

ตองมีการเจือหรือเติมออกไซดอื่นๆ (Bi2O3, CoO, Cr2O3, MnO) ลงไปเพื่อปรับปรุงสมบัติความไมเปนเชิงเสน แตเมื่อ

เร็วๆนี้ ทิน(IV)ออกไซด (SnO2) ไดถูกศึกษาและพบวามีสมบัติวาริสเตอรที่ดีกวา ZnO เชน ความไมซับซอนของ

โครงสรางจุลภาค และความตางศักยพังทลายที่สูงกวา (Mosquera et al., 2007, Anastasiou et al. 2004) อยางไร 

ก็ตาม SnO2 มีความสามารถในการเผาผนึกที่ต่ํา และมีราคาสูง (Maitre et al., 2004)  ดังนั้น จึงเปนที่มาของแนวคิด

ในงานวิจัยนี้ที่จะใช SnO2 เปนสารตัวเติมในวัสดุประเภท ZnO เพื่อศึกษาผลของการเติม SnO2 ตอพฤติกรรมของ 

การเผาผนึกและสมบัติไฟฟาของของเซรามิกสวาริสเตอรประเภท ZnO.Bi2O3.CoO 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ZnO, SnO2, Bi2O3 และ CoO ที่มีความบริสุทธิ์ในระดับ reagent-grade ในปริมาณที่ตองการถูกบดยอย

ดวยลูกบอลอลูมินาในเอทานอลเปนเวลา 20 ชั่วโมง หลังจากการอบแหงที่ 120°C ผงที่ไดถูกขึ้นรูปอัดเม็ดขนาดเสน

ผานศูนยกลางประมาณ 8 มิลลิเมตร และหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร การเผาผนึก (sintering) ทําในสภาวะอากาศ   

ที่อุณหภูมิระหวาง 900°C ถึง 1200°C เปนเวลา 6 ชั่วโมง ความหนาแนนถูกวัดแบบ geometric โครงสรางจุลภาค

และลักษณะการเกิดเฟสของชิ้นงานถูกตรวจสอบดวย SEM และ XRD สมบัติไฟฟาถูกวัดจากความสัมพันธระหวาง

กระแสและความตางศักย (I-V characteristics) คาความตางศักยพังทลายที่ความหนาแนนกระแส 1 μA/cm2      

ถูกนํามาใชในการเปรียบเทียบคุณสมบัติของชิ้นงาน 

 

ผลและวจิารณ 
ความหนาแนนสัมพัทธของชิ้นงานที่ผานการเผาผนึกที่อุณหภูมิตางๆเปนเวลา 6 ชั่วโมงไดถูกแสดงในรูปที่ 1  
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ทั้งสามองคประกอบมีการเพิ่มขึ้นของความหนาแนนอยางฉับพลันในชวงอุณหภูมิระหวาง 900°C และ 1000°C    

โดยชิ้นงาน x = 0.06 มีความหนาแนนสัมพัทธมากกวา 95% ที่อุณหภูมิต่ํากวาชิ้นงาน x = 0.16 และ x = 0.26 

อุณหภูมิการเผาผนึกที่คอนขางต่ํานี้นาจะเกิดจากกระบวนการเผาผนึกแบบสถานะของเหลวที่ถูกเหนี่ยวนําจาก

สารประกอบออกไซดของ Bi ที่มีจุดหลอมเหลวต่ํา โดยอุณหภูมิ eutectic ของระบบ ZnO-Bi2O3 อยูที่ประมาณ 

800°C 

ความแตกตางของโครงสรางจุลภาคจากโหมด BEI ของ SEM ถูกแสดงในรูปที่ 2 ชิ้นงานเหลานี้ผานการเผา

ผนึกที่ 1200°C จากรูปพบวาชิ้นงาน x = 0.06 ประกอบไปดวยเกรนที่มีลักษณะแบบเดียวกันทั่วชิ้นงาน เกรนเหลานี้มี

ลักษณะแบบ isotropic ขอบเกรนมีความหนาอยางเห็นไดชัด ซึ่งเปนการยืนยันถึงความนาจะเปนในการเกิดเฟส

ของเหลวที่ชวยกระตุนการเผาผนึก เกรนในชิ้นงาน x = 0.16 และ x = 0.26 มีความตางกันอยางสิ้นเชิง ซึ่งสังเกตได

จากความเขมออน (contrast) ของสีในรูป โดย contrast ที่ตางกันนี้บงบอกไดถึงชนิดของเฟสที่ตางกัน เกรนที่มีสีเขม

มีความโดดเดนและมีรูปรางที่ตางจากเกรนอื่นๆ คือมีรูปทรงคลายสี่เหลี่ยมลูกบาศกฝงตัวกระจายอยูทั่วชิ้นงาน ขนาด

เฉล่ียของเกรนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2 μm ไปเปน 7 μm สําหรับช้ินงาน x = 0.06 และ x = 0.26 ตามลําดับ  

ชนิดเฟสของเกรนที่มีสีเขมออนตางกันนี้ไดถูกยืนยันโดย XRD ในรูปที่ 3 จากชิ้นงาน x = 0.26 พีคหลักยังคง

เปน ZnO (Zincite, JCPDS 75-0576) ซึ่งมีระนาบตามที่ระบุในรูป สวนพีคอื่นๆที่สามารถถูกระบุวาเปนเฟส 

Zn2SnO4 (JCPDS 24-1470) โดยเฟสนี้มีโครงสรางแบบ cubic spinel ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของผลึกที่มี  

ลักษณะเปนแทงส่ีเหลี่ยมในรูปที่ 2 โดยปฏิกิริยาเคมีระหวาง ZnO และ SnO2 คาดวานาจะเปนดังสมการ 

0.70 ZnO + 0.26 SnO2  0.18 ZnO + 0.26 Zn2SnO4 

โดยการเกิดเฟส Zn2SnO4 นี้คาดวานาจะเปนสาเหตุที่ทําใหชิ้นงาน x = 0.16 และ x = 0.26 มีอุณหภูมิการเผาผนึกที่

สูงกวาชิ้นงาน x = 0.06 และจากรูปที่ 4 ชิ้นงานทั้งสามแสดงความไมเปนเชิงเสน โดยมีคาความตางศักยพังทลาย

เพิ่มขึ้นเมื่อเติม SnO2 เพิ่มขึ้น คาความตางศักยพังทลายที่ความหนาแนนกระแส 1 μA/cm2 มีคาเปน 84, 280 และ 

1140 V/cm สําหรับองคประกอบ x = 0.06, 0.16 และ 0.26 ตามลําดับ 

 

สรุป 
การเติม SnO2 ลงในองคประกอบ ZnO.Bi2O3.CoO สงผลตอความสามารถในการเผาผนึก โครงสราง

จุลภาค และคาความตางศักยพังทลาย การเกิดขึ้นของเฟส Zn2SnO4 ไดรับการยืนยันจาก XRD และ SEM ถึงแมวา

ระบบที่ศึกษานี้จะมีกระบวนการเผาผนึกแบบสถานะของเหลว แตชิ้นงานที่มีเฟส Zn2SnO4 มีอัตราการเผาผนึก        

ที่ต่ํา กวาชิ้นงานที่ปราศจากเฟสดังกลาว อยางไรก็ตาม ทุกองคประกอบสามารถถูกเผาผนึกจนมีความหนาแนน

สัมพัทธที่ 95% ที่อุณหภูมิ 1000°C ทั้งขนาดเกรนเฉลี่ยและคาความตางศักยพังทลายยังเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณ  

SnO2 โดยคาความตางศักยพังทลายที่ความหนาแนนกระแส 1 μA/cm2 มีคาสูงสุดที่ 1140 V/cm สําหรับชิ้นงาน       

x = 0.26 ที่ถูกเผาผนึกที่ 1200°C 
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รูปที่ 1. ความหนาแนนสัมพัทธของช้ินงานที่ผานการเผาผนึกที่อุณหภูมิ

ตางๆเปนเวลา 6 ช่ัวโมง (a) x = 0.06, (b) x = 0.16 และ (c) x = 0.26 

รูปที่ 2. รูป SEM ในโหมด Backscattering แสดงโครงสรางจุลภาคของชิ้นงานที่ผานการเผาผนึกที่ 1200°C เปนเวลา 6 ช่ัวโมง (a) x 

= 0.06, (b) x = 0.16 และ (c) x = 0.26 

รูปที่ 3. XRD ของชิ้นงาน x = 0.26 ที่ผานการเผาผนึกที่ 

1200°C เปนเวลา 6 ช่ัวโมง 

รูปที่ 4. กราฟ I-V ของช้ินงานที่ผานการเผาผนึกที่ 1200°C เปน

เวลา 6 ช่ัวโมง (a) x = 0.06, (b) x = 0.16 และ (c) x = 0.26 
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สมบัติของแปงเทายายมอมในการเปนสารเพิ่มความหนืด 
Properties of Arrowroot Starch as Viscosity Inducing Agents 
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บทคัดยอ 
การทดลองนี้ทําเพื่อศึกษาสมบัติของแปงทาวยายมอมในการใชเปนสารเพิ่มความหนืดทางเภสัชภัณฑ   

โดยศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก วิธีการเตรียม ความเขมขนของแปงที่ใช อุณหภูมิ และความเปนกรด-ดาง (pH) ของ

สารละลายแปงตอความหนืด และลักษณะทางกายภาพ ผลการทดลองพบวาวิธีที่เหมาะสมในเตรียมสารละลาย     

ใหมีความหนืดคือการละลายแปงดวยน้ําในอัตราสวนแปงตอน้ํา 1: 1    แลวเติมน้ําเดือดจนครบปริมาณที่ตองการ ทํา

การวัดความหนืดของสารละลายแปง (1-10 % w/w) ที่อุณหภูมิตางๆ (0 – 80 °C) พบวาทั้งความเขมขนและอุณหภูมิ

มีผลตอความหนืด จากการทดลองพบวาสารละลายแปงมีความหนืดเพิ่มขึ้นในชวง pH 6-10 ผลการศึกษาความ    

คงตัวทางกายภาพแสดงวาสารละลายแปงทาวยายมอมความเขมขน 5% w/w เหมาะสมในการนํามาใชเปนสาร  

เพิ่มความหนืดในตํารับยาเตรียม 

คําสําคัญ : แปงทาวยายมอม สารเพิ่มความหนืด 

 

Abstract 
 This experiment was designed to study the properties of the arrowroot starch as a viscosity 

inducing agent in pharmaceutical preparations.  Factors influencing viscosity and physical appearance 

of the arrowroot starch solutions were investigated e.g. the preparation process, starch concentrations, 

temperature and pH.  The results showed that the suitable process to prepare the viscous solutions was 

to add boiling water to the solution containing starch: water of 1:1.  The viscosities of various starch 

concentrations (1-10 % w/w) at various temperatures (0-80°C) were evaluated and found that the 

viscosity depended on both starch concentrations and temperatures.  The results showed that the 

increase in viscosity can be seen at pH 6-10.  The physical stability test revealed that 5% w/w arrowroot 

starch solutions exhibited the suitable properties for being the viscosity inducing agents in 

pharmaceutical preparations. 

Keywords : Arrowroot starch, viscosity inducing agents 
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คํานําและวัตถุประสงค 
แปงทาวยายมอมเปนแปงที่ทํามาจากหัวทาวยายมอม (Tacca leontopetaloides) ซึ่งเก็บหัวไดปละครั้ง  

จึงทําใหเปนแปงที่มีราคาแพง มีคุณสมบัติในการทําใหอาหารมีความขนหนืดสูงแมใชเพียงปริมาณเล็กนอย จึงนิยม

นํามาใชในอาหารประเภทราดหนา หรือใชรวมกับแปงชนิดอื่นในอัตราสวนตางๆ ในการทําขนม  นอกจากนี้ยังใชเปน

อาหารเสริมหรืออาหารสําหรับผูปวยได  ทางกลุมผูวิจัยเห็นวาคุณสมบัติของแปงทาวยายมอมซึ่งสามารถให      

ความขนหนืดไดนั้นอาจนํามาทําเปนสารเพิ่มความหนืดใหกับผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม อันจะกอใหเกิดประโยชน   

แกผูบริโภค รวมไปถึงเปนการกระตุนปริมาณการผลิตแปงทาวยายมอมใหเพิ่มมากขึ้น และสงเสริมใหมีการปลูก   

และพัฒนาคุณภาพมากขึ้นในอนาคต วัตถุประสงคของการทําการทดลองนี้เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของ      

แปงทาวยายมอมซึ่งจะนํามาใชเปนสารเพิ่มความหนืดทางเภสัชภัณฑ โดยศึกษาวิธีการเตรียมสารละลายแปง     

ทาวยายมอมใหมีความคงตัวและลักษณะทางกายภาพที่ดี และทําการศึกษาผลของความเขมขนของแปง อุณหภูมิ 

และความเปนกรด-ดางตอความหนืด และลักษณะทางกายภาพ นอกจากนั้นยังทําการศึกษาความคงตัวทางกายภาพ

ของสารละลายแปงทาวยายมอมโดยวิธี temperature cycling 

 

อุปกรณและวิธีการ 
สารและเครื่องมือสําคัญที่ใชในการทดลองไดแก แปงทาวยายมอม (เกรดสําหรับใชทําอาหาร รานชูถิ่น      

ส่ีแยกคอกวัว กรุงเทพฯ) เครื่องมือวัดความหนืด (Brookfield viscometer model RV, USA) และเครื่องมือสําหรับ  

วัดความเปนกรด ดางของสารละลาย (pH meter, ORION model PHO-14, USA) ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน

ตอไปนี้   

1.  ศึกษาวิธีการเตรียมสารละลายแปงทาวยายมอมเพื่อใหมีความคงตัวและลักษณะทางกายภาพที่ดี:  ทําโดยการ

เตรียมสารละลายแปงความเขมขน 3 % w/w โดยวิธีที่แตกตางกัน 4 วิธีดังนี้ 

วิธีที่ 1:  ละลายแปงดวยน้ําที่อุณหภูมิหองจนครบปริมาตร และ ใหความรอน 

วิธีที่ 2:  ละลายแปงดวยน้ําที่อุณหภูมิหองโดยใชน้ํา 2 ใน 3 สวนของปริมาตรทั้งหมด  

แลวเติมน้ําเดือดจนครบปริมาณที่ตองการ 

วิธีที่ 3:  ละลายแปงดวยน้ําที่อุณหภูมิหองในอัตราสวนแปงตอน้ํา 1: 1  

แลวเติมน้ําเดือดจนครบปริมาณที่ตองการ และใหความรอนตอจนมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

วิธีที่ 4:  ละลายแปงดวยน้ําที่อุณหภูมิหองในอัตราสวนแปงตอน้ํา 1: 2   แลวเติมน้ําเดือดจนครบปริมาณที่ตองการ 

นําสารละลายแปงที่เตรียมไดมาประเมิณคุณสมบัติตางๆ คือ อุณหภูมิที่เริ่มใส ความหนืดและความเปนกรดดาง แลว

เลือกใชวิธีที่เหมาะสมในการศึกษาผลของความเขมขนของแปงตอคุณสมบัติตางๆ ของสารละลายตอไป 

2.  การศึกษาผลของอุณหภูมิและความเขมขนของสารละลายแปงทาวยายมอมตอความหนืด:  เตรียมสารละลาย

แปงใหมีความเขมขน 1, 3, 5, 8 และ 10 % w/w โดยวิธีที่ 3 นําไปวัดความหนืดที่อุณหภูมิ ระหวาง 0-80 °C  

3.  ศึกษาผลของความเปนกรด ดางของสารละลายแปงทาวยายมอมตอความหนืด:   เตรียมสารละลายแปง         

ทาวยายมอมความเขมขน 5 และ 8 % w/w โดยวิธีที่ 3 นําไปวัดความหนืดที่ชวงความเปนกรด ดาง ตางกัน โดยใช 

กรด HCl และ ดาง NaOH หยดใหสารละลายมีความเปนกรด ดางในชวงที่ตองการ 

4.  ศึกษาความคงตัวทางกายภาพ โดยการทํา temperature cycling:  เตรียมสารละลายแปงที่ความเขมขน 1, 5 

และ 10% w/w  โดยวิธีที่ 3 นําไปเก็บที่อุณหภูมิ 45±2 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมงและ 5±2 °C  เปนเวลา 24 ชั่วโมง ทํา
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เชนนี้รวมทั้งหมด 3 ครั้ง แลวนําสารละลายแปงตั้งทิ้งไวใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหองกอนสังเกตลักษณะทาง

กายภาพและวัดความหนืด 

 

ผลและวิจารณ 
เมื่อนําสารละลายแปงทาวยายมอมมาเพิ่มอุณหภูมิ พบวาที่อุณหภูมิประมาณ 65 -70 °C สารละลายแปง

ที่ขุนจะใสขึ้นและเริ่มมีความหนืด ซึ่งเปนชวงอุณหภูมิของการเกิดเจล (gelatinization temperature range) ที่

ใกลเคียงกับคาของ arrowroot starches สายพันธุตางๆ รายงานไว เชน ที่ 60-85 °C  (Hoover R., 2001) และ ที่ 

73.5-75.9 °C (Srichuwong S. et al., 2005) การเตรียมสารละลายแปงทาวยายมอมใหมีความคงตัว มีความหนืด 

และใชเวลาสั้นไดแกการเตรียมโดยการละลายแปงดวยน้ําที่อุณหภูมิหองในอัตราสวนแปงตอน้ํา 1: 1   แลวเติมน้ํา

เดือดจนครบปริมาณที่ตองการ และใหความรอนตอจนมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ทั้งอุณหภูมิและความเขมขนของ

แปงมีผลตอความหนืดของสารละลาย โดยพบวาความหนืดของสารละลายแปงทาวยายมอมเพิ่มขึ้นเมื่อใชในความ

เขมขนที่มากขึ้น และจะมีความหนืดลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ  

สารละลายแปงทาวยายมอม 5 และ 8% w/w ที่เตรียมไดมี pH ระหวาง 6.8-7 มีความหนืดประมาณ 5,000 

และ 8,000 cps ตามลําดับ ความหนืดของสารละลายแปงทาวยายมอมขึ้นกับ pH ของสารละลาย โดยพบวาความ

หนืดของสารละลายแปงทั้งที่ความเขมขน 5 และ 8% มีคาสูงในชวงของความเปนกลางถึงดาง (pH = 6-10) ดังแสดง

ในรูปที่ 1 อาจอธิบายไดจากการสรุปและวิจารณถึงผลของ pH หรือประจุ (ion) ตอความหนืดของแปงชนิดตางๆ     

วา ความหนืดของสารละลายแปงมีความสัมพันธกับการเกิดปฏิกิริยาระหวางประจุในสารละลายและหมู phosphate 

ในโมเลกุลของ amylopectin ซึ่งมีตางกันในแปงแตละชนิด แปงที่มีปริมาณ phosphate หรือ organic phosphorous 

ในปริมาณสูงจะมีความหนืดที่แปรผันตามคา pH มากกวาแปงที่มีในปริมาณต่ํา (Hoover R., 2001)  

ผลการศึกษาความคงตัวพบวาสารละลายแปงความเขมขน 1% w/w แยกชั้นกันจึงไมสามารถวัดความหนืด

ได สวนที่ความเขมขน 5% และ 10% w/w พบวาไดผลไปในทางเดียวกันคือ ลักษณะเนื้อสารเปนเนื้อเดียวกันและ     

สีของสารละลายก็ไมเปล่ียนแปลง สวนความหนืดของ 10% เพิ่มขึ้น (p < 0.05) ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

ผลของ pH ตอความหนืดของสารละลายแปงทาวยายมอม
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รูปที่ 1 กราฟแสดงผลของ pH ตอความหนืดของสารละลายแปงทาวยายมอมความเขมขน 5 และ 8 % w/w (n ≥ 3) 
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ความหนืดของสารละลายแปงทาวยายมอม
ภายหลังการทดสอบ Temperature cycling
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รูปที่ 2 กราฟแสดงความหนืดของสารละลายแปงทาวยายมอมความเขมขน 5 และ 10 % w/w กอน (pre) และหลัง 

(post) การทดสอบความคงตัวโดยวิธี Temperature cycling (n = 3) 

 

สรุป 
สารละลายแปงทาวยายมอมมีลักษณะที่ใสและมีความหนืดสูงในชวง pH 6-10 มีความเปนไปไดในการ

นําไปใชเปนสารเพิ่มความหนืดในตํารับยาเตรียม ที่ตัวยาสําคัญคงตัวหรือละลายไดดีในสภาวะที่เปนกลางถึงดาง 

สารละลายแปงทาวยายมอมความเขมขน 5 - 8 % w/w มีความคงตัวและมีความหนืดเหมาะสมสําหรับนําไปใชเปน

สารเพิ่มความหนืดในเภสัชภัณฑ โดยที่ความเขมขน 5% เหมาะกับตํารับยาน้ํา และที่ 8 % เหมาะกับตํารับกึ่งแข็ง 

(semisolid) เชน ยาน้ําแขวนตะกอน (suspensions) ยาปาย (pastes) หรือตํารับเจลสําหรับใชภายนอก อยางไร      

ก็ตามการนําไปใชในตํารับจริงจําเปนตองศึกษาถึงความเขากันได และความคงตัวอันจะเกิดระหวางตัวยาสําคัญ     

ในตํารับกับแปงทาวยายมอมที่ทําหนาที่เปนสารเพิ่มความหนืดดวย 

 

คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหการสนับสนุนการทําวิจัยนี้ 

 

เอกสารอางอิง 
Hoover R. 2001. Composition, molecular structure, and physicochemical properties of tuber and root 

starches: a review. Carbohydrate Polymers. 45, 253-267. 

Srichuwong S., Sunarti T. C., Mishima T., Isono N., Hisamatsu M. 2005. Starches from different botanical 

sources I: Contribution of amylopectin fine structure to thermal properties and enzyme 

digestibility. Carbohydrate Polymers. 60, 529-538. 

 



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-413 

สมบัติเชิงพื้นผิวและความหนืดของอิมัลชันที่ใชเพกตินตางชนิดกันเปนสารกออิมัลชัน  
Surface properties and viscosity of emulsions using different pectins as an emulsifier 
 
มณีรัตน จัตตุลาภา1 กนกพร บูรพาพัธ1,2 และ พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์1,2    

Maneerat Juttulapa1, Kanokporn Burapapadh1,2 and Pornsak Sriamornsak1,2 

    

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมบัติเชิงพื้นผิวและความหนืดของอิมัลชันที่ใชเพกติน    

ตางชนิดกันเปนสารกออิมัลชัน โดยน้ํามันมะกอกเปนวัฎภาคน้ํามัน  ประเมินแรงตึงผิวและแรงตึงระหวางผิว (ในกรด

โอเลอิก) ทั้งกอนและหลังเตรียมเปนอิมัลชัน และคาความหนืดของอิมัลชัน ผลการศึกษาพบวาเมื่อเตรียมเพกตินทํา

ใหอยูในรูปอิมัลชันแลวแรงตึงผิวมีแนวโนมลดลงแตแรงตึงระหวางผิวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อิมัลชันที่เตรียมจาก       

เพกตินตางชนิดกันมีแรงตึงผิวและแรงตึงระหวางผิวใกลเคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบความหนืดของอิมัลชันที่ใชเพกติน 

(ความเขมขน 4% โดยน้ําหนัก) ชนิดตางๆ พบวาอิมัลชันที่ใชเพกตินที่มีเอไมดใหคาความหนืดมากที่สุด ตามดวย

อิมัลชันที่ใชเพกตนิที่มีเอสเทอรสูง ปานกลาง และต่ํา ตามลําดับ  

คําสําคัญ : อิมัลชัน สารกออิมัลชัน เพกติน สมบัติเชิงพื้นผิว ความหนืด 

 

Abstract 
 The aim of study was to investigate and compare the surface properties of emulsions those used 

different pectins as an emulsifier and olive oil as an oil phase. The surface tension and interfacial tension 

of pectin solutions and emulsions using various types of pectin as well as the viscosity of emulsions were 

determined. The results showed that the pectin emulsions showed a lower surface tension and a higher 

interfacial tension, comparing to pectin solutions. Emulsions using different types of pectin demonstrated 

comparable surface tension and interfacial tension. The rank order of the viscosity of emulsions using 

different pectins (4% w/w) was amidated low ester pectin > high ester pectin > medium ester pectin > 

low ester pectin.   

Keywords : emulsion, emulsifier, pectin, surface properties, viscosity 
 

คํานําและวัตถุประสงค 
การใชพอลิเมอรที่ไดจากธรรมชาติเปนที่นิยมมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง เขากันไดกับ

เนื้อเยื่อ (biocompatibility) และสามารถยอยสลายไดเอง (biodegradability) มีการศึกษานําเอาโพลีแซคคาไรด เชน 

อัลจิเนต เพกติน เปนตน มาใชในการบรรจุตัวยาในรูปอนุภาคขนาดเล็ก (Rajaonarivony et al.1993; 

                                          
1 กลุมวิจัยพอลิเมอรธรรมชาติสําหรับใชในอุตสาหกรรมยา คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Pharmaceutical Biopolymer Group (PBiG), Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
2 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Silpakorn university, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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Sriamornsak1998; Sriamormsak1999) เพกตินซึ่งเปนโพลีแซคคาไรดจากธรรมชาติพบในพืชชั้นสูงเกือบทุกชนิด

โดยเฉพาะในผลไมตระกูลสม มีโครงสรางประกอบดวยน้ําตาลชนิด D-galacturonic acid กับเอสเทอรของมัน

เชื่อมตอกันดวยพันธะ α-(1-4)-glycosidic  จํานวนหมูเอสเทอรในสายโซของเพกตินจะเปนตัวกําหนดสมบัติของ

เพกติน (Rolin,1993)  

อิมัลชันเปนระบบที่ประกอบดวย 2 วัฏภาค โดยมีวัฏภาคหนึ่งเปนลักษณะหยดเล็ก (dispersed phase) 

กระจายในอีกวัฏภาคหนึ่งที่มีลักษณะตอเนื่อง (continuous phase) ระบบที่นิยมใชจะเปนชนิดน้ํามันในน้ํา (o/w 

emulsion) เนื่องจากเขากันไดดีกับน้ําสามารถลางออกไดงายและสามารถนําสงยาไดหลายชนิด โดยงานวิจัยนี้ได

นําเอาเพกตินแตละชนิดมาทดสอบสมบัติเชิงพื้นผิวและความหนืดของอิมัลชันที่ใชเพกตินตางชนิดกันเปนสารกอ

อิมัลชัน โดยใชน้ํามันมะกอกเปนวัฎภาคน้ํามัน  แลวนําไปประเมินแรงตึงผิวและแรงตึงระหวางผิว (ในกรดโอเลอิก) 

ทั้งกอนและหลังเตรียมเปนอิมัลชัน และประเมินคาความหนืดของอิมัลชัน เพื่อเปนขอมูลในเบื้องตนของเพกตินแตละ

ชนิดสําหรับนําไปพัฒนาหรือเพื่อใชงานที่เหมาะสมตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1.  สารเคมี 

- น้ํามันมะกอก (Batch number 72509B-35183, บริษัท พี.ซี.ดรัก เซ็นเตอร จํากัด, ประเทศไทย) 

- กรดโอเลอิก (Batch number ER80108A, บริษัท พี.ซี.ดรัก เซ็นเตอร จํากัด, ประเทศไทย) 

- เพกติน (บริษัท Herbstreith & Fox KG ประเทศเยอรมัน) 4 ชนิด ไดแก เพกตินที่มีเอไมด (CU020) 

เพกตินที่มีเอสเทอรสูง (CU201) ปานกลาง (CU501) และต่ํา (CU701)    

2.  การเตรียมอิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ํา 

2.1. องคประกอบของอิมัลชัน 

  น้ํามันมะกอก   20.0 % w/w 

  เพกติน    4.0 % w/w 

  น้ํา ปรับใหได    100 % w/w 

2.2. วิธีการเตรียม 

 เตรียมโดยการผสมสวนที่เปนวัฏภาคน้ํามัน (น้ํามันมะกอก) เขากับวัฎภาคน้ํา (ประกอบดวยน้ําและเพกติน

แตละชนิดที่ความเขม 4.0 % w/w) โดยไมตองใหความรอนวัฏภาคน้ําและวัฏภาคน้ํามันกอนการผสมเนื่องจากทั้ง

สองวัฏภาคมีสถานะเปนของเหลวที่อุณหภูมิหองและสามารถเตรียมเปนอิมัลชันไดโดยไมตองใหพลังงานความรอน

เพิ่มลงไปในระบบ    เทวัฏภาคน้ํามันลงในน้ําพรอมกวนตลอดเวลา  นําอิมัลชันที่ไดไปผานเครื่องปนผสม 

(homogenizer) ที่ความเร็ว 12,500 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที  

3.  การประเมินผล 

 ประเมินผลโดยการตรวจสอบสมบัติเชิงพื้นผิวของอิมัลชันที่ใชเพกตินตางชนิดกันเปนสารกออิมัลชัน ไดแก 

แรงตึงผิวและแรงตึงระหวางผิว (ในกรดโอเลอิก) ดวยเครื่อง Drop Shape Analysis (FTA100, model B Frame 

System, USA) ทั้งกอนและหลังเตรียมเปนอิมัลชัน และหาคาความหนืดของอิมัลดวยเครื่องวัดความหนืด 

(Brookfield, model DV III ULTRA, USA)  
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ผลและวจิารณ 
1.  สมบัติเชิงพื้นผิวของอิมัลชันจากเพกตินตางชนิดกัน 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการเปรียบเทียบคาแรงตึงผิวและคาแรงตึงระหวางผิวเมื่อใชเพกตินในสัดสวนรอยละ 

4.0 โดยน้ําหนัก โดยใชเพกติน 4 ชนิด ไดแก เพกตินที่มีเอไมด เพกตินที่มีเอสเทอรสูง ปานกลาง และต่ํา เตรียม

รวมกับน้ํามันมะกอก 

จากการศึกษาพบวาเมื่อเตรียมอิมัลชันโดยใชเพกตินแตละชนิดที่มีความแตกตางทางเคมี (เพกตินบางชนิด

มีหมูเอไมดในโครงสราง และเพกตินแตละชนิดมีการแทนที่ดวยหมูเอสเทอรในโครงสรางแตกตางกัน) มีคาแรงตึงผิว

ของอิมัลชันแตกตางกัน และมีคาต่ํากวาสารละลายเพกติน (รูปที่ 1) ซึ่งนาจะเปนผลมาจากสมบัติการลดแรงตึงผิว

ของเพกติน (Drew, 1988) โดยอิมัลชันที่เตรียมจากเพกตินตางชนิดกันมีคาแรงตึงผิวใกลเคียงกัน 
 

 
 

รูปที่ 1 แรงตึงผิวของอิมัลชันจากเพกตินแตละชนิด 
 

แรงตึงระหวางผิวของเพกตินชนิดตางๆ (ในกรดโอเลอิก) มีคาอยูในชวงประมาณ 150-160 mN/m ในขณะที่

แรงตึงระหวางผิวของอิมัลชันที่เตรียมโดยใชเพกตินมีคาเพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 2) อิมัลชันที่เตรียมโดยใชเพกตินตางชนิดกัน

มีคาแรงตึงระหวางผิวแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
  รูปที่ 2  แรงตึงระหวางผิวของอิมัลชัน (ในกรดโอเลอิก) จากเพกตินแตละชนิด 
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ความหนืดของอิมัลชันที่ใชเพกติน (ความเขมขนรอยละ 4 โดยน้ําหนัก) ชนิดตางๆ รวมกับน้ํามันมะกอก 

(รอยละ 20 โดยน้ําหนัก) มีคาแตกตางกัน (รูปที่ 3) โดยพบวาอิมัลชันที่ใชเพกตินที่มีเอไมด (CU020) ใหคาความหนืด

มากที่สุดคือ ประมาณ 1,200 mPa.s ตามดวยอิมัลชันที่ใชเพกตินที่มีเอสเทอรสูง (CU201) และต่ํา (CU701) คือ 

ประมาณ 1,100 และ 1,000 mPa.s ตามลําดับ ซึ่งเพกตินชนิดเอสเทอรปานกลาง (CU501) มีคาความหนืดต่ําที่สุด

ประมาณ 200 mPa.s ซึ่งความแตกตางของความหนืดของอิมัลชันที่เตรียมจากเพกตินตางชนิดกันนี้นาจะเกิดจาก

ความแตกตางของหมูเอไมดในโครงสรางและปริมาณเอสเทอรในโครงสรางของเพกติน  

 

 
รูปที่ 3 ความหนืดของอิมัลชันที่เตรียมจากเพกตินชนิดตางๆ 

 

สรุป 
อิมัลชันที่เตรียมโดยใชเพกตินมีคาแรงตึงผิวลดลงแตมีคาแรงตึงระหวางผิวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสารละลาย

เพกติน กอนเตรียมเปนอิมัลชัน อิมัลชันที่เตรียมจากเพกตินตางชนิดกันมีแรงตึงผิวและแรงตึงระหวางผิวใกลเคียงกัน 

นอกจากนั้นชนิดของเพกตินยังมีผลตอความหนืดของอิมัลชันที่เตรียมขึ้นดวย ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช

เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใชในการนําสงยาตอไป 

 

คําขอบคุณ 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่อํานวยความสะดวกดานสถานที่ เครื่องมือ
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องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ตานแบคทีเรียของแอคติโนมัยสทีจากดิน 

Chemical constituents and antibacterial activities of actinomycetes from soil 
 

นวลรัตน หนูขาว1 บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ1 สมบูรณ ธนาศุภวัฒน2 และ ชุติมา ล้ิมมัทวาภิรัติ์3  

Nuanrat Nukhaw1, Busaya Apichaisataienchote1, Somboon Tanasupawat2 and Chutima Limmatvapirat3 
    

บทคัดยอ 
 ในการแยกเชื้อจําพวกแอคติโนมัยสีท (actinomycetes) จากดินรอบรากของตนมะเขือเทศใน อ.เมือง              

จ.กาญจนบุรี สามารถแยกเชื้อรหัส KM1 ที่มีโคโลนีเกาะกันเปนแผนแหง มีการสรางเสนใย และสรางสปอรคลาย 

ผงแปงสีขาว เมื่อทดสอบดวยวิธี agar cross streak พบวาเชื้อสายพันธุนี้มีฤทธิ์ตานแบคทีเรีย Ralstonia 

solanacearum ที่กอใหเกิดโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ โดยมีขอบเขตการยับยั้ง (inhibition zone) เทากับ                

37 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังพบฤทธิ์ตาน Xanthomonas axonopodis pv. citri, Staphylococcus aureus 25923 

และ Pseudomonas aeruginosa 9027 โดยมีขอบเขตการยับยั้งเทากับ 34, 34 และ 8.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ  

สารสกัดหยาบจากอาหารเหลวที่สกัดดวยเอทิลอะซีเตดของเชื้อรหัส KM1 มีฤทธิ์ตาน R. solanacearum จาก

การศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบโดยการแยกสารใหบริสุทธิ์ดวย Sephadex LH-20 พบผลึกสีขาว

และผลึกสีขาวนวล นอกจากนี้สวนสกัดอื่น ๆ ที่แยกไดยังประกอบดวยสารที่ดูดกลืนแสงในชวงอัลตราไวโอเลต  

และวิสิเบิล (UV-VIS) ซึ่งคาดวาจะเปนสารผลิตภัณฑธรรมชาติที่นาสนใจ   

คําสําคญั : แอคติโนมัยสีท  ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย  องคประกอบทางเคมี   
 

Abstract  
 The isolation of actinomycetes from soil around the tomato root collected in Amphor Muang, 

Kanchanaburi province, found that the KM1 strain has dried colony, mycelium, and white spore 

powder. This strain showed antibacterial activity against Ralstonia solanacearum, the causal agent of 

bacterial wilt on tomato, with the inhibition zone diameter of 37 mm by using the agar cross-streak 

method. Furthermore, it also inhibited Xanthomonas axonopodis pv. citri, Staphylococcus aureus 

25923, and Pseudomonas aeruginosa 9027 with the inhibition zone of 34, 34 and 8 mm, respectively. 

Crude extract of KM1 strain from ethyl acetate-soluble extraction exhibited antibacterial activity against 

R. solanacearum. The study of chemical constituents of both crude extracts using Sephadex LH-20 

chromatography obtained the white crystals and the milky crystals. Furthermore, other fractions 

composed of some UV-VIS absorbing compounds suggesting interesting natural products.  

Keywords :  Actinomycetes, Antibacterial activities, Chemical constituents 
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คํานําและวัตถุประสงค 
แอคติโนมัยสีท (actinomycetes) เปนแบคทีเรียแกรมบวกที่มีการสรางสปอรและเสนใยคลายเชื้อรา 

สามารถผลิตเมแทบอไลตแบบทุติยภูมิ (secondary metabolite) ซึ่งมักเปนสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ไดแก สาร

ปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ตานแบคทีเรียและเชื้อรากอโรค สารปราบแมลง ปรสิต และศัตรูพืชชนิดตาง ๆ รวมถึงผลิตเอนไซม

ที่ใชในการกําจัดของเสีย ยาปฏิชีวนะที่ไดจากแอคติโนมัยสีท ไดแก streptomycin, gentamicin, rifamycin และ 

erythromycin (Ningthoujam et al., 2009 ; Jeffrey, 2008) คิดเปน 75% ของยาปฏิชีวนะที่ใชรักษาโรคติดเชื้อ  

ในทางการเกษตรใชประโยชนจากสารที่ผลิตไดจากแอคติโนมัยสีทประมาณ 60% (Ceylan et al., 2008) 

Ralstonia solanacearum เปนแบคทีเรียแกรมลบที่กอโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ มีรูปรางเปนทอนส้ันหัวทายมน 

แบคทีเรียชนิดนี้สามารถกอโรคในพืชเศรษฐกิจไดหลากหลายชนิด (ศศิธร, 2549 ; Lemessa and Zeller, 2007) 

ตอมาไดมีรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถของแอคติโนมัยสีทในการยับยั้งจุลินทรีย โดย Jeffrey 

(2008) พบวา Streptomycetes spp. ที่แยกไดจากดินทางการเกษตร (agriculture soils) ที่ซาราวัก ประเทศ

มาเลเซีย สามารถยับยั้ง Fusarium palmivora, Bacillus subtilis, Pantoae dipersa และ R. solanacearum ได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาองคประกอบทางเคมี (chemical constituents) 

และฤทธิ์ตานแบคทีเรีย (antibacterial activity) ของ    แอคติโนมัยสีทที่แยกไดจากดินบริเวณรอบรากของตน

มะเขือเทศเพื่อนําไปใชประโยชนในทางการเกษตรตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
แอคติโนมัยสีทและแบคทีเรียทดสอบ 

นําแอคติโนมัยสีทรหัส KM1 ซึ่งแยกมาจากดินบริเวณรอบรากตนมะเขือเทศในแปลงเกษตรอินทรีย        

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีลักษณะโคโลนีเกาะกันเปนแผนแหง มีการสรางเสนใย และสรางสปอรคลายผงแปงสีขาว 

มาเลี้ยงบนอาหาร International Streptomyces Project 2 (ISP2) แบคทีเรียทดสอบ ไดแก R. solanacearum, 

Xanthomonas axonopodis pv. citri, Staphylococcus aureus 25923 และ Pseudomonas aeruginosa 9027 

นําแอคติโนมัยสีทรหัส KM1 มาขีดบนอาหาร ISP2 บมที่อุณหภูมิ 30oC นาน 7-14 วัน สําหรับแบคทีเรียทดสอบ

เล้ียงบนอาหาร Nutrient Agar (NA) บมที่อุณหภูมิ 30oC นาน 18-48 ชม. เพื่อใชในการทดลองตอไป 

การทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรีย  

ทําการทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียดวยวิธี agar cross streak โดยการขีดแอคติโนมัยสีทรหัส KM1 ตรง

กลางอาหาร Glucose Malt Extract Peptone (GMP)  บมที่อุณหภูมิ 30oC นาน 7-14 วัน เมื่อสปอรขึ้นจึงขีด

แบคทีเรียทดสอบทั้ง 4 สายพันธุ ใหเปนแนวตั้งฉากกับแอคติโนมัยสีทรหัส KM1 บมที่อุณหภูมิ 30oC นาน 18-24 

ชั่วโมง วัดขอบเขตการยับยั้ง (inhibition zone) ที่เกิดขึ้น 

การสกัดและการทดสอบฤทธิ ์ 

ทําการเลี้ยงแอคติโนมัยสีทรหัส KM1 ในอาหารเหลว GMP บน rotary shaker ที่อุณหภูมิ 30oC นาน 9 

วัน จากนั้นนํามาแยกสวนของเหลว (liquid broth) และเซลล (cell) ออกจากกัน นําสวนของเหลวไปสกัดดวยเอทิล-         

อะซีเตด (ethyl acetate) 3 ครั้ง นําสวนเซลลมาสกัดดวยเอทิลอะซีเตด 3 ครั้ง จากนั้นจึงสกัดตอดวยเมธานอล 

(methanol) 1 ครั้ง นําตัวทําละลายที่สกัดไดไปทําใหแหงดวยวิธีระเหย (evaporation) แบบลดความดัน นําสาร

สกัดหยาบ (crude extract) ที่ไดมาทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรีย R. solanacearum ที่ปรับความขุน OD600 เทากับ 

0.2 โดยวิธี agar disc diffusion method โดยใชแผนทดสอบ (disc) ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 มิลลิเมตร 
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ความเขมขนของสารสกัด 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตรทดสอบ 40 ไมโครลิตร เปรียบเทียบกับตัวควบคุมลบคือ 

อาหารเหลว GMP ที่ไมไดลงเชื้อ และตัวควบคุมบวกคือ streptomycin 10 ไมโครกรัม/แผนทดสอบ 

การแยกสารใหบริสุทธิ์และศึกษาองคประกอบทางเคม ี

นําสารสกัดหยาบมาแยกใหไดสารบริสุทธิ์ดวยเทคนิคทางโครมาโทกราฟฟ โดยใช Sephadex LH-20 เปน 

วัฏภาคคงที่ ใชเมธานอลเขมขน 95% เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ จากนั้นนํามาศึกษาองคประกอบทางเคมี ดวยวิธีดังนี้ 

UV Spectrophotometry 

ละลายสวนสกัดรหัส KM1-A02, KM1-A03, KM2-A02, KM2-A03 และ KM2-A05 ดวยเอทิลอะซีเตดให

ไดความเขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จุดลงบนแผน Silica gel F254 TLC นําไปแยกดวยวัฏภาคเคลื่อนที่ซึ่ง

ประกอบดวยไดคลอโรมีเธน (dichloromethane) และเมธานอล อัตราสวน 9:1 นําไปตรวจวัดการดูดกลืนแสง

อัลตราไวโอเลตดวย UV-VIS Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร 

Nuclear magnetic resonance spectrometry 

นําสวนสกัดรหัส KM1-A02, KM1-A03, KM2-A02, KM2-A03 และ KM2-A05 ที่แยกไดซึ่งมีลักษณะเปน

ผลึกมาละลายดวย deuterated chloroform (CDCl3) นําไปตรวจวิเคราะหดวย NMR Spectrometer (Avance 

300, Bruker, Germany) 
 

ผลและวิจารณ 
ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของแอคติโนมัยสีทสายพันธุ KM1 

จากการทดสอบดวยวิธี agar cross streak พบวาแอคติโนมัยสีทรหัส KM1 มีฤทธิ์ตาน                     

R. solanacearum โดยมีขอบเขตการยับยั้งเทากับ 37 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังพบฤทธิ์ตาน X. axonopodis pv. 

citri, S. aureus 25923 และ P. aeruginosa 9027 โดยมีขอบเขตการยับยั้งเทากับ 34, 34 และ 8.0 มิลลิเมตร 

ตามลําดับ (ภาพที่ 1) 

ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากแอคติโนมัยสีทสายพันธุ KM1 

จากการทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียดวยวิธี agar disc diffusion พบวาสารสกัดหยาบที่เตรียมจากการ

สกัดอาหารเหลวของแอคติโนมัยสีทรหัส KM1 ดวยเอทิลอะซีเตด มีฤทธิ์ตาน R. solanacearum โดยมีขนาดเสนผ

านศูนยกลางขอบเขตการยับยั้งเทากับ 16.3 มิลลิเมตร ในขณะที่สารสกัดหยาบที่เตรียมจากการสกัดเซลลดวย

เอทิลอะซีเตดและเมธานอลไมแสดงฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียดังกลาว ทั้งนี้ยังไมไดมีการทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรีย     

X. axonopodis pv. citri, S. aureus 25923 และ P. aeruginosa 9027  

องคประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบจากแอคติโนมัยสีทสายพันธุ KM1 

จากการศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบ โดยการแยกสารใหบริสุทธิ์ดวย Sephadex LH-20 

และตรวจสอบลําดับของสวนสกัดดวยรงคเลขผิวบาง สามารถแยกได 5 สวนสกัดที่นาสนใจ ทั้งนี้สวนสกัดรหัส 

KM1-A02, KM1-A03, KM2-A02 และ KM2-A03 เปนสารบริสุทธิ์ชนิดเดียวกัน มีลักษณะเปนผลึกสีขาวขนาดใหญ 

สําหรับสวนสกัดรหัส KM2-A05 เปนสารบริสุทธิ์ มีลักษณะเปนผลึกขนาดเล็กคลายเกล็ดน้ําตาล มีสีขาวนวล จาก

การศึกษาโครงสรางทางเคมีของสารบริสุทธิ์ทั้งสองชนิดที่แยกไดดวย NMR และการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตที่

ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร บนรงคเลขผิวบาง พบวาในโครงสรางประกอบดวยคอนจูเกชัน (conjugation) และ

หมูฟงกชันที่สามารถดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่นดังกลาวได นอกจากนี้สวนสกัดอื่นๆ ที่แยกไดยัง

ประกอบดวยสารที่ดูดกลืนแสงในชวงอัตราไวโอเลตและวิสิเบิลซึ่งคาดวาจะเปนสารผลิตภัณฑธรรมชาติที่นาสนใจ   
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สรุป 
จากการทดลองสามารถแยกแอคติโนมัยสีทรหัส KM1 ที่มีฤทธิ์ตานแบคทีเรียแกรมลบที่กอโรคทาง

การเกษตร 2 ชนิด คือ R. solanacearum และ X. axonopodis pv. citri ซึ่งเปนเชื้อกอโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ 

และโรคแคงเกอรของสม ตามลําดับ นอกจากนี้เชื้อรหัส KM1 ยังแสดงฤทธิ์ตานแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบที่

พบทั่วไป คือ   S. aureus 25923 และ P. aeruginosa 9027 จากการทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัด

หยาบที่เตรียมจากการสกัดอาหารเหลวของแอคติโนมัยสีทรหัส KM1 ดวยเอทิลอะซีเตด พบวามีฤทธิ์ตานแบคทีเรีย 

R. solanacearum นอกจากนี้จากการศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบดังกลาว พบวาสวนสกัดรหัส 

KM1-A02, KM1-A03, KM2-A02 และ KM2-A03 เปนสารบริสุทธิ์ชนิดเดียวกันมีลักษณะเปนผลึกสีขาวขนาดใหญ 

สําหรับสวนสกัดรหัส KM2-A05 เปนสารบริสุทธิ์ มีลักษณะเปนผลึกขนาดเล็กคลายเกล็ดน้ําตาลสีขาวนวล        

สารบริสุทธิ์ทั้งสองชนิดสามารถดูดกลืนแสงในชวงอัตราไวโอเลตได ซึ่งคาดวาจะเปนสารผลิตภัณฑธรรมชาติที่

นาสนใจ และสามารถนําไปใชประโยชนในทางการเกษตรไดตอไป  
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ภาพที่ 1 ขอบเขตการยับยั้งเชื้อ R. solanacearum, X. axonopodis pv. citri, S. aureus  25923 และ  

            P. aeruginosa 9027 ของแอคติโนมัยสีทรหัส KM1 ทดสอบดวยวิธี agar cross streak  
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อิมัลซิไฟเออรตอคุณภาพขาวเหนียวมนูกะทิแชเยือกแข็ง 
Emulsifiers affecting on the quality of frozen sweet sticky rice  
 

ศกลวรรณ พอธานี1 ประสงค ศิริวงศวิไลชาติ 1 และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร1    

Sakonwan Porthanee1, Prasong Siriwongwilaichart1 and Doungjai Thirathumthavorn1  

 

บทคัดยอ 

 ขาวเหนียวมูนกอนการแชเยือกแข็งจะมีการเกาะตัวเล็กนอย  และมีความชุมฉํ่าของกะทิ แตเมื่อนําขาว

เหนียวมูนแชเยือกแข็งมาผานการคืนรูปโดยไมโครเวฟ พบวา เมล็ดขาวเกาะตัวกันมากขึ้น และมีความแข็งเพิ่มขึ้น  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเติมอิมัลซิไฟเออรตอคุณภาพขาวเหนียวมูนกะทิแชเยือกแข็งภายหลัง

การคืนรูปดวยไมโครเวฟ  โดยการเติมอิมัลซิไฟเออร 2 ชนิด ไดแก distilled monoglyceride (DMG) และ sodium 

stearoyl lactylate (SSL) ที่ 3 ระดับความเขมขน คือ รอยละ 0.1, 0.5 และ 1.0 โดยน้ําหนักของขาวสาร เปรียบเทียบ

กับตัวอยางควบคุมที่ไมมีการเติมอิมัลซิไฟเออร  จากผลการทดลอง พบวา การเกาะตัวของขาวเหนียวมูนที่มีการเติม

อิมัลซิไฟเออรลดลงเมื่อระดับการเติมอิมัลซิไฟเออรเพิ่มขึ้น หลังผานการแชเยือกแข็ง – ละลายจํานวน 5 รอบ การ

เกาะตัวของขาวเหนียวมูนที่เติม DMG และ SSL ที่ระดับรอยละ 0.5 มีการเกาะตัวใกลเคียงกับตัวอยางควบคุมกอน

การแชเยือกแข็ง เมื่อพิจารณาลักษณะเนื้อสัมผัส พบวา หลังผานการแชเยือกแข็ง – ละลายจํานวน 5 รอบ ขาวเหนียว

มูนที่มีการเติมอิมัลซิไฟเออร มีคาความแข็งต่ํากวาตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  
คําสําคัญ : ขาวเหนียวมูน อิมัลซิไฟเออร การแชเยือกแข็ง 

 

Abstract 
 Sweet sticky rice before freezing was slightly sticky and quite moist due to the coconut milk. 

Frozen sweet sticky rice thawed by microwave appeared more sticky as well as greater hardness. This 

research aims to investigate the effect of emulsifiers on the quality of frozen sweet sticky rice. Two types 

of emulsifiers were used including distilled monoglyceride (DMG) and sodium stearoyl lactylate (SSL). 

Level of emulsifiers was varied at 0.1, 0.5 and 1.0% by  weight of raw rice. The control sample was sweet 

sticky rice without emulsifier. The results shown that stickiness of sweet sticky rice with emulsifier 

decreased with increasing amount of emulsifiers.  After 5 freeze-thawed cycles, the stickiness of sweet 

sticky rice containing 0.5% DMG or 0.5% SSL was not different from fresh sweet sticky rice. In addition, 

the hardness of frozen sweet sticky rice with emulsifier was significantly lower than the control  sample 

(P<0.05).  

Keywords : Sweet sticky rice, Emulsifiers, Freezing 
 

                                                  
1 ภาควิชาเทคโนโลยอีาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Food Technology, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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คํานําและวัตถุประสงค 
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอประเทศไทยเนื่องจากนํารายไดเขาประเทศมากกวา 90,000 ลาน

บาท และยังมีแนวโนมการสงออกที่เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามถึงแมวาการสงออกของขาวไทยจะมีแนวโนมการ

ขยายตัวแตจากความผันผวนทางดานราคาและผลผลิตขาวโลก การแปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาขาวจึงเปนแนวทางหนึ่ง

ในการแกไขปญหาดังกลาว (นุชจรินทร, 2549) ประกอบกับภาครัฐไดสนับสุนนขนมไทยใหเปนธุรกิจที่พัฒนา           

สูตลาดโลก การแปรรูปผลิตภัณฑขาวเหนียวมูนแชเยือกแข็งเพื่อสงออกตางประเทศ จึงเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่ม

มูลคาสินคาทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศและเปนการตอบรับนโยบายของรัฐบาล โดยขาวเหนียวมูนกอนการ

แชแข็งจะมีการเกาะตัวเล็กนอย  เมล็ดขาวเรียงตัว มีความชุมฉํ่าของกะทิ แตเมื่อนําขาวเหนียวมาผานการคืนรูป   

โดยไมโครเวฟ พบวา เมล็ดขาวเหนียวเกาะตัวกันมากขึ้น บริเวณผิวหนาแหง จึงมีการศึกษาวิธีการในการปรับปรุง

คุณภาพผลิตภัณฑขาวเหนียวมูนแชเยือกแข็งภายหลังการคืนรูป ซึ่งอิมัลซิไฟเออรมีการใชในผลิตภัณฑอาหารที่มี

สตารชเปนองคประกอบเพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกัน  เชน ปองกันการเกิด overcook และ การเกาะติดกันของเสน

พาสตา และชวยรักษาความแนนเนื้อในผลิตภัณฑพาสตากระปอง (Boutte และ Skogerson, 2004) ปองกันผิวหนา

อาหารแชเยือกแข็งจากการสูญเสียน้ํา และรักษาคุณภาพดานเนื้อสัมผัส (Masuda และคณะ, 2004) รวมถึงการ

ปองกันการเกิด staling ในผลิตภัณฑขนมอบ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเติมอิมัลซิไฟเออรตอ

คุณภาพของขาวเหนียวมูนกะทิแชเยือกแข็ง 

 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
วัตถุดิบและอุปกรณ 

ขาวเหนียว  จากบริษัทชัยทิพย จํากัด 

กะทิคั้นสดแบบไมเติมน้ําซึ่งมีไขมันประมาณ 35% 

Distilled monoglyceride (DMG) จากบริษัท Cognis (ประเทศไทย) จํากัด 

Sodium stearoyl lactylate (SSL) จากบริษัท Cognis (ประเทศไทย) จํากัด 

Texture Analyzer  (TA-XT2I, Tex Tech Corp, สหรัฐอเมริกา)  

วิธีการทดลอง 

ศึกษาการเติมอิมัลซิไฟเออร 2 ชนิด ไดแก SSL และ DMG ที่ 3 ระดับความเขมขน  ไดแก  0.1, 0.5 และ 

1% โดยน้ําหนักของขาวสาร เปรียบเทียบกับตัวอยางขาวเหนียวมูนที่ไมมีการเติมอิมัลซิไฟเออร เตรียมอิมัลซิไฟเออร

โดยการละลาย DMG ในกะทิคั้นสด และละลายSSL ในน้ํา ผสมอิมัลซิไฟเออรที่ละลายแลวในสวนของน้ํากะทิมูน   

ซึ่งประกอบดวยน้ําตาล เกลือ และน้ําสะอาด ซึ่งมีสูตรมาตรฐาน คือ ขาว 1 กิโลกรัม น้ําตาลทราย 400 กรัม กะทิ  

240 กรัม น้ําสะอาด 160 กรัม และเกลือ 20 กรัม นําสวนของน้ํากะทิผสมกับขาวเหนียวนึ่งสุก บรรจุตัวอยาง 200 

กรัมในกลองพลาสติกโพลีโพรพิลีน  จากนั้นนําตัวอยางไปแชเยือกแข็งโดยวิธีสัมผัสลมเย็น (Air blast freezing)       

ที่อุณหภูมิ  -30 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง 30 นาที และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน 

หลังจากการเก็บรักษาเปนเวลา 7 วัน ตัวอยางที่แชเยือกแข็ง-ละลายรอบที่ 1 จะถูกนํามาคืนรูปดวย

ไมโครเวฟความรอน 540 วัตต นาน 4 นาที กอนนําไปทดสอบคาความแข็ง (hardness) ดวยเครื่อง Texture 

Analyzer โดยการชั่งตัวอยางขาวเหนียวมูน 15 กรัม ใสลงในพิมพพลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลางดานใน           

4.5 เซนติเมตร กดดวยตุมน้ําหนักขนาด 100 กรัม นาน 1 นาที จากนั้นทดสอบความแข็งโดยใชหัววัด P10 และ



บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4  บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21  มกราคม 2554   มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

P-424 

ความเร็วของหัววัดเทากับ 1.0 มิลลิเมตรตอวินาที  ทดสอบตัวอยางละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ชุดการทดสอบ และการเกาะ

ตัวของเมล็ดขาว โดยนําตัวอยางขาวเหนียวมูน 15 กรัม ที่ขึ้นรูปในพิมพพลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลางดานใน   

4.5 เซนติเมตร มากดดวยแรงขนาด 2 นิวตัน เปนระยะเวลา 5 วินาทีดวยเครื่อง Texture Analyzer แลววัดระยะทาง

การกระจายตัวของตัวอยางพรอมถายรูป 

ตัวอยางของการแชเยือกแข็ง-ละลายรอบที่ 2-5 จะถูกนํามาละลายที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 ชั่วโมง แลว

นําไปเก็บรักษาตอที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน ทําซ้ําเชนนี้จนครบ 5 รอบของการแชเยือกแข็ง-

ละลาย  

 

ผลและวิจารณ 
1.  ผลของอิมัลซิไฟเออรตอลักษณะเนื้อสัมผัสขาวเหนียวมูนแชเยือกแข็ง 

 ตัวอยางขาวเหนียวมูนกอนการแชเยือกแข็ง (0 รอบ) ที่ไมมีการเติมอิมัลซิไฟเออร มีความแข็งมากกวา

ตัวอยางที่มีการเติมอิมัลซิไฟเออร และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อจํานวนรอบของการแชเยือกแข็ง – ละลายเพิ่มขึ้น แตไม

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ยกเวนรอบที่ 3 ที่คาความแข็งต่ํากวาตัวอยางอื่นๆ เมื่อพิจารณาขาว

เหนียวมูนกอนนําไปแชเยือกแข็งที่มีการเติมอิมัลซิไฟเออรทั้งสองชนิด มีความแข็ง (6.02 -  8.23 นิวตัน) ต่ํากวาขาว

เหนียวมูนที่ไมมีการเติมอิมัลซิไฟเออร (ตัวอยางควบคุม) (9.10 นิวตัน) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ยกเวน

ขาวเหนียวมูนที่มีการเติม DMG รอยละ 1.0,  SSL รอยละ 0.5 และ SSL รอยละ 1.0   ซึ่งมีคาความแข็งต่ํากวา

ตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเกิดโครงสรางเชิงซอนระหวาง         

อิมัลซิไฟเออรและอะมิโลสในขาว ชวยลดการเกิดรีโทรเกรเดชันของอะมิโลสภายหลังขาวเย็นตัว ซึ่งทําใหเนื้อสัมผัส

ของขาวนุมขึ้น  

 เมื่อขาวเหนียวมูนผานการแชเยือกแข็ง - ละลาย พบวา ตัวอยางขาวเหนียวมูนที่มีการเติมอิมัลซิไฟเออร    

มีคาความแข็งต่ํากวาตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ยกเวนขาวเหนียวมูนที่มีการเติม DMG 

หรือ SSL รอยละ 0.1 ที่ผานการแชเยือกแข็ง – ละลายรอบที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งมีคาความแข็งไมแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุมที่ผานการแชเยือกแข็ง - ละลายในรอบเดียวกัน  

2.  ผลของการเติมอิมัลซิไฟเออรตอการเกาะตัวของขาวเหนียวมูนภายหลังผานการแชเยือกแข็ง – ละลาย  

 ขาวเหนียวมูนแชเยือกแข็งเมื่อผานการคืนรูปโดยไมโครเวฟ พบวา เมล็ดขาวเหนียวมีการเกาะตัวกันมากขึ้น 

(ภาพที่ 1ก) ซึ่งแสดงจากระยะทางที่ลดลงของกอนขาวเหนียวเมื่อถูกกดดวยแรงที่เทากัน อาจเปนผลเนื่องจาก       

อะมิโลเพกตินที่ มีโมเลกุลขนาดเล็กจะสามารถหลุดออกจากโมเลกุลสตารชได เมื่อไดรับความรอนเพิ่มขึ้น 

(Leelayuthsoontorn และ Thipayarat, 2006) ซึ่งอะมิโลเพกตินนี้มีคุณสมบัติทําใหขาวเหนียวติดกัน จากภาพที่ 1ข 

และ 1ค แสดงใหเห็นวาตัวอยางขาวเหนียวมูนที่เติม DMG และ SSL ที่ระดับรอยละ 0.1 มีการเกาะตัวใกลเคียงกับ  

ตัวอยางขาวเหนียวมูนที่ไมมีการเติมอิมัลซิไฟเออร (control) สําหรับการเติมอิมัลซิไฟเออรที่ระดับรอยละ 0.5 นั้นจะ

สงผลตอการเกาะตัวของตัวอยางขาวเหนียวมูนเล็กนอย ยกเวนตัวอยางที่มีการเติม DMG รอยละ 0.5 ซึ่งมีการ    

เกาะตัวเพิ่มขึ้นในการแชเยือกแข็ง – ละลายรอบที่ 3  และมีลักษณะการเกาะตัวใกลเคียงกับตัวอยางขาวเหนียวมูน

กอนการแชเยือกแข็ง เมื่อพิจารณาการแชเยือกแข็ง –ละลายรอบที่ 5 พบวา ตัวอยางที่มีการเติมอิมัลซิไฟเออรที่ระดับ

รอยละ 1.0  มีการเกาะตัวนอยกวาตัวอยางอื่นๆ รวมทั้งมีการเกาะตัวนอยเกินไปทําใหขาวเหนียวมูนที่ไดมีลักษณะ

รวน ซึ่งเปนลักษณะที่แตกตางจากขาวเหนียวมูนโดยทั่วไป 
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สรุปผลการทดลอง  

 การเติมอิมัลซิไฟเออรในระดับที่เหมาะสมจะสามารถชวยปรับปรุงเนื้อสัมผัส และการเกาะติดกันของขาว

เหนียวมูนแชเยือกแข็งได  
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ปรับปรุงคุณภาพขาวเหนียวมูนกะทิแชเยือกแข็ง  
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ตารางที่ 1   คาความแข็งของขาวเหนียวมูนภายหลังผานการแชเยือกแข็ง – ละลาย (นิวตัน) 

 
จํานวนรอบของการแชเยือกแข็ง - ละลาย (รอบ) 

ทรีทเมนต 
0 1 2 3 4 5 

control 9.10±0.13a/AB 9.72±0.31a/AB 9.65±0.35a/AB 9.01±1.13a/B 10.17±0.38a/A 9.83±0.54a/AB 

DMG 0.1% 8.23±1.59ab/A 8.71±0.91ab/A 8.12±0.66ab/A 7.83±0.51ab/A 8.33±1.03b/A 8.24±0.88b/A 

DMG 0.5% 7.33±1.36abc/A 7.60±0.51bc/A 6.73±1.31b/A 6.50±0.10c/A 7.23±0.46b/A 6.90±0.91bc/A 

DMG 1.0% 7.07±0.77bc/A 6.81±1.22c/A 6.56±1.82b/A 6.28±0.51c/A 6.69±0.49b/A 6.82±0.87bc/A 

SSL 0.1% 7.62±0.80abc/A 8.45±0.70ab/A 8.12±0.04ab/A 7.91±0.63ab/A 8.33±0.92b/A 8.14±0.60b/A 

SSL 0.5% 6.93±0.83bc/A 7.50±1.34bc/A 7.05±1.61b/A 6.74±0.95bc/A 7.35±1.39b/A 7.48±1.14bc/A 

SSL 1.0% 6.02±0.98c/A 6.84±0.74c/A 7.19±1.86b/A 6.06±0.30c/A 6.73±1.70b/A 6.20±0.79c/A 
 

a,b,c  ตัวอักษรเหมือนกันที่อยูในแนวตั้งเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
A,B,C ตัวอักษรเหมือนกันที่อยูในแนวนอนเดียวกันแสดงความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ภาพที่ 1  ระยะทางของกอนขาวเหนียวมูนกอนและหลังผานการแชเยือกแข็ง – ละลาย รอบที่ 1-5 เมื่อกดดวยเครื่อง 

Texture Analyzer  ขาวเหนียวมูนที่ไมมีการเติมอิมัลซิไฟเออร (ก) ขาวเหนียวมูนที่เติม DMG (ข)           

ขาวเหนียวมูนที่เติม SSL (ค) 
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แบบเรียนรูใหม กขค 
กขค: A Learning Reform 
 

ปยลักษณ เบญจดล1 

Piyaluk Benjadol1 

    

บทคัดยอ 
 ผลงานสรางสรรคชุด “แบบเรียนรูใหม กขค” ถูกสรางสรรคขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2544 ในรูปแบบของโปสเตอร  

เพื่อเปนบทเรียนเสริม ก-ฮ ที่ใชความหมายของภาษาที่เปนนามธรรม เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม และมี

ความหมายเชิงบวกผานคํากํากับพยัญชนะภาษาไทย ตอมาไดถูกพัฒนาปรับเปล่ียนในรูปแบบของสื่อตางๆ อยาง

ตอเนื่องจนถึงปจจุบันทั้งในรูปแบบของโปรแกรมอินเตอรแอกตีฟ กราฟกในพื้นที่สาธารณะ ภาพนิ่งประกอบกิจกรรม

แอโรบิก กราฟกบนเสื้อยืด กราฟกบนปกสมุดโนต และลาสุดในรูปแบบของชุดส่ือสําหรับการเรียนรูดวยตนเองและ

สมุดคัดลายมือ ผูสรางสรรคไดวิเคราะหผลงานชุดนี้ในประเด็นของการเปนงานออกแบบเชิงวิพากษ การทําใหเกิด

ปฏิสัมพันธระหวางผูชมงานดวยกันเองตามทฤษฎี Relational Aesthetics การเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมทาง

สายตา (visual culture) ความรับผิดชอบของนักออกแบบ และการเปนส่ือเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม

ในสังคม ผลงานสรางสรรคชุด “แบบเรียนรูใหม กขค” นี้ไดถูกเผยแพร นําเสนอและจัดแสดงในประเทศไทยและ

ประเทศตางๆ  ไดแก ประเทศแคนาดา  สหรัฐอเมริกา  ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศสิงคโปร  ประเทศเยอรมนี 

สหราชอาณาจักร ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลี ผูสรางสรรคมีแผนที่จะพัฒนาผลงานชุดนี้ตอไปในอนาคต       

ใหสามารถเผยแพรการเรียนรูภาษาไทยที่เปนบทเรียนเสริมโดยใชคํากํากับพยญัชนะที่มีความหมายเชิงนามธรรมและ

เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรมคูกับภาษาอื่นๆ อีกนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสที่ไดจัดทําขึ้นแลว 

คําสําคัญ  : การออกแบบนิเทศศิลป 

 

Abstract 
กขค: A Learning Reform was first created in 2001 in poster format. This continuing project since 

then intends to be a supplement for traditional Thai alphabet learning.  Its usage of abstract, positive and 

morality-based word connecting to ก - ฮ alphabet is different from the traditional one. Other formats or 

media of this project are developed in order to be suitable to the context of each exhibition or activity 

such as interactive program, graphic in public spaces, graphic for aerobic activities, graphic on T-shirts, 

graphic on notebook and, the most recent, self-learning kit and handwriting book. In relation to Relational 

Aesthetics Theory, interactivity, critical design, visual culture and the responsibility of the designer, this 

project’s concept and its developing connection around the world has been showing that positive 

thinking and morality are universal language and truly important for contemporary society. In the near 

                                          
1 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศลิป คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย 
  Department of Communication Design, School of Fine and Applied Arts, Bangkok University Rangsit Campus, Klong Luang, Patumthani 12120,  
  Thailand 
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future, besides English and French version, Thai version with other languages will be created to reach 

international audiences.  

Keyword : Communication Design  

 

ประเภทของผลงานวิจัยสรางสรรค 
 การออกแบบนิเทศศิลป 

 

แนวความคิด 
 จากการคนควาที่มาของคํากํากับพยัญชนะไทยที่เริ่มเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมาและมีพัฒนาการ

ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน พบวาคํากํากับพยัญชนะไทยที่ใชเปนแบบเรียนภาษาไทยอยางเปนทางการเปนคําที่มี      

ความหมายถึงคน สัตว และส่ิงของซึ่งเปนรูปธรรมจับตองไดทั้งส้ิน เชน คน ไดแก ผูหญิง เณร เด็ก ฯลฯ สัตว ไดแก   

ไก ควาย งู ฯลฯ ส่ิงของ ไดแก ไข จาน ฉ่ิง ฯลฯ ผูสรางสรรควิเคราะหวาวิธีดังกลาวเปนเพียงวิธีหนึ่งที่นาจะเหมาะสม

สําหรับการเรียนรูภาษาไทยในเบื้องตนผานพยัญชนะและคํากํากับพยัญชนะที่พบเห็นไดใกลตัว ผูสรางสรรคจึงมี

แนวความคิดที่จะสรางผลงานชุด “แบบเรียนรูใหม กขค” ที่นําเสนออีกวิธีการหนึ่งของการเรียนรูภาษาไทยควบคู    

กับภาษาอื่นผานคํากํากับพยัญชนะอีกชุดหนึ่งที่เปนคําที่มีความหมายเชิงนามธรรม เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม

อันดีงาม และเปนความหมายเชิงบวกที่เปนสากลและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในทุกวัฒนธรรมของโลก เชนคําวา

เกื้อกูล ขันติ รับผิดชอบ สามัคคี เปนตน 

 

ความสาํคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค 
การสรางสรรคผลงานชุดนี้เปนการดําเนินงานตอเนื่องจากโครงการที่ไดเริ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา 

โดยพัฒนาเปนส่ือในรูปแบบของสมุดคัดลายมือเพื่อใหสะดวกตอการเก็บรักษาและการนําไปใชงานจริง

นอกเหนือจากรูปแบบโปสเตอรที่ไดสรางสรรคขึ้นแลว ผลงานชุดใหมนี้มีเปาหมายที่จะแพรกระจายใหเขาถึงกลุมเด็ก

นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับประถมตนและประถมปลายตามโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ โดยในอนาคตอาจหาการ

สนับสนุนจากหนวยงานเอกชนตางๆ เชน สํานักพิมพ ฯลฯ เพื่อเพิ่มจํานวนการพิมพใหมากขึ้นตอไป 

 

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
เพื่อสรางงานสรางสรรคที่เปนบทเรียนเสริม ก-ฮ ที่ใชความหมายของภาษาที่เปนนามธรรม เกี่ยวของกับ

คุณธรรมจริยธรรม และมีความหมายเชิงบวกผานคํากํากับพยัญชนะภาษาไทยในรูปแบบของสมุดคัดลายมือ 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
1. การกําหนดคํากํากับพยัญชนะแตละตัวอักษรเริ่มตนจากการคนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต         

พ.ศ. 2542 ตั้งแตตัวอักษร ก ข ค ฯลฯ และดึงคําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะดังกลาวที่มีความหมายเปนนามธรรม 

เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม และมีความหมายเชิงบวกออกมาบันทึกไวเปนกลุม เชน ก กลาหาญ เกื้อกูล เกื้อหนุน 

กรุณา กระตือรือรน การุณย กุศล เปนตน เมื่อครบทุกตัวอักษรแลวจึงเลือกคําหนึ่งคําที่มีความหมายเหมาะสมของ 

แตละพยัญชนะโดยดูภาพรวมไมใหมีความหมายซ้ํากันหรือใกลเคียงกันมากเกินไป หากตัวอักษรใดไมมีคําที่ขึ้นตน
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ดวยพยัญชนะดังกลาวและมีความหมายที่เหมาะสมหรือมีความหมายซ้ํากับพยัญชนะตัวอื่นๆ ก็จะคนหาและ

คัดเลือกคําใหมที่มีพยัญชนะตัวดังกลาวอยูในสวนใดสวนหนึ่งของคํานั้นๆ เชน ง ไมงมงาย ณ กรุณา น หนาที่ เปน

ตน สวนพยัญชนะที่พบวาไมมีคําที่เหมาะสมสําหรับแบบเรียนรูใหม กขค คือ ฑ ฬ และ ฮ จะใชคําวา “ไมมีคําที่

เหมาะสมสําหรับแบบเรียนรูใหม กขค” ในผลงาน รวมทั้งใชคําวา “พยัญชนะตัวนี้ไมไดใชในปจจุบัน" สําหรับ 

ตัวอักษร ฃ และ ฅ 

2.คนหาคําในภาษาอังกฤษที่มีความหมายเดียวกันหรือใกลเคียงกันของคํากํากับพยัญชนะภาษาไทยที่

เลือกไว เชน น หนาที่ obligation, duty ม ไมตรี friendship, amicability, goodwill เปนตน 
 3.เลือกใชส่ือทางการออกแบบที่หลากหลายโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของโครงการหรือนิทรรศการ 

ที่เขาไปมีสวนรวม บริบทของผูรับสารและสถานที่ที่แสดงผลงาน หรือลักษณะการจัดกิจกรรม รวมทั้งการปรับเปลี่ยน

รูปแบบใหเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับในแตละครั้งจากองคกรและผูสนับสนุนรายตางๆ โดยผลงานชุดลาสุดนี้

ไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการจัดทําส่ือในรูปแบบของสมุดคัดลายมือที่จัดพิมพครั้งแรกจํานวน 

1,000 เลม 

 4.กําหนดกลุมเปาหมายเพื่อส่ือสารเนื้อหาของผลงานผานสื่อทางการออกแบบที่ถูกเลือกสรรและ

ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของงานในแตละครั้ง โดยผลงานชุดลาสุดนี้กําหนดกลุมเปาหมายเปนกลุมเด็กไทย

ที่กําลังศึกษาในระดับประถมตนและประถมปลาย จึงพัฒนาสื่อเปนสมุดคัดลายมือ 

 5.ดําเนินการออกแบบและจัดทําอารตเวิรก เลือกกระดาษ วิธีการพิมพเนื้อในและปก และโรงพิมพ 

 6.ตรวจสอบความถูกตองของอารตเวิรกขั้นสุดทายกอนสงโรงพิมพและสงโรงพิมพ 

 7.ติดตอองคกรตางๆ เพื่อหาการสนับสนุนในการจัดสงสมุดคัดลายมือใหถึงกลุมเปาหมายซึ่งไดแกนักเรียน

ที่กําลังศึกษาในระดับประถมตนและประถมปลายทั่วประเทศ โดยแบงกระจายใหเหมาะสมกับจํานวนพิมพที่พิมพ

เปนครั้งแรก 1,000 เลม 

 8.เตรียมการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการเพื่ออธิบายถึงที่มา แนวความคิด กระบวนการพัฒนาผลงาน 

และผลงานสรางสรรคชุดลาสุด 

 

อุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
เครื่องคอมพิวเตอร กระดาษ หมึกพิมพ 
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ผลงานวิจัยสรางสรรค 

 
 

คําขอบคุณ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ใหทุนสนับสนุนการจัดทําสมุดคัดลายมือ 

 

เอกสารอางอิง 
สมพร เทพสิทธา. 2551. การสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม. กรุงเทพฯ: สมชายการพิมพ.  
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วิถีชนบท   
Rural Life 
 

ธีรศักดิ์  ทองนุยพราหมณ1 

Tirasak Thongnuypram1 
 

บทคัดยอ 
การสรางสรรคผลงานศิลปกรรม (จิตรกรรม)  ชุดวิถีชีวิตในชนบท  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคผลงาน

ศิลปะประเภทจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริง และเพื่อพัฒนาการสรางสรรคผลงานศิลปะใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  โดยใช

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ในการสรางสรรคผลงานดวยการถายภาพชนบทจากสถานที่จริง  นํามาเขียนเปนภาพสเก็ต  

ภาพราง  ลงสีน้ํามันดวยเทคนิคเฉพาะตัว  จนสําเร็จเปนภาพผลงานจิตรกรรม  

               ผลการสรางสรรคสามารถสรางสรรคภาพจิตรกรรมวิถีชีวิตชนบทได 10 ชิ้นงาน (ภาพ)  ที่ใชสัญลักษณที่

ตองการสื่อถึงวิถีชีวิตของคนในชนบท  ที่ปรากฏอยูในผลงานจิตรกรรม  ประกอบดวยสิ่งกอสรางที่สรางดวยวัสดุใน

ทองถิ่น  คือไม  ไมไผ  ใบตาล  และสิ่งของเครื่องใช  ที่ตั้ง  วาง  แขวน  อยูในบริเวณโดยรอบสิ่งกอสราง  ทั้งกระบอก

ตาล  ถังพลาสติก  กระสอบปุย  เพื่อแสดงออกถึงความเกี่ยวพันกับคนในชนบท  ที่ปรากฏอยูในผลงานจิตรกรรมทุก

ชิ้น  ที่สรางสรรคชื่อจาก วิถีชีวิตของคนในชนบท คือ ขนําพี่แผน 1    ขนําพี่แผน 2  ขนํากลางทุง 1  ขนํากลางทุง 2  

ขนํากลางทุง 3 โรงเตาขางบาน กลางสวนพราว โรงเตาริมทาง โรงเตาหลังบาน 1 โรงเตาหลังบาน2   

คําสําคัญ  :  จิตรกรรม  วิถี  ชนบท 
 

Abstract 
 The creations of Art’s work (Painting) “RURAL LIFE”.  The objective is for the creation of Art’s 

work (Painting) from the real things and the developing the creation of Art’s work to be high quality.  By 

collecting the data to create the Art’s work by taking photographs in the real rural life, then sketching,    

drawing and using oil color specific technique to create the completion Art’s work. (Painting)  

 The results of The creations of Art’s work (Painting) can create the tenth Art’s works of rural life 

that uses the symbols of them to transfer the ruler life.  They made from the things in those areas such as, 

wood, bamboo, sugar palm leaves, the things are around them; a section of bamboo stem of sugar palm, 

buckets, sacks of fertilizer for showing about the relation of people in those places that found in all the 

creation of Art’s work. They are Mr. Pan’s Hut 1, Mr. Pan’s Hut 2, The Hut in The Center of The Field 1 

(Kanam Klang Tung 1), The Hut in The Center of The Field 2 (Kanam Klang Tung 2), The Hut in The 

Center of The Field 3 (Kanam Klang Tung 3), The Fireplace beside The Hut, The Center of The Coconut 

Garden, The Fireplace beside The Road, The Fireplace behind The Hut 1 and The Fireplace behind The 

Hut 2.  

Keywords :  Painting, Way, Rural  

                                          
1 ภาควิชาศลิปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี 84100 ประเทศไทย 
  Department of Art. Faculty of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University,  Amphur  Muang,  Suratthani  84100, Thailand 
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ประเภทของผลงานวิจัยสรางสรรค 
 จิตรกรรม 

 

แนวความคิด 
 ขาพเจาเกิดและเติบโตในชนบท เห็นวิถีชีวิตของผูคนในชนบทที่ดํารงชีวิตดวยความเรียบงายสมถะ และ

สอดคลองสัมพันธกับธรรมชาติในทองถิ่น   ซึ่งสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน  ขาพเจาไดกลับมาดํารงชีวิตในทองถิ่น

ชนบท(บานเกิด) ไดมองเห็นวิถีชีวิตของผูคน 

และทิวทัศนในชนบทงดงามที่มีรูปแบบเฉพาะถิ่นของชุมชนดั้งเดิมซึ่งยังคงเหลืออยูในบางสวนของทองทุง  

สถาปตยกรรมดั้งเดิมที่ผูคนยังใชเปนที่อยูอาศัยจนถึงปจจุบันนี้ ส่ิงตางๆเหลานี้ ลวนเปนแรงบันดาลใจที่สําคัญ 

ประกอบกับความรักความผูกพันในความเปนพื้นถิ่นของขาพเจาจึงทําใหเกิดการสรางสรรคผลงานศิลปะ (จิตรกรรม) 

แบบเฉพาะตัว ชุด “วิถีชีวิตชนบท” ขึ้นมา 

 

ความสาํคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค 
 ในโลกยุคปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และขอมูลขาวสารติดตอกันได

อยางรวดเร็วมีการแลกเปลี่ยนทางความรูความคิด  ของผูคนในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วโลกระหวางชุมชนตอชุมชน  รัฐตอรัฐ  

ประเทศตอประเทศ  กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกัน  วัฒนธรรมใหมที่มีความเขมแข็งกวา  สะดวกกวา

เขากับวิถีชีวิตของคนรุนใหมกวาก็เขามาทดแทนวัฒนธรรมเกาที่มีวิถีชีวิตอยางเรียบงาย  สมถะอยางมิอาจหลีกเลี่ยง

ได  เหตุการณเชนนี้พบเห็นไดทั่วไปแมนในทองถิ่นชนบทที่หางไกล  โดยเฉพาะในทองถิ่นที่ขาพเจาอาศัยอยูในทองที่

ของการยังชีพแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม (ทํานา) พื้นที่การทํานาหรืออาชีพเกษตรกรรมแบบยังชีพเริ่มไมเพียงพอที่จะใช

จายในยุคทุนนิยมอีกตอไปนาขาวเริ่มเปล่ียนเปนนากุง  สวนยางพาราและสวนปาลม การปลูกพืชแบบผสมผสาน 

เพื่อใหมีผลไมพอกินตามฤดูกาล   เปล่ียนเปนการปลูกไมผลเชิงพาณิชย วัฒนธรรมการชวยเหลือลงแขกเกี่ยวขาว 

ของชาวนาเริ่มหายไปเปลี่ยนเปนคนจางทดแทนดวยเงินตรา วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมดั้งเดิมของคนรุนเกาถูกคนรุน

ใหมเยาะเยยถากถาง และนิยามวาพนสมัยจากอาชีพเกษตรเปลี่ยนเปนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทุกวัน 

จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่เกิดขึ้นก็ใชวาวัฒนธรรมของทุนนิยมสมัยใหมจะครอบคลุมวิถีชีวิตของคนในชนบทได

ทั้งหมด  ขาพเจามองเห็นคนบางสวนที่ยังคงดํารงชีวิตอยูตามสภาพแวดลอมที่บริสุทธิของธรรมชาติในชนบทและ

ดํารงชีวิตดวยความเรียบงายสมถะ  รับเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชเพียงบางดานเพื่อใหพอเพียงแก        

โลกยุคใหม  แตก็ยังคงยึดกับวิถีชีวิตดั่งเดิม ที่ประกอบไปดวยความรัก ความผูกพัน ความอบอุนของผูคนในชนบท 

 

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
1. เพื่อสรางสรรคผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริง 

2. เพื่อพัฒนาการสรางสรรคผลงานศิลปะใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกวาเดิม 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
ในการสรางสรรคผลงานไดดําเนินการสรางสรรคผลงานดังนี้ 

1. ขั้นตอนการศึกษาหาขอมูล 
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2. ขั้น ตอนการสรางสรรค 

3. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 

4. ขั้นตอนการบันทึกขอมูล 

5. ขั้นตอนการสรุปผล 

1. ขั้นตอนการศกึษาหาขอมูล 
 1.1  คนหาขอมูลจากสถานที่จริง  โดยเลือกสถานที่ที่มีเนื้อหาและเรื่องราวที่เกี่ยวของกับส่ิงที่ตองการ

นําเสนอส่ิงกอสรางของคนในชนบท ที่สรางดวยวัสดุในทองถิ่นคือ ไม ไมไผ ใบตาล และสิ่งของเครื่องใชของที่ตั้ง    

วาง แขวนอยูในบริเวณโดยรอบสิ่งกอสราง 

 1.2  บันทึกขอมูลไดภาพถายในชวงที่มีบรรยากาศของแสง  เงาของแตละชวงเวลาจากสถานที่เดียวกัน    ใน

เวลาเชา  สาย  บาย  เย็น  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับแสงเงา  บรรยากาศ  และเรื่องราวใหสมบูรณที่สุด 

 1.3  ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ เอกสาร วารสารที่เกี่ยวของกับผลงานทางศิลปะในรูปแบบที่ใกล เคียงกัน 

 1.4  ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับเจาของสถานที่ที่ไดขอมูลมาเพื่อเปน

แนวทางในการนําเสนอผลงานใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

 1.5 ปฏิบัติการสเก็ตภาพเปนภาพลายเสนในสวนที่ภาพถายไมสามารถเก็บรายละเอียดได   ในบางสวน  

ซึ่งเปนการบันทึกความรูสึกในสวนที่ประทับใจอยางคราว ๆ ไปในตัว 

2. ขั้นตอนการสรางสรรค 
 2.1  นําขอมูลที่ไดจากการหาขอมูลดวยภาพถาย   ภาพลายเสนมาคัดเลือก   เพื่อดูความสมบูรณ ของ 
องคประกอบทางศิลปะและเรื่องราวที่นาสนใจ 

2.2 สเก็ตภาพดวยลายเสนเพื่อลดตัดทอน  และเพิ่มเติมบางสวนเพื่อความสมบูรณในงานใหมากยิ่งขึ้น 

2.3 สรางสรรคผลงานจริงดวยเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ  เริ่มตนดวยกระบวนการรางภาพ ระบายสีชิ้นที่  1  

ชิ้นที่ 2 และ ชิ้นที่  3 ตามลําดับและใชเทคนิควิธีการเฉพาะเพิ่มเติมในบางสวน  เชน ราดดวยน้ํามันสน  ผสมสี  ดีดสี

ดวย  แปรง  พูกัน  เพื่อใหไดพื้นผิวที่ตองการและเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดทายเพื่อความสมบูรณของผลงาน 

3. ขั้นตอนการวิเคราะหผลงาน 
 การวิเคราะหผลงาน  วิเคราะหดวยคุณคาทางทัศนศิลปจากผลงานจิตรกรรม  ประกอบดวย 

1. เนื้อหาหรือเรื่องราวในการถายทอด 

2. รูปทรง 

3. สัญลักษณที่ใชในการถายทอด 

1.  เนื้อหาหรือเรื่องราวในการถายทอด 
 เนื้อหาคือองคประกอบที่เปนนามธรรม  ตรงขามกับสวนที่เปนรูปทรงมีคุณคาที่เดน และมี

ความสําคัญกวารูปทรง  ศิลปนถายทอดผลงานศิลปะแสดงถึงเนื้อหาหรือเรื่องราวใหประจักษแกการรับรู

โดยอาจเปนเรื่องราวจากสภาพแวดลอม  หรืออาจเปนเนื้อหาหรือเรื่องราวภายในจิตนาการของศิลปนเอง 

ในสวนของผลงานศิลปะของขาพเจาไดสรางสรรคผลงานศิลปะที่มีเนื้อหาหรือเรื่องราวจะเกี่ยวของกับ

ทิวทัศน  บรรยากาศในชนบท  โดยมีเนื้อหาของสิ่งกอสรางของชนบทในทองถิ่นเปนตัวเลาเรื่อง  บอกถึง

สภาพความเปนอยู วิถีชีวิต  และจิตวิญญาณของผูคน ในชนบท 
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2.  รูปทรง 
  คือส่ิงที่มองเห็นไดในงานทัศนศิลป  ประกอบดวย 

             1. เสน    4.  ขนาด   7.  สี 

      2.  รูปราง        5.  น้ําหนัก 

      3.   ทิศทาง  6.  ลักษณะผิว 

 ในสวนของผลงานศิลปะของขาพเจา   รูปทรงไดมาจากความเปนจริงที่ตาเห็นจากรูปทรงของ

ส่ิงกอสราง  ส่ิงของเครื่องใชที่พบเห็นไดทั่วไปของผูคนในชนบท 

3.  สัญลักษณที่ใชในการถายทอด 
  ส่ือสัญลักษณเปรียบเสมือนเครื่องมือหรือตัวกลางที่ผูสรางสรรคสามารถนํามาใชในการถายทอด  

เพื่อส่ือความหมายตอบโตระหวางผูดูและศิลปนผูสรางสรรคสัญลักษณในงานของขาพเจามีดังนี้ 

  สัญลักษณที่เปนตัวแทนของวิถีชีวิตในชนบท คือ ส่ิงกอสรางที่คนชนบทใชเปนที่พักผอน พักพิง

ชั่วคราว  จากการประกอบอาชีพ  การงาน   การทําการเกษตรกรรมในชนบท   หรือสถานที่ประกอบอาชีพ

ในชนบท  ที่ผานกาลเวลาพอสมควร  เพื่อบงบอกถึงรองรอยความเปนไปของสังคมในชนบท รวมไปถึง

ส่ิงของเครื่องใชที่ปรากฏใหเห็นแขวน  ตั้งวางตามรอบ ๆ บริเวณสิ่งปลูกสรางที่เปนตัวแทนของการอุปโภค 

บริโภค  และการดํารงอยูของชีวิตของผูคนในชนบท  โดยผูวิจัยไดสรางสรรคผลงานจิตรกรรม  ดวยการนํา

ส่ิงเหลานั้นมารวมอยูดวยกัน  เพื่อใหส่ิงเหลานั้นเปนตัวแทนบอกเลาความเปนไปของผูคนในชนบท

ทามกลางทิวทัศนที่งดงามของทองถิ่นที่ทําการวิจัย 

  การวิเคราะหผลงานใชวิธีการเปรียบเทียบจากผลงานชิ้นกอนหนากับชิ้นปจจุบัน นํามาวาง    

เคียงคูกัน  เพื่อดูการพัฒนาศึกษาในการลดและเพิ่มเติมสวนตางๆ  เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคเบื้องตนให

มากที่สุด 

  การสรางสรรคงานไดพยายามสรางสรรคส่ิงใหมเพื่อไมใหซ้ําแบบเดิม โดยเฉพาะบรรยากาศ   แสง 

เงาและมุมมอง  หากสถานที่หรือขอมูลใดที่นาสนใจก็ใชสถานที่เดิมแตเปล่ียนมุมมอง  บรรยากาศ  และ

ชวงเวลาในการสรางสรรคผลงาน  เพื่อใหไดมุมมองที่แตกตางกัน   แตก็ยังคงไวซึ่งเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิถี

ชีวิตของผูคนในชนบท 

4.  ขั้นตอนการบันทกึขอมูล 
 บันทึกขอมูลแตละชวง คือ ชวงการรางภาพ การลงสีขั้นที่1 การลงสีขั้นที่ 2 การเก็บรายละเอียดเมื่อผลงาน

เสร็จส้ินสมบูรณ  เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาของผลงานการเรียนรู แตการเก็บขอมูลของผลงานจิตรกรรม         

ชิ้ นที่ 3 และชิ้นที่ 4 เปนการเก็บขอมูลที่ไมไดแสดงใหเห็นกระบวนการลงสีขั้นที่  1 และขั้นที่ 2 เนื่องจากเปนผลงาน  

ที่สรางสรรคขึ้น จากสถานที่จริง 

5.   ขั้นตอนการสรุปผล 

ผลงานทุกชิ้นสรางสรรคดวยเทคนิคสีน้ํามันบนผาใบโดยใชวิธีการเดียวกันคือ   เขียนรองพื้นดวยเทคนิค

น้ํามันสนผสมสีน้ํามัน  และบางสวนก็ใชวิธีการราดน้ํามันสนลงบนสีที่ลงไปในขั้นแรก  เพื่อใหเกิดคราบน้ํามันที่     

ไหลยอน    และในบางสวนก็ใชเทคนิคการสะบัดพูกันใหเกิดจุดรองรอยแลวจึงเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมในตอน 

สุดทายของการเสร็จส้ินการสรางสรรคผลงาน  ไดผลงานจิตรกรรมจํานวน 10 ชิ้นงาน และไดนํางานสรางสรรค       
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ทั้ง 10 ชิ้นงาน นํามาสรุปความคิดใหเปนระบบเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษายอนหลังและเปนขอมูลในการพัฒนา 

ทางความคิดเพื่อสรางสรรคงานศิลปะในครั้งตอไป  
 

อุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
1. ภาพถาย 

2. สีน้ํามันและอุปกรณการเขียนสีน้ํามัน 

3. ผาใบ 

 

ผลงานวิจัยสรางสรรค 
ผลงานจิตรกรรม 

 

คําขอบคุณ  
งานสรางสรรคชิ้นนี้สําเร็จลงไดดวยการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  โดยมี

สํานักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปนผูประสานงานและชวยเหลือในดานตาง ๆ  ใหสําเร็จได

ดวยดี  จึงขอขอบพระคุณ  ณ  โอกาสนี้ดวย 

 ขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณรงค  พุทธิชีวิน ผูให

โอกาสในการทํางานสรางสรรค  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ชอบตรง  ศาสตราจารยชวน เพชรแกว และ รอง

ศาสตราจารยเปรมชญา  ชนะวงศ ผูใหคําชี้แนะและใหกําลังใจ และทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ   โดยเฉพาะเจาของ

สถานที่ที่ผูสรางสรรคไปหาขอมูลทั้งจากภาพถายและเขียนภาพจากสถานที่จริง 

 สุดทายขอขอบพระคุณพอ แม ครู อาจารย  ผูที่ใหความรูประสิทธิประสาทวิชาใหขาพเจาไดนําความรูมา

สรางสรรคผลงาน  วิเคราะหผลงานใหงานสําเร็จไดดวยดี 

 

เอกสารอางอิง  
กําจร  สุนพงษศรี. ศิลปะสมัยใหม.กรุงเทพฯ.สํานักพิมพจุฬาลงกรณหาวิทยาลัย, 2523. 

ชลูด  นิ่มเสมอ.องคประกอบของศิลปะ.กรุงเทพฯ.บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพาณิชย จํากัด, 2539. 

ชาญณรงค  พรรุงโรจน.  การวิจัยทางศิลปะ.  กรุงเทพฯ.  สํานักพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 

เปรื่อง  เปล่ียนสายสืบ.วิถีชนบท.กรุงเทพฯ.โรงพิมพตะวันออก  จํากดั,2541. 

 

รูปผลงานวิจยัสรางสรรค 
งานสรางสรรคประกอบดวยชิ้นงานจํานวน 10 ชิ้นงาน ดังตอไปนี้ 

1. ผลงานจิตรกรรม  ชื่อ “ขนําพี่แผน 1”   ขนาด  100 x 120  เซนติเมตร      เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ   

2. ผลงานจิตรกรรม  ชื่อ  ขนําพี่แผน  2   ขนาด  100 x1 20  เซนติเมตร      เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 

3. ผลงานจิตรกรรม  ชื่อ   ขนํากลางทุง 1  ขนาด  100 x 176  เซนติเมตร      เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 

4. ผลงานจิตรกรรม  ชื่อ   ขนํากลางทุง 2  ขนาด  100  x 176  เซนติเมตร     เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 

5. ผลงานจิตรกรรม  ชื่อ  “ขนํากลางทุง 3”   ขนาด  110 x 150  เซนติเมตร      เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 
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6. ผลงานจิตรกรรม  ชื่อ  “โรงเตาขางบาน”   ขนาด  110 x 140  เซนติเมตร      เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 

7. ผลงานจิตรกรรม  ชื่อ  “กลางสวนพราว”   ขนาด  110 x 160  เซนติเมตร      เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 

8. ผลงานจิตรกรรม  ชื่อ  “โรงเตาริมทาง”   ขนาด  110 x 160  เซนติเมตร      เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 

 9. ผลงานจิตรกรรม  ชื่อ  “โรงเตาหลังบาน 1”  ขนาด  110 x 150  เซนติเมตร      เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 

 10. ผลงานจิตรกรรม  ชื่อ  “โรงเตาหลังบาน 2”  ขนาด  110 x 200  เซนติเมตร      เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ 
 

                    รูปผลงานวิจัยสรางสรรคช้ินที่ 1 
               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ภาพที่  1 
                ชื่อภาพ   ขนําพี่แผน  1 

ขนาด   100 x 120  ซม. 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 

                                                                       ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค ป 2551 
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รูปภาพผลงานวิจัยสรางสรรคช้ินที่ 2 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2 
ชื่อภาพ   ขนําพี่แผน  2 

ขนาด   100 x 120  ซม 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 

                                                         ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค ป 2551 

 
รูปภาพผลงานวิจัยสรางสรรคช้ินที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  3 

ชื่อภาพ   ขนํากลางทุง  1 

ขนาด   120 x 176  ซม. 

    เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 

ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค ป 2551 
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รูปภาพผลงานวิจัยชิ้นที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4 
ชื่อภาพ     ขนํากลางทุง 2 

ขนาด   120 x 176  ซม. 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 

                                                         ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค ป 2551 

 
รูปภาพผลงานวิจัยชิ้นที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5 

    ชื่อภาพ     ขนํากลางทุง 3 

ขนาด   110 X 150 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 

                                                         ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค ป 2551 
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รูปภาพผลงานวิจัยสรางสรรคช้ินที่ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 

                 ชื่อภาพ     โรงเตาขางบาน 

ขนาด   110 X 140 

เทคนิค   สีน้ํามันบนผาใบ 

                                                         ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค ป 2551 
 

รูปภาพผลงานวิจัยสรางสรรคช้ินที่ 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 

    ชื่อภาพ   กลางสวนพราว 

    ขนาด   110 X 160  ซม. 

    เทคนิค                 สีน้ํามันบนผาใบ    

                                                        ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค ป 2551 
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รูปภาพผลงานวิจัยชิ้นที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 
    ชื่อภาพ     โรงเตาริมทาง 

     ขนาด       100 x 160 

เทคนิค      สีน้ํามันบนผาใบ                                                                        

ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค ป 2551 

 
รูปภาพผลงานวิจัยสรางสรรค ช้ินที่ 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  9 
ชื่อ           ภาพโรงเตาหลังบาน 1 

ขนาด        110 x 150 ซม. 

เทคนิค          สีน้ํามันบนผาใบ 

ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค ป 2551 
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รูปภาพผลงานวิจัยชิ้นที่ 10 
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  10 
ชื่อภาพ     โรงเตาหลังบาน 2 

ขนาด   110 x 200 ซม. 

เทคนิค     สีน้ํามันบนผาใบ 

ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค ป 2551 
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สัญญะของชวีิต : การสรางสรรคศลิปะเครื่องประดับรวมสมัย 
Signs of Life 
 

ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์1 

Taweesak Molsawat1 

    

บทคัดยอ 
ประเด็นสําคัญของงานวิจัยสรางสรรคนี้อยูที่การตั้งคําถาม การสะทอนความคิดและการคนหาคําตอบจาก

ส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนในสังคม ที่เกี่ยวของกับ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องราว

สวนตัว ที่มีผลกระทบและหยั่งรากลึกตอการดําเนินชีวิต เชน เรื่องราวการลมสลายของโครงสรางครอบครัวและสังคม 

การกดขี่ การเหยียดทางเชื้อชาติ เพศและสีผิว การเอาเปรียบและตักตวงผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ความลําเอียง การใชอํานาจในทางที่ผิด รวมทั้งการสูญหายของอัตลักษณแหงความเปนตัวตน

ทางวัฒนธรรม เหลานี้เปนเนื้อหาที่งานวิจัยสรางสรรคนี้ตองการที่จะสะทอนผานงานออกแบบเชิงศิลปะ เพื่อใหคน 

ในสังคมไดตระหนักถึงส่ิงที่เกิดขึ้น ผานการศึกษาขอมูลทั้งภาคเอกสารและการสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม โดย

กําหนดใหเมือง San Diego รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกาและกรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ทําการศึกษาและ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูคนในสังคมที่เปล่ียนแปลงไป อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางทางสังคมและผลกระทบอยางรุนแรงจากกระแสโลกาภิวัฒนและระบบทุนนิยม โดยผลงานวิจัย

เครื่องประดับรวมสมัยและศิลปะเครื่องประดับนี้ เปนเสมือนกระจกสะทอนบทบาทและความรับผิดชอบของคนตอ

สังคมและโลกของเรา  

 จุดสําคัญของแนวคิดอยูที่การมีปฏิสัมพันธในการใชชีวิตประจําวันของผูคนและเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นใน

สังคมที่หลากหลายของทุกวันนี้  ผานการกําหนดบทบาทและประโยชนทางวัฒนธรรมใหม (New Cultural function) 

ของชิ้นงานวิจัยเครื่องประดับรวมสมัยและศิลปะเครื่องประดับในฐานะศิลปะวิจารณสังคม โดยกําหนดใหเปน

ตัวกระตุนหรือตัวเรงปฏิกิริยา (Catalysts) ในการตั้งคําถามและกระตุนใหเกิดการแปลความหมายใหม 

(Reinterpretations) รวมทั้งใหเกิดความคิด เพื่อหาคําตอบสําหรับผูที่พบเห็น ดวยวิธีการสื่อสารแบบปลายเปด    

(An open ended language) ผลงานชุดนี้ ถูกออกแบบเพื่อกระตุนและเชิญชวนใหผูสวมใสและผูที่พบเห็นมีสวนรวม

และมีปฏิสัมพันธกับชิ้นงาน (Interactive Design) ทั้งในแงของความคิด คุณคาและอัตลักษณที่แตกตาง ที่เปน     

ทั้งเครื่องประดับรวมสมัยเมื่อสวมใสและเปนงานปฎิมากรรมขนาดเล็กเมื่อไมสวมใส  

คําสําคัญ  : อัตลักษณ โลกาภิวัตน  ประโยชนทางวัฒนธรรม ตัวกระตุน การสื่อสารแบบปลายเปด 

 

Abstract 
This creative research focuses on the questions, reflections and searching for the answers to 

life’s everyday events that profoundly affect our way of living. In this body of work, I investigate our 

                                          
1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง  ถนนฉลองกรุง  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง ประเทศไทย 10520 

  Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Chalongkrung Rd., Ladkrabang , Bangkok 10520, Thailand 
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everyday cultural activities regarding the social, cultural, political, economical, and personal issues to 

reveal our humanity in today society. The collapse of family and community structures, sexual and racial 

discriminations, economic and natural resource exploitations, the abuses of power, and the lost of 

cultural identity are the main issues for this research. I utilize my research of contemporary and art 

jewelry as a mirror to exam our roles and responsibilities to community and the world.  

 The creative methodology involves the study of literature reviews and the field survey. In this 

case, the city of San Diego, California, USA and Bangkok, Thailand are the areas of studies through 

process of collecting and studying the changing effects of cultures, social structures, and ways of lives 

due to the globalization and capitalism.  The significance of conceptual idea is on human interaction in 

daily life, and new experiences in diverse society. This creative work takes a new role and cultural 

function of jewelry as a social critique to create the new cultural value and new design identity. This work 

also explores the graphic signs in brooch format as an open ended language. The work is intended to be 

the catalysts to question and provoke interpretations and thoughts for the audience to engage and 

interact both psychologically and physically with the work. 

Keywords : Identity, Globalization, Cultural function, Catalysts, An open ended language 

 

ประเภทของผลงานวิจัยสรางสรรค 
 เครื่องประดับรวมสมัย (Contemporary Jewelry) และ ศิลปะเครื่องประดับ (Art Jewelry) 

 

แนวความคิด 
 ผลงานวิจัยสรางสรรคนี้ เกิดจากประสบการณในการใชชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางของผูวิจัย 

โดยไดรับแรงบันดาลใจจากประสบการณชีวิตผานหวงเวลาและเรื่องราว ที่เกี่ยวของกับ วัฒนธรรม การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องราวสวนตัว ทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน   
 

ความสาํคัญของการทํางานวิจยัสรางสรรค 
 ประเด็นสําคัญของงานวิจัยสรางสรรคนี้อยูที่การตั้งคําถาม การสะทอนความคิดและการคนหาคําตอบจาก

ส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูคนในสังคม ที่เกี่ยวของกับ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องราว

สวนตัว ที่มีผลกระทบและหยั่งรากลึกตอการดําเนินชีวิตของผูคน เชน เรื่องราวการลมสลายของโครงสรางครอบครัว

และสังคม การกดขี่ การเหยียดทางเชื้อชาติ เพศและสีผิว การเอาเปรียบและตักตวงผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ความลําเอียง การใชอํานาจในทางที่ผิด รวมทั้งการสูญหายของอัตลักษณแหงความเปนตัวตน

ทางวัฒนธรรม เหลานี้เปนเนื้อหาที่งานวิจัยสรางสรรค “สัญญะของชีวิต” ตองการที่จะสะทอนผานงานออกแบบ    

เชิงศิลปะ เพื่อใหคนในสังคมไดตระหนักถึงส่ิงที่เกิดขึ้น โดยผลงานเครื่องประดับรวมสมัยและศิลปะเครื่องประดับนี้ 

เปนเสมือนกระจกสะทอนบทบาทและความรับผิดชอบของคนตอสังคมและโลกของเรา 

 จุดสําคัญของแนวคิดอยูที่การมีปฏิสัมพันธในการใชชีวิตประจําวันของผูคนและเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นใน

สังคมที่หลากหลายของทุกวันนี้ งานวิจัยสรางสรรคนี้มุงเนนการกําหนดบทบาทใหมของงานออกแบบเครื่องประดับ
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รวมสมัยและศิลปะเครื่องประดับในฐานะตัวกระตุนหรือตัวเรงปฏิกิริยา (Catalysts) ในการตั้งคําถามและกระตุนให

เกิดการแปลความหมายใหม (Reinterpretations) รวมทั้งใหเกิดความคิด เพื่อหาคําตอบสําหรับผูที่พบเห็น          

ดวยวิธีการสื่อสารแบบปลายเปด (An open ended language) ผลงานชุดนี้ ถูกออกแบบเพื่อกระตุนและเชิญชวนให

ผูสวมใสและผูที่พบเห็นมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับชิ้นงาน (Interactive Design) ทั้งในแงของความคิด คุณคา 

ปญญาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้แลว ผลงานวิจัยสรางสรรคนี้ ยังใหความสําคัญในการตีความหมายใหมของเครื่องประดับ 

โดยที่คุณคาและความงดงามของเครื่องประดับจะอยูที่บริบทของความคิดที่ชิ้นงานสื่อสารในฐานะศิลปะวิจารณ

สังคมแทนที่จะเปนมูลคาทางเศรษฐกิจของวัสดุหรืออัญมณี วัสดุตางๆ ที่นํามาใช จะถูกใชเปนสัญลักษณรวมสมัย

ทางวัฒนธรรมโดยมีนัยยะทางสังคมดวยตัวมันเองเพื่อส่ือสารสาระสําคัญในแตละชิ้นงาน เปรียบเสมือน

เครื่องประดับเปนส่ือเคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่สงตอแนวคิด แงมุม เรื่องราว ที่ตองการสื่อสารใหบุคคลทั่วไปไดรับรู    

ผลงานชุดนี้แสดงใหเห็นถึงการสลายขอบเขตและขอจํากัดตางๆ ของคําจํากัดความของเครื่องประดับ ผานการคิด

ใหม  กําหนดคํานิยามใหม  และตีความหมายใหมของเครื่องประดับ  เพื่อใหเกิดประโยชนทางวัฒนธรรม         

(Cultural function) โดยมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมของเครื่องประดับและงานศิลปะท่ีมี

ความสัมพันธกับคนในสังคม นอกจากนี้แลวผลงานวิจัยสรางสรรคนี้ยังใหความสําคัญทั้งทางดานความคิด 

กระบวนการผลิตที่ใชทักษะ ความรูความชํานาญในการสรางสรรคผลงานดวยมือ เพื่อใหไดผลงานสรางสรรค

เครื่องประดับรวมสมัย (Contemporary Jewelry) และศิลปะเครื่องประดับ (Art Jewelry) ที่มีคุณคาและอัตลักษณ  

ที่แตกตาง 

 

วัตถุประสงคของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
1. ศึกษาและวิเคราะหเพื่อคนหาบทบาทใหมของเครื่องประดับรวมสมัยและงานศิลปะเครื่องประดับ     

ในฐานะสื่อวิจารณสังคมเคลื่อนที่ เพื่อส่ือสารกับสาธารณะ  

2. เพื่อทําการรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของ

ผูคนในสังคม ที่เกี่ยวของกับ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องราวสวนตัว ใชในการ

สรางสรรคผลงานเครื่องประดับรวมสมัยและงานศิลปะเครื่องประดับ  

3. เพื่อกําหนดบทบาทและประโยชนทางวัฒนธรรม (Cultural function) ในมุมมองใหมของเครื่องประดับ

รวมสมัยและศิลปะเครื่องประดับ  

4. เพื่อการตีความหมายใหมของเครื่องประดับ ผานคุณคาและความงดงามของเครื่องประดับที่ให

ความสําคัญกับบริบทของความคิดที่ชิ้นงานสื่อสาร แทนที่จะเปนมูลคาของวัสดุหรืออัญมณีมีคา  

5. เพื่อเสนอแนะทฤษฎีใหมของการออกแบบเครื่องประดับเชิงสัญลักษณรวมสมัย  

 

กระบวนการของการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
กระบวนการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรคนี้ เปนการทํางานทั้งในสวนที่เปนขอมูล เชน การรวบรวมขอมูล   

การวิเคราะห รวมทั้งสังเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดแนวทางการออกแบบ  และการออกแบบสรางสรรคจากการ

ถายทอดหรือแปลแนวคิด (Conceptual idea) ไปสูการแสดงออกทางดานรูปทรงและการจัดองคประกอบทางศิลปะ 

เพื่อใหเกิดทัศนภาษา (Visual language) ในส่ือสารแนวคิดดังกลาว รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อใชวัสดุและกรรมวิธีการ

สรางสรรคชิ้นงานที่สอดคลองทั้งความหมายในเชิงสัญลักษณรวมสมัยของงานศิลปะ (Contemporary Symbol of 
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Art) และประโยชนทางวัฒนธรรมของเครื่องประดับเชิงสัญลักษณรวมสมัยนี้ ดังนั้น ขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการวิจัยสรางสรรคชุด ”สัญญะของชีวิต” มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  การรวบรวมและศึกษาขอมูล 2.  วิเคราะหและสรุปผล 

3.  การออกแบบ   4.  การสรางงาน  
1.  การรวบรวมและศึกษาขอมูล 

 ดําเนินการรวบรวมและศึกษาขอมูลภาคเอกสาร จากบทความ หนังสือ หนังสือพิมพและอินเตอรเน็ตที่มี

เนื้อหาที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวันของผูคนในสังคม ที่เกี่ยวของกับ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องราวสวนตัว ที่มี

ผลกระทบและหยั่งรากลึกตอการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม เชน เรื่องราวการลมสลายของโครงสรางครอบครัวและ

สังคม การกดขี่ การเหยียดทางเชื้อชาติ เพศและสีผิว การเอาเปรียบและตักตวงผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ความลําเอียง การใชอํานาจในทางที่ผิด รวมทั้งการสูญหายของอัตลักษณแหงความเปนตัวตน

ทางวัฒนธรรม เปนตน 

 โครงการวิจัยสรางสรรค”สัญญะของชีวิต” กําหนดใหเมือง San Diego รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา

และกรุงเทพมหานคร เปนพื้นที่ศึกษา ดวยการสังเกต (Observation)  บันทึกและศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของผูคนในสังคมที่เปล่ียนแปลงไปในวิถีแหงวัฒนธรรมการบริโภค (Commodity culture) จากการศึกษา

พบวา ผูคนในสังคมจากทั้งสองพื้นที่ศึกษาไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากกระแสโลกาภิวัฒน ซึ่งหลั่งไหลเขามาใน

รูปของทุนนิยม รวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งอินเทอรเน็ต โดยนัยหนึ่ง ระบอบทุนนิยม           

ดูเหมือนจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของมนุษย  ซึ่งถูกยกระดับใหมีความเทาเทียมกันมาก

ยิ่งขึ้น  อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง มันหาใชเชนนั้นไม  กลุมคนหรือชาติพันธุที่มีอิทธิพลมากกวา และอํานาจที่

เขมแข็งกวา มีเครือขายการคากวางไกลกวา มักจะมีมือที่ยาวกวาในการไขวควาและฉกฉวยผลประโยชนมา

ครอบครอง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนั้น เมื่อใดก็ตาม ที่ใครคนหนึ่งพูดถึงโลกาภิวัฒน 

เขาก็ไมควรลืมที่จะพูดถึงทุนนิยมดวย เพราะในความเปนจริง มันไดเติบโตอยางเคียงบาเคียงไหลกันมาโดยตลอด 

เนื่องเพราะทุนนิยม คือ เครื่องมือที่สําคัญของโลกาภิวัฒน  และมันคือตนเหตุสําคัญที่ทําใหความเปนตัวตน ชาติ

และอัตลักษณทองถิ่น (Local) ถูกลบเลือนหรือกลืนหายไป โดยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญของผลกระทบที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม เพื่อใชเปนเนื้อหาและเรื่องราวในการสรางสรรคผลงานเครื่องประดับรวมสมัย 

(Contemporary Jewelry) และ ศิลปะเครื่องประดับ (Art Jewelry) ไดดังนี้ 

-การกดขี่ การเหยียดทางเชื้อชาติ เพศและสีผิว 

-การเอาเปรียบและตักตวงผลประโยชนทางเศรษฐกิจการเมืองและทรัพยากรธรรมชาติ 

-ความลําเอียง การใชอํานาจในทางที่ผิด 

-การสูญหายของอัตลักษณแหงความเปนตัวตนทางวัฒนธรรม  
2.  การวิเคราะหและสรุปผล 

จากขอมูลทั้งทางดานประเด็นปญหาทางสังคมที่สําคัญและบทบาทของเครื่องประดับที่จํากัดและผิวเผิน  

ในปจจุบันนี้ทําใหสามารถสรุปแนวทางของโครงงานวิจัยสรางสรรคนี้ ผานการตีความหมายใหมของเครื่องประดับ 

โดยการกําหนดทฤษฎีการออกแบบเครื่องประดับเชิงสัญลักษณรวมสมัยในฐานะศิลปะวิจารณสังคม (Jewelry as a 

Social critique) ผานการศึกษาวัสดุ วัตถุและทัศนธาตุ (Visual elements) รอบตัว ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน 
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โดยเฉพาะปายจราจรและกราฟฟคตางๆ เนื่องจากเปนสัญญะในการสื่อสารรวมสมัยที่สังคมเขาใจ ในกรอบของตัว

บงชี้ (Signifier) และ ความหมายของตัวบงชี้ (Signified) ที่ถูกกําหนดขึ้น โดยนํามาใชเปนสัญลักษณรวมสมัยทาง

วัฒนธรรม ที่มีนัยยะทางสังคมดวยตัวมันเองเพื่อส่ือสารสาระสําคัญในแตละชิ้นงาน ที่สัมพันธกับพื้นที่ศึกษาทั้งเมือง 

San Diego รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกาและกรุงเทพมหานคร เพื่อชี้ใหเห็นถึงการเชื่อมโยงกันของปญหาที่

เกิดขึ้นทั้งในระดับนานาชาติ (Global) และระดับทองถิ่น (Local)  
3.  การออกแบบ 

จุดสําคัญของแนวคิดของโครงงานวิจัยสรางสรรคนี้อยูที่การมีปฏิสัมพันธในการใชชีวิตประจําวันของผูคน

และเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่หลากหลายของทุกวันนี้  ผานการกําหนดบทบาทและประโยชนทางวัฒนธรรม

ใหม(New Cultural function) ของชิ้นงานวิจัยเครื่องประดับรวมสมัยและศิลปะเครื่องประดับ โดยกําหนดใหเปน

ตัวกระตุนหรือตัวเรงปฏิกิริยา (Catalysts) ในการตั้งคําถามและกระตุนใหเกิดการแปลความหมายใหม 

(Reinterpretations) รวมทั้งใหเกิดความคิด เพื่อหาคําตอบสําหรับผูที่พบเห็น ดวยวิธีการสื่อสารแบบปลายเปด     

(An open ended language) ผลงานชุดนี้ ถูกออกแบบเพื่อกระตุนและเชิญชวนใหผูสวมใสและผูที่พบเห็นมีสวนรวม

และมีปฏิสัมพันธกับชิ้นงาน (Interactive Design) ทั้งในแงของความคิด คุณคา ปญญาที่เกิดขึ้น และสามารถจับตอง 

สวมใสได โดย 

 แนวคิดในการออกแบบ (Concept of Design) ที่ไดจากการวิเคราะหการออกแบบ คือ ส่ิงที่มองเห็นอาจจะ

ไมใชส่ิงที่เปน เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากมีปฏิสัมพันธรวมกับผลงานวิจัยสรางสรรค     

ทั้งทางดานความคิดและการสวมใส รวมทั้งเปนการจงใจตั้งคําถามในลักษณะปลายเปด เพื่อกระตุนในใหผูที่พบเห็น

ตั้งคําถามกับส่ิงที่คุนเคย เคยเห็น เคยเขาใจ แตแตกตางในรายละเอียดเมื่อพิจารณาอยางถี่ถวน กอใหเกิดรูปแบบ

และเนื้อหาใหมที่ตองการสื่อสาร รวมทั้งการตระหนักรูดวยตนเอง โดยกําหนดใหแรงบันดาลใจในการออกแบบ 

(Inspirations) มาจากปายจราจร เนื่องจากเปน ส่ิงที่สังคมกําหนดรวมกัน ในการที่จะใหคนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ

ในเชิงสัญลักษณ เปรียบไดดังกรอบหรือความเชื่อของคนในแตละสังคม  โดยการปรับเปล่ียนทั้งกราฟฟค (graphic) 

และขอความ ตามแนวคิดในการออกแบบ ส่ิงที่มองเห็นอาจจะไมใชส่ิงที่เปน เพื่อกระตุนในใหผูที่พบเห็นตั้งคําถาม

ระหวางสิ่งที่เห็นกับส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคม 

 การวิเคราะหเพื่อเลือกใชวัสดุ (Materials) และ เทคนิค  ผลงานเครื่องประดับรวมสมัย(Contemporary 

Jewelry) และ ศิลปะเครื่องประดับ (Art Jewelry)ชุดนี้ จะใชวัสดุในบทบาทที่มีความหมายสัมพันธกับเนื้อหา เรื่องราว

และประเด็นของชิ้นงานในแตละชิ้นที่ตองการสื่อสารในเชิงสัญลักษณรวมสมัย ดังนั้นวัสดุที่ใชในโครงการวิจัย

สรางสรรคนี้ ไดแก เงินบริสุทธิ์ (Fine silver)  ทอทองเหลืองส่ีเหลี่ยม ผงยาสี (Enamel) และสมุดเกา โดยสมุดเกานั้น

ไดคัดเลือกมาจากการเสาะหา ผานการพิจารณาเนื้อหา รูปแบบของกราฟฟคและความหมายที่สัมพันธกับเนื้อหา 

และประเด็นที่สําคัญของชิ้นงานในแตละชิ้น ผานการออกแบบโดยการปรับเปล่ียนรูปรางของสมุดเกา เพื่อใหไดรูปราง

ลักษณะภาพเงา (Silhouette) ที่สามารถสื่อสารเปนนัยที่สัมพันธกับแนวทางการออกแบบ สวนเทคนิคทางดาน     

งานเครื่องประดับนั้นมีการใชเทคนิคการกัดกรด (Etching), การประกอบโดยไมใชความรอน (Cold connection), 

การลงยาสี (Enameling), และการทําสีบนโลหะดวยสารเคมี (Patina)   
4.  การสรางงาน (Production process)  

งานวิจัยสรางสรรคนี้มีกรรมวิธีการผลิตผลงานดังนี้ การกัดกรด (Etching), การประกอบโดยไมใชความรอน 

(Cold connection), การลงยาสี (Enameling), การทําสีบนโลหะดวยสารเคมี (Patina), และการตัดหนังสือเกา โดยมี 
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ลําดับขั้นตอนการผลิตดังนี้ 

3.1 การกัดกรด (Etching) เทคนิคนี้เปนเทคนิคที่ใชสารเคมีแทนที่จะใชแรงกล ทําใหเกิดลวดลายบนพื้นผิว

ของชิ้นงานโลหะ โดยโลหะสัมผัสกับกรดดวยระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหไดลวดลายและพื้นผิวตามตองการ โดยลวดลาย

จะเกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อโลหะถูกกรดกัดลงไป โดยการทาชิ้นงานดวยวัสดุที่ไมละลายในกรดหรือที่เรียกวาตัวกัน 

(Resist) เชน วานิชดํา (Asphaltum) ขี้ผ้ึง หรือหมึกจากเครื่องถายเอกสารเปนตน แลวปลอยใหบางจุดเปลือยตาม

ลวดลายที่ออกแบบ เพื่อที่จะใหกรดสามารถกัดในพื้นที่นั้นๆ ได 

3.2 การลงยาสี (Enameling) ถึงแมวาวิทยาศาสตรของแกวนั้น สามารถที่จะสืบกลับไปไกลถึงชางลงยาสี

ชาวอียิปย เมื่อ 3,000  ปผานมาแลว จากนั้นการลงยาสี (Enameling) ก็แพรกระจายไปทั่วโลก แตในปจจุบัน เทคนิค

นี้กําลังจะสูญหายไปโดยเฉพาะในประเทศไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาและใชกรรมวิธีการลงยาสี (Enameling) นี้

ในการผลิตผลงานวิจัย ทั้งดวยเหตุผลดานความเหมาะสมกับเนื้อหา การออกแบบและธรรมชาติของเครื่องประดับ 

รวมทั้งตองการธํารงไวซึ่งกระบวนการผลิตดั้งเดิมอันทรงคุณคาทางวัฒนธรรมของเครื่องประดับ ยาสี (Enamel) นั้น

ไดมาจากแกว (Glass) ซึ่งเปนสวนผสมของออกไซดของซิลิคอน (Silicon oxide) บอแรกซ (Borax) และ อลูมินัม 

(Aluminum) หรือ โลหะอื่น ผลงานวิจัยสรางสรรคนี้ใชกรรมวิธีลงยาสีที่เรียกวา ซอมพลีเวย (Champlevé ออกเสียง 

Shomp-le-VAY) ซอมพลีเวย เปนภาษาฝรั่งเศส มีความหมายวา ถมใหสูงขึ้น (Raised field) วิธีนี้เปนเทคนิคการลง

ยาสีที่เกาแกที่สุด โดยการเตรียมรอง (ลวดลาย) บนแผนโลหะดวยการกัดกรด จากนั้นถมดวยผงยาสีที่รองเหลานั้น  

3.3 การทําสีบนโลหะดวยสารเคมี (Patina) โดยใชกาซไขเนา (Liver of sulfur or Potassium Sulfide) บน

ทอทองเหลืองส่ีเหลี่ยม เพื่อใหไดสีน้ําตาลเขม ดูเกาและตัดกับสีที่สดใสและสะอาดของกราฟฟคยาสี และสีของโลหะ

เงิน หลังจากนั้นก็เขาสูขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน 

3.4 การประกอบชิ้นสวนตางๆเขาดวยกัน เนื่องจากเทคนิคการลงยาสีนั้นเปนกระบวนการที่ใชความรอน  

ในการหลอมผงแกวใหหลอมติดบนผิวโลหะ ดังนั้นการประกอบโดยไมใชความรอน (Cold connection) จึงเปน

เทคนิคที่เหมาะสมสําหรับงานวิจัยนี้ จึงสรุปเลือกการใชนอตขนาดเล็กในการประกอบชิ้นงานเขาดวยกัน รวมทั้ง 

ยังใหไดชิ้นงานเครื่องประดับรวมสมัยในรูปแบบปายจราจรอีกดวย 

3.5 ขั้นตอนสุดทายคือการตัดรูปรางของหนังสือเกาใหเปนสวนหนึ่งของผลงานเครื่องประดับรวมสมัยนี้  

เมื่อไมสวมใสในบริบทของงานปฏิมากรรมขนาดเล็ก  โดยที่เนื้อหาของหนังสือและรูปราง (Silhouette) ที่เกิดจากการ

ตัดเหลานี้  มีความสัมพันธและสงเสริมเนื้อหาที่ผลงานวิจัยสรางสรรคในแตละชิ้นตองการสื่อสารสูสาธารณะ 

 

อุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค 
อุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรคนี้สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ดังนี้ 

1. อุปกรณที่ใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

2. อุปกรณที่ใชในการสรางงาน 
1. อุปกรณที่ใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

1.1 การสังเกตและจดบันทึกเชิงคุณภาพ 

1.2 ทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนาความคิดสรางสรรคในงานวิจัยนี้มีดังนี้ 

-ทฤษฎีการเลาเรื่องในงานสรางสรรค (Narrative Art/Design) โดย Luis Porter & Sergio Sotelo เพื่อ

ดึงดูดใจผูเสพงานศิลปะและงานออกแบบ เนื่องจากทฤษฎีนี้เปดโอกาสใหผูพบเห็นสามารถอานหรือตีความจาก



 

 บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

C-25 

ชิ้นงานได โดยชิ้นงานไดถูกออกแบบใหมีความสัมพันธกับเหตุการณหรือบรรยายเรื่องราวตางๆ  ที่ทําใหเกิด          

การสื่อสารและสนทนาทางความคิด ทั้งในดานธรรมเนียมปฏิบัติ (Formality), จิตวิทยา (Psychology), ระบบความ

นึกคิด (Ideology), และทางดานทฤษฎี (Theory)  

- การพัฒนาความคิดในเชิงเปรียบเทียบ โดย ศาสตราจารย Diane Katsiaficas, Department of Art         

ที่ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กลาวถึงการพัฒนาความคิดและการนําเสนอแนวคิดในการ

ออกแบบหรือสรางงานศิลปะในเชิงสัญลักษณและเปรียบเทียบ เชน การใชคําหรือสัญลักษณในการอุปมา อุปมัย 

(Metaphor), การเรียกชื่อส่ิงหนึ่งโดยใชส่ิงอื่นแทน (Metonymy), และการประชดประชัน (Irony) เปนตน 

- ทฤษฎีสัญวิทยาหรือสัญศาสตร (Semiology และ Semiotics) คําวา Semiology เปนคําที่กําหนดขึ้น   

โดยนักภาษาศาสตรชาวสวิส Ferdinand de Saussure (ค.ศ. 1857-1913) ผูซึ่งบุกเบิกวางรากฐานทฤษฎีสัญญะ

วิทยาขึ้นใหมวา เปนศาสตรที่ศึกษาวิถีชีวิตของสัญญะที่อยูในบริบทหนึ่งๆ (Life of sign)  สัญญะ (Sign) หมายถึง  

ส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหมีความหมาย (Meaning) แทนของจริง/ตัวจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในบริบท 

(Context) หนึ่งๆ กลาวไดวาสัญญะเปนส่ิงที่มีความหมายมากกวาตัวของมันเอง เปนตัวแทนความหมายของความ

เปนจริง สัญญะที่เรารูจักกันมากที่สุดก็คือ ภาษา ในสัญญะหนึ่งๆจะมีองคประกอบ 2 สวน คือ สวนที่เปนตัวบงชี้ 

(Signifier) และ ความหมายของตัวบงชี้ (Signified) 

2. อุปกรณที่ใชในการสรางงาน เปนอุปกรณที่ใชในเทคนิคตางๆในการผลิตผลงานวิจัยสรางสรรค มีดังนี้ 

2.1 อุปกรณที่ใชในการกัดกรด 

- ภาชนะใสกรด(ทําจากพลาสติกหรือแกว) 

- กรดเฟอริคไนเทรท (Ferric nitrate) สําหรับการกัดโลหะเงิน 

- แผนพลาสติกเพรส แอนด เพียล (Press and peel) 

- เตารีดหรือเตาใหความรอน 

- เทปพลาสติกใส 

2.2 อุปกรณสําหรับการลงยาสี (Enameling Equipment) 

- เตาไฟฟา (Electric kiln) หรือเตาอบ (Kiln) เพื่อใหความรอน ทําใหไดบรรยากาศที่สะอาดและ

สามารถควบคุมอุณหภูมิในการหลอมของยาสีได 

- เครื่องวัดอุณหภูมิ (Pyrometer) ภายในเตา 

- ฐานและชั้นวาง (Stilts and Shelves) ในการลงยาสีนั้น ชิ้นงานจะถูกนําเขาไปอบในเตา และถูก

นําออกมาหลายครั้ง โดยการใชฐานและชั้นวาง (Stilts and Shelves) ในการวางชิ้นงาน 

 - สอม (Forks) สอม มีไวสําหรับการเคลื่อนยายชิ้นงานเขาออกจากเตา  

- อุปกรณอื่นๆ (Miscellaneous) เชน ถุงมือกันความรอน, ตะแกรงรอนผงยาสี (Sieves) ขนาด

ตางๆ, ถวยแกวเล็กๆ เพื่อเก็บผงยาสี, ขวดเล็กๆ เพื่อเก็บผงยาสี, แวนตาสําหรับปองกันความรอน, พูกัน

คุณภาพดี. นาฬิกาจับเวลา 
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รูปผลงานวิจยัสรางสรรค 
 

ช้ินที่ 1 

     
1. ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค Signs of Life, No. 2A  
2. ชื่อศิลปน ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์  

3. เทคนิค, ขนาด การกัดกรด, การลงยาสี, การกระกอบโดยไมใชความรอน, การฉลุหนังสือเกา 

5.75” x 1.875” x 0.25” (ชิ้นงานเข็มกลัด) 

4. ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค   2550 

 
ช้ินที่ 2 

                         

1. ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค Signs of Life, No. 3  
2. ชื่อศิลปน ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์  

3. เทคนิค, ขนาด การกัดกรด, การลงยาสี, การกระกอบโดยไมใชความรอน, การฉลุหนังสือเกา 

5.75” x 1.875” x 0.25” (ชิ้นงานเข็มกลัด) 

4. ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค   2550 
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ช้ินที่ 3 

    
1. ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค Signs of Life, No. 5 (ภาพพรอม Display)  

 2. ชื่อศิลปน ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์  

3. เทคนิค, ขนาด การกัดกรด, การลงยาสี, การกระกอบโดยไมใชความรอน, การฉลุหนังสือเกา 

   3.75” x 2.25” x 0.25” (ชิ้นงานเข็มกลัด) 

 4. ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค  2550 

 

ช้ินที่ 4 

              
1. ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค Signs of Life, No. 6  

 2. ชื่อศิลปน ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์  

3. เทคนิค, ขนาด การกัดกรด, การลงยาสี, การกระกอบโดยไมใชความรอน, การฉลุหนังสือเกา 

   5.625” x 2.375” x 0.25” (ชิ้นงานเข็มกลัด) 

 4. ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค   2550 

 

 



 

 บทความวิจัย 

“ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตรและศิลป คือ ศิลปากร” 

19-21 มกราคม 2554  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

C-28 

ช้ินที่ 5 

     
1. ชื่อผลงานวิจัยสรางสรรค Signs of Life, No. 8  

 2. ชื่อศิลปน ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์  

3. เทคนิค, ขนาด การกัดกรด, การลงยาสี, การกระกอบโดยไมใชความรอน, การฉลุหนังสือเกา 

   4.5” x 2.375” x 0.25” (ชิ้นงานเข็มกลัด) 

 4. ปที่สรางงานวิจัยสรางสรรค   2550 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 






































